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İraq Kürdüstanı ilə əməkdaşlıq 
regionda sülhə kömək edəcək 

Ermənilərin dinc aksiya üzərindən şou 
düzəltmək istəkləri fiaskoya uğrayacaq

“Azərbaycanın köməyi qardașlıqdan 
da yüksək bir örnək yaratdı”

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev:
Qarabağ erməniləri 
Azərbaycan 
vətəndaşlarıdır, azlıqdır. 
Azərbaycan çoxmillətli 
ölkədir və Azərbaycanda 
bütün azlıqlar mədəniyyət, 
dil, həmçinin təhlükəsizlik 
də daxil olmaqla, eyni 
hüquq və üstünlüklərdən 
faydalanırlar. Biz 
Qarabağdakı erməni 
icmasının nümayəndələri 
ilə praktiki təmaslara 
başlamağa hazırıq.

GÜNÜN SÖZÜ

Qazanan dərman 
șirkətləri, itirən xəstə olur

Bütün yollar səni Bakının 
ayağına gətirəcək, İrəvan!

“Dağları aşmağa” maneə, 
yaxud ətlik heyvanı niyə kökəldirlər?

Cənub� Qafqazın Ermən�stan təhlükəs� və 
Paş�nyanın Münxen “oyunbazlığı”

Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Cənubi Qafqazda 
təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunmuş "Dağları aşmaq? Cənubi Qafqazda 
təhlükəsizliyin qurulması" mövzusundakı plenar iclasdan sonra Azərbaycan 
Prezidenti cənab İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsində 
bir çox maraqlı məqamlara toxundu. Ümumən, dövlətimizin başçısının həm 
həmin müsahibədə, həm də plenar iclasda söylədiklərinin hər biri özlüyündə 
ayrıca üzərində dayanılmalı olan mövzudur və istər Azərbaycan mediası, 
istərsə də Ermənistanın jurnalistləri, siyasi müşahidəçiləri və ekspertləri 
məsələyə kifayət qədər geniş yer ayırırlar.  

ənab İlham Əliyevin toxunduğu 
bir məqama söykənərək, Azərbaycan-

rmənistan normallaşmasına diqqət 
yetirməyi düşünürük. Bəri başdan 
bildirək ki, söhbət səmimiyyətdən ge-
dir. O səmimiyyətdən ki, Azərbaycan 
Prezidentinin məsələyə ciddi 
önəm verməsi, ölkəmizin apardığı 
beynəlxalq siyasətin vacib seqmen-
tini təşkil etməkdədir, habelə, dövlət 
başçımızın xarakterinin müstəsna 
göstəricisi olaraq diqqət çəkməkdədir. 

Bəli, səmimiyyət yoxdursa, deməli, 

münasibətlərdə problemlər qalmaq-
dadır və qalacaqdır. Hətta ən sərt 
siyasi ritorika da, ziddiyyətin özü də 
oyun qaydaları gözlənilirsə, səmimi 
təsir bağışlaya bilər. rmənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyan isə Münxendəki 
çıxışında göstərdi ki, onun üçün oyun 
qaydaları tipik erməni xəstəliyindəki 
bəsitlikdən o yana keçmir. İllər Nikolu 
ağıllandırmır, amma kökəldir. Nəzərə 
alaq ki, bütün ətlik heyvanları da 
kəsməzdən öncə kökəldirlər...

(ardı 4-cü səhifədə)

Erməni cəllad körpənin gözünü dağlamışdı...

İran rejimi Azərbaycan siyasətində terrora da əl atdı 

veb-sayt: www.xalqqazeti.az

Azərbaycan–Aİ münasibətləri 
strateji tərəfdaşlığa əsaslanır

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev Münxen Təhlükəsizlik 
Konfransı çərçivəsində keçirilən 
ikitərəfl i görüşlərdə, o cümlədən 
Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının 
Prezidenti Şarl Mişel ilə söhbətində 
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə hökm 
sürən geosiyasi şəraitdə səmərəli 
fəaliyyəti haqqında ətrafl ı məlumat 
verib. Dövlətimizin başçısı “dəyirmi 
masa”da isə ötən il Azərbaycanın 
qaz təchizatının artırılmasını 
qısamüddətli perspektivdə 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə 
verilən töhfə kimi dəyərləndirib. 
Ölkə rəhbəri, eyni zamanda, orta 
və uzunmüddətli perspektivdəki 
hədəfi n isə Azərbaycan tərəfi ndən 
irəli sürülən Cənub Qaz Dəhlizinin 
genişləndirilməsi olduğunu deyib. 

“Dəyirmi masa”da 2022-ci il Ba-
kıda Avropa Komissiyasının (AK) 
Prezidenti rsula Fon der Lyayenin 
iştirakı ilə Azərbaycanla Aİ arasında 
enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlığa 
dair Anlaşma Memorandumunun im-
zalandığı xatırladılaraq ölkəmizlə 
bu beynəlxalq təşkilatın enerji 
sahəsində əməkdaşlığının adıçəkilən 
sənədə uyğun olaraq bundan sonra 
da genişləndiriləcəyi diqqətə çatdırı-
lıb. 

Azərbaycanla Aİ arasında 
əməkdaşlıqda bərpaolunan enerji-
nin xüsusi rol oynadığını söyləyən 
Prezident İlham Əliyev ölkəmizin 
son dövrlər bu sahədə bir sıra vacib 
addımlar atdığını diqqətə çatdırıb: 

“Azərbaycanda bu istiqamətdə ar-
tıq bir sıra layihələr həyata keçirilir, 
həmçinin 25 qiqavatadək enerji isteh-
salı ilə bağlı müxtəlif sənədlər imza-
lanıb. Bu isə Azərbaycanın istehsal 
etdiyi “yaşıl enerji”nin daxili istehlakla 
yanaşı, Avropaya ixrac edilməsinə 
də imkan verəcək ki, bu da orta və 
uzunmüddətli perspektivdə Avro-
panın enerji təhlükəsizliyinə töhfə 

olacaq”-deyə, Prezident İlham Əliyev 
qeyd edib. 

eri gəlmişkən, burada 
Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığı ilə bağlı 
bir qədər ətrafl ı fikir bildirmək istərdik. 
Əvvəlcə xatırladaq ki, Aİ ölkələri 
respublikamızın əsas xarici ticarət 
tərəfdaşıdır. Bu nüfuzlu beynəlxalq 
qurumla Azərbaycan arasında əmtəə 
dövriyyəsinin rekord səviyyəyə 

yüksəlməsi də bunun bariz ifadəsidir. 
Aİ-nin Azərbaycandakı səfiri Pe-
ter Mixalko özünün “Facebook” 
səhifəsində bildirir: “Bu yaxında son 
statistikanı əldə etdim: Azərbaycanın 
xarici ticarətinin 52 faizi, ixracın isə 
65,6 faizi Aİ bazarının payına düşür. 
Bu, tarix boyu ən yüksək göstəricidir”. 

(ardı -cü səhifədə)

Məhəbbət və mərhəmət ünvanı 
Bu ünvan yaxından da, uzaqdan da aydın görünür

2004-cü ildən bu günə qədər Mehriban Əliyeva ulu öndərin adını daşıyan Heydər 
Əliyev Fondunun prezidentidir. Heydər Əliyev Fondu onun rəhbərliyi ilə nəinki 
Azərbaycanın, hesab edirəm ki, regionun ən böyük və nüfuzlu ictimai təşkilatına 
çevrilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyəti Azərbaycan xalqı tərəfi ndən 
yüksək qiymətləndirilir. Fondun təşəbbüsü ilə bir çox önəmli layihələrə, proqramlara 
start verilmişdir. Onların arasında “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramı 
xüsusi qeyd edilməlidir.

Prezident İlham Əliyevin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında 
Birinci vitse-prezidenti təqdim edərkən söylədiyi fi kirlərdən 

Bakı, 21 fevral 2017-ci il.

ardı 3-cü səhifədə
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 49       Bakı şəhəri, 14 fevral 2023-cü il
“Ləğv edilmiş Azərbaycan Respublikası 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 
normativ hüquqi aktlarının və onların struk-
tur elementlərinin, Azərbaycan Respub-
likasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə 
Monitorinqi Xidmətinin normativ xarakterli 
aktlarının ləğv edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 7 
iyul tarixli 277 nömrəli Qərarında dəyişiklik 
edilməsi və “Aksiz tutulan mallara, o 
cümlədən idxal mallarına aksiz markalarının 
tətbiqi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2001-ci il 8 yanvar tarixli 10 nömrəli 
Qərarının ləğv edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər 
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

1. “Ləğv edilmiş Azərbaycan Respublika-
sı Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 
normativ hüquqi aktlarının və onların struktur 
elementlərinin, Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi 
Xidmətinin normativ xarakterli aktlarının ləğv 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin         2017-ci il 7 iyul ta-
rixli  277 nömrəli Qərarına (Azərbaycan Res-
pub-likasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 
7, maddə 1475, № 11, maddə 2152; 2018, № 
10, maddə 2157) 2 nömrəli əlavə – “Ləğv edil-
miş Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağız-
lar üzrə Dövlət Komitəsinin normativ hüquqi 
aktları və onların struktur elementləri         və 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ya-
nında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin normativ 
xarakterli aktları”nın 30-cu hissəsi ləğv edilsin. 

2. “Aksiz tutulan mallara, o cümlədən idxal 
mallarına aksiz markalarının tətbiqi Qaydaları-
nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 8 yanvar  
tarixli 10 nömrəli Qərarı  (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, 
maddə 59; 2003, № 6, maddə 351; 2007, № 11, 
maddə 1186; 2009, № 1, maddə 22; 2016, № 8, 
maddə 1449) ləğv edilsin.

Əli ƏSƏDOV,  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 50       Bakı şəhəri, 14 fevral 2023-cü il
“Azərbaycan Respublikası ərazisində is-

tehsal olunan və ölkə ərazisinə idxal edilən 
alkoqollu içkilərə, pivəyə, etil (yeyinti) 
spirtinə və tütün məmulatlarına tətbiq olunan 
dövlət aksiz markalarının sifarişi, satışı, uço-
tunun aparılması və onlardan istifadə olun-
ması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar 
üzrə Dövlət Komitəsinin 2002-ci il 14 yan-
var tarixli 009 nömrəli əmrində  dəyişiklik 
edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
119-cu maddəsinin yeddinci abzasını rəhbər 
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası ərazisində isteh-
sal olunan və ölkə ərazisinə idxal edilən alkoqol-
lu içkilərə, pivəyə, etil (yeyinti) spirtinə və tütün 
məmulatlarına tətbiq olunan dövlət aksiz mar-
kalarının sifarişi, satışı, uçotunun aparılması və 
onlardan istifadə olunması Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 2002-
ci il 14 yanvar tarixli 009 nömrəli əmrinin 1-ci 
hissəsi (2006-cı il 28 iyul tarixli 0143 nömrəli 
əmrlə edilmiş dəyişikliklər) ləğv edilsin. 

Əli ƏSƏDOV,  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

M.M.Abbaszadənin “Șərəf” 
ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində 
uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Məleykə Mehdi qızı 
Abbaszadə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 fevral 2023-cü il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il  
25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiș 

“Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”də dəyișiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

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

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2006-cı il 25 may tarixli 413 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2006, № 5, maddə 411, № 8, maddə 
680; 2007, № 6, maddə 602, № 8, maddə 
770, № 10, maddə 947; 2008, № 7, maddə 
612, № 11, maddələr 967, 970; 2009, № 10, 
maddə 779, № 12, maddə 983; 2010, № 2, 
maddə 83; 2011, № 2, maddə 85; 2012, № 
7, maddə 688, № 9, maddə 855; 2013, № 2, 
maddə 114, № 6, maddə 651, № 9, maddələr 
1060, 1061; 2016, № 3, maddə 436; 2017, 
№ 10, maddə 1781; 2018, № 2, maddə 217, 
№ 5, maddə 932, № 10, maddə 1990; 2019, 
№ 12, maddə 1953; 2020, № 3, maddə 228, 

№ 6, maddə 690, № 8, maddə 1036; 2021, 
№ 4, maddə 327, № 6 (I kitab), maddə 570, 
№ 8, maddə 920; 2022, № 5, maddə 445, 
№ 6, maddə 597, № 8, maddə 839, № 10, 
maddə 1126) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında 
Əsasnamə”yə aşağıdakı məzmunda 9.5-1-ci 
bənd əlavə edilsin:

“9.5-1. “İdmanda dopinq vasitələrindən və 
üsullarından istifadəyə qarşı mübarizə haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu-
na uyğun olaraq, terapevtik istifadəyə icazə, 
intizam və apellyasiya qurumları yaradır və 
onların əsasnamələrini təsdiq edir;”. 

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 fevral 2023-cü il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il  
18 aprel tarixli 392 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiș 

“Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”də dəyișiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

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

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2006-cı il 18 aprel tarixli 392 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2006, № 4, maddə 324, № 10, 
maddə 849; 2008, № 7, maddə 612, № 8, 
maddə 715, № 11, maddə 970; 2009, № 12, 
maddə 983; 2010, № 2, maddə 83, № 10, 
maddə 851; 2011, № 2, maddə 85; 2012, № 
9, maddə 856; 2014, № 4, maddə 362; 2017, 
№ 4, maddə 557, № 5, maddə 813; 2018, 

№ 2, maddə 205; 2020, № 8, maddə 1036; 
2021, № 8, maddə 920; 2022, № 8, maddə 
869; Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2022-ci il 10 dekabr tarixli 1900 nömrəli 
Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”nin 9.5-2-ci bəndi ləğv 
edilsin. 

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 fevral 2023-cü il

“İdmanda dopinq vasitələrindən və üsullarından istifadəyə 
qarșı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı 
il 29 noyabr tarixli 447-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 14 dekabr 

tarixli 1158 nömrəli Fərmanında dəyișiklik edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

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

“İdmanda dopinq vasitələrindən və üsul-
larından istifadəyə qarşı mübarizə haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 
29 noyabr tarixli 447-VQ nömrəli Qanunu-
nun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2016-cı il 14 dekabr tarixli 
1158 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, 
№ 12, maddə 2076; 2018, № 7 (I kitab), 
maddə 1463; 2022, № 8, maddə 858) 3-cü 
hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 3.1-ci bənddə “, 9-cu, 11.1-ci, 13-cü və 

16-cı” sözləri “və 9-cu” sözləri ilə əvəz edil-
sin.

2. 3.2-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi 
nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və 
aşağıdakı məzmunda 3.3-cü bənd əlavə 
edilsin:

“3.3. həmin Qanunun 11.1-ci, 13-cü və 16-
cı maddələrinin birinci cümlələrində nəzərdə 
tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyi həyata keçirir.”.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 fevral 2023-cü il

 A.İ.Babayevin “Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fəxri 

diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında 
uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Arif İmran oğlu Ba-
bayev “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” 
ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 fevral 2023-cü il

Türkiyə Prezidenti: 
Maşallah, azərbaycanlı 

qardaşlarımız!..
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kahramanmaraş 

şəhərində zəlzələdən zərərçəkənlərə dəstək məqsədilə 
qardaş ölkəyə yollanmış Azərbaycan könüllüləri ilə görüşüb. 
Bu barədə Azərbaycan Gənclər Fondundan məlumat verilib.

Dövlət başçı-
sı zəlzələ bölgəsində 
xidmət edən Azərbaycan 
könüllülərinə təşəkkür 
edib. “Xoş gəldiniz, 
xoş gəldiniz. Maşallah, 
azərbaycanlı qardaşları-
mız”, – Türkiyənin dövlət 
başçısı görüş zamanı 
bildirib.   Azərbaycan 
könüllüləri də öz 
növbəsində Prezident 
Ərdoğana başsağlığı 
verib.

Qeyd edək ki, 
Türkiyədə baş ver-
miş və çoxsaylı insan 
itkisinə səbəb olmuş 
zəlzələdən dərhal sonra 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı 
ilə Azərbaycan dövləti tərəfindən zəlzələdən zərər çəkmiş qar-
daş ölkəyə yardım məqsədilə həyata keçirilən və xalqımızın 
da böyük dəstək verdiyi genişmiqyaslı tədbirlərə Azərbaycanın 
könüllü gəncləri də qoşulublar. Belə ki, ötən həftə ərzində təbii 
fəlakətdən ən çox zərər görmüş Kahramanmaraş, Hatay və Adı-
yaman bölgələrindəki çadır şəhərciklərində könüllü kimi çalışan 
yüz nəfər azərbaycanlı gənc minlərlə zərərçəkmiş şəxsə, habelə 
həssas vəziyyətdəki yüzlərlə uşağa xidmət edib.

“Azərişıq” Abşeronda yeni elektrik şəbəkəsi qurur
“Azərişıq” ASC-nin məlumatına görə, 

səhmdar cəmiyyət hazırda Abşeron rayonunun 
Masazır qəsəbəsində, yeni massiv adlanan 
ərazidə yeni elektrik şəbəkəsi qurur.

Layihə çərçivəsində 1 kilometrdən çox 
10 kilovoltluq, 4 kilometrə yaxın 0,4 kilovolt-
luq elektrik xətti çəkiləcək. Müxtəlif güclərdə 
komplekt transformator məntəqələri quraşdı-
rılacaq.

Bunlarla yanaşı, Qobu qəsəbəsi 
ərazisində yeni güc mərkəzləri də yaradılıb, 
5 kilometrə yaxın 0,4 kilovoltluq elektrik xətti 
çəkilib. Həmçinin rayonun Çaylı kəndində 
yenidənqurma işləri davam etdirilib.

Abşeron rayonunda görüləcək işlərlə 
abonentlər keyfiyyətli və dayanıqlı elekt-

rik enerjisi ilə təmin olunacaq, elektrik 
enerjisindəki itkilər minimuma endiriləcək.

“Xalq qəzeti”

Vətəndaş cəmiyyəti  
təmsilçiləri Naxçıvanda  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar ölkənin aparıcı 
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının üzvləri Naxçıvana səfər ediblər.

Səfər ulu öndərin abidəsini ziyarətlə baş-
layıb. Sonra qonaqlar Heydər Əliyev Muzeyi 
ilə tanış olublar. 

Səfər çərçivəsində Naxçıvan şəhərindəki 
Heydər Əliyev Sarayında “Heydər Əliyev 
İli” ilə əlaqədar “Heydər Əliyev və vətəndaş 
cəmiyyəti quruculuğu” mövzusunda konf-
rans keçirilib. 

Azərbaycan Prezidentinin Naxçıvan 
Muxtar Respublikasındakı səlahiyyətli 
nümayəndəsi Fuad Nəcəfli konfransda 
bildirib ki, çoxəsrlik tariximizin ən böyük 
nailiyyətləri ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. Ümummilli liderin Azərbaycan xal-
qı və dövləti qarşısındakı misilsiz xidmətləri 
onun fəaliyyətinin bütün mərhələlərini əhatə 
edir. 

Prezident Administrasiyasının Qeyri-
hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya 
şöbəsinin sektor müdiri Vüsal Quliyev çıxış 
edərək, vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülündə 

və ölkənin əsas hərəkətverici qüvvələrindən 
birinə çevrilməsində ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müstəsna xidməti olduğunu vurğu-
layıb. 

Çıxışlarda ümummilli lider Heydər 
Əliyevin vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu 
sahəsində həyata keçirdiyi genişmiqyaslı 
işlər barədə ətraflı söz açılıb. Vurğulanıb ki, 
belə bir mötəbər tədbirin ulu öndər Heydər 
Əliyevin vətəni Naxçıvanda keçirilməsi xüsu-
si əhəmiyyət daşıyır.

Konfransdan sonra qonaqlar Duzdağ Fi-
zioterapiya Mərkəzi və Möminə Xatun türbəsi 
ilə tanış olublar.

Səfərdə həmkarlar ittifaqları, qeyri-
hökumət təşkilatları, media qurumları, ağ-
saqqallar və veteranlar təşkilatlarından 250 
nümayəndə iştirak edib.

Səbuhi HƏSƏNOV 
Naxçıvan

Heydər Əliyev  – 100

XİN-in Türkiyəyə göndərilən 
yardımla bağlı paylaşımı

Türkiyədə baş vermiş dəhşətli zəlzələ ilə əlaqədar 
Azərbaycandan Türkiyəyə fevralın 21-dək edilən 
yardımların həcmi açıqlanıb. Xarici İşlər Nazirliyinin 
tviter sosial şəbəkəsində bununla bağlı məlumat təqdim 
edilib.

Xilas edilmiş 1286 uşaq ailələrinə verilib
Türkiyənin Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyinin  

məlumatında bildirilib ki, baş vermiş təbii fəlakətdən 
sonra dağıntılar altından çıxarılan 1838 kimsəsiz uşaq 
qeydiyyata alınıb, 1286 uşaq isə müraciət edənlərin 
şəxsiyyəti yoxlanılaraq ailələrinə təhvil verilib.
Nazirliyin sosial media hesabında deyilir: “Müraciət edənlərin 

şəxsiyyəti yoxlanıldıqdan sonra 1286 uşaq ailələrinə təhvil ve-
rilib, 85 uşaq müalicə olunduqdan sonra nazirlik tərəfindən 
himayəyə götürülüb və 467 övladımızın xəstəxanalarda davam 
edən müalicə prosesi hazırda nəzarətdə saxlanılır. Şəxsiyyəti 
hələlik məlum olmayan 213 uşağımız var”.

“Zəlzələ başladığı vaxtdan 
Azərbaycan dövləti və xalqı Türkiyənin  
yanındadır.  Bu ağır günlərdə hər 
sahədə olduğu kimi parlamentlərarası 
əlaqələrimiz də əlaqəli çalışdı”. Türkiyə–
Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq 
Qrupunun rəhbəri, Ədalət və İnkişaf Par-
tiyası İstanbul millət vəkili Şamil Ayrım 
“Xalq qəzeti”nə bu açıqlamasının dava-
mında bildirdi: 

– Zəlzələ baş verən anlardan Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev fəlakət barədə xəbər 
tutub lazımi  göstərişlər verdi və  ilk kömək, 
humanitar yardımı da Azərbaycandan 
gəldi. Əlbəttə, biz belə də gözləyirdik. 
Çünki Azərbaycanla Türkiyənin acıları da 
sevincləri də çoxdan ortaqlaşıb, üstəlik də 
hərtərəfli   müttəfiqlik şərtləri və tələbləri ən 
yüksək səviyyədədir.

Zəlzələnin baş verdiyi  ilk gündə 
Azərbaycan–Türkiyə Parlamentlərarası 
Dostluq Qrupunun sədri ilk vaxtdan 
Azərbaycan Milli Məclisi adından bizə 
başsağlığı verdi.  Ondan sonra dəfələrlə 
telefonla əlaqə saxladı,  nə köməyə ehti-
yac olduğunu soruşdu. Azərbaycandan bu 
müddətdə bizə müxtəlif istiqamətdə yardım-
lar gəldi. Milli Məclisin sədri Sahibə xanım 
Qafarovanın təşəbbüsü ilə 40 ədəd daşınan 
generator alınaraq Türkiyəyə göndərildi. Bü-
tün bunlar göstərdi ki, Azərbaycanla Türkiyə 
hər sahədə olduğu kimi,  parlamentlərarası 

münasibətlərdə də nə qədər doğma və ya-
xındır. 

Azərbaycanlı tələbələrin Malatyada 
zəlzələ vaxtı dağıntılar altında qalıb şəhid 
olmasına çox üzüldüyünü deyən millət 
vəkili bu məsələ ilə davamlı məşğul oldu-
ğunu söylədi:

– Azərbaycanlı tələbələrin axtarı-
şı və taleyinin aydınlaşdırılmasını bir an 
da diqqətdən qaçırmadıq, siz tərəfi ardı-
cıl məlumatlandırdıq. Zəlzələ bölgəsində 
yaşayan azərbaycanlıların rahat təxliyyə 
olunmasını da unutmadıq. Bu faciənin 
acı nəticəsi zatən gözlənilən idi, amma 
Azərbaycan tərəfi bu acı xəbəri ilk ola-
raq bizdən aldı. Azərbaycanın Türkiyədəki 
Səfirliyi, İstanbuldakı Baş Konsulluğu ilə 
müddətdə mütəmadi əlaqələrimiz oldu. An-
karada səfiri  Rəşad Məmmədov, İstanbulda 
baş konsul Nərminə xanım Mustafayeva də 
hərm gün dəfələrlə bizimləəlaqədə oldular, 
Azərbaycandan göndərilən humanitar yar-
dımların nəzarətini həyata keçirdilər.  

Qırmızı köhnə avtomobilini yardımla 
yükləyib Türkiyəyə kömək üçün gəlməyə 
çalışan Sərvər Bəşirlinin qəlb yanğısı 
Türkiyədə hamını təsirləndirdi, bir fədakarlıq 
rəmzinə çevrildi. Bu səmimiyyətinə görə, 
“qırmızı arabalı oğlan” Türkiyədə  məşhur 
oldu”. Azərbaycandan gəlmiş xilaedici 
heyətlər isə ümidlər kəsilənədk fasiləsiz 
axtarışlar apardılar, 50-dən artıq insana 
yenidən həyat verdilər, çox sayda cəsədi 
çıxarıb doğmalarına verdilər. Bütövlükdə, 
Azərbaycan xalqının zəlzələ bölgəsinə ver-
diyi bu dəstək “Bir millət, iki dövlət prinsipi”nə 
sadiqliyinin növbəti göstəricisidir. Bu, qar-
daşlıqdan da yüksək bir örnək oldu.

Sonda millət vəkili Şamil Ayrım ötən ağır 
günlərdə Türkiyəyə verilən qardaş dəstəyinə 
görə Azərbaycan dövlət başçısına və xal-
qına təşəkkürünü bildirdi. O inamla qeyd 
etdi ki,  qüdrətli Türkiyə zəlzələdə dağılan 
əraziləri tezliklə bərpa edəcək və zəlzələdən 
zərər görənlərə hər cür dəstək veriləcək.

Canlı bağlantını apardı:  
M. SULTANOVA

Ankara

Birbașa bağlantı

“Azərbaycanın köməyi qardașlıqdan 
da yüksək bir örnək yaratdı”
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Azərbaycan–Aİ münasibətləri strateji tərəfdaşlığa əsaslanır

əvvəli 1-ci səhifədə
Azərbaycanın Aİ ilə əməkdaş-

lığında təbii qaz ixracı xüsusi yer 
tutur. Bunu statistik göstəricilər də 
təsdiqləyir. Belə ki, 2021-ci ildə 
ölkəmizin bu təşkilatın bazarına təbii 
qaz ixracı 8,2 milyard kubmetr təşkil 
edib. tən il isə həmin rəqəm 11,3 
milyard kubmetr olub. ari ildə isə 
qaz ixracının ən azı 11,6 milyard 
kubmetrə çatdırılacağı nəzərdə tutu-
lub. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan 
ilə Aİ arasında enerji sahəsində 
əməkdaşlığın 20 ilə yaxın bir tarixi 
var. Bu müddət ərzində Anlaşma Me-
morandumu və ənub Qaz Dəhlizi 
ilə bağlı Birgə Bəyannamə imzala-
nıb. Bütün bunlar Avropanın ener-
ji xəritəsini tamamilə dəyişib. Neft 
hasilatı ilə başlanan enerji layihələri 
daha sonra qaz hasilatı, Xəzər 
dənizini Qara dəniz və Aralıq dənizi 
ilə birləşdirən neft kəmərinin tikintisi, 
uzunluğu 3500 kilometr olan ənub 

Qaz Dəhlizinin istismara verilməsi ilə 
davam edib. 

Artıq ənub Qaz Dəhlizi tam gücü 
ilə işləyir və bununla da Azərbaycanın 
təbii qazı Avropaya çatdırılır. Bütün 
bunlar Azərbaycanın Aİ üçün önəmli 
tərəfdaş olduğunun bariz ifadəsidir.

Bu sahədə tərəflər arasında enerji 
sahəsində uzunmüddətli, proqnoz-
laşdırılan və çox etibarlı əməkdaşlıq 
əlaqələri mühüm önəm daşıyır. 
Qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan –Aİ 
münasibətlərində bir çox sahələri 
əhatə edən, o cümlədən neft-qaz və 
bərpaolunan enerji mənbələrini, hid-
rogeni və digər məsələləri nəzərdə 
tutan səmərəli enerji dialoqu möv-
cuddur. lkəmizdə bərpaolunan 
enerjinin istehsalı sahəsində olan 
böyük potensial Aİ tərəfindən yüksək 
dəyərləndirilir. 

aqif BA RAM ,  
“Xalq qəzeti” 

Mirağa ƏHMƏDOV,
iqtisadçı-ekspert

Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdə siyasi mövqeyi getdikcə 
möhkəmlənir, respublikamız ən 
nüfuzlu təşkilatlarda layiqincə 
təmsil olunur. Bununla yanaşı, 
dünyada maliyyə böhranının, 
Rusiya- krayna müharibəsinin 
hələ də davam etməsi, hətta qa-
baqcıl ölkələrin ciddi maliyyə 
problemləri ilə üzləşməsi fonun-
da respublikamızın davamlı iq-
tisadi inkişafı, ölkədə quruculuq 
işlərinin vüsət alması qabarıq 
nəzərə çarpır. Bütün bunlar isə 
Azərbaycanın dünya birliyinə in-
teqrasiyasının gücləndirilməsi, 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın 
inkişafı, beynəlxalq və regional 
təşkilatlar çərçivəsində çoxtərəfli 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
üçün əlverişli zəmin yaradır. Belə 
şərait dövlətimizin başçısının 
müəyyənləşdirdiyi siyasətə uyğun 
olaraq respublikamızın xarici iqti-
sadi əlaqələrinin genişləndirilməsi 
istiqamətində kompleks tədbirlərin 
həyata keçirilməsini şərtləndirir. 

Azərbaycan hazırda 
beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən 
BMT, Aİ, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər 
Birliyi, Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurası və digərləri 
ilə sıx əməkdaşlıq edir. Bu sıra-
da Aİ ilə münasibətlər xüsusilə 

diqqət çəkir. Bu, dövlətimizin baş-
çısı ilə Aİ Şurasının prezidenti 
Şarl Mişel arasında konstruktiv 
münasibətlərin, qarşılıqlı səfərlər 
və yüksək səviyyəli dialoqun, sıx 
əməkdaşlığın məntiqi nəticəsidir. 

Respublikamızın Aİ ilə əmək-
daşlığında son bir neçə il ərzində 
bərpaolunan enerji layihələrinin 
reallaşdırılması xüsusi yer tu-
tub. Hazırda külək və günəş 
enerjisindən istifadə edilməsi üçün 
investisiya qoyuluşu prosesinə 
başlanıb. Təkcə Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzurun azad olunan 
ərazilərində günəş və külək ener-
jisinin potensialının 9200 meqavat 
olması müəyyənləşdirilib. Xəzər 
dənizinin də külək enerjisi üzrə 
yüksək potensialı nəzərə alınaraq, 
yaxın gələcəkdə Azərbaycanda 
çoxlu sayda bərpaolunan enerji 
mənbələrinin yaradılacağı proq-
nozlaşdırılıb. yni zamanda, 
Xəzər dənizində qarşıdakı dövrdə 
istifadəyə veriləcək yeni qaz ya-
taqlarının da mövcudluğu “mavi 
yanacağ”ın genişhəcmli ixracı 

üçün aydın təsəvvür yaradıb. 
Aİ ilə Azərbaycan arasın-

da enerji sahəsində strateji 
tərəfdaşlığa dair Anlaşma Me-
morandumunun imzalanması 
da ölkəmizin Avropanın enerji 
təhlükəsizliyində oynadığı mü-
hüm rolun növbəti təzahürü 
olmaqla yanaşı, bu təşkilatla 
münasibətlərin keyfiyyətcə yeni 
mərhələsinin başlanğıcı kimi xü-
susi önəm daşıyır. Çünki Anlaşma 
Memorandumunda Aİ-yə təchiz 
edilən qazın həcminin ikiqat ar-
tırılması nəzərdə tutulur. Memo-
randum vasitəsilə Aİ ənub Qaz 
Dəhlizinin genişləndirilməsi ilə 
bağlı üzərinə öhdəlik götürür. 
Bununla da Azərbaycanın Aİ-nin 
enerji təhlükəsizliyinə ciddi töhfə 
verəcəyi proqnozlaşdırılır. 

Bütün  bunlar deməyə 
əsas verir ki, ölkəmizdə dövlət 
səviyyəsində həyata keçirilən 
bir sıra zəruri tədbirlər, stra-
teji məhsulların idxalında və 
ixracında bütün fiziki və hü-
quqi şəxslərin bərabər hüquq-
larının reallaşdırılması və inhi-
sarçılığın qarşısının alınması 
istiqamətində görülən işlər, daxili 
bazarın marketinqinin düzgün 
müəyyənləşdirilməsi, gömrük 
əlaqələrinin sadələşdirilməsi, xa-
rici ticarətin liberallaşdırılması, 
eləcə də əlverişli investisiya mühi-
tinin yaradılması və s. xarici ticarət 
əlaqələrin həcminin və coğrafi-
yasının daha da genişlənməsinə 
müsbət təsir göstərib.

Milli Məclis sədrinin Avropa 
Parlamenti sədrinə cavabı
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Avropa 

Parlamentinin sədri Roberta Metsola tərəfindən 
ona ünvanlanmış məktuba cavab verib 

Sahibə xanım cavab məktubunda bildirir ki, 
Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasın-
dakı yüksək səviyyəli münasibətlərin daha da inki-
şaf etdirilməsi perspektivləri fonunda hakimiyyətin 
qanunverici qolları arasında əməkdaşlıq xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi həmişə Avropa Parlamenti ilə qarşılıqlı 
fəaliyyətin dərinləşməsinə hazır olduğunu nümayiş 
etdirib. 

S. Qafarova məktubda AP sədrinin təmsil etdiyi qurumun 
Milli Məclislə qarşılıqlı hörmət ruhunda yaxşı münasibətlər 
qurmağa davam etmək öhdəliyinə dair sözlərini müsbət 
qiymətləndirib.  Qeyd edib ki, beynəlxalq əməkdaşlıq 
mexanizmlərində də təmsil olunan parlament üzvlərimizin 
öz səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlər barədə fikirlərini 
sərbəst ifadə etmək hüququ var. Parlamentimizdə senzura 
qəbuledilməzdir. 

Məktubda, həmçinin deyilir ki, Milli Məclisin Avropa İttifaqı 
– Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsindəki (PƏK) 
nümayəndələri avropalı tərəfmüqabilləri ilə dialoqun daha 
da genişləndirilməsi niyyətinə əsaslanaraq, öz həmkarları ilə 
fəal ünsiyyətdə olmuş və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inki-
şafına yönəlmiş yeni təşəbbüslər üzərində çalışmışlar: “Biz 
Avropa Parlamenti tərəfindən də eyni səviyyədə münasibət 
görmək istərdik. Qərəzli bəyanatlarda və qətnamələrdə 
ifadə olunan yalan, qərəzli və birtərəfli ittihamlar konstruk-
tiv tənqid kimi qəbul edilə bilməz və yuxarıda ifadə olunan 
məqsədlərə xidmət etmir. Həmçinin, PƏK Milli Məclislə Avro-
pa Parlamenti arasında birgə səylər vasitəsilə əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsinə kömək edən platforma olmalıdır”. 

Milli Məclisin Sədri iki qurum arasındakı əməkdaşlığın 
qarşılıqlı etimad və anlaşma əsasında güclənəcəyinə ümid-
var olduğunu bildirib.

liqismət B D L ,  
“Xalq qəzeti”

Məhəbbət və mərhəmət ünvanı 

əvvəli 1-ci səhifədə
lmi-texniki tərəqqi, xüsusən, infor-

masiya texnologiyalarının inkişafı elə bir 
səviyyəyə çatıb ki, beynəlxalq aləmdə baş 
verən prosesləri hamımız, həm də dərhal 
izləyə bilirik. Xüsusən, üzdə olan liderlər, 
siyasətçi və diplomatlar barədə olan 
məlumatlar, hətta zəif inkişaf etmiş, ən 
kiçik texniki imkanlara malik ölkələrdə də 
öyrənilir və izlənilir. Azərbaycan kimi qısa 
müddətdə dünyanın mühüm aktorlarından 
birinə çevrilmiş ölkənin siyasətçilərinin 
“fəaliyyətini izləmək” isə daha asandır. 
Çünki Heydər Əliyev siyasi kursu ölkəmizi 
bütün dünyanın üzünə açıq elan etmişdir. 

İndi haqqında söz açmaq istədiyimiz 
tarixi fakt – Prezident İlham Əliyevin Meh-
riban Arif qızı Əliyevanın Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 
təyin edilməsi barədə Sərəncamını da 
aparıcı kütləvi informasiya vasitələri bir 
neçə saat ərzində dünyanın hər yerində 
yaymışdılar. Politoloq və ekspertlərin 
bir çoxunun fikrincə, həmin sənəd təkcə 
yeni xəbər, maraqlı fakt kimi deyil, həm 
də bir siyasətçinin fəaliyyətinin yüksək 
qiymətləndirilməsi, eləcə də, dövlət baş-
çısının ədalətli qərar verməsinin növbəti 
təsdiqi kimi qiymətləndirilirdi. 

Məhz bu məqamları nəzərə alaraq 
yazının əvvəlində ikinci sərlövhəyə ehti-
yac olduğunu düşündük: “O, yaxından da, 
uzaqdan da belə görünür”. 

Fikrimizi əsaslandırmaq üçün əvvəlcə 
yaxından olan baxışı yada salaq. Dövlət 
başçımız yeni təyin olunmuş Birinci vit-
se-prezidenti ölkənin Təhlükəsizlik Şurası 
üzvlərinə təqdim edərkən demişdi: 

“Mehriban Əliyeva Milli Olimpiya 
Komitəsinin və İcraiyyə Komitəsinin üzvü-
dür və onun bu fəaliyyəti də təqdirəlayiqdir. 

lkəmizdə keçirilmiş bir neçə qlobal 
tədbirin təşkilində Mehriban Əliyeva xüsu-
si rol oynamışdır. 2012-ci ildə “ urovision” 
mahnı müsabiqəsinin yüksək səviyyədə 
keçirilməsi məhz onun təşkilatçılığı ilə 
mümkün olmuşdur. 2015-ci ildə birinci 
Avropa Oyunlarının yüksək səviyyədə 
keçirilməsi də Təşkilat Komitəsinin və onun 
rəhbəri Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti 
nəticəsində mümkün olmuşdur. İki il yarım 
ərzində bu Oyunları ay Olimpiya Oyunla-
rı səviyyəsində keçirmək, əlbəttə ki, böyük 
nailiyyət idi. Birinci Avropa Oyunları tarixdə 
ən yüksək səviyyədə keçirilmiş mötəbər 
idman tədbiri kimi qalacaqdır”.

İndi isə xalqımızın bu fədakar xanı-
mına uzaqdan olan baxışa nəzər salaq. 
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin geniş oxu-
cu kütləsinə malik gündəlik Əl-Fəcr” 
qəzetinin 24 avqust 2017-ci il tarixli 
nömrəsinin bütöv bir səhifəsi Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti xa-
nım Mehriban Əliyevaya həsr olunmuşdu. 
Dövlət başçımızın məlum sərəncamından 
cəmi beş ay sonra ərsəyə gələn həmin ya-
zıda oxuyuruq: 

“Göstərdiyi səylərə görə Mehriban xa-
nım Əliyeva bir sıra ölkələrin və beynəlxalq 
təşkilatların, o cümlədən Fransanın Şərəf 
Legionu Ordeni”, Pakistanın Hilal-e Pa-
kistan” ali ordeni, Serbiya və Macarısta-
nın dövlət mükafatları, Rusiya Beynəlxalq 
Xeyriyyə Təşkilatının aqut xaç” müka-
fatı, Dünya Səhiyyə Təşkilatı mükafatı, 
Avropa Olimpiya Komitəsinin fərqlənmə 

ordeni, beynəlxalq Qızıl ürək” fəxri nişanı, 
Polşanın ali fərqlənmə ordeni, N S O-
nun Qızıl Motsart” medalı, Kanadanın 
Dünyanın qızılgülü” mükafatı, Küveytin 

fəxri diplomu ilə və digər yüksək orden və 
medallarla təltif olunub”.

“Əl-Fəcr”dən olan həmkarlarımız əlavə 
edirlər ki, Mehriban Əliyevanın qeyd olu-
nanlarla yanaşı, yüksək insani keyfiyyətləri, 
ölkəsinin inkişafı istiqamətində göstərdiyi 
səyləri, beynəlxalq humanitar yardım 
missiyalarına verdiyi töhfələr istər ölkə 
daxilində, istərsə də beynəlxalq miqyas-
da birinci xanımın yüksək imicinin forma-
laşmasına böyük təsir edib və onun ən 
yüksək vəzifəyə layiq görülməsinə yol 
açıb. Ona görə Prezident İlham Əliyevin 
2017-ci il 21 fevral tarixli Sərəncamı ona 
böyük sevgi, hörmət və ehtiram hissi 
bəsləyən Azərbaycan xalqı tərəfindən 
rəğbətlə qarşılanıb.

axından və uzaqdan baxış prinsipimizi 
bir az da dəqiqləşdirək. Əvvəlcə yaxından 
baxış. Mehriban xanımın Heydər Əliyev 

Fondunun xətti ilə mədəniyyət sahəsində 
irimiqyaslı layihələr həyata keçirməsi, 
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin, 
xüsusən, xalqımızn milli musiqi növü olan 
muğamın təşviqində əvəzsiz xidmətlər 
göstərməsi, paytaxt Bakıda Muğam 
Mərkəzinin inşa etdirilməsi, muğam janrı-
nın bir çox ölkələrdə təbliğinə və tanıdıl-
masına nail olunması hamıya məlumdur. 
Bu faktı mədəniyyət xadimlərinin hər biri 
qiymətləndirib. Ancaq muğam sənətimizin 
kamil bilicilərindən olan Xalq artisti, 
görkəmli kaman ustası Habil Əliyev həmin 
məsələyə özünəməxsus qiymət vermişdi: 
“Mehriban xanım mənim qızım, bəlkə də 
nəvəm yaşında olar. Ancaq elə bilirəm 
ki, o, Azərbaycan muğamına göstərdiyi 
misilsiz qayğı ilə biz muğam ustalarına 
analıq etdi”. Habil Əliyevin böyük zalda 
səsləndirdiyi bu cümlələrin necə alqışlan-

dığını mən – əlli ilin jurnalisti ifadə edə 
bilmirəm. 

İndi isə uzaqdan baxış. Hamının yadın-
dadır. Mehriban Əliyeva ötən il noyabrın 
15-də BMT-nin Təhsil, lm və Mədəniyyət 
Təşkilatının ( N S O) xoşməramlı səfiri 
kimi fəaliyyətinə xitam verilməsi məqsədilə 

N S O-nun baş direktoru Odri Azu-
laya məktub ünvanlamışdı. Məktubda 
Azərbaycanla N S O arasında 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, N S O-
nun dəyər və prinsiplərinin irəlilədilməsi 
sahəsində 2004-cü ildən xoşməramlı səfir 
kimi fəaliyyəti dövründə təşkilatla çoxsaylı 
birgə layihələrin əhəmiyyəti diqqətə çatdı-
rılır 2013-cü ildə Azərbaycanla N S O 
arasında imzalanmış Çərçivə Sazişi, müva-
fiq olaraq Azərbaycan – N S O timad 
Fondu, mədəni irsin qorunması, qızların 
təhsili, gender bərabərliyi kimi sahələrdə 
bir sıra ölkələrdə həyata keçirilən layihələrə 
dəstək və digər tədbirlər qeyd olunurdu. 

Məktubda, həmçinin 30 ilə yaxın iş-
ğal dövründə rmənistan tərəfindən 
Azərbaycanın mədəni irsinə və tarixi 

abidələrinə qarşı həyata keçirilmiş siyasət 
və vandallıq barədə məlumat verilib. İndiki 
mərhələdə, Vətən müharibəsi nəticəsində 
ərazilərimizin uzunmüddətli işğaldan 
azad edilməsindən sonra genişmiqyaslı 
bərpa və bölgənin dirçəldilməsi işlərinə 
Birinci vitse-prezidentin aktiv cəlb olundu-
ğu və xüsusi rolu nəzərə alınaraq, onun 

N S O-nun xoşməramlı səfiri vəzifəsini 
yerinə yetirməsinin imkan xaricində olduğu 
vurğulanırdı.

Birinci vitse-prezidentimizin bu qü-
rurverici addımı barədə xəbər dünya 
ictimaiyyətinin diqqətinə çatan kimi çox-
saylı əks-sədaların şahidi olduq. Ru-
siyanın cameəsinə daxil olan şəxslər 
həmin məktubu üç sözlə ifadə etmişdilər: 
“Olduqca təmiz diplomatiya”. Türkiyəli 
həmkarımız Əli Bulac isə daha da dərinə 
getmişdi: “Tomrislər heç zaman ölmürlər”. 

Fikrimizi daha bir nümunə ilə da-
vam etdirək. Azərbaycanın Xalq 
rəssamı Arif Hüseynov demişdir ki, milli 
mədəniyyətimizin bütün sahələrini təmsil 
edən yaradıcı gənclər kimi bu sahəyə 
yeni başlayan rəssamlar da Heydər Əliyev 
Fondunun, xüsusən, Birinci vitse-prezi-
dent Mehriban xanım Əliyevanın qayğısını 
daim görürlər. 

 2012-ci il aprelin 2-də Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın 
adından Parisdə “Bakıya uçuş” sərgisində 
iştirak edən qonaqların şərəfinə verilən 
ziyafətdə Fransanın mədəniyyət və kom-
munikasiya naziri Frederik Mitteran isə de-
mişdi: “Sizin simanızda biz Azərbaycanın 
mədəni həyatının görkəmli şəxsiyyətini, 
ölkəmizin dostunu görürük. Azərbaycanda 
keçirilmiş “Fransa inciləri” sərgisi bizim 
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Bi-
lirik ki, bu işdə Sizin böyük əməyiniz ol-
muşdur. Bundan əlavə, Bakıdakı Müa-
sir İncəsənət Muzeyi mədəni tədbirlərin 
təşkil edilməsində də çox fəaldır... Bu gün 
keçirilən “Bakıya uçuş” sərgisinin əsas 
məqsədi gənc rəssamlar nəslinin yaratdığı 
əsərləri nümayiş etdirməkdir. Bu sərgi öz 
xüsusiyyətləri ilə seçilən incəsənətə xüsu-
si marağı olan Paris ictimaiyyəti üçün təşkil 
olunmuşdur. Bu təşəbbüsə və sərginin 

keçirilməsinə verdiyiniz dəstəyə görə, Sizə 
öz həmkarlarım və Fransa hökuməti adın-
dan dərin təşəkkürümü bildirirəm”.

Bu qəbildən olan faktları və ya sitatları 
çox sadalamaq olar. Çünki Azərbaycanın 
Birinci-vitse-prezidentinin fəaliyyəti təkcə 
ölkə miqyasında deyil, dünyanın hər 
yerində yüksək qiymətləndirilir. Biz onun 
fəaliyyətinə Asiyada verilən qiyməti də 
yada saldıq, Avropadakı nüfuzunu da. 
Ancaq bütün bunların Mehriban Arif qı-
zının xalq və milli dövlətçilik baxımından 
həyata keçirdiyi layihələrin çox cüzi bir 
hissəsi olduğunu da xatırlatmağa ehtiyac 
var. Biz fəxr edirik ki, möhtərəm Prezi-
dentimiz, müzə ər Ali Baş Komandanı-
mızın siyasətdə, diplomatiyada və hərb 
sahəsində qazandığı nailiyyətləri onun 
ən yaxın silahdaşı olan Mehriban xanım 
Əliyeva cəmiyyətin digər istiqamətlərində 
– sosial həyatda, elm, təhsil, mədəniyyət 
və idman sahələrində də uğurla davam 
etdirir. 

olun açıq olsun, gənc müstəqil 
Azərbaycan

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”,  

Əməkdar urnalist

Ekspert rəyi
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“Dağları aşmağa” maneə, yaxud 
ətlik heyvanı niyə kökəldirlər?

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Dövlətimizin başçısı müsahibəsində 

İkinci Qarabağ müharibəsindən son-
ra bölgədə vəziyyətin tamamilə 
dəyişdiyini, yeni reallıqların formalaş-
dığını, ölkəmizin bu durumdakı mövqe-
yini  daha da gücləndirməyə çalışdığı-
nı bildirdi. Onu da əlavə etdi ki, panel 
müzakirə bəzilərinin bu reallıqlar ilə 
barışmaq istəmədiyini ortaya çıxardı. 
“Amma məcbur olub barışacaqlar”, - 
deyən dövlətimizin başçısı bölgəmizdə 
gedən proseslərin yeni yanaşmalar 
tələb etdiyini vurğuladı. 

Azərbaycan Prezidentinin 
nəzərindəki yeni yanaşmalara olan 
tələbatın nəticəsidir ki, Münxen 
Təhlükəsizlik Konfransı kimi mötəbər 
qurum ənubi Qafqazda, obrazlı 
desək, dağları aşmağın vacibliyini qa-
bardır. Deməli, dağları, yəni problemləri 
aşmaq, regionda təhlükəsizlik mühitini 
formalaşdırmaq, qlobal dünyanın regi-
onal prioritetidir. 

Başqa bir tərəfdən, hazırkı situasiya-
da dağ olmaq lazım deyil. Çünki onu aş-
maq üçün göstərilən səylər beynəlxalq 
səfərbərliyi təmin edən ciddi faktordur. 

əni, beynəlxalq birlik rmənistanın 
timsalında bölgədə normal əməkdaşlıq 
mühitinin qərarlaşmasına maneçilik 
törədən dağ aşmağın vacibliyini qəbul 
edir. Həm də ona görə ki, məsələdə bö-
yük haqq var. Prezident İlham Əliyevin 
müsahibəsində söylədiyi kimi: “Biz 
haqqın-ədalətin tərəfdarıyıq. Daxili 
işlərimizə kənar qüvvələrin qarışmasına 
heç vaxt imkan verməmişik və imkan 
verməyəcəyik. Qarabağ Azərbaycandır. 
Bunu mən müharibədən əvvəl demişəm. 
Bunu təkcə mən yox, bütün dünya nəinki 
deyir, görür. O ki qaldı rmənistan–
Azərbaycan münasibətlərinin normallaş-
masına, yenə burada da bizim mövqe-
yimiz tamamilə məntiqlidir. Biz istəyirik 
ki, bu, tezliklə baş versin. Ədavət dövrü 
arxada qalsın. Əgər rmənistan tərəfi 
özündə iradə və güc taparsa, əminəm 
ki, yaxın zamanlarda buna nail olmaq 
mümkün olacaq”. 

* * *
Bəli, rmənistanın baş naziri Ni-

kol Paşinyan panel iclasdakı çıxışı ilə 
göstərdi ki, ölkəsi ənubi Qafqazdakı 
dağların aşılmasına maneçilik törədir 
və demək ki, təhlükəsizliyə zərər vurur. 
Məsələnin təfərrüatlarına varmazdan 
əvvəl Azərbaycan Prezidentinin iclas-
dan sonrakı müsahibədə səsləndirdiyi 
fikirləri diqqətə çatdıraq: “Əlbəttə, mən 
bilirəm ki, çoxlarınız “kokeyşn büro” 
haqqında bəzi fikirlər gözləyirdiniz, 
yaxşı ki, bu olmadı. Amma yenə də 
səmimiyyət nöqteyi-nəzərindən hesab 
edirəm ki, daha da, necə deyərlər, dol-
ğun bir mənzərə yarana bilərdi.

ənab İlham Əliyev müsahibəsində 
həqiqətləri gizlətməyin, yaxud da ki, 
reallığı təhrif etməyin mümkünsüzlüyü 
üzərinə gəlir. “Biz informasiya dünyası 
dövründə yaşayırıq. Hər kəs yaxşı bilir 
harada nə baş verir. Ona görə qeyri-
ciddi və manipulyativ mahiyyət daşı-

yan açıqlamalar əlbəttə ki, ciddi qəbul 
edilmir. Bizim mövqeyimiz birmənalıdır. 
Biz nəyi deyiriksə, birincisi, həqiqətə 
əsaslanırıq. İkincisi, mövqeyimizi açıq 
bildiririk. Beynəlxalq tərəfdaşlar da 
bilirlər ki, biz nə istəyirik”.

Amma N.Paşinyan ya Azərbaycanın 
nə istədiyini anlamır, yaxud anla-
maq istəmir. İkinci variant daha uy-
ğundur. lə buna görə dövlətimizin 
başçısı səmimiyyət məsələsini qa-
bardır. ənab İlham Əliyev, əslində, bil-
dirir ki, erməni baş nazirin panel iclasda 
səsləndirdikləri qeyri-ciddidir və mani-
pulyativ məram daşıyır. 

Diqqət yetirək: Paşinyanın çıxışı 
konkret şablon əsasındadır. ada salaq 
ki, panel iclasdakı birinci sual krayna-
dakı durumun ənubi Qafqaz ölkələrinə 
təsiri ilə bağlı idi. Rusiya- krayna 
müharibəsinin bölgədə risklər yarat-
dığını deyən Nikol “beynəlxalq birliyin 
diqqətinin bizim region üzərində də sax-
lanılması çox vacibdir, çünki fikrimcə, 
burada idarə olunmalı çoxlu risklər var” 
şəklində fikir bildirir və bunun ardınca: 
“Biz demokratik islahatlar gündəliyimizə 
sadiq qalmışıq. Çünki biz demokratik 
islahatların, demokratik təsisatların 
inkişafının, qanunun aliliyinin, insan 
haqlarının, müstəqil məhkəmə sistemi-
nin və sair məsələlərin regionumuzda 
ümumi vəziyyəti daha da yaxşılaşdı-
racağına inanırıq. Hesab edirəm ki, 
biz öz üzərimizə düşən vəzifəni yerinə 
yetirsək, bu, bütün region üçün faydalı 
olar”, – deyir.

Məlumdur ki, bölgədə riskli duruma 
səbəb rmənistandır. Paşinyan isə or-
taya demokratiya şablonlarını atmaqla, 
ölkəsinin hər cür qeyri-adekvat davra-
nışa rəğmən, qorunmalı olduğunu sırf 
bəşəri norma və prinsiplər kontekstində 
izah etməyə çalışır. Başqa sözlə desək, 
Nikolun fikrincə, risklər rmənistan de-
mokratiyasını yox edə bilər. Nəzərə 
alaq ki, dünya Rusiyanın kraynaya 
hücumunu işğal olaraq dəyərləndirir. 
Daha konkret desək, avtoritarizmin 
demokratiya üzərinə hücumu kimi. Pa-
şinyan da eyni məntiqi ənubi Qafqaza 
gətirmək niyyəti güdür. 

ada salaq ki, Nikol 44 günlük 
müharibəni də məhz bu düşüncəsi 
ilə başlamışdı. zünü, belə demək 
mümkünsə, demokratiyanın qladia-
toru sayan Paşinyan hesab etmişdi 
ki, “Qarabağ rmənistandır” dedikdə, 
beynəlxalq ictimaiyyət onun müharibə 
məntiqini anlayacaq və Azərbaycana 
qarşı çıxacaqdır. Beləliklə, işğal al-
tındakı Azərbaycan ərazilərinin 

rmənistan torpağı kimi rəsmiləşməsi 
baş verəcəkdir. Lakin erməni baş na-
zirin istəkləri alınmadı. Görünür, Paşin-
yan keçmişin dərslərindən nəticə çıxar-
mır və yenə eyni “ampluadadır”. Onun 
səmimiyyətdən uzaqlığının birinci bariz 
göstəricisi budur.

N.Paşinyanın Münxendəki qeyri-
səmimi davranışının ikinci motivinə 
diqqət yetirək. rməni baş nazir Laçın-
Xankəndi yolunun Qarabağ erməniləri 

üçün “humanitar fəlakət” məntiqini 
qabardır. Halbuki əgər, bölgədə da-
yanıqlı sülh şəraitini istəyirsə, bun-
dan uzaq durmalıdır. Ən azından ona 
görə ki, Laçın-Xankəndi yolu suveren 
Azərbaycan ərazisidir və oradakı aksi-
yaya fokuslanıb beynəlxalq risk faktoru 
baxımından Qarabağ erməniləri üçün 
humanitar fəlakət məsələsini gündəmə 
gətirməyin özü aşkar spekulyasiyadır 
və səmimiyyətdən çox-çox uzaqdır. 
Belə olan halda Azərbaycan Prezidenti-
nin işğal dövrünü xatırlaması və erməni 
vandalizmini diqqətə çatdırması şərtdir. 
Xüsusən, dini abidələrimizə, mədəni 
miras nümunələrimizə münasibətdəki 
erməni vandalizmini. 

Bəli, Azərbaycan Prezidenti-
nin Münxendə 44 günlük Vətən 
müharibəsinin ayrıntılarına diqqət 
yetirməsi, o cümlədən, Azərbaycan 
Ordusunun güc hesabına beynəlxalq 
ədaləti bərpa etdiyini vurğulama-
sı mütləq əhəmiyyət daşıyırdı. Bi-
rincisi, bu, erməni cəmiyyətinin və 

rmənistan siyasətinin anladığı dildir. 
İkincisi, müharibədən sonrakı durum 
göstərdi ki, rəsmi İravan tipik erməni 
xəstəliyindən uzaqlaşmaq niyyətində 
deyil. Üçüncüsü isə Münxendəki pa-
nel iclasda ənənəvi anti-Azərbaycan 
ritorikasını ilk işə salan, yəni Laçın yolu 
məsələsini ölkəmizin qəbul etmədiyi 
humanitar fəlakət olaraq qabardan, 
məhz, Paşinyan oldu. 

Bu səmimiyyətsizliyi görən cənab 
İlham Əliyevin sərt ritorikaya üstünlük 
verməsi, İrəvanın kapitulyasiya reallı-
ğını xatırlatması tam yerinə düşürdü. 
Ancaq göründüyü kimi, dövlətimizin 
başçısı panel iclasın ikinci sualına cava-
bında diskussiyanın gedişini sərtlikdən 
uzaqlaşdırmaq üçün şans da verdi: 
“Biz müharibə apardıq, müharibənin 
nəticələri beynəlxalq ictimaiyyət və 

rmənistan cəmiyyəti tərəfindən qəbul 
olunub. Bunun ən yaxşı göstəricisi 

rmənistan əhalisinin baş nazirə 
verdiyi yeni mandatdır və bu, sülh 
naminə mandat idi. Ona görə də biz 
gələcəyə baxmalıyıq. Düşünürəm ki, 
biz gələcəyə və bu günə baxsaq, ses-
siyadan əvvəl müzakirə etdiyimiz kimi, 
bu gün tarixi gündür. Çünki ilk dəfədir 
ki, müstəqil dövlətlərin 3 lideri bir araya 
gəlib  – sovet dövründə belə hallar olub, 
– biz bu fürsəti əldən verməməliyik”.

* * *
Ancaq Paşinyan Prezident İlham 

Əliyevin jest kimi səslənmiş fikrindən 
də nəticə çıxarmadı. O, dövlətimizin 
başçısının söylədiklərindən bir detalı 
tutaraq, daha böyük spekulyasiyaya 
baş vurdu. lə ab-hava yaratdı ki, san-
ki, Azərbaycan münaqişəyə dini zəmin 
vermək istəyir. “Kənardan təəssürat 
yaranır ki, Azərbaycan özünü qisas 
siyasətini rəhbər tutmuş bir ölkə kimi 
göstərmək istəyir. Ola bilər ki, elə bu-
dur Azərbaycanın yürütdüyü siyasət”,– 
deyən Nikolun öz aləmində Bakını 
işğalçı kimi təqdim etmək cəhdi də, ar-
dınca yenə ölkəsində demokratik seçki 

məntiqinə söykənməsi də aşkar spekul-
yasiyadır, böyük qeyri-səmimilikdir. 

İzah edək nəyə görə  Məlumdur 
ki, dünyadakı bəzi anti-Azərbaycançı 
qüvvələr, ermənipərəst dairələr, on-
ların ölkəmizdəki əlaltıları demok-
ratik dəyərlərlə imitasiya yolu tutur, 
ölkəmizdə, guya, şə af və ədalətli 
seçkilərin keçirilmədiyini vurğulayır 
və bütün bunları Azərbaycana təzyiq 
vasitəsi kimi istifadə edirlər. Paşinyan 
da açıq formada bildirməsə də, dün-
yanın bu “tərzi” üzərinə oyun oynayır. 
Diqqəti öz ölkəsindəki seçki reallığına 
yönəltmək ilə, rmənistan-Azərbaycan 
gərginliyindəki əsl motivlərdən uzaq-
laşır. Çalışır ki, beynəlxalq ictimaiyyət 
Qarabağ məsələsində ənənəvi anti-
Azərbaycançı baxışlarla “silahlansın”. 
Əlbəttə, bu niyyət, yumşaq yanaşsaq, 
səmimiyyətdən tam uzaqdır...

Bir halda ki, rmənistanın baş na-
ziri ənubi Qafqazda sülh gündəliyi 
müstəvisində səmimiyyətdən uzaq dav-
ranır, “Dağlıq Qarabağ erməniləri sovet 
dövrünün borcunu ödəməməlidir” kimi 
yersiz düşüncəyə, ucuz populizmə yol 
verib əsl həqiqətlərdən uzaqlaşırsa, o 
zaman ona müstəqillik dövrünü xatırlat-
maq ehtiyacı yaranır.  Prezident  İlham 
Əliyev də xatırladır və dövlətimizin 
başçısının söylədikləri həm də sülh 
danışıqları ilə imitasiyalara meydan 
verilməyəcəyinə dair xəbərdarlıqdır: 
“O ki qaldı, sülh danışıqlarına biz bu 
mövqeyi başa düşə bilərik, lakin bizim 
təcrübəmiz göstərir ki, sülh danışıqla-
rı bəzən çox uzanır. Biz 28 il boyunca 
sülh danışıqları aparmışıq, təsəvvür 
edin, 1992-ci ildən 2020-ci ilə qədər. 
Əgər biz Qarabağ münaqişəsini döyüş 
meydanında həll etməsəydik, bu sülh 
danışıqları daha 28 il çəkəcəkdi. Belə 
bir vəziyyət rmənistanı tam qane edir-
di. Çünki onlar vəziyyəti dondurmaq, 
torpaqlarımızı həmişəlik işğal altın-
da saxlamaq istəyirdilər. Bu vəziyyət, 
həmçinin, rmənistanın dünyanın 
müxtəlif bölgələrindəki dostlarını qane 
edirdi. Lakin bu, bizi qane etmirdi”. 

Bəli, Münxen Təhlükəsizlik Konf-
ransı çərçivəsində keçirilmiş Dağ-
ları aşmaq  ənubi Qafqazda 
təhlükəsizliyin qurulması  mövzu-
sundakı plenar iclas Qərbin ənubi 
Qafqaza “Qafqazın benilüksü” kimi 
yanaşmaq məntiqinə söykənmiş ide-
yasının gerçəkləşməsinə olan marağı-
nın təzahürü idi. Hazırkı mənzərə isə 
budur ki, rmənistan rəhbərliyi özünün 
səfeh avantürizmindən irəli gələn qeyri-
səmimi davranışı ilə bu mənzərənin 
formalaşmasına qarşıdır. Bu, baş nazir 
postunda çox kökəlmiş Nikol Paşin-
yanın yeni düzənə müqavimət nüma-
yişidir. əni, obrazlı desək, kökəlmiş 
heyvan kəsilmək perspektivinə doğru 
inamla addımlamaqdadır. Buna “inamla 
addımlamaq” demək mümkündürsə...

A AN R L ,  
“Xalq qəzeti”

İraq Kürdüstanı ilə əməkdaşlıq 
regionda sülhə kömək edəcək 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Münxen Təhlükəsizlik Konfransı 
çərçivəsində İraq Kürdüstanının başçısı Neçirvan Bərzanı ilə də danışıqlar 
aparması diqqətdən yayınmadı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan, Türkiyə 

və İraq Kürdüstanının üçtərəfli əməkdaşlıq formatı yaratmasının mümkünlüyünə 
toxundu. Elə N.Bərzani də Azərbaycanla tarixi və mədəni bağlarının olduğunu, 
regionun Türkiyə ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini və bu kontekstdə bir sıra layihələri 
müzakirə etməyin mümkünlüyü üzərində dayandı. 
Məsələ bundadır ki, İraq Kürdüstanı ilə 

qardaş Türkiyənin də geniş əməkdaşlığı möv-
cuddur, əsasən də ticarət-iqtisadi və enerji 
sahələrində. Bundan əlavə, qarşılıqlı əlaqələr 
sərhədlərin təhlükəsizliyi və digər sahələri də 
əhatə edir. Bu ilin yanvarında N.Bərzaninin 
Türkiyəyə səfəri zamanı İraq və Suriyada 
İŞİD-ə qarşı mübarizə, axın Şərqdə vəziyyət 

və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər də 
müzakirə olunmuşdu. 

Türkiyə ilə İraq Kürdüstanı arasında əlaqələri 
şərtləndirən cəhətlərdən biri də Türkiyə əhalinin 
13 faizinin (11 milyon nəfər) kürdlərdən ibarət ol-
masıdır. Amma digər qonşu ölkələrdə, İranda və 

rmənistanda da kürdlər yaşayır. rmənistanda 
onlar – yezidi kürdlər azlıq təşkil edən xalqdır, 
sayları cəmi 30 mindir. Bununla belə, tamamilə 
monoetnik ölkə yaratmaq iddiasında olan 
ermənilər daim milli azlıqların, o cümlədən 
yezidlərin hüquqlarını pozmuş, onlara qarşı 
diskriminasiya siyasəti aparmışlar.  

rmənistanda kürd əhalisi də daim diskrimi-
nasiyaya məruz qalmış, alçaldılmış, təhqir olun-
muşdur. Onların orduda hərbi xidmətə çağırılmış 
gənclərinə qarşı həmişə qəddar davranılmış, 
təhqirə məuz qalmış, bir çoxları heç bir günahı 
olmadan güllənərək öldürülmüşdür. ezidlərin 

hüquqlarının pozulması ilə bağlı beynəlxalq 
aləmdə aparıcı insan haqları təşkilatları 
tərəfindən, eləcə də, BMT səviyyəsində etirazlar 
bildirilmişdir. Hətta ABŞ Dövlət Departamentinin 
2020-ci ilin iyulunda yaydığı “Dini azadlıqlar 
haqqında beynəlxalq hesabat”da rmənistanda 
dini azlıqların böyük problem ilə qarşılaşdıqları 
bəyan edilmişdir. 

Bütün bunlar, sözsüz ki, bu gün 
Azərbaycan, Türkiyə və İraq Kürdüstanı ara-
sında münasibətlərin genişləndirilməsini tələb 
edir. Hesab edirik ki, bu, son illərdə münaqişə 
və müharibələrdən təngə gəlmiş regionda sülh 
və ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq yaradılmasını 
istəyən qüvvələrin də marağına cavab verir. Hər 
halda İraq Kürdüstanı və Azərbaycan neft-qazla 
zəngin ölkələrdir və bu məhsullar ilə Avropada 
böyük ehtiyac var. Hər iki ölkədən Türkiyədən 
keçməklə Qərb istiqamətində kəmərlər çıxır. 

İraqın bu bölgəsi ilə əməkdaşlıq, eyni za-
manda, beynəlxalq ictimaiyyətə özünü məzlum 
xalq kimi təqdim etməyə çalışan, əslində isə mil-
li və dini azlıqların qənimi olan rmənistanın əsl 
simasının açılmasına da şərait yaradır. 

aşa M R AN ,  
“Xalq qəzeti”

Əhməd ƏLİLİ,
politoloq

Kürd məsələsi axın Şərq siyasətinin 
ortada olan “fillərindən” biridir. axın Şərq 
məsələlərindən danışıb İraq kürdlərini 
kənarda qoymaq çətin məsələdir. Ona görə 
də axın Şərqdə baş verən proseslərdə bu 
kart həmişə ortaya çıxır. 

İndiki şəraitdə axın Şərqdə, xüsusilə 
də İran-Azərbaycan, İran-Türkiyə 
münasibətlərində meydana çıxan bir sıra 
məqamlar, yeni tendensiyalar tələb edir 
ki, axın Şərqdə ortada olan “fil elementi” 
– kürd kartı ilə münasibətlərin necə qurul-
duğunu mütləq müəyyən etmək lazımdır. 
Əgər Azərbaycan və Türkiyə bu istiqamətdə 
müəyyən bir e ektiv əlaqə qura bilmirsə, bu, 
artıq hər iki ölkəyə qarşı istifadə oluna bilər. 
Ona görə də Azərbaycan Türkiyə ilə birgə 
strategiya ortaya qoyur. əni Azərbaycan 
və Türkiyənin bu istiqamətdə birgə işlədiyini 
görə bilirik. 

Bu, İraq kontekstində nəzərdən 
keçirilməli olan məsələdir. Xüsusilə bir neçə 
istiqaməti nəzərə almalıyıq. Məsələn, İraq 
türkmənlərindən Azərbaycana istifadəyə 
cəhd olundu. İstədilər ki, 2020-ci ilin Qarabağ 
müharibəsi zamanı İraq türkmənlərindən 
və kürdlərdən Azərbaycana qarşı istifadə 
olunsun. Amma bu plan puç oldu. Bun-
dan sonra Azərbaycan və Türkiyənin birgə 
əməkdaşlığı nəticəsində bu istiqamətdə bir 
sıra məqamların neytrallaşdırıla biləcəyini 
ehtimal edə bilərik. 

Hazırda İranda baş verən proseslərdən 
hiss olunur ki, İran özü görünmədən 
Azərbaycana qarşı addımlar ata bilər ki, 
bu da İran türklərinin hərəkəti  kimi təqdim 
oluna bilər. Ona görə də bu istiqamətdə 
fəaliyyətin qurulması üçün Bakı və Anka-
ra yenidən İraq kürdləri ilə münasibətlərin 

genişlənməsinə çalışırlar. Məsələ ondan 
ibarətdir ki, Türkiyədə olan PKK və digər 
terror təşkilatlarından fərqli olaraq, İraq 
kürdləri ilə Ankara bir-biri ilə əvvəlki illərdə 
daha mülayim yol tapa biliblər. Ona görə 
hesab edirəm ki, indiki şəraitdə bu, özünü 
daha çox uğurla göstərəcək. Xüsusən İran 
azərbaycanlılarına qarşı İran kürdləri kart-
larından kimsə istifadə etmək istəyərsə, 
Azərbaycan və Türkiyə birgə bunu daha 
uğurla neytrallaşdıra biləcəklər. 

Bu əməkdaşlığın gətirə biləcəyi faydanın 
daha bir istiqaməti rmənistandakı yezidi 
kürdləri ilə bağlıdır. Azərbaycan dünyaya 

rmənistanın monoetnik, monokonfessial 
bir ölkə olduğunu göstərə bilib. Bu, dünyada 
region ilə məşğul olmaq istəyən insanların 
diqqətini çəkir. Bu, Azərbaycanın uğurudur. 
Ona görə də rmənistan çalışır ki, ölkədə 
yezidi kürdlərin mövcudluğunu qabartsın, 
monoetnik dövlət olmadığını göstərsin. 
Amma hesab edirəm ki, ermənilərin yezi-
di kürdlərə qarşı münasibətini Azərbaycan 
müxtəlif platformalarda çox uğurla qaldıra 
bilər. Bunu rmənistan tərəfi də görür və 
çalışırlar ki, kürd kartından mümkün qədər 
sürətlə öz xeyirlərinə istifadə etsinlər.

Amma Azərbaycanın İraq kürdləri ilə ya-
xınlaşması, hesab edirəm ki, rmənistanın 
bu istiqamətdə atacağı addımları da çox 
uğurla neytrallaşdıra biləcək.

Ekspert rəyi

Ermənilərin dinc aksiya üzərindən şou  
düzəltmək istəkləri fiaskoya uğrayacaq

Laçın-Xankəndi yolu üzərində 
azərbaycanlı ekofəalların və könül-
lü gənclərin etiraz aksiyası davam 
edir. Şübhə yoxdur ki, bu aksiya 
beynəlxalq hüquq normalarına 
əsaslanır. Eyni zamanda, bu etiraz-
lar Azərbaycan xalqının milli ma-
raqlarının ifadəsidir. Azərbaycanın 
vətəndaş cəmiyyətinin nümayən-
dələrinin, ekofəalların, gənc 
könüllülərin davam etdirdiyi ak-
siya haqlı tələblərə söykənir. Ru-
siya sülhməramlı kontingentinin 
müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan 
ərazilərində təbii sərvətlərin qey-
ri-qanuni istismarı, habelə ekolo-
i vəziyyətin pisləşməsi ilə bağ-
lı ilkin monitorinqin keçirilməsi 
Azərbaycanın haqqıdır. Həmin 
ərazidə təbii sərvətlərimiz talan 
edilirdi. eçirilən aksiyada da əsas 
tələb ondan ibarətdir ki, qeyri-qanu-
ni istismar dayandırılsın, bütün təbii 
sərvətlərin istehsalı Azərbaycan qa-
nunvericiliyi əsasında həyata keçi-
rilsin.

Bəzi erməni havadarları, o 
cümlədən “beynəlxalq” statuslu 
təşkilatlar isə bu aksiyaları “blokada” 
kimi və ya fərqli müstəvidə təqdim 
etməyə çalışsalar da, bu, mümkün 
olmadı. Hətta Fransanın timsalında 
ermənipərəst ölkələr aksiya ilə bağlı 
məsələni BMT TŞ-yə çıxarmağa ça-
lışsalar da, məğlubiyyətə uğradılar. 
Məqsədli şəkildə bu aksiyaya qarşı 
qarayaxma kampaniyaları aparıldı, 
amma fakt ortadadır. Bu etiraz aksi-
yası blokada sayıla bilməz. İki aydan 
artıq zaman kəsiyində Xankəndiyə 
gətirilən bütün humanitar yüklər ün-
vanına çatıb. Beynəlxalq Qırmızı 
Xaç Komitəsinin (BQKX) və Rusiya 
sülhməramlılarının  maşınları yol-
dan sərbəst istifadə edirlər. Təbii ki, 

həmin ərazilər Azərbaycanın suveren 
əraziləridir və oradakı bütün proseslər 
də ölkəmizin qanunları əsasında 
tənzimlənməlidir. 

eri gəlmişkən, ilin əvvəllərində 
Prezident İlham Əliyev yerli televi-
ziya kanallarına müsahibəsində bu 
məsələyə toxunaraq bildirmişdi ki, 
bizim məqsədimiz blokada deyil. 
Dövlət başçısı vurğulamışdı ki, bizim 
haqlı tələblərimiz var və bu aksiyanın 
tarixçəsini də indi hər kəs bilir. Bizi 
faktiki olaraq qanunsuz istismar edilən 
o mədənlərə buraxmayıblar. Orada 
da şou düzəltmişdilər, guya, hansı-
sa etirazçılar çıxmışdı. Bizim oraya 
çıxışımız olmayana qədər yəqin ki, 
bu aksiya da davam edəcək. Bizim 
tələblərimiz də tam ədalətlidir. Monito-
rinq, təftiş, qanunsuz istismarın dayan-
dırılmasını tələb edir və buna nail ola-
cağıq. Bu, bizim qanuni haqqımızdır. 
Beynəlxalq hüquq da Azərbaycanın 
haqlı mövqeyini dəstəkləyir. rməni 
separatçılarının bu aksiya üzərindən 
şou düzəltmək istəkləri isə fiaskoya 
məhkumdur.

Münxendə Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının Dövlət katibi ntoni Blin-
ken və rmənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyan ilə birgə görüşdən sonra 

televiziya kanallarına müsahibəsində 
Prezident İlham Əliyev bir daha 
Azərbaycanın mövqeyini bildirib ki, 
burada hər hansı bir blokadadan 
söhbət gedə bilməz: “Dekabrın 12-
dən bu günə qədər 2500-dən çox yük 
maşını və Qırmızı Xaç Komitəsinin 
maşınları keçmişdir və əgər bloka-
da var idisə, bu maşınlar necə keçə 
bilərdi  əni, bu, Azərbaycana qarşı 
əsassız bir ittihamdır, biz bunu rədd 
edirik və deyə bilərəm ki, keçirdiyim 
bütün görüşlərdə bu mövqe anlayışla 
qarşılanır. O cümlədən Avropa İttifaqı 
bizim mövqeyimizi anlayır. Biz haqlı 
olaraq tələb edirik ki, yataqlarımızın 
qanunsuz istismarı dayandırılsın və 
buna nail olunmayana qədər əminəm 
ki, bizim ictimai fəallarımız öz şərəfli 
missiyasından əl çəkməyəcəklər. Bu 
gün də bunu çatdırmağa çalışdım”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan 
ərazilərində faydalı qazıntı yataq-
larının qanunsuz istismarının da-
yandırılmasını, “Qızılbulaq” və 
“Dəmirli” yataqlarında monitorinqin 
keçirilməsinə icazə verilməsini tələb 
edən azərbaycanlı ekofəalların Laçın-
Xankəndi yolundakı dinc etiraz aksi-
yası 73 gündür davam edir. Aksiyanın 
məramı əvvəlki kimi dəyişməz olaraq 

qalır. tirazçılar Azərbaycanın faydalı 
qazıntı yataqlarının erməni separatçı-
ları tərəfindən qanunsuz istismarına 
“yox ” deyir, bunun dərhal dayandırıl-
masını tələb edirlər. Aksiya iştirakçıla-
rının dinamik və coşqun görünmələri 
onların məqsədlərinin aydın olduğunu 
göstərir. Onlar Azərbaycan tərəfinin 
haqlı tələblərinin yerinə yetirilməsini 
istəyirlər. Onların tələbləri Azərbaycan 
ictimaiyyətinin haqlı narazılığının 
ifadəsidir və vətəndaş cəmiyyətinin 
bu mövqeyinə hörmətlə yanaşılmalı-
dır. Aksiyanın keçirildiyi ərazi huma-
nitar məqsədlər üçün açıqdır, sərbəst 
hərəkətə heç bir maneə yoxdur. 
Dünən Laçın-Xankəndi yolunda hər iki 
istiqamətə Rusiya sülhməramlılarına 
və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə 
məxsus, ümumilikdə, 70-ə yaxın avto-
mobil maneəsiz hərəkət edib.

Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 
3-də və 7-də Rusiya sülhməramlı 
kontingentinin komandanlığı ilə apa-
rılmış müzakirələrin nəticəsi olaraq 
Azərbaycanın İqtisadiyyat, kologi-
ya və Təbii Sərvətlər nazirlikləri, İq-
tisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak 
Məsələləri Dövlət Xidməti və “Azer-
Gold” Qapalı Səhmdar əmiyyətinin 
mütəxəssislərindən ibarət heyət 
Rusiya sülhməramlı kontingentinin 
müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan 
ərazilərində faydalı qazıntı yataqları-
nın qanunsuz istismarı, bundan irəli 
gələn ekoloji və digər fəsadlarla bağ-
lı ilkin monitorinq aparmalı idi. Lakin 
sülhməramlıların qadağası ucbatın-
dan monitorinq baş tutmayıb. Buna 
etiraz olaraq, azərbaycanlı ekofəallar 
Şuşa ərazisindən keçən Laçın-
Xankəndi yolunda dekabrın 12-dən 
dinc aksiyaya başlayıblar.

Rizvan İ RƏTO LU,   
“Xalq qəzeti”

Ekoaksiyanın gündəliyi

Enerji istehsalında müsbət 
göstəricilər əldə edilib 

Cari ilin yanvar ayında Azərbaycanda elektrik 
enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 
təchizatı sektorunda 277,7 milyon manat dəyərində 
məhsul istehsal olunub və xidmətlər göstərilib. 
Bu da ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisi ilə 
müqayisədə 6 faiz çoxdur. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına 
görə, bu ilin ilk ayında su təchizatı, tullantıla-
rın təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal 
edilən məhsulların həcmi 33,7 milyon manat 
təşkil edib. Bu sahədə əvvəlki ilin ilk ayına 
nisbətən 5,1 faizlik artım qeydə alınıb. 

Qeyd edək ki, 2022-ci ildə Azərbaycanda 
elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, 
bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda 2 mil-
yard 930,9 milyon manat dəyərində məhsul 
istehsal olunub və xidmətlər göstərilib. Bu 

göstərici 2021-ci illə müqayisədə 2,3 faiz çox 
olub. 

tən il su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi 
və emalı sektorunda istehsal edilən məhsulların 
həcmi 502,9 milyon manat təşkil edib ki, bu da 
illik müqayisədə 48,4 faiz artım deməkdir.

“Xalq qəzeti”
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Erməni girovluğu – vəhşilik məngənəsi

1990-cı illərin əvvəllərində erməni terror-quldur dəstələrinin Qarabağda 
azərbaycanlı əsir və girovlara qarşı törətdikləri qanlı cinayətlər bəşər tarixinə 
qara ləkə kimi düşüb. Bu məşəqqətlərə məruz qalanlar və bu dəhşətləri öz gözləri 
ilə görənlər bütün bunların qiyamətdən də ağır bir fəlakət olduğunu söyləyirlər. 
Bu günahsız insanların yeganə təsəlliləri odur ki, həmin tükürpədici vəhşilikləri 
törədən erməni qaniçənləri insanlığa sığmayan vəhşi əməllərinə görə mütləq 
ədalət mühakiməsi qarşısına çıxarılacaqlar. Bəli Xocalı cəlladları ilahi ədalətdən 
heç vaxt qurtula bilməyəcəklər.  

Xocalı şəhərinin işğalı zamanı erməni 
girovluğunda ağlasığmaz dəhşətli an-
lar yaşayanlardan biri də Qərənfil Mi-
sir qızı Ələsgərovadır. O, 1952-ci ildə 
Azərbaycanın əzəli və əbədi torpağı 
olan Qarabağın Xocalı şəhərində do-
ğulub. Xocalı qətliamı baş verəndən bir 
müddət əvvəl həyat yoldaşı Zülfüqar 
erməni başkəsənləri tərəfindən qətlə 
yetirilmişdi. Əziz oxucu, etiraf edim ki,  
olduqca çətin məqamda dörd övladı ilə  
taleyin ümidinə qalan Qərənfil ananın 
başına gətirilən vəhşilikləri sakit tərzdə 
dinləmək çox çətin idi. 

Qərənfil xanım üzləşdiyi 
müsibətlər barədə danışarkən deyib: 

– 1992-cı ilin fevralın 25-də ar-
tıq Xocalıda qalmaq qeyri-mümkün 
idi. rmənilərin tam mühasirəsində 
olan şəhər aramsız top və artilleriya 
atəşlərinə məruz qalırdı. Şəhərdəki bi-
nalar gözümüzün önündəcə dağıdılırdı. 
Dağıntılar və yanğınlar altında qalan in-
sanların ah-naləsi ərşə yüksəlirdi. 

Oğlum 20 yaşlı yvaz Xocalı rayo-

nu üzrə özünümüdafiə batolyonunda 
düşmənə qarşı vuruşurdu. Qızlarım 
Zeynəbin 17, Nəzakətin 15, kiçik oğ-
lum Arazın isə cəmi 10 yaşı vardı. Biz 
ölümdən daha çox namərd düşmənin 
əlinə keçməkdən qorxurduq. Təəssüf ki, 
bu, baş verdi. 

1992-ci il fevralın 25-i gecəsi mən 
iki qızım və oğlum Arazla birlikdə evi-
mizn yaxınlığındakı zirzəmidə artil-
leriya atəşlərindən sığınmaq üçün 
gizlənmişdik. Burada bizdən başqa 
daha on bir nəfər vardı. Onlardan səkkizi 
axıska türkləri idi. 

Vəziyyət anbaan təhlükəli hal alırdı. 
rmənilər birdən zirzəmiyə əl qumba-

rası atdılar, bu zaman bir yaşlı ahıska 
türkü, eləcə də yetmiş yaşlı  Zeynal kişi 
adlı bir nəfər həlak oldular. Zirzəmidə 
olanların çoxu yaralandı.  

Mən sağ gözümdən, qızım Nəzakət 
isə sol qolundan qəlpə yarası almışdıq. 

rməni cəlladları bir neçə dəqiqədən 
sonra zirzəmiyə soxuldular, bizi 
əllərindəki avtomatların qundaqları 

ilə döyməyə başladılar. Üzərimizdəki 
qızıl-ziynət əşyalarımızı əlimizdən al-
dılar. Sonra bizi təhqir edə-edə piyada 
Xankəndi şəhərinə tərəf apardılar, yolda 
girovları avtovağzalın yanındakı bina-
nın pəncərələrinin şüşələri qırılmış, içi 
qar və buzla dolu olan zirzəmiyə sal-
dılar. Orada saxlanıldığımız müddətdə 
ermənilər bizi gün ərzində 4-5 dəfə 
uşaq, qadın, qoca, ahıl  bilmədən re-
zin dəyənəklərlə vəhşicəsinə söyərək 
döyürdülər. 

Sonra bizim yaralı vəziyyyətdəki 
şəklimizi çəkdirdilər. Məlum oldu ki, 
ermənilər əvvəlcədən ələ aldıqları xarici 
jurnalistlərə pul verərək həmin şəkilləri 
guya azərbaycanlıların erməni girovları-
nı bu vəziyyətə saldıqları barədə “əyani 
faktlarla” dünya ictimaiyyətinə çatdırma-
larını tapşırıblar. 

rməni cəlladları bizimlə birlikdə 
girovluqda olan axıska türklərinə qarşı 
da xüsusi amansızlıqla davranırdılar. 
“Bu yeri xocalılar üçün hazırlamışdıq, 
sizə qismət oldu”, – deyərək onlar agır 
işgəncələr verirdilər. rmənilər girovla-
rı saxladıqları  beton döşəməli, qaran-
lıq və soyuq zirzəminin döşəməsinə 
qəsdən su buraxmışdılar. 

Qərənfil ana bu sözləri deyib için-için 
ağladı. “Allah bu qansızların bəlalarını 
versin ”, – dedi. 

Qeyd edək ki, Qərənfil xanım, 
onun ailəsi bir neçə gündən sonra 
dəyişdirilmə yolu ilə girovluqdan azad 
edilib. Lakin onlar üzləşdikləri qeyri-in-
sani hərəkətlərə və aldığı xəsarətlərə 
görə azad olunduqdan sonra uzun 
müddət müalicə olunublar. Qərənfil 
Ələsgərovanın sağ gözü ermənilərin 
onun başına vurduqları zərbələr 
nəticəsində tam sıradan çıxıb.

Xocalı faciəsinin şahidi olan Qərənfil 
Ələsgərova 2020-ci ilin payızında Qa-
rabağın düşməndən azad edilməsinə 
görə dünyalar qədər sevinir. “Nə yaxşı 
ki, bu günü gördüm, qisas qiyamətə qal-
madı”, -deyir. Qərənfil ananın indi başqa 
bir arzusu isə budur ki, bu gün Rusiya 
sülhməramlılarının nəzarətində olan 
doğma yurda – Xocalıya mümkün qədər 
tez qayıtsın. İnşallah, belə də olacaq    

Hazırladı:  
M.HAC XANL ,  

“Xalq qəzeti” 

cal  şa idləri

Erməni cəllad körpənin gözünü dağlamışdı...
Xalqımız üstündən az qala bir qərinə 

keçmiş, bəşəriyyət əleyhinə törədilmiş 
Xocalı soyqırımının baiskarlarının 
mühakimə olunacağı günü hələ də 
gözləyir.   

O gün gələcək, mütləq gələcək. şaq 
qatilləri olan erməni cəlladları, faşistləri 
insanlıqla bir araya sığmayan əməllərinə 
görə cəzalarını alacaqlar. Çünki bu 
cinayət təkcə Azərbaycan xalqına deyil, 
bəşəriyyətə qarşı törədilib.  Nə qədər çətin, 
ağrılı, hətta dözülməz olsa belə, o məsum 
gecəni unutmağa haqqımız yoxdur. Aşa-
ğıda qanlı soyqırımın canlı şahidlərinin 
xatirələrindən seçmələri təqdim edirik. 
Onların dilindən səslənən içgöynədən epi-
zodları sakit oxumaqdan ötrü səbirli olma-
ğınız gərəkdir.   

Səriyyə Talıbova, Xocalı sakini: 
– rməni qəbiristanlığında gənc 4 

axıska türkünün və 3 azərbaycanlının 
başlarını hansısa erməni döyüşçünün 
məzarı üzərində kəsdilər. Əsgərlərimiz 
valideynlərinin gözləri önündə işgəncə 
verilərək öldürürdü. İki zabitimizin gözlərini 
oydular...

Canan Orucov, Xocalı sakini: 
– Biz meşə zolağından Ağdama 

keçmək istəyirdik. Amma Naxçıvanikdə 
ermənilərin atəşinə məruz qaldıq. Çoxlu 
sayda uşaq və qadın güllələndi. Oğlumu 
da güllələdilər. Onun 16 yaşı vardı. 23 
yaşlı əkiz uşaqları olan qızımı və 18 yaşlı 
hamilə qızımı əlimdən aldılar.

Mürvət Məmmədov, 9 yaşlı yaralı: 
– Məni ayağımdan, qardaşım Əhmədi 

isə əlindən yaraladılar. O, məndən böyük-

dür, 11 yaşı var. rmənilərin meyitlərin 
qulağını kəsmələrinin şahidi oldum. Bir 
qadının ağzından qızıl dişlərini çıxartdılar. 

Rafael İmanov, milis ser antı,  Ağdam 
sakini: 

– Ağdamdan bizimlə gələn milis kapita-
nı burada 3 ya 4 dörd yaşlı oğlunun meyi-

tini tapdı. Meyit tanınmaz hala salınmışdı. 
Bütün güllə darağı bədəninə boşaldılmış-
dı. Ata balasının cəsədini helikopterə qoy-
du, özünün qalxmağa taqəti qalmamışdı. 
Onu havaya qalxan helikopterə güclə sala 
bildik. Ağdama çatana qədər ata cansız 
cəsədi sinəsinə sıxıb agladı. Şəhərə ça-
tanda məlum oldu ki, ata dərddən havala-
nıb, ağlını itirib...

Türkün qanına susamış erməni 
goreşənlərinin əməllərinə yalnız xocalılar, 
onlara köməyə gedənlər deyil, hərbçilər, 
jurnalist əcnəbilər də şahidlik ediblər.    

Leonid ravets, helikopterin pilotu:  

– Fevralın 26-sı Xankəndidən qayıdan-
da ikinci pilotun qışqırığını eşitdim: Bax, 
gör aşağıda nə qədər meyit səpələnib    
Aşağı baxanda gördüm bütün çöllük 
rəngbərəngdir. Helikopterdən enəndə gör-
dük ki, bunlar ərtafa səpələnən meyitlərdi. 
Sayı 300-400 olardı. rməni silahlıları 

gəzir, can üstə olanları güllələyirdilər.  
Yuri Romanov, teleoperator: 
– Nənə və balaca qızın cansız bədəni 

insanın gözünü çıxarır. Nənə üzü üstə 
düşmüş halda, balaca qızın əynində 
isə göy gödəkcə vardı. Ayaqları tikan-
lı məftillə bağlanmışdı. Nənənin əlləri 
məftillə bağlı idi. İkisi də başından güllə 
ilə vurulmuşdu. 4 yaşlı körpənin son 
jesti əlini nənəsinə tərəf uzatmağı idi...                                                                                                           
Qanlı “toy” isə davam edirdi... 6 yaşlı ba-
şısarıqlı qız görünür. Sarğı elə bağlanıb 
ki, bütövlükdə gözlərini tutub. Kameranı 
söndürmədən ona tərəf əyilirəm:                                                                                                                      

– Nə olub sənə, əzizim                                                                                                          
– Gözlərim yanır, əmi  Gözlərim ya-

nır                                                             
Həkim çiynimə toxunur:                                                                                                 
– O, kordur, gözlərini siqaretin odu ilə 

yandırıblar...
İnsanlıqla bir araya sığmayan, dün-

yanın ən qəddar cəlladının ağlından belə 
keçməyən əzabların şahidi, ah-nalənin 
ərşə dirəndiyi o müdhiş gecədə övladının 
tanınmaz hala salınmış cəsədini kürəyinə 
bağlayıb gətirən analar da olub. azılma-
sı, danışılması, eşidilməsi mümkün olma-
yan yüzlərlə belə epizod var. Bu müsibəti 
düşməninə belə arzulamayan xalqımız 
Xocalı soyqırımının baiskarlarının gec-tez 
mütləq cəzalarına çatacağına inanır. al-
nız o zaman - ilahi ədalət zəfər çalandan 
sonra Xocalı soyqırımının qurbanları - 
63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaq-
la 613 soydaşımızın ruhu rahatlıq tapar.

 Məqalə hazırlanarkən “xocali or ” say-
tının materiallarından istifadə olunub   

NQALA, “Xalq qəzeti” 

Bütün yollar səni Bakının 
ayağına gətirəcək, İrəvan!

Fransanın Avropa Birliyinin timsalında Ermənistana adı mülki, mahiyyəti 
hərbi-siyasi “yardımları”, Rusiyanın bölgədəki forpostunda hegemonluğuna 
xələl gətirə biləcək cəhdlərə hələlik yüngül xəbərdarlıqları, sülhə nail olmaqla 
bağlı okeanın o tayından səslənən çağırışlar İrəvanı mürəkkəb siyasi labirint 
qarşısında qoyub...   

a r n i iya   
fəaliyyə ə başlad  

Avropa İttifaqının mülki monitorinq 
missiyasının rmənistan – Azərbaycan 
sərhədinə göndərilməsi barədə qərar 
ötən il oktyabrın 7-də Çexiyanın paytaxtı 
Praqadakı dördtərəfli (Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev, Fransa Prezidenti m-
manuel Makron, Avropa İttifaqı Şurasının 
prezidenti Şarl Mişel və rmənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyan) görüşdə verilib. O 
zaman rəsmi Bakı ömrü iki ay çəkəcəyi 
deyilən mülki missiyaya yardımçı olaca-
ğını, amma onu Azərbaycan ərazisinə 
buraxmayacağını bəyan etdi, İrəvan isə 
onun fəaliyyətini dəstəklədi. Üstündən bir 
həftə keçəndən sonra əlli nəfərlik ilk mülki 
monitorinq qrupu İrəvana gəldi, sərhədə 
baş çəkdi və geri qayıtdı.

Avropa İttifaqına üzv ölkələrin XİN 
rəhbərlərinin rmənistana artıq iki il 
müddətinə mülki missiyanın göndərilməsi 
barədə qərarı isə yanvarın 23-də qəbul 
edilib. Dünəndən rmənistanda fəaliyyətə 
başlayan missiyanın tərkibinə ekspert 
və avropalı müşahidəçilərdən ibarət 100 
nəfər daxildir. Mülki qrupun məqsədi 
“ rmənistanın sərhədyanı ərazilərində 
sabitliyə töhfə vermək, etimadı 
möhkəmləndirmək, eləcə də rmənistan 
və Azərbaycan arasında münasibətlərin 
normallaşması üzrə səylər üçün əlverişli 
şərtləri təmin etmək”dən ibarət imiş. Bu 
missiyasının “uzunömürlü” olacağının 
anonsunu Aİ-nin baş diplomatı ozep Bor-
relli hələ ötən ilin oktyabrında vermişdi. 
Layihənin təşəbbüskarının, təşkilatçısının, 
o cümlədən icraçısının Fransa Preziden-
ti mmanuel Makronun olduğu heç kəs 
üçün sirr deyil. Avropalı bəzi politoloqlar 
elə buna görə AİMM-ə “Makronun missi-
yası” deyirlər. Artıq “Makronun missiyası” 

rmənistanda öz işinə başlayıb. Fəaliyyət 
müddəti iki il müəyyən edilən Aİ-nin mül-
ki monitorinq missiyasını arxa fonda Va-
şinqton da dəstəkləyir. Bu missiyanın son 
məqsədinin mülkidən daha geniş ola-
cağı heç kəsdə şübhə doğurmur. Bunu 
ssenaridə yer alan bütün oyunçular, elə 
İrəvanın özü də yaxşı bilir. Əsas niyyəti 
NATO üzvü Fransanın və Aİ-nin əli ilə Ru-
siyanı ənubi Qafqazdakı sonuncu dayaq 
məntəqəsindən sıxışdırıb çıxarmaq olan 
Vaşinqton üçün rmənistan-Azərbaycan 
arasındakı sülh danışıqları, əslində, bir 
bəhanədir.    

ən bi af a da yeni 
ü əvidə nüf  dava

Vaşinqtonun və Aİ-nin xeyir-duasını 
verdiyi mülki monitorinq missiyasının heç 
də mülki xarakter daşımadığını İrəvan da 
əla bilir. Bu layihənin ən çox qıcıqlandır-
dığı ölkə isə, təbii ki, şimal qonşumuzdur. 
AİMM-in rmənistanın sərhəd rayonların-
da geniş tərkibli və uzunmüddətli mülki 
monitorinq missiyasına Moskvanın reak-
siyası özünü çox gözlətmədi. “Avropa İt-
tifaqının, bütövlükdə, Qərbin müttəfiqimiz 

rmənistanda öz mövqeyini bütün 
vasitələrlə gücləndirməyə can atmasının 
şahidiyik. Təəssüf ki, bu, birinci dəfə deyil. 
Belə cəhdlərin istisnasız olaraq, ənubi 
Qafqazda münasibətlərin normallaşdırıl-
ması maraqlarından uzaq geosiyasi fo-
nunu görürük. Bunlar Rusiyanı regiondan 
sıxışdırıb çıxarmaq, onun təhlükəsizliyin 
əsas zəmanətçisi kimi rolunu zəiflətmək 
üçün edilir. Bu təşəbbüsə Bakının açıq 
şəkildə ifadə olunan mənfi yanaşması-

na da məhəl qoyulmur”. Rusiya XİN-in 
rəsmisi Mariya Zaxarovanın sözləridir.                                                                                                                      

aranmış geosiyasi vəziyyətdə Mosk-
vanın Bakının mövqeyini dəstəkləməsi 
bizə güvənməkdən daha çox, bölgədə 
maraqlarını gözləyən təhlükə qarşısın-
da özünə həmfikir və tərəfdaş qazan-
maq cəhdinə bənzəyir. Kreml bu yöndə 
təşəbbüslərindən əl çəkməyəcəyini bildi-

rir: “Regionda şəraitin sağlamlaşdırılması 
istiqamətində birbaşa yol üçtərəfli razı-
laşmaların hərtərəfli həyata keçirilməsi, o 
cümlədən kommunikasiyaların açılması, 

rmənistan-Azərbaycan sərhədlərinin 
delimitasiyası, cəmiyyətlər, ekspertlər, 
dini dairələr, parlamenlərarası əlaqələrin 
yaradılması, həmçinin sülh sazişinin ha-
zırlanmasına dair danışıqlardan keçir”. 
Amma RF Dövlət Dumasının komitə 
sədrinin birinci müavini Konstantin Zatu-
lin yenə öz ampluasında bizi günahlan-
dırmağa çalışıb. O, yaranmış durumun 
əsas qurbanı kimi erməni xalqını gördü-
yünü açıqlayıb. rmənistanın qərbyönlü 
indiki Paşinyan hökumətini isə müttəfiqi 
Rusiyanı gözdən salmaqda ittiham edib. 
“Aydındır ki, bölgədə oxşar funksiyaları 
yerinə yetirəcək avropalıların peyda olma-
sı bizimlə rəqabət aparmaları deməkdir və 
bu, bizi heç cür sevindirə bilməz”, - deyən 
Zatulinə bu sualı vermək yerinə düşər: 
2020-ci ilin 10 noyabrından keçmiş iki il 
üç ay müddətində Rusiyanın sülhyarat-
ma kontingenti icra etməyə borclu olduğu 
öhdəlikləri niyə yerinə yetirmir  Moskva-
nın boynuna götürdüyü bu fəaliyyəti bu 
gün Avropa İttifaqının gündəminə çevirən 
kimdir: Bakı, yoxsa İrəvanla Moskva  
Son otuz ildə artıq neçənci dəfədir “böyük 
güclərin” geosiyasi və hərbi maraqlarının 
kəsişdiyi nöqtəyə çevrilən ənubi Qafqaz 
tarixinin ən yeni mərhələsini yaşamaqda-
dır. Bu mərhələdən Azərbaycanın uduşla 
çıxacağı heç kəsdə şübhə doğurmur.   

ü ü  ,  
v eyi i  dəyiş ə dir 

Prezident İlham Əliyev Münxendə 
rmənistan baş naziri Nikol Paşinyanla 

görüşdən sonra bu mövzuda danışarkən 
diqqəti bir daha Bakının haqlı tələblərinə 
yönəldib. Prezident hesab edir ki, erməni 
tərəfinə həm Zəngəzur dəhlizinin, həm 
də Laçın yolunun giriş-çıxışında nəzarət-
buraxılış postlarının qoyulması barədə 
təklif edilib və indi İrəvandan cavab 
gözləyir: “ rmənistanla sərhəddə Laçın-
da və Zəngəzur dəhlizinin hər iki tərəfində 
postlar olmalıdır. Bunun zəruriliyindən 
əvvəl də danışmışdıq, Blinkenin iştirakı 
ilə keçirilən görüşdə bunu rəsmən bəyan 
etmişəm və biz rmənistan tərəfdən rəsmi 
cavab gözləyəcəyik. Bizim bu mövqeyi-
miz həm Avropada, həm də Amerikada 
məntiqli kimi qəbul edilir”. 

Dövlət başçısının sözlərinə görə, 
nəzarət-buraxılış məntəqələrini ikitərəfli 
qaydada rmənistan-Azərbaycan 
sərhədində yaratmaq təklifini müzakirə 
etmək üçün onlara bir qədər vaxt lazım-
dır: “Çünki biz sərhədlərin delimitasiyası 
haqqında danışırıqsa, nəzarət-buraxılış 
məntəqələri olmadan, bu, mümkün deyil. 
Kommunikasiyaların açılması barədə da-
nışırıqsa, həm Zəngəzur dəhlizinin hər iki 
başında, eyni zamanda, Laçın rayonu ilə 

rmənistan arasındakı sərhəddə nəzarət-
buraxılış məntəqələri yaradılmalıdır”. əni, 
İrəvanın sağa-sola burcutmağa yersiz səy 
göstərdiyi bu məsələlərdə Azərbaycanın 
mövqeyi dəyişməzdir. 

yni vaxtda Avropanın, Amerikanın 
və Rusiyanın nişangahına tuş gəlmiş 

rmənistan hakimiyyəti isə bu üçqat labi-
rinti özü-özünə qurub. Sülh müqaviləsinin, 
sərhədlərin demilitasiya və demarkasiyası-
nın, Qarabağdakı erməni əhalinin gələcək 
müqəddaratının məhz Bakının şərtlərinə 
və istəyinə uyğun həll ediləcəyinə alt-
şürunda şübhəsi olmayan İrəvan hələ 
də nəyəsə nail olacağına ümid bəsləyir. 
Amma zənnimizcə, onu da anlamış deyil 
ki, kimlərin əlinin altında və haraları dolan-
sa da, bütün yollar onu Bakının ayağına 
gətirib çıxaracaq və ümidləri kimi, əziyyəti 
də özünə qalacaq.       

mran B D RXANL ,  
“Xalq qəzeti” 

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
politoloq 

Fransa mümkün bütün imkanlar-
dan istifadə edərək ənubi Qafqaza 
soxulmaq istəyir. zünün siyasi ma-
raqlarından çıxış edən Paris Aİ missi-
yasının timsalında bölgədəki kövrək 
sülhü təhlükə altına salır. Fransanın 

ənubi Qafqazda yerləşmək istəyini 
Münxen Konfransında Prezident 
Makron aydın şəkildə diqqətə çatdır-
dı. Nikol Paşinyan da Makron qədər 
bu məsələdə maraqlıdır. Fəqət o, 
ciddi hesablamalıdır: bu yolla təkcə 
öz aqibətini deyil, rmənistanın bir 
dövlət kimi varlığını təhlükə qarşı-
sında qoyur.

İrəvanın xarici siyasətinin əsas 
prinsip və məqsədləri nəinki qeyri-
müəyyəndir, ən pisi, heç bir halda 
öz xalqının rifahına hesablanmayıb. 
Onun enerji və tranzit layihələrdən 
kənarda qalması, iqtisadiyyatının 
strateji sahələrinin Rusiyadan tam  
asılılığı, Qərbin maraqlarını boyun-
duruq altında yerinə yetirməsi çıxış 
yolu deyil və onu daha betər duruma 
sürükləyəcək. 

Realist prizmadan baxsaq, 
Aİ missiyası rmənistanda Ru-
siyanın hərbi mövcudluğunun 
ağırlığı ilə üzləşəcək. Moskva-
nı narahat edən məsələ Parisin 

rmənistanı öz himayəsi altına al-
ması, bu təşəbbüslə regiona ayaq 
açması, sonrakı mərhələdə isə 
hərbiləşməsidir. İndi Rusiya, necə 
deyərlər, ilanı yuvasındaca boğmaq-
da maraqlıdır. Aydın məsələdir ki, 
mülki monitorinq adı altında gələn 
Aİ qüvvələri bölgədə hərbiləşmək 
yönündə işlərini kəşfiyyatçı kimi qu-
racaqlar. 

Əgər İrəvan Qərbə meyil edirsə, 
ilk növbədə siyasi iradə ortaya qo-
yaraq, Azərbaycanla əlaqələri in-
kişaf etdirməlidir. Amma Paşinyan 
özünün antoqonist siyasi ritorika-
sı ilə təkcə özlərinin yox, bölgənin 
təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərir. 
Bunun cavab zərbəsinin məhz Rusi-
yadan gələcəyi şübhəsizdir. 

Adı mülki, mahiyyəti hərbi olan Aİ 
missiyasının bölgəyə gəlişi vəziyyəti 
daha da qəlizləşdirəcəkdir. 

Ekspert rəyi

Baș prokuror Litvada
Baş prokuror Kamran 

Əliyevin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti Litva 
Respublikasının Baş 
prokuroru Nida Qrunskiene 
və Xüsusi İstintaq 
Xidmətinin rəhbəri Jidrunas 
Bartkusun dəvəti ilə Vilnüsə 
işgüzar səfər edib.

Kamran Əliyev Litva 
Respublikasının Baş pro-
kuroru Nida Qrunskiene ilə 
görüşüb. Görüşdə hüquqi 
sahədə ikitərəfli əməkdaşlıq 
üzrə faydalı fikir mübadiləsi 
aparılıb, Beynəlxalq Pro-
kurorlar Assosiasiyası, Av-
rocast və digər beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində 
qarşılıqlı fəaliyyətin 
səmərəliliyindən, hüquqi 
əməkdaşlıq sahəsində möv-
cud müqavilə bazasının 
təkmilləşdirilməsindən danı-
şılıb. Tərəfləri maraqlandıran 
məsələlər müzakirə edilərək 
iki ölkənin prokurorluq or-
qanları arasında qarşılıqlı 
münasibətlərin bundan sonra 
da uğurla davam etdirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan və 
Litva Baş prokurorluqları ara-
sında əməkdaşlıq haqqında 
Anlaşma Memorandumu im-
zalanıb.

Səfər çərçivəsində Xüsusi 
İstintaq Xidmətində ikitərəfli 
görüş keçirilib. Nümayəndə 
heyətini salamlayan Xü-
susi İstintaq Xidmətinin 
rəhbəri idrunas Bartkus 
ölkələrimiz arasında bütün 
sahələrdə olduğu kimi hüquqi 
əməkdaşlığın da uğurla inki-
şaf etdiyini qeyd edib.

Baş prokuror Kamran 
Əliyev qonaqpərvərliyə 
və səmimi görüşə görə 
minnətdarlığını ifadə edərək, 
aktivlərin bərpası sahəsində 
həyata keçirilən və ötən 
ilin fevralından etibarən 
“Azərbaycanda əmlakların 

bərpası və idarə edilməsi 
sistemində islahatlara 
dəstək” adlı Avropa İttifaqının 
Tvinninq layihəsinin tərəfdaş 
ölkə olan Litva ilə uğurla da-
vam etdiyini bildirib.

Baş prokuror ölkəmizdə 
bu sahədə aparılan qanun-
vericilik və institusional is-
lahatların davam etdiyini 
vurğulayaraq, cinayət yolu 
ilə əldə olunmuş əmlakın 
müəyyənləşdirilərək iz-
lənilməsi, üzərinə həbs qoyul-
ması, müsadirəsi və sonrakı 
idarəolunması prosesində 
beynəlxalq əməkdaşlığın 

zəruriliyini qeyd edib. Bu ba-
xımdan, Azərbaycan Proku-
rorluğunun benefisiarı olduğu 
Tvinninq layihəsinin mühüm 
əhəmiyyət daşıdığı bildirilib. 
Görüşdə layihənin gedişatı 
və əldə olunmuş nəticələr 
barədə ətraflı məlumat veri-
lib.

Litvanın Xüsusi İstintaq 
Xidməti ilə uzunmüddətli 
səmərəli əməkdaşlıq və 
tərəfdaşlıq əlaqələrinin inki-
şafında xüsusi roluna görə 
Azərbaycanın Baş prokuroru 
“Əməkdaşlığa görə  medalı 
ilə təltif olunub. 

Daha sonra nümayəndə 
heyəti Xüsusi İstintaq 
Xidmətinin yaradılmasının 
25 illik yubiley tədbirində iş-
tirak edib. Litvanın hüquq-
mühafizə orqanlarının 
rəhbər şəxslərinin iştirak 
etdiyi təntənəli mərasimdə 
Baş prokuror Kamran Əliyev 
təbrik nitqi ilə çıxış edərək, 
Azərbaycan Prokurorluğu 
ilə Litvanın Prokurorluğu 
və Xüsusi İstintaq Xidməti 
arasında uzunmüddətli 
səmərəli əməkdaşlığa görə 
təşəkkürünü ifadə edib.

Görüşlərdə ölkəmizin Lit-
vadakı səfiri Tamerlan Qara-
yev iştirak edib.

Qəzənfər QA M ,  
“Xalq qəzeti”
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“Xalqın istəmədiyi 
hökumətin dəyəri yoxdur”
Ötən cümələrdən birində İranda Zahidan camaatı sözə bənd imiş kimi küçələrə axışıb. 

Bu dəfə onlar cümə imamı Moləvi Əbdulhəmidin tənqidi xütbəsinə biganə qalmayıblar. 
Küçələrə çıxan camaat dərhal şüarlar səsləndiriblər. 

Bəs, Moləvi Əbdülhəmidin hansı sözləri 
onları bu qədər duyğulandırıb ki, xütbədən 
sonra etiraza çıxıb, şüarlar səsləndiriblər. 
Gəlin, cümə imamının namaz xütbələrində 
vurğuladığı kəlamlar ilə tanış olaq: “Məhbusa 
təzyiq etmək haramdır. Məhbusu alçaltmaq, 
təhqir etmək olmaz. Hər bir insana hörmət 
edilməlidir. Bütün insanların ləyaqəti var. Din 
bunları demir”.

Moləvi Əbdülhəmid məxsusi deyib: 
“Məhkum təhqir edilməməlidir. Məcburi etiraf 

məhbusun hüququnun pozulmasıdır. Bu, İs-
lamın və dinin dediyi bir şey deyil”.

İslam Respublikasının tənqidçilər ilə dav-
ranış təcrübəsinə toxunan Əbdülhəmid deyib: 
“Tənqidçiləri həbs etməyin. Tənqid ölkənin 
dərmanıdır. Ən böyük problem tənqid qapıla-
rının bağlı olmasıdır. azıçılar, jurnalistlər öz 
problemlərini ifadə etməkdə sərbəst olmalı-
dırlar”.

Zahidanın sünni cümə imamı daha sonra 
bildirib: “Xalq hökuməti istəmirsə, o hökumətin 
dəyəri yoxdur. Hökumətin dəyəri xalqa 
xidmət etmək və məzlumun haqqını almaq-
dır . ənab Əbdülhəmid Zahidanda “Qanlı 
cümə”nin 300 yaralısı ilə keçirdiyi görüşünə 
də toxunub: “Bəzilərinin gözü yoxdur, ayaqla-
rı kəsilib. Onurğa beyni qırılıb. Bu hərəkətləri 
törədənlər mühakimə olunmalıdır”.

ümə namazından sonra Zahidan əhalisi 
küçəyə çıxıb və İslam Respublikası hökuməti, 
Rəhbər, İnqilab Keşikçiləri və Bəsic əleyhinə 
şüarlar səsləndiriblər. Bu etirazlar hökumətin 
sərt repressiyalarına və Zahidanda ciddi 
təhlükəsizlik mühitinə baxmayaraq davam 
edib.

Rəhman N L

Vətən müharibəsində ölkəmizin 
qazandığı hərbi-siyasi qələbə, 
Azərbaycanın regionda artan 

gücü və üstün mövqeyi, görünür, 
düşmən dairələrin sırasında qonşu 
İrandakı molla rejimini də kədərləndirdi. 
Çünki, Qarabağ zəfərimiz illərdən bəri 
regionda qurulan, arxayın şəkildə 
yürüdülən mənfur siyasi düzəni pozdu, 
bədxahlarımızın gələcəyə yönəlik 
məkrli planlarını alt-üst etdi.

anvar ayının 27-si səhər saatla-
rında ölkəmizin Tehrandakı səfirliyinə 
qarşı törədilən məlum terror hücumu 
da bu çirkin siyasətin davamı, dərin 
keçmişə söykənən, lakin “dostluq və 
qardaşlıq” pərdəsi arxasında gizlənən 
düşmənçilik mövqeyinin yeni və 
kəskin ifadəsi kimi özünü aşkar for-
mada nümayiş etdirdi. Səfirliyimizə 
qarşı törədilən bu hücum Azərbaycan 
hökuməti və ictimaiyyəti tərəfindən 
kəskin etiraza səbəb oldu. 

Prezident İlham Əliyev və Xari-
ci İşlər Nazirliyi ilk andan hadisəni 
terror adlandırmaqla bu qanlı ola-
ya qəti və dəyişməz mövqeyini bil-
dirdi. lkəmizin İrandakı səfirliyinin 
fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılma-
sına, səfirlik əməkdaşlarının, eləcə də 
onların ailə üzvlərinin təxliyəsinə qərar 
verildi. Həyata keçirilmiş bu tədbirlər 
Azərbaycanın İran hökumətinə olan 
güvən və etimadının bitdiyinin aydın 
göstəricisi idi.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev Tehranda 
səfirliyimizə qarşı törədilən silahlı 
hücumla bağlı rəsmi “T itter“ hesa-
bında paylaşım edərək törədilmiş 
terror aktını şiddətlə qınadığını, gü-
nahkarların cəzalandırılmasını tələb 
etdi: “Bu gün Tehrandakı səfirliyimizə 
qarşı törədilmiş terror aktını şiddətlə 

qınayıram. Səfirliyin və səfirlik 
əməkdaşlarının mühafizəsini təmin 
edərkən həlak olan baş leytenant 
Əsgərov Orxan Rizvan oğlunun 
ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə 
başsağlığı verirəm. Bu terror aktının 
tezliklə araşdırılmasını və terrorçuların 
cəzalandırılmasını tələb edirik. Diplo-
matik nümayəndəliklərə qarşı terror 
hücumu qəbuledilməzdir ”

Bu rəsmi münasibət qarşı tərəfin 
cinayəti ört-basdır etmək, onu məişət 
səviyyəsinə endirmək səylərinə ca-
vab olaraq, hadisənin sırf terror aktı 
olduğuna dair ən ali səviyyədə verilən 

 layiqli qiymət idi.
Dünya ölkələri, beynəlxalq qurum-

lar, hətta BMT səviyyəsində də İran 
hakimiyyətinin diplomatik və hüquqi 
kontekstdə cavabdehliyinin dərindən 

dərk edilməsi məqsədilə bu çirkin 
hadisəyə düzgün siyasi qiymət verildi, 
şiddətlə qınandı.

18 aprel 1961-ci ildə Avstriyanın 
paytaxtı Vyana şəhərində dövlətlər 
arasında dostluq münasibətlərini inki-
şaf etdirmək, dövləti təmsil edən or-
qan kimi diplomatik nümayəndəliklərin 
funksiyalarının səmərəli şəkildə həyata 
keçirilməsini təmin etmək, eyni za-
manda, diplomatik nümayəndəliklərin 
statusunu və funksiyalarını müəyyən 
etmək məqsədi ilə qəbul edilmiş ali 
beynəlxalq hüquqi sənəd (giriş hissə və 
53 maddədən ibarət) olan Vyana Kon-
vensiyasına əsasən hər bir dövlətin 
digər dövlətdə olan səfirliyi həmin 
dövlətin ərazisi hesab edildiyindən 
toxunulmazdır və hər bir dövlət onun 
mühafizəsinə, təhlükəsizliyinə hüquqi 
məsuliyyət daşıyır.

Belə ki, “Diplomatik əlaqələr 
haqqında” Vyana Konvensiyasının 
22-ci maddəsinin 2-ci bəndində de-
yilir: “Nümayəndəliyi hər cür hücum-
lardan və zərərlərdən qorumaq və 
nümayəndəliyin sakitliyinin pozulması-
nın və ya şərəfinin təhqir olunmasının 
qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər 
görmək yerləşmə dövlətinin xüsu-
si vəzifəsidi”. Lakin görünür, müasir 
dünya sivilizasiyasından özünü təcrid 
edən, hələ də saxta dini-siyasi ideoloji 
əsasda mağara üsul-idarəsi ilə ölkəni 
idarə edən ibtidai düşüncə tərzli fars 
rejimi üçün bu kimi beynəlxalq hüquqi 
öhdəliklər yetərli sayılmır.

Qeyd edək ki, İrandan fərqli sivil 
və demokratik dövlət olaraq respubli-
kamızda məlum dövlətin, o cümlədən 
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən digər 
xarici ölkələrin səfirlikləri, diploma-
tik nümayəndəlikləri, onların hər bir 
əməkdaşının təhlükəsizliyi beynəlxalq 
öhdəliklər və Azərbaycan Respublika-
sının qanunvericiliyinin tələblərinə uy-
ğun şəkildə, yüksək səviyyədə təmin 
olunur. yni zamanda, Azərbaycan 
tərəfi olaraq bizlər hər zaman öz möv-
qeyimizi aşkar şəkildə ifadə etmişik 
– bütün dövlətlərlə qarşılıqlı hörmət 
və ehtirama əsaslanan əməkdaşlıq 
münasibətlərini qorumaq və inki-
şaf etdirmək. Bu bizim açıq və ay-
dın dövlət siyasətimizdir. Bu siyasət 
ölkəmizin qonşu ölkələr ilə də bağlı 
sabit və dəyişməz mövqeyidir.

Biz haqlı tərəf olaraq qarşı tərəfdən 
də sözdə deyil, əməldə də üzərinə 
götürdüyü öhdəlikləri icra etməsini 
gözləyirik. Bu bizim təbii və qanuni 
haqqımızdır. Ancaq indiki situasiyada 
İran tərəfinin bu silahlı faciənin qarşısı-
nı almaması və ya almaq istəməməsi 
fonunda gözləntimiz ondan ibarətdir 
ki, qarşı tərəf bu qanlı terror hadisəsini 

törədən şəxs və onun arxasında du-
ran, onu himayə edən qüvvələrin, 
cinayətin təşkilatçılarının müəyyən 
edilməsi və məsul yyətə cəlb olunması 
istiqamətində çox ciddi araşdırmalar 
aparsın, əməli tədbirlər görsün.

Lakin məlum qanlı hadisədən xey-
li müddət keçməsinə baxmayaraq, 
İran tərəfinin baş vermiş aşkar terror 
aktına müəyyən məişət zəmini moti-
vi yükləmək səyləri, istintaqın gedişi 
ilə bağlı Azərbaycan tərəfinə heç bir 
informasiya verməməsi, terrorçunun 
psixi pozğunluqlardan əziyyət çəkmiş 
zavallı şəxs kimi psixoloji dispanserə 
yatırması, hələ də dövlət səviyyəsində 
ölkəmizdən üzr istəməməsi və digər bu 
kimi faktlar məlum hadisənin bilərəkdən 
və düşünülmüş şəkildə həyata keçiril-
diyini, dövlət səviyyəsində qanlı terror 
hadisəsinin dəstəkləndiyini, himayə 

olunduğunu təsdiq edir.
Ümumilikdə isə son zaman-

lar İranda ölkəmizə qarşı qərəzli və 
düşmən ritorikasının sərtləşməsi, 
Azərbaycanla sərhəddə Araz çayı 
boyunca keçirilən təxribat xarakterli 
hərbi təlimlər rejimin ölkəmizə qarşı 
yürütdüyü anti-Azərbaycan siyasətinin 
əsl mahiyyətini əyani şəkildə nümayiş 
etdirir. Bu mənada ölkəmizə qarşı da-
vam edən təhdidlər fonunda törədilən 
məqsədli xain terror hücumu onsuz da 
mürəkkəb olan münasibətləri daha da 
gərginləşdirməyə xidmət etmiş oldu.

Xatırladaq ki, yalnız Tehranda-
kı səfirliyimizə deyil, Londondakı 
Azərbaycan səfirliyinə qarşı törədilən 
təxribatın da arxasında məhz eyni 
qüvvələr dayanır. yni zamanda, 
ölkəmizdə dünyəvi dövlətçiliyimizə 
qarşı din pərdəsi altında daxili sabitliyi 
pozmaq, iğtişaşlar törətmək məqsədilə 
xüsusi siyasi qruplaşmalar yarat-
maq, casus şəbəkəsi formalaşdırmaq 
cəhdlərinin də şahidi oluruq.

Lakin İran tərəfi anlamalıdır ki, 
regionun sabitlik adasına çevrilən 
Azərbaycanda mövcud vəziyyəti 
dəyişmək, öz məkrli planlarını real-
laşdırmaq cəhdləri baş tutmayacaq-
dır. Çünki bu gün ölkəmizdə xalq-
iqtidar birliyi, Azərbaycan xalqının 
müdrikliyi, ali siyasi iradə və düzgün 
idarəetmə sistemi bu sahədə maraqlı 
qüvvələrin bütün mənfur planlarını al-
üst edəcəkdir. 

zun illərdir Arazın o tayında yaşa-
yan 40 milyona yaxın cənublu soyda-
şımız şovinist molla rejimi tərəfindən 
sistematik olaraq təzyiqlərə məruz 
qalır, doğma ana dillərində təhsil al-
maq imkanından məhrum edilir, milli 
kimliklərinin unutdurulmasına, assi-
milyasiyaya uğramasına çalışılır. z 
təbii haqqlarını, milli hüquqlarını tələb 
edənlər isə qəddar rejim tərəfindən 
həbs olunur və ya edam edilir, ailələri, 
yaxınları isə mütəmadi təqib və 
təzyiqlərə, qeyri-insani qadağalara 
məruz qalırlar. Hazırda İranın siyasi 
rejiminin əzablarına düçar olmuş, baş 
götürüb dünyanın müxtəlif ölkələrinə 
pənah aparmış minlərlə mühacir 
cənublu soydaşımız vardır.

Azərbaycan hər zaman beynəlxalq 
müstəvidə dünya azərbaycanlılarının, 
xüsusilə cənublu soydaşlarımızın hü-
quq və azadlıqlarının təmin edilməsi 
istiqamətində ən ali səviyyədə 
dəyişməz münasibət sərgiləmiş, 
onların müdafiəsinə qalxmışdır. 
Prezident İlham Əliyev 11 noyabr 
2022-ci il tarixdə zbəkistanın 
Səmərqənd şəhərində təşkil olun-
muş Türk Dövlətləri Təşkilatının IX 
Zirvə Görüşündəki çıxışı zamanı açıq 
şəkildə bildirmişdir: “Türk dünyasın-
da gənc nəslin yaşadıqları ölkələrdə 
məktəblərdə öz ana dilində təhsil al-
maq imkanı olmalıdır. Əfsuslar olsun 
ki, Azərbaycan dövlətinin hüdudla-
rından kənarda yaşayan 40 milyon 
azərbaycanlının əksəriyyəti bu imkan-
lardan məhrumdur.”

Otuz ilə yaxın davam etmiş iş-
ğal dövründə haqsızlığa göz yuman, 
tarixi-mədəni abidələrimizin məhv 
edilməsinə, müqəddəs məkanlarımızın 
təhqir edilməsinə, məscidlərin tövlə 
kimi istifadəsinə susqunluq nümayiş 
etdirən riyakar İran rejimi, nədənsə, 
indiki dövrdə daha aktiv şəkildə dav-
ranır, ölkələrin beynəlxalq səviyyədə 
tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığın-
dan dəm vurur.

Geosiyasi dəyişikliklərin qəbul-
edilməzliyi bəhanəsi ilə Zəngəzur 
dəhlizini Turan yolu adlandırmaqla, 
əslində, indiki rejim türk dövlətləri ara-
sında genişlənməkdə olan qardaşlıq 
münasibətlərinin inkişafı fonunda bö-
yük Türk birliyindən doğan qorxusu-
nu aşkar şəkildə büruzə verir. Lakin 
terrorçu zehni ilə hərəkət edən molla 
rejimi anlamalıdır ki, bu qısqanclıq 
hisslərindən yaranan düşmənçilik möv-
qeyi onun daha çətin və çıxılmaz hal-
larla üzləşməsinə gətirib çıxaracaqdır.

oşqun M MM D ,  
AM A Rəyasət eyətinin  

elmi katibi

Mollasayağı cəzalar
Zabul Universitetində qəribə hadisə baş verib. Fevralın 9-da 16 tələbə ali məktəbdən 

qovulub. Səbəbi çox qəribə və anlaşılmazdır. Universitet yeməkxanasında 16 nəfər oğlan 
və qız birgə yemək yedikdən sonra məlum olub ki, hamısı ali məktəbdən qovulub. 

lkənin tələbə birliklərinin şuraları 
universitetdən çıxarılanların adlarını elan 
edib. Aktyorluq fakultəsindən Müjdə Səadəti, 
fizika fakültəsindən Sara ahanpələng,  in-
şaat fakültəsindən  Şəhab Kəmali və digər 
tələbələr təhsildən uzaqlaşdırılıblar. Bun-
dan əlavə universitetin kənd təsərrüfatı 
fakültəsinin tələbəsi Siyavuş Fətahi iki se-
mestr təhsildən və yataqxanadan istifadə 
etmək hüququndan məhrum olunub. 

İran universitetlərindən gələn digər 
xəbərlərdə daha üç professorun fəaliyyətinin 
dayandırılması bildirilir. tiraz aksiyası 
keçirən tələbələri dəstəklədiklərinə görə 

vəzifələrindən uzaqlaşdırılanlar Tehran 
İncəsənət niversitetinin iki professoru Əmir  
Mazir, Kroş Golnari və Kirmandakı Bahonar 

niversitetinin siyasi sosiologiya professoru 
Zəhra Xoşkcandır.

İnsan haqları təşkilatlarının yaydıqları 
məlumatlara görə, ümumi etirazlar başlayan-
dan sonra indiyə qədər İran universitetlərinin 
aksiyalarda 700-dən çox tələbə həbs olunub. 

ldürülənlər də az deyil.
Hökumət alimlərə də ağır cəzalar 

verməklə etirazların qarşısını almaq istəyir. 

üseyn R M AD

İran rejimi Azərbaycan 
siyasətində terrora da əl atdı 

YENƏ BİR OLACAQ OCAĞIMIZ DA...
əbrizim, nə vaxtdır boynumuz buruq,
rəyimiz kövrək, könlümüz qırıq

Bu necə zülmdür, necə ayrılıq,
atmır nədən sənə avazım mənim

Bu necə bəladır əldi başına
Bu necə taledir çıxdı qarşına

uyunu döndərib bir öz yaşına,
Axıb qan ağlayır Arazım mənim

z ələr soxuldu öz diyarıma,
Dilim yasaq oldu əhriyarıma
Bu dərd yetişirmi ulu anrıma,

uçmu şükrüm, duam, namazım mənim

Qardaş səndən necə özünü yığsın
Ayrılıq salanın qoy özü çıxsın
Bəs hansı kitaba, dəftərə sığsın,

ale yazım mənim, baxt yazım mənim

Durum kimə deyim əl dərdimi al,
rəyim didilir, olub dilim lal

Mizrab vur sazıma, lap şən hava çal,
önkürüb ağlayar bu sazım mənim

oxtayaq, ağlamaq vaxtı keçibdir,
ğullar bir savaş andı içibdir
ğullar Babəkin yolun seçibdir,
ülərsən, a baxtdan narazım mənim

Demirəm oynasın tale nazımla,
ülüm payızımla, ülüm yazımla
oxum da qarışar daha azımla,

Qarışar çoxuma bu azım mənim

Düşmənim hərcayı yoldan ötəndir,
z ə libasında ölü bədəndir

Bütöv bir ürəkdir, bütöv ətəndir,
Babalardan qalan mirasım mənim

aralı qardaşım, keçər qarlı qış,
olumuz haqdadır, haqq Allaha tuş
aqq tərəzisindən bərk  tut, bərk yapış,
aqdır ölçüm, biçim, tarazım mənim

Kimsəsiz deyilik, ulu anrı var,
lin ətən adlı könül yarı var
lin polad qollu oğulları var,
anımdır bu şeirim, bu yazım mənim,

enə bir olacaq torpağımız da,
enə bir yanacaq ocağımız da,

Daha bir olacaq bayrağımız da,
Bayrama dönəcək bu yasım mənim

Ağasən B D L AD ,  
filolo iya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 

Azərbaycan azıcılar Birliyinin üzvü

Xalq etirazları yeni forma alır 
Son günlərdə Tehran rejimi ölkəni bürümüş etiraz aksiyalarının 

susdurulduğunu iddia etsə də, etirazlar yeni formalarda 
davam edir. Fevralın 19-da Təbrizin bir neçə məhəlləsinin divarlarına 
Tehran rejiminə və onun repressiyalarına qarşı etiraz şüarları yazılıb. 
Şüarlarda əsasən “Şüarlarımızı divarlardan silə bilərsiniz, qan izlərini 
yox”, “Ölüm olsun Xameneiyə”, “Ölüm olsun diktatora” və başqa bu 
kimi fikirlər əks olunub. Məlumatı Gunaz.TV verib.

Məlumdur ki, İran-
da həbsdə olan etirazçılara 
münasibətdə  qəddar rəftar edi-
lir. Dünən bununla əlaqədar 
Güney Azərbaycanın Qəzvin 
şəhərindən olan fəal Məhəmməd 
Əbülhəsəni həbsxanada aclıq 
aksiyasına başlayıb. O, hüquq-
larının pozulması, həbsxana 
nəzarətçiləri tərəfindən döyülməsi 
və məhbusların cinayətlərinin 
təsnifatlandırılmamasına görə bu 
üsula əl atdığını bildirib.

Məhəmməd Əbülhəsəni fev-
ralın 6-da təhlükəsizlik məmurları 
tərəfindən saxlanılıb, ağır şəkildə 
döyülərək Qəzvin həbsxanasına 
aparılıb. Tehran İnqilab 
Məhkəməsi güneyli mədəni fəala 
qarşı “hökumət əleyhinə təbliğat” 
ittihamı irəli sürərək, barəsində 4 
il azadlıqdan məhrumetmə hökmü 
çıxarıb.

İranın hakim rejiminə qarşı 
etiraz aksiyaları ölkədən xaricdə 
də davam etməkdədir. Fevra-
lın  20-də Belçikanın paytaxtı 
Brüsseldə Avropada yaşayan 
müxalif dünyagörüşlü  iranlıların 

geniş  etiraz aksiyası keçirilib. 
 Nümayiş Avropa Parlamentinin bir 
neçə nümayəndəsi və iranlı siyasi 
mühacirlərin çağırışı əsasında baş 
tutub.

Nümayişçilər Tehran rejiminin 
repressiyalarına etiraz edib və 
S PAH-ın terrorçu təşkilatlar si-
yahısına salınmasını tələb ediblər. 
Aksiyaya Avropanın bir şox 
ölkələrindən Brüsselə toplaşan 
mühacir iranlılar və Avropa insan 
haqları müdafiəçiləri qoşulub.

yni zamanda, Güney 
Azərbaycanın milli fəalları 
hakimiyyətin repressiyalarından 
çəkinmədən 21 Fevral Beynəlxalq 
Ana Dili Günü münasibəti ilə tədbir 
keçiriblər. Şəbistər şəhərində baş 
tutmuş tədbirdə Azərbaycan di-
linin İrandakı durumu, mədəni 
fəaliyyətlər müzakirə olunub, 
Azərbaycan mahnıları ifa edilib. 

Parsabad şəhərində də oxşar 
aksiya keçirilib və mədəni fəallar 
uşaqlara Azərbaycan dilində nəşr 
edilmiş kitablar paylayıblar.

aşa M R AN ,  
“Xalq qəzeti”
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“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin

Tikilməkdə Olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin Birləșmiș Müdiriyyəti
“Şəmkir maşın kanalının II növbəsinin zonasında təsərrüfatlararası paylayıcı kanalların 

layihələndirilməsi və tikintisi (III mərhələ) tədbirləri üzrə tikinti işlərinin” satın alınması məqsədilə
Satınalan təşkilatın adı- Tikilməkdə Olan Meliorasi-

ya və İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti 
V N- 1300300711 
H h- AZ 10 IBAZ 38070019449716100216 
Bank-Azərbaycan Beynəlxalq Bankının asamal 

filialı
M h- AZ03NABZ01350100000000002944
V N- 990000188  
S IFT : IBAZAZ2  (AZIPS-in üzvü) 
Əlaqələndirici şəxs- Qulam Şamil oğlu Aslanov 

(A.A.S)
Satınalan təşkiların ünvanı- Bakı şəhəri, asamal 

rayonu, Moskva prospekti 69a.
Əlaqələndirici şəxsin -mail: tomiobm mst.gov.az
Əlaqə nömrəsi- (012) 431 08 64.
Satınalma predimetinin adı - “Şəmkir maşın ka-

nalının II növbəsininin zonasında təsərrüfatlararası 
paylayıcı kanalların layihələndirilməsi və tikintisi  
(III mərhələ) ”.

Ünvan - Goranboy rayonu ərazisi, Gəncə-Qazax 
dağətəyi düzənliyinin Gəncəçay - Goranboy çaylara-
ras ı sahəsi.

İşlərin qısa təsviri- Şəmkir maşın kanalı zonasında 
11351ha, o cümlədən 6087ha mövcud əkin sahələrinin 
su təminatının yaxşılaşdırılması və 5264 ha yeni 
sahələrin su ilə təmin edilməsi məqsədilə uzunluğu 
1 50229pm, su buraxma qabiliyyəti 4,57  0,3 m3
san olan paylayıcı kanalların(PK-9,PK-10,PK-11,PK-
12,PK-13, PK-13-1, PK-14, və PK-15) qurğularla 
birlikdə tikintisi (III mərhələ tikinti) nəzərdə tutulmuş-
dur.. 

İşlərin yerinə yetirilmə müddəti 24 aydır.
Tender təkliflərinin qiymətləndirməsi meyarları- ten-

der təklifinin ödəniş şərti 10 baldır.
İddiaçı bağlanacaq satınalma müqaviləsinin yerinə 

yetirilməsi üçün avans ödənişi tələb etmədiyi halda bu 
meyar üzrə müəyyən olunmuş maksimal 10 bal ala-
caqdır.

İddiaçı tender təklifində 30 faizdən artıq avans 
ödənişi tələb edərsə, həmin iddiaçının tender təklifi 
kənarlaşdırılacaqdır. 30 faiz və daha az avans ödənişi 
tələb olunan tender təklifinin bu meyar üzrə alaca-
ğı bal aşağıdakı düstur əsasında hesablanacaq, 
(30–X) 30x10 X-tender təklifində iddiaçı tərəfindən 
tələb olunan avans ödənişinin müqavilə qiymətinə 

nisbətdə faizi.
Qiymət təklifi 90 baldır.
İştirak haqqı 4500 (dörd min beş yüz) manatdır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 

təqdim etməlidirlər.
1. Tender təklifi azı 45 bank günü qüvvətə olmalı-

dır (tender təkliflərinin açıldığı gündən ən azı 30 bank 
günü qüvvədə olmalıdır). Tender təklifi Azərbaycan 
dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

2. Tender təklifi qiymətinin 1 faizi məbləğində ten-
der təklifinin təminatı (bank zəmanəti, tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox qüvvədə 
olmalıdır (bank tərəfindən təqdim edilməlidir).

3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini da-
yandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə 
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi 
hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq ver-
gi orqanından arayış(vergi xidməti tərəfindən təqdim 
edilməli və qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində olmalıdır.)

4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi 
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesaba-
tının surəti (son maliyyə dövrünə olan məlumatı əks 
etdirməlidir).

5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı (bank tərəfindən təqdim edilməli və 
qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində olmalıdır).

6. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə (kommersiya və hüquqi 
şəxslərin dövlət qeydiyyatı reyestrindən çıxarış iddi-
açı tərəfindən təqdim edilməli, nizamnamənin, dövlət 
reyestrindən çıxarışın və şəhadətnamənin notarial 
qaydada təsdiq olunmuş surəti).

7. Rekvizitlər(iddiaçının, bankın imzası və möhürlə 
təsdiq edilməlidir).

8. Satınalma prosedurlarının başlanmasından 
əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə 
edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, ya-
xud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas 

göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə 
görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq 
peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qay-
dasında qadağan edilməməsi(asan xidmət tərəfindən 
təqdim edilməli və qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində ol-
malıdır).

9. Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs 
qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandı-
rılmış şəxs olmaması(vergi xidməti tərəfindən təqdim 
edilməli və son rübü əhatə etməlidir).

10. z əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz 
istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti 
olması(vergi xidməti tərəfindən təqdim edilməli və qey-
diyyat tarixi cari rüb ərzində olmalıdır).

11. Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək 
üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, tex-
niki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə 
səriştəsinin və etibarlılıığının olması (iddiaçı tərəfindən 
təqdim edilməlidir).

12. İddiaçının kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 
meyarlarına uyğun olması

(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 
Komitəsi tərəfindən təqdim edilməlidir).

13. İddiaçının müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növü-
nün həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin 
yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya 
icazəyə malik olması (Azərbaycan Respublikasının İq-
tisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təqdim edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıdakı 3 və 
 13-cü sıralarda göstərilən sənədləri 5 aprel 2023-cü il 
saat 17.00-a qədər (tender təkliflərinin açılışına 7 (yed-
di) bank günü qalmış) qapalı zərfdə əsli və surəti ol-
maqla Bakı şəhəri, asamal rayonu, Moskva prospekti 
69a nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 

İddiaçılar tender təklifini və bank təminatını isə 13 
aprel 2023-cü il saat 17.00-a qədər (tender təkliflərinin 
açılışına 1 (bir) bank günü qalmış) qapalı zərfdə əsli və 
surəti olmaqla Bakı şəhəri, asamal rayonu, Moskva 
prospekti 69a nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 14 aprel 2023-cü il saat 15.00-
da açılacaqdır. 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

ender komissiyası

“Avrora-Çay” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
“Avrora-Çay” AS   ləğv  olunduğu-

nu  elan  edir. Kreditorlar   öz  tələblərini alt-
mış  gün  ərzində  Lənkəran  rayonu,  Hirkan  
qəsəbəsində  yerləşən   “Avrora-Çay” AS -yə  
bildirə   bilərlərlər.

Əlaqə telefonu-050-365-11-25.
Ünvan – Lənkəran rayonu, Hirkan   

qəsəbəsi.
Ləğvetmə  komissiyası 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Dașkənddə “Azərbaycan–Özbəkistan 
Dostluq Muzeyi” yaradılacaq

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına 
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin (AMM) 
direktoru Samir Abbasovla Nizami Gəncəvi 
adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
rektoru Abduqaffar Qırğızbayev arasında görüş 
keçirilib.

niversitetdə baş tutan görüşdə Abdu-
qa ar Qırğızbayev zbəkistan–Azərbaycan 
mədəni əlaqələrinin tarixi, iki ölkə arasında 
yüksək səviyyəli əməkdaşlıq, habelə mədəni 
əlaqələrimizin möhkəmlənməsi istiqamətində 
həyata keçirilən layihələr haqqında məlumat 
verib, ölkələrimizin ali təhsil ocaqları arasın-
da əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri 
müzakirə olunub. 

Samir Abbasov Azərbaycan dövlətinin 
zbəkistanla bütün sahələrdə, həmçinin elm, 

təhsil və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa 
xüsusi önəm verdiyini bildirib.  

Direktor 2023-cü ilin Azərbaycanda “Heydər 
Əliyev ili” elan edilməsi ilə bağlı AMM-nin silsilə 
tədbirlər planlaşdırdığını və bu tədbirlərdə uni-
versitetin də yaxından iştirakını arzu etdiyini 
bildirib. 

Sonra S.Abbasov universitetlə sıx 
əməkdaşlığın qurulması üçün konkret təkliflərlə 
çıxış edib. O, universitetdə Mədəniyyət 
Mərkəzi tərəfindən yaradılan Azərbaycan 

mədəniyyəti və ədəbiyyatı mərkəzinin daha da 
genişləndirilməsi,  yenidən qurulması üçün on-
lara daha geniş bir salonun ayrılmasını, qurula-
caq mərkəzə “Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai 
Dostluq Mərkəzi” adının verilməsini təklif edib. 

Direktor “Heydər Əliyev ili” münasibətilə 
AMM tərəfindən zbəkistanın 3 aparıcı uni-
versitetinin tələbələri üçün “Heydər Əliyev 
təqaüdü”nün təsis edildiyini və Daşkənd Dövlət 
Pedaqoji niversitetinin bir əlaçı tələbəsinin bu 
təqaüdə layiq görüləcəyini bildirib.

S. Abbasov “Heydər Əliyev ili”nə həsr 
olunmuş beynəlxalq konfransın universi-
tet ilə birlikdə may ayının ilk ongünlüyündə 
keçirilməsinii təklif edib. 

Qulu ƏN ƏRLİ
 Daşkənd

Milli kinomuzun Həzi Aslanovu dünyasını dəyişdi
Azərbaycan milli səhnə sənətinə ağır itki üz verib. Xalq artisti, Dövlət Akademik 

Milli Dram Teatrının aktyoru Ramiz Novruzov 68 yaşında dünyasını dəyişib.

Ramiz Qəvvam oğlu Novruzov 1955-
ci il mayın 25-də Biləsuvar rayonu-
nun Səmədabad qəsəbəsində doğulub. 
1974 – 1978-ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
İncəsənət İnstitutunun dram və kino akt-
yorluğu fakültəsində görkəmli rejissor Adil 
İsgəndərovun rəhbərlik etdiyi kursda ali 
ixtisas təhsili alıb. Sumqayıt Dövlət Dram 
Teatrında çalışdığı 3 ildə bu səhnədə 
Knyaz Zvezdiç (“Maskarad”, M.Lermontov), 

Məsxərəçi (“Muradın kələkləri”, T.Kazımov), 
General Şıxlinski (“Bütün Şərq bilsin”, 
Nəriman Həsənzadə) rollarını ifa edib.

İstedadlı aktyor 1981-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına dəvət 
edilib. Taleyini həmişəlik böyük səhnəyə bağ-
layan aktyor bu ünlü sənət ocağında irihəcmli 
və mürəkkəb xarakterli rolları məharətlə ifa 
edib. Ramiz Novruzov H. avidin “Topal Tey-
mur” (Divanbəy), L.Tolstoyun “Kreyser sona-
tası” (Musiqi müəllimi), V.Şekspirin “Antoni 
və Kleopatra” (Antonio), O.Kamalın “Dodaq-
dan qəlbə” (Kənan bəy), “ ad qızı” (Nihad) 
və digər  rollar aktyorun yaradıcılığında apa-
rıcı yer tutub. O, “Nizami” filmində Dərbənd 
elçisi, “Sizi dünyalar qədər sevirdim” filmində 
general Həzi Aslanov və s. rollara çəkilib. 

Teatr sənətindəki xidmətlərinə görə Ra-
miz Novruz 1993-cü ildə Azərbaycan Res-
publikasının Əməkdar artisti, 1998-ci ildə isə 
Xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb.

Ramiz Novruzdramaturgiya ilə də 
məşğul olub, bir neçə pyes yazıb və iki ta-
maşa səhnələşdirilib.

Allah rəhmət eləsın

“Xalq qəzeti”

Qazanan dərman şirkətləri, 
itirən xəstə olur

Bioloji aktiv qida məhsulu dərmanı əvəz edə bilməz

Azərbaycanda əksər həkimlərin gəlir mənbələrindən biri də 
əczaçılıq şirkətləridir. Xəstələrin müalicəsi üçün yazılan 
dərman vasitələrinin müqabilində şirkətlər həkimlərə ödəniş 

edirlər. Əczaçılar bildirirlər ki, reseptlərdə əvvəllər dərman vasitələri, 
xüsusilə də antibiotiklər üstünlük təşkil edirdisə, hazırda bioloji 
fəallığa malik qida əlavələri daha çoxdur. Belə halda bir sual yaranır: 

ida əlavə i  
niyə a e də a l r

İnsanlar düşünür ki, həmin 
məhsul dərmandırsa, niyə təsirsizdir  
Dərmanı əvəz etmirsə, aptek 
rəflərində niyə dərman vasitələri 
ilə yan-yanadır. Həkimin  xəstəyə 
yazdığı BAD (bioloji aktiv dobav-
ka) qida əlavəsidirsə, o zaman niyə 
marketlərdə yox, apteklərdə satılır  
Əczaçıların fikri belədir ki, apteklərdə 
yenidoğulanlar üçün uşaq qidaları 
satıldığından, həmçinin xəstəyə həm 
dərman, həm də BAD təyin olundu-
ğundan, insanların “rahatlığı” naminə 
idxalçı şirkətlər həmin məhsulların 
apteklərdə satılmasını  münasib 
bilirlər. əni, xəstə həm aptekə, 
həm də marketə üz tutmasın. Baş 
çəkdiyimiz marketlərdə isə uşaq qi-
daları satılan bölmədə heç bir bioloji 
aktiv qida məhsuluna rast gəlmədik.

e e lər necə ya l al d r
Səhiyyə Nazirliyinin Əczaçılıq 

Analitik kspertiza Mərkəzinin 
əczaçılıq müfəttişliyi şöbəsinin mü-
diri Pərviz Əzizbəyov bununla bağlı 
bildirir ki, son olaraq 2018-ci ildən 
aptek təşkilatlarına dair tələblər və 
apteklərdən dərmanların buraxıl-
ması qaydası, həmçinin reseptlərin 
yazılışı təsdiqlənib. Qəbul olunub ki, 
reseptlərdə dərman vasitələri  ancaq 
beynəlxalq patentləşdirilməmiş adla 
yazılmalıdır. əni, reseptdə dərman 
vasitəsinin satış adı yox, tərkibi 
qeyd edilməlidir. O halda dərman 
vasitəsinin ticarət (satış) növünün 
yazılışına icazə verilir ki, dərmanın 
hələ patentləşdirilməmiş adı yoxdur, 
yaxud da ki, tərkibində üç və daha 
çox təsiredici maddə var, ya da biolo-
ji oxşar dərman vasitəsidir. Həkimlər 
buna əməl etməlidirlər. Qərarın qəbul 
olunmasında məqsəd həkim, əczaçı 
və topdansatış şirkətləri arasın-
da sövdələşmənin qarşısını almaq 

olub. Xəstədə ticarət adında dərman 
yazılan resept olur, o da bunu 
apteklərdə axtarır. Əslində xəstə 
həkimin reseptdə yazdığı tərkiblə 
aptekə yaxınlaşmalıdır və əczaçı 
həmin tərkibdə olan dərmanları ona 
təklif etməlidir. Xəstə bu zaman mad-
di durumuna uyğun olaraq dərman 
vasitəsi seçimi edə bilər.

P.Əzizbəyov, həmçinin qeyd edir 
ki, müxtəlif ölkələrin istehsal etdi-
yi, eyni tərkibli, amma qiymətləri 
müxtəlif olan  dərman vasitələri var. 
Qiymətlər də Tarif Şurası tərəfindən 
qanunvericiliyə əsasən təyin edilir. 
Səhiyyə Nazirliyinin əmrilə bu ilin iyul 
ayından  dərman vasitələrinin yazı-
lışı, yəni reseptlər elektron formada 
olacaq.  Onda qayda pozuntusuna 
imkan verilməyəcək. əni dərmanın 
ticarət adı yox, yalnız tərkibi yazıla-
caq. Aptek də həmin sistemə qoşul-
duğuna görə, dərmanı reseptsiz, ya-
xud da ticarət adı ilə sata bilməyəcək. 

lektron reseptlər bir çox ölkələrdə, 
ən yaxın olan Türkiyədə də tətbiq 
edilir.

Həkimlər bildirirlər ki, bioloji ak-
tiv əlavələr reseptdə yox, tövsiyə 
vərəqində yazılır. Xəstəyə lazım olan 
vitaminlər– Omeqa–3, Vitamin ,  Vi-
tamin B12 tapılmırsa, ona tərkibində 
təsir vahidi az olan BAD– bioloji aktiv 
əlavə yazırıq.

Professor Adil Qeybullanın 
fikrincə, ölkəmizdə bununla bağlı 
strateji dərman təhlükəsizliyi idarəsi 
yaradılmalıdır ki, mövcud dərman 
bazarına, idxalına, qeydiyyatına və 
satışına nəzarət etsin. yni dərmanın 
müxtəlif adlarla idxalı və xəstəyə 
yazılması ona xeyir yox, zərər verir. 

lkəyə 110 adda seftraksion dərmanı 
idxal olunursa, burada neqativ halın 
baş verməməsi mümkün deyil. Həkim 
deyir ki, apteklərdə, hətta elə dərman 
vasitəsinin satılmasını müşahidə et-
mişik ki, qutusunda istehsal olundu-
ğu yazılan ölkədə onun adını tanımır-

lar. Dövlət farmokopeyasında bütün 
dərmanların qeydiyyatı var. Dərmanı 
ixrac edən ölkə onun keyfiyyətinə 
cavabdehdir. eni dərman növləri ço-
xaldığından,  milli farmokopeya olma-
lı, qeydiyyat yenilənməlidir. 

Bahalı dərmanın ölkəyə 
gətirilməsi isə ayrı bir problemdir. 
Həkim xəstəyə ucuz  dərman yazsa, 
təbii ki, bahalı dərmanın bazarı bağ-
lanacaq. azmır ona görə ki, bahalı 
dərman gətirən şirkətlə birgə işləyir. 
Şirkət gətirdiyi dərmanların siyahısını 
həkimə verir, həkim də xəstənin mad-
di durumunu nəzərə almadan təyinat  
yazır. Bununla da...

Hə i in a anc yeri ar r
Son illərdə bioloji aktiv 

məhsulların ölkədə geniş yayılması 
şirkətlər arasında rəqabət yaratdı-
ğından, bu da marketinq xərclərini 
(əsasən həkimlərə edilən ödənişlər) 
artırır. Şübhəsiz ki, maya dəyərin 
artması qiymətin yüksəlməsini qaçıl-
maz edir. Təsadüfi deyil ki, bir neçə 
il əvvəl Dövlət Gömrük Komitəsinin 
ilin yekunu ilə bağlı keçirdiyi mətbuat 
konfransında bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin gömrük dəyəri ilə 
apteklərdəki satış qiyməti arasında 6 
dəfəyə qədər fərq olduğu bildirilib. Bu 
da həkim reseptlərində özünü büruzə 
verib. yni zamanda, qiymətin tən-
zimlənməməsi apteklər arasında da 
fərqə şərait yaradıb. Onda belə bir 
sual yaranır:

 dər an  əvə  edir i
Terapevt Aygün Kərimova bil-

dirir ki, bu məhsullar xəstəliklərin 
qarşısının alınması və ya müalicəsi 
məqsədilə təyin olunan dərman 
vasitələrini əvəz edə bilməz. 
Qanunvericiliyə görə, bioloji fəallığa 
malik qida əlavələri qida rasionunu 
zənginləşdirmək məqsədilə bitki, hey-
van, mineral mənşəli və ya kimyəvi 
yolla alınmış bioaktiv maddələr və 
onların komplekslərinin farmasev-
tik formada hazırlanaraq gündəlik 
qəbuletmə dozası müəyyənləşdirilmiş 
məhsullardır. “Dərman vasitələri haq-
qında” Qanuna görə, bioloji fəallığa 
malik qida əlavələri dərman vasitəsilə 
eyni tərkibli və eyni dozalı ola bilməz. 
Həmin qanuna görə, qida əlavələri 

bəzi xəstəliklərdən sonra və ya insan 
özünü zəif, halsız hiss edən zaman 
orqanizmin gücləndirilməsi, qidanın 
zənginləşdirilməsi məqsədilə həkim 
tərəfindən ancaq tövsiyə oluna bilər, 
onların reseptə yazılması qadağan-
dır. Əczaçılar deyirlər ki, buna “çarə” 
tapılıb. Şirkətlər həkimləri resept 
blankına oxşar  “tövsiyə vərəqəsi” 
adlanan qeyd dəftərləri ilə “təmin 
ediblər”.

 “Vita labs” MM -nin təsisçisi 
Qurbanəli Əliyev bununla bağlı bil-
dirir ki, BAD və dərman vasitələrinə 
nəzər salsaq, görərik ki, Nazirlər  Ka-
binetinin qərarına əsasən,  xəstələrə 
dərmandan başqa bioloji aktiv əlavələr 
də təyin olunur. Bəzi dərmanların id-
xalında qiymət və qeydiyyat faktoru 
rol oynayır, həmçinin mövsümün təsiri 
var. Şirkətlər ucuz olanları gətirməyə 
maraqlı deyillər. krayna və Rusiya-
dakı vəziyyətlə bağlı idxal da azalıb. 
Məsələn, apteklərdə dərman vasitəsi 
kimi satışda olan 15 millilitr məhlulun 
tərkibində 50 000 BV D3 vitamini 
7 manata olduğu halda, BAD kimi 
təqdim olunan eyni miqdarda məhsul 
üçün 16–20 manat lazımdır. Təsisçi 
deyir ki, “Əczaçılar klubu” İctimai 
Birliyi ucuz dərmanların ölkəyə id-
xalı ilə bağlı məsələ üzərində işləyir. 
Bu məqsədlə təkliflər hazırlanıb və 
aidiyyəti dövlət qurumlarına ünvan-
lanıb. 

ərbə ə əyə dəyir
Görünən odur ki, bəzi həkimlər 

dərman şirkətlərinin nümayəndələri, 
ya da apteklərlə razılaşıb, xəstələrə 
istədikləri dərmanı yaza, onu məlum 
aptekə yönləndirə və təyin etdikləri 
dərmanı aldıra bilirlər. Nəticədə qa-
zanan apteklər, dərman şirkətləri, 
həkimlər, itirən isə xəstə olur. Həm 
pulu gedir, həm də dərdinə çarə ol-
mur. Hazırda əksər həkimlər qazanc 
naminə  xəstəliyə uyğun yalnız firma 
dərmanları yazırlar. Həmin dərmanlar 
isə istehsalçı şirkətdən asılı olaraq, 
əhalinin aztəminatlı təbəqəsi üçün 
çox bahadır. lkəmizdə çox az sayda 
həkim tapmaq olar ki, ötən müddətdə 
dərman şirkətləri ona təsir edə 
bilməsin. 

ərifə B RQ ,  
“Xalq qəzeti”

Sağlamlıq

Türk dünyası

“Bu dil bizim ruhumuz,  
eșqimiz, canımızdır...”

Unudulmaz Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin bir misrasını başlıq seçdiyimiz  kitab 
təqdimatı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Natəvan” klubunda keçirildi.  Yazıçı-filoloq Vaqif 
Sultanlının “Ana dili milli varlığın təməli” adlı yeni kitabının müzakirəsinə onun qələm 
dostları – dilçilər, yazıçılar, şairlər, tənqidçilər toplaşmışdılar.

Təqdimat başlananda xatırladım ki, Bakı 
Dövlət niversitetinin professoru olan Vaqif Sul-
tanlı yarım əsr öncə “ ovşan ətri” hekayəsi ilə 
ədəbiyyata gəlib və həmin ad isə Murad Adcının 
eyni maraqla oxunan “Qıpçaq çölünün yovşanı” 
əsərini yadıma saldı. Türk-qıpçaqların Altaylar-
dan Avropaya daşıdıqları dil mədəniyyətinin 
özəllikləri könlümüzü sevindirdiyi kimi, Vaqif 
müəllimin yazdıqları və kitaba topladıqları da, 
sanki, həmin yovşan ətri ilə süslənib.

Tədbiri açan şərqşünas alim, filologiya 
elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi Tofiq 
Məlikli təqdimatın Beynəlxalq Ana Dili Gününə 
təsadüf etdiyini söyləyərək   müəllifin üzərində 
böyük zəhmət çəkdiyi  toplunun əlamətdar 
günlə səsləşdiyini vurğuladı. Sonra o, yeni ki-
tab haqqında ətraflı məlumat verdi.

Vaqif Sultanlı kitabın hazırlanma prosesi 
barədə məlumat verdi, 23 müəllifin ana dilindən 
istifadə problemləri barədə bir-birindən maraqlı 
yazılarının topluda yer aldığını bildirdi.

AM A-nın həqiqi üzvü, Milli Məclisin de-
putatı, Əməkdar elm xadimi Nizami əfərov 
Azərbaycan türkcəsinin inkişaf mərhələləri, 
dil quruculuğunda iyerarxiyalar, yazılı və şifa-
hi nitqin problemlərinin həllinə elmi yanaşma 
zərurəti barədə fikirlərini bölüşdü və yeni kitabı 
özünəməxsus şəkildə xarakterizə etdi. 

BD -nun professoru, AM A-nın Nəsimi 
adına Dilçilik İnstitutunun monitorinq şöbəsinin 
müdiri, Əməkdar jurnalist Qulu Məhərrəmli, 
tanınmış oftalmoloq alim, şair Paşa Qəlbinur, 
filoloq Rüstəm Kamal, filosof-esseist Rahid 

lusel, “Xalq qəzeti”nin baş redaktor müavini, 
Əməkdar jurnalist Tahir Aydınoğlu, filologiya 
elmləri doktoru, professor Həbib Zərbəliyev, 
Əməkdar rəssam Rais Rəsulzadə və başqa-
ları kitab haqqında ürək sözlərini söylədilər, 
cəmiyyətin dil problemləri ilə bağlı məsələləri 
daim öyrənməyin vacibliyini önə çəkdilər.   

li N XANL ,  
“Xalq qəzeti”
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T E L E  O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib, 
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

 N V A N  M  Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.

əhadətnamə 02227  

Növbətçi redaktor

Vaqif BAYRAMOV
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Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası sədrinin 
müavini Aqil Dadaşov  “Aqrar Kredit” QS  BOKT-un idarə 
heyətinin sədri Məmməd Musayevə həyat yoldaşı 

A AQ  XAN M N 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verir.
                                                                                                                 

Zaqatala rayonundan Mübariz Əhmədzadə Azərbaycan 
Respublikası lm və Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanova 
qardaşı

ƏXRƏDDİN QURBANOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verir.
                                                                                                                 

Zaqatala rayonundan Mübariz Əhmədzadə “Azərsu” AS -nin 
sədr müavini Köçərli Həsənova bacısı 

TURA XAN M N
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verir.
                                                                                                                 

Zaqatala rayonundan Mübariz Əhmədzadə Azərbaycan 
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin 
müavini Vüsal Nəsirliyə atası 

ZA İR M ƏLLİMİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə baş sağlığı 

verir.
                                                                                                                 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının rektorluğu, professor-müəllim heyəti 
və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi Azərbaycan Respublikası lm və 
Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanova qardaşı

ƏXRƏDDİN QURBANOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.
                                                                                                                 

Zeynal, Zaur, Səkinəxanım və Züleyxa İsayevlər əzizləri

İLQAR İSAYEVİN və BA DA L MƏMMƏDOVAN N 
vaxtsız vəfatlarından kədərləndiklərini bildirir, mərhumların 

ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 
                                                                                                                 

Azərbaycan Dövlət İdarələri və İctimai Xidmət İşçiləri 
Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri Hikmət Osmanov 
Məmməd Musayevə, Azad və Fuad Musayevlərə əzizləri

A AQ MUSAYEVAN N
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

 evralın 22-də
 Bakıda və Abşeron yarımada-

sında dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Güclü cənub-qərb küləyi 
əsəcək, gündüz mülayim şimal küləyi ilə 
əvəz olunacaq. Gecə 4-6 , gündüz 11-
16  isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm 
civə sütunundan 759 mm civə sütununa 
yüksələcək, nisbi rütubət 55-65 faiz ola-
caq. 

 Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordu-
bad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonla-
rında əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 
3  şaxtadan 2 -dək isti, dağlıq ərazilərdə 
7 -dək şaxta, gündüz 11-16  isti olacaq. 

 Xankəndi, Şuşa, Xoca-
lı, Xocavənd,  Ağdam, həmçinin 
Daşkəsən- ədəbəy rayonlarında

əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 0-5  şaxta, gün-
düz 2-7  isti olacaq. 

 Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, 
əlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan ra-

yonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gecə yüksək dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı ehtimalı var. Arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 2-7 , 
yüksək dağlıq ərazilərdə 10 -dək şaxta, 
gündüz 0-5  isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 
3 -dək şaxta olacaq. Gecə dağlıq 
ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.

 Qazax, əncə, oranboy, Tərtər, 
üzuli rayonlarında əsasən yağmursuz 

keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 1-6 , gündüz 11-16  isti 
olacaq. 

 Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 

Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə 
arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara-
bir güclənəcək. Gecə 0-5 , gündüz 9-14  
isti, dağlarda gecə 3-8 , gündüz 0-3  şaxta 
olacaq. 

 Mingəçevir, Yevlax, öyçay, 
Ağdaş, ürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Sa-
atlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neft-
çala rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara-
bir güclənəcək. Gecə 3-7  , gündüz 12-17  
isti olacaq. 

 Masallı, Yardımlı, Lerik, 
Lənkəran, Astara rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Arabir duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-7 , gündüz 
10-15 , dağlarda gecə 3-5 , gündüz 6-9  
isti olacaq.

 c� �l mayın  ə    tərəf�n ən alıbov 
y ın eysəl  oğlunun a ına ver�lm�ş     hektar  tor
aq  sahəs�n�n  M  ser�yalı   n mrəl�  reyestr ən 
ıxarışı  tor aq sahəs�n�n lanı və l üsü �t �y� ü ün et�

barsız sayılır  nvan alyan şəhər�   anvar kü əs� 

Hava proqnozu

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

cü �l ü ün abunə 
yazılışı kam an�yasını 

avam et �r�r
Abunə respublikanın bütün poçt şöbələri və mətbuat 

yayımı ilə məşğul olan firmalar tərəfindən aparılır.

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

1. “Azərpoçt” MMC 012 -59 -49-55, 051 -225-02-13.
2. “Qaya” firması 012 -5 - - 0, 050 -214-40-53.
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4. “SƏMA-M” MMC 012 -594-02-52, 050 -333- 9- 9.
5. “ZİYA” LTD 012 -49 - -9 , 050 -30 - -44.
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 Ə Ə Ə
al  ə e i

H r ə li ab nəçilər

bunə yazılışı �lə əlaqə ar hər hansı b�r 
roblemlə rastlaşsanız  n mrəl� 

telefonla əlaqə saxlaya b�lərs�n�z

H r ə li c lar
Ə  Ə Ə

Putin: Rusiya Qərbin 
gözlədiyindən güclü çıxdı

Dünən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Federal Məclisə müraciət edərək bildirib 
ki, ölkə Ukraynada həyata keçirilən xüsusi hərbi əməliyyat çərçivəsində qarşıya 
qoyulmuş vəzifələri addım-addım həll edəcək. Məlumatı “İnterfaks.ru” verib. 

Donbasda həlak olanların xatirəsini 
bir dəqiqəlik sükutla yad edən Putin 
deyib: “ kraynada 2014-cü ilin dövlət 
çevrilişindən sonra yaranmış neonasist 
rejimin hədələrini aradan qaldırmaq, 
ölkəmizin təhlükəsizliyini təmin etmək 
üçün xüsusi hərbi əməliyyat keçirmək 
qərara alındı. Biz qarşımızdakı vəzifələri 
səliqəli şəkildə, addım-addım həll 
edəcəyik”.

Prezident deyib ki, Rusiya bu proble-
min sülh yolu ilə həlli üçün hər şeyi edib: 
“Bu ağır münaqişəni sülhlə başa çat-
dırmaq üçün səbrlə danışıqlar apardıq. 
Ancaq bizim arxamızdan tamam başqa 
ssenari hazırlandı... Qərb hökumətlərinin 
Donbasda sülhə nail olunması ilə bağlı 
vədləri, indi gördüyümüz kimi, yalan çıx-
dı”.

RF Prezidenti Donbasın müdafiəsi 
zamanı həlak olanların və əməliyyat 
iştirakçılarının ailələrinə yardım üçün 
xüsusi dövlət fondunun yaradılmasını 
təklif edib: “Onun vəzifəsi xüsusi hərbi 
əməliyyat veteranlarının və həlak olmuş 
döyüşçülərin ailələrinə ünvanlı fərdi yar-
dım etmək olacaq”. 

Putin bəyan edib ki, biz yenə də bir 
yerdəyik, demək, daha da güclüyük: “Bi-
zim torpaqlara sülhün qayıtması, insan-
larımızın təhlükəsizliyinin təminatı üçün 

hər şeyi edəcəyik. Bizim döyüşçülər – 
qəhrəmanlarımız bu gün məhz bunun 
üçün, özlərinin əcdadları, uşaqlarımızın 
və nəvələrimizin gələcəyi, tarixi ədalətin 
bərpası, xalqımızın birləşməsi üçün vu-
ruşurlar”. 

Rusiya liderinin sözlərinə görə, 
ölkənin nüvə qüvvələrinin yeni 
sistemlərlə təminat səviyyəsi hazırda 
90 faizdən yuxarıdır: “Qeyd etməliyəm 
ki, bizim ordumuzun və donanma-
mızın möhkəmləndirilməsi, Silahlı 
Qüvvələrimizin cari və perspektiv inkişafı 
üzrə gələcək addımlarımızın əsasında, 
şübhəsiz ki, xüsusi əməliyyat zamanı qa-
zanılmış real təcrübə dayanmalıdır. Bu, 
bizim üçün fövqəladə dərəcədə, demək 
olar ki, ondan da artıq lazımdır”.

Federal Məclisə müraciətində Putin 
iqtisadi məsələlərə də toxunaraq qeyd 
edib ki, Rusiya faktiki olaraq iqtisadi in-
kişafının yeni mərhələsinə qalxıb, bir 
çox istiqamətlər üzrə dönüş yaratmaq 
üçün imkanlar mövcuddur: “Rusiya iq-
tisadiyyatı və idarəçilik sistemi Qərbin 
gözlədiyindən daha möhkəm çıxdı... Biz 
iqtisadi dayanıqlığı və vətəndaşlarımızı 
qoruya bildik”. 

aşa M R AN ,  
“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq həyat

Muğam korifeyi 
85 yașın zirvəsində

Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı 
ilə Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasında  Xalq artisti, 
xanəndə Arif Babayevin 85 illik yubileyinə 
həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

Azərbaycan Milli Konservatoriyası-
nın rektoru, professor Siyavuş Kərimi 
görkəmli muğam ustadı Arif   Babayevi 
85 illik yubileyi münasibətilə təbrik 
edərək, onun uzun illər ərzində muğam 
sənətinə verdiyi böyük töhfələrdən söz 
açıb. Xalqımızın sevimli müğənnisinin 
yüzlərlə tələbəsinin olduğunu xüsusi 
qeyd edən S.Kərimi onların   Azərbaycan 
musiqisini həm ölkə daxilində, həm də 
ölkə xaricində çox böyük uğurla təmsil 
etdiklərini diqqətə çatdırıb. “Bu tələbələr 
Arif Babayevin möhtəşəm sənətini daim 
yaşadacaqlar”, – deyə rektor bildirib. 

Tədbirdə çıxış edən Əməkdar 
incəsənət xadimi Hafiz Quliyev, Xalq 
artisti, xanəndə Mənsum İbrahimov 
və başqaları  Arif Babayevin ölməz 
sənətinin xalqımız tərəfindən sevildiyini 
xüsusi diqqətə çatdırdılar, yubilyara can 
sağlığı arzuladılar. 

Tədbirin sonunda görkəmli sənətkar, 
muğam ustadı Arif Babayev yubiley 
gününə yığışan həmkarlarına, bütün 
muğamsevərlərə təşəkkür edib. 

idan Q QQ , 
lşən A ALAR (foto),  

“Xalq qəzeti”

ü ə  i ada  r 
ar  ürür

Kişilər və qadın voleybolçu-
lar  arasında Azərbaycan çem-
pionatlarında növbəti oyunların 
vaxtı açıqlanıb   

Voleybol Federasiyasının 
mətbuat xidmətindən aldığımız 
məlumata görə, bu gün kişi voley-
bolçular arasında  ölkə çempiona-
tında üksək Liqada III dövrənin 
növbəti oyunları keçiriləcək. IX tu-
run ilk oyunu saat 16:00-da “Mu-
rov” - “Xarı bülbül” görüşü  ilə start 
veriləcək. Bu oyunun ardınca saat 
18:00-da “Neftçi”-MOİK qarşılaş-
ması keçiriləcək.

Qeyd edək ki, sabah isə ölkə 
çempionatında qadın voleybol-
çular arasında üksək Liqada III 
dövrənin son  oyunları keçiriləcək. 
Həmin oyunlar da Voleybol 
Mərkəzində təşkil olunacaq. IX 
turun ilk matçı saat çərçivəsində 
saat 16:00-da “Murov” və “Abşe-
ron” komandaları üz-üzə gələcək. 
Bu qarşılaşmadan 2 saat son-
ra “Azərreyl” - N  dueli start 
götürəcək.

b  y nlar n n 
ə vi i

Azərbaycan Basketbol e-
derasiyasının inzibati binasında 
basketbol üzrə ölkə kubokunun 
püşkatma mərasimi keçirilib  

Federasiyanın məlumatına 
görə, 21-26 mart aralığında 
“Sərhədçi” İdman Mərkəzində 
keçiriləcək Azərbaycan Kubokun-
da 8 komanda A və B qruplarında 
mübarizə aparacaqlar.

 “Sabah BK”, “AAAF Xırdalan 
BK”, “Sərhədçi PİK” və  “Gəncə 
BK” A, “NTD BK”, “Zirvə Astara 
BK”, “Neftçi İK”  və  “Olimpik Şəki 
BK” komandaları isə B qrupunda 

güclərini sınayacaqlar. 
 Qeyd edək ki, basketbol 

üzrə Azərbaycan Kubokunun 
reqlamentinə əsasən oyun zama-
nı meydançada mütləq şəkildə 3 
yerli basketbolçu olmalıdır.

əş çilər 
ü afa land r l b

Beynəlxalq üdo ederasi-
yasının (B ) Akademiyasının 
məşqçi sertifikat proqramına 
yekun vurulub  

Azərbaycan üdo Federasi-
yasının B F ilə 2022-ci ilin mart 
ayından başlayan əməkdaşlığı 
nəticəsində qeyd edilən proqrama 
80-dən yuxarı cüdo məşqçisi cəlb 
edilib. Federasiyanın məlumatına 
görə, nəzəri imtahanları uğur-

la başa vuran 79 cüdo məşqçisi 
əyani surətdə imtahan verərək 
müvafiq sertifikatı əldə etmək im-
kanı qazanıblar. 68 məşqçi imta-
hanı uğurla başa vuraraq birinci 
səviyyə cüdo məşqçiliyi sertifikatı 
əldə edib. B F Akademiyasının 
proqramında iştirak edən hər bir 
məşqçiyə Beynəlxalq Olimpiya 
Komitəsinin iştirakçı sertifikatı 
təqdim olunub.

Ha i  əyina lar  
aç lan b 

A Konfrans Liqasının 
pley-o   mərhələsi çərçivəsində 
Belçikada “ ent” və “Qara-
bağ” komandaları arasında 
keçiriləcək cavab oyununa ha-
kim təyinatları açıqlanıb

Məlumata görə, matç Şot-
landiyadan olan hakimlər briqa-
dasına tapşırılıb. Oyunun baş 
hakimi ilyam Kollamdır. Onun 
köməkçiləri isə Frensis Konnor 
və David Rumdur. Dördüncü ha-

kim funksiyasını isə Nikolas olş 
yerinə yetirəcək. Matçın VAR ha-
kimi ingiltərəli Devid Kut, onun 
köməkçisi isə Li Bettsdir.

Qeyd edək ki, ilk görüşdə 
Ağdam klubunun 1:0 hesablı 
qələbəsi ilə başa çatan “Qara-
bağ”- “Gent” matçının cavab qar-
şılaşması fevralın 23-də Belçika-
da keçiriləcək.

lçin A AM R , 
“Xalq qəzeti”

İdman xəbərləri

“Google”un zəlzələ xəbərdarlığı 
“Google” tərəfi ndən hazırlanmış “Android zəlzələ xəbərdarlığı sistemi” 3 

milyarddan çox android smartfonlarının əksəriyyətində olan akselerometrlərdən 
istifadə edərək titrəmələri aşkarlayır və istifadəçilərə xəbərdarlıq göndərir. 

Qeyd edək ki, Kahramanmaraşda 
baş verən zəlzələlərdən sonra bu sistem 
ön plana çıxıb. Belə ki, saniyələr belə 
böyük əhəmiyyət kəsb edən zəlzələdən 
əvvəl  xəbərdarlıq sistemi insanların 
həyatının xilas olmasında mühüm rol 
oynaya bilər.

Zəlzələ xəbərdarlıq sistemi ABŞ-ın 
texnologiya nəhəngi “Google”nin andro-
id əməliyyat sistemi ilə işləyən telefonlar-
da istifadə olunur və bütün istifadəçilərə 

pulsuz təqdim edilir. Bununla belə, tele-
fonunuzda bu xəbərdarlıq bildirişlərini 
aktiv etməlisiniz. Həmçinin, androidin 
zəlzələ xəbərdarlığı yalnız i-Fi, simsiz 
internet bağlantısı və ya məlumat bağ-
lantısı aktiv olduqda göndərilir.

Bu sistemlə, akselerometrli android 
telefonlar tamamilə hərəkətsiz olduq-
da, zəlzələləri aşkar etdikdən sonra, 
istifadəçilərə xəbərdarlıq göndərərək 
mini seysmometrə çevrilə bilir. Sistem 
zəlzələnin gücündən və intensivliyindən 
asılı olaraq 4,5 və daha yuxarı zəlzələlər 
üçün  “Xəbərdar olun ”  və  “Tədbir gö-
rün ” kimi iki növ xəbərdarlıq göndərir.  

Onu da əlavə edək ki, erkən 
zəlzələ xəbərdarlığı almaq istəməyən 
istifadəçilər cihaz parametrlərində 
“Zəlzələ xəbərdarlığı” seçimini söndürə 
bilərlər.

əadət R A A, 
“Xalq qəzeti”

400 metrlik kub göydələn
Paytaxt Ər-Riyadın mərkəzində kub 

şəklində nəhəng kompleks tikiləcək. 
Yeni meqalayihə Səudiyyə Ərəbistanın  
“Saudi Vision 2030”  inkişaf planının bir 
hissəsidir.

Ərəbcə “kub” mənasını verən 
“ Mukaab” adlanan bu binanın “Ər-
Riyadın yeni siması” və  “dünyanın ən 
böyük müasir şəhər mərkəzi” olaca-
ğı bildirilir. Paytaxtın hava limanından 
20 dəqiqəlik məsafədə yerləşəcək 
nəhəng binanın içərisində spiral formalı 
göydələn inşa ediləcək. 

Göydələn ölkənin ənənəvi memarlıq 
üslubu sayılan “Nejd”dən “ilhamlanıb”. 
Belə ki, bina  üst-üstə düşən üçbucaqlı 
strukturlardan ibarət fasad ilə əhatə olu-
nacaq və birlikdə kub formalı quruluşu 
meydana gətirəcək. 

ni, uzunluğu və hündürlüyü 400 
metr olması planlaşdırılan “Mukaab”ın 
dizaynını vəliəhd şahzadə Məhəmməd 
bin Salmanın qurduğu “Ne  Murabba 

Development ompany” həyata keçirir.
 “Mukaab” şəhərə 15 dəqiqəlik 

məsafədə yerləşəcək və yaşayış, iş və 
əyləncə sahələrini əhatə edəcək.

Layihənin 2030-cu ilə qədər başa 
çatdırılması gözlənilir. Layihəyə, təx-
minən, 100 min yaşayış, 9 min otel 
otağı, 980 min kvadratmetr mağaza və 
1,4 milyon kvadratmetr ofis sahəsi daxil 
olacaq.

Aytən N A, 
“Xalq qəzeti”


