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Bakının Dənizkənarı Milli Parkında dünya şöhrətli müğənni
Müslüm Maqomayevin abidəsinin açılışı olub
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər
Avqustun 17-də
Bakının Dənizkənarı
Milli Parkında dünya
şöhrətli müğənni Müslüm
Maqomayevin abidəsinin
açılışı olub. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva
açılışda iştirak ediblər.
Dövlətimizin başçısı
tədbirdə çıxış etdi.
– Əziz dostlar, bu gün
Azərbaycan xalqının böyük oğlu Müslüm Maqomayevin anadan olmasının
80 illiyidir. Bu gün Bakı şəhərinin ən
gözəl yerlərindən birində Müslüm
Maqomayevin abidəsi ucaldılıb. Biz
bu mərasimə toplaşmışıq. Müslümü
tanıyanlar, onu sevən insanlar bu gün
birlikdə bu gözəl abidəni açacağıq.
Azərbaycan xalqı haqlı olaraq
Müslüm Maqomayevlə fəxr edir.
Çünki o həm böyük müğənni,
həm də böyük bəstəkar idi. Sovet
estradasında onun tayı-bərabəri
yox idi və bu gün də Müslüm
Maqomayevin ifasında səslənən
mahnılar hər birimizi duyğulandırır.
Hər birimizin Müslüm haqqında öz
xatirələri var, o cümlədən, mənim
də. Mən yeniyetmə yaşlarımdan
Müslümü və Tamaranı tanıyıram.
Onlar bizim evimizin çox əziz
qonaqları idi. Bir çox gözəl xatirələrim
var. Əlbəttə ki, hər il avqust ayında
Müslüm və Tamaranı biz öz evimizdə
qarşılayaraq, Müslümün ad gününü
evimizdə qeyd edirdik.
Müslüm öz doğma Vətəninə çox
bağlı olan bir insan idi. Baxmayaraq

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
Müslüm Maqomayevin doğum günü ilə
əlaqədar paylaşım edib
Azərbaycan
Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyeva
rəsmi instaqram
səhifəsində
Azərbaycanın və
SSRİ-nin Xalq artisti
Müslüm Maqomayevin
anadan olmasının
80 illiyi ilə əlaqədar
paylaşım edib.
AZƏRTAC
paylaşımı təqdim
edir: “Unudulmaz
və əziz Dost, nurlu
xatirəni ehtiramla yad
edirəm!”.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd
Xidmətinin hərbi qulluqçularına ali hərbi
rütbələrin verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
ki, öz fəaliyyətini daha çox Moskvada
və Sovet İttifaqının digər şəhərlərində
qastrollarda keçirirdi, ancaq hər il
bir neçə dəfə Bakıya gəlirdi, həm
konsertlər verirdi, həm də ki, burada
öz dostları ilə təmasda olurdu. O
cümlədən, həm Moskvada, həm Bakıda bizim çoxlu görüşlərimiz və çox
səmimi münasibətlərimiz olub.
Bildiyiniz kimi, Müslüm

Maqomayevin atası İkinci Dünya
müharibəsinin son günlərində
qəhrəmancasına həlak olanda
Müslümün hələ 3 yaşı tamam
olmamışdı və o, əmisi Cəmaləddin
müəllimin ailəsində böyümüşdü. Artıq
gənc yaşlarında ümumittifaq şöhrəti
qazananda, əlbəttə ki, atam Heydər
Əliyev də onun fəaliyyətinə çox
böyük diqqət yetirirdi, böyük qayğı

göstərirdi. Deyə bilərəm ki, ona atalıq
qayğısı göstərirdi. Çünki onu həm
böyük müğənni kimi, həm də çox
gözəl insan kimi tanıyırdı. Hər birimiz
Müslümü məhz həm böyük sənətkar,
müğənni, bəstəkar və ən başlıcası,
gözəl insan, ləyaqətli insan, çox
etibarlı dost kimi tanıyırdıq.

(ardı 2-ci səhifədə)

Türkiyəyə S-400 raket
komplekslərinin tədarükü
planauyğun davam edir

Çavuşoğlu: Türkiyə Suriya
böhranının siyasi həllinin tərəfdarıdır

Türkiyənin S-400 hava hücumundan
müdafiə sistemləri alması prosesində heç bir
dəyişiklik baş verməyib. Türkiyə Prezident
Administrasiyası yanında Müdafiə Sənayesi
İdarəsinin məlumatında bildirilir ki, proses
S-400 “Triumf” komplekslərinin ikinci partiyasının əldə olunması barədə ilkin razılaşmalara uyğun olaraq davam etdirilir.

YPG özlüyündə bir terror təşkilatıdır. Bu
terrorçular, həmçinin İŞİD və digər radikal
terror təşkilatları bu ölkədən tamamilə
qovulmalıdırlar”.
Diplomat bildirib ki, bu, Türkiyənin
təhlükəsizliyi və Suriyanın stabilliyi üçün
vacibdir.
Türkiyə, BMT, Rusiya və Ukrayna
arasında müqavilə çərçivəsində Ukrayna
limanlarından taxılın çıxarılması məsələsinə
toxunan Mövlud Çavuşoğlu bildirib ki, hazırda
razılaşma problemsiz icra olunur.

“Xalq qəzeti”

Qarabağın sürətlə bərpası Azərbaycanın
iqtisadi gücünün göstəricisidir
(bax səhifə 4)

general-leytenant ali hərbi rütbəsi
general-mayor Rəsul Afiq oğlu Tağıyevə
general-mayor Müzəffər Ələsgər oğlu Pirizadəyə
general-mayor Elçin Zaur oğlu İbrahimova

general-mayor ali hərbi rütbəsi
polkovnik Zaur Rəşidoviç Niftullayevə
polkovnik Natiq Zahid oğlu Abuzərliyə
polkovnik Misir Əziz oğlu Əliyevə
polkovnik Aqil İnşalla oğlu Babayevə
polkovnik Azad Əyyub oğlu Abdullayevə
polkovnik Vüsal Eynulla oğlu Sultanova.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
		

Bakı şəhəri, 17 avqust 2022-ci il

Yeddi ayda Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə
12 milyard kubmetr təbii qaz ötürülüb
Yanvar-iyul aylarında
Azərbaycandakı magistral təbii qaz
kəmərləri ilə 22 milyard 932,8 milyon
kubmetr təbii qaz nəql edilib və əvvəlki
ilin eyni aylarına nisbətən 15,8 faiz
artım müşahidə olunub.

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu latviyalı həmkarı Edqar
Rinkeviçlə Ankarada keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirib ki, Türkiyə
həmişə Suriya münaqişəsinin siyasi həllinin tərəfdarı olub.
Çavuşoğlu qeyd edib ki, Suriyada
 avamlı sülh üçün döyüşən tərəflər arasında
d
konsensusa nail olmaq lazımdır: “Suriya
müxalifəti Türkiyəyə güvənir, lakin Suriyada
sülh və sabitlik üçün konsensus lazımdır”.
Türkiyə diplomatiyasının rəhbəri Ankaranın Suriyanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini
qətiyyətlə dəstəklədiyini vurğulayıb.
Çavuşoğlu Suriyada PKK və onun
törəmələri də daxil olmaqla, Suriya
ərazisində terror təşkilatlarının fəaliyyətinin
yolverilməz olduğunu diqqətə çatdırıb:
“Suriyada bizim üçün təhdid yaradan terror
təşkilatları fəaliyyət göstərirlər. PKK, PYD,

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi
qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilsin:

Rusiya Federasiyası baş nazirinin müavini – sənaye
və ticarət naziri Boris Manturov qeyd edib ki, bir çox
sahələrdə, o cümlədən, hərbi-texniki əməkdaşlıq
sahəsində ikitərəfli əlaqələr fəal surətdə inkişaf edir:
“Türkiyə Rusiya Federasiyasının mühüm tərəfdaşıdır
və bizim Türkiyə ilə S-400 “Triumf” zenit raket
komplekslərinin tədarükünə dair qarşılıqlı əlaqələrimiz
davam edir”.
Qeyd edək ki, Türkiyə Rusiyadan 2,5 milyard dollar
dəyərində dörd divizion S-400 Hava Hücumundan
Müdafiə sistemi almışdır. 2019-cu il oktyabrın 23-də
“Rosoboroneksport” dövlət şirkəti bildirmişdi ki, Rusiya
raketləri və S-400 sisteminin bütün elementlərini tədarük
edərək müqavilə üzrə öhdəliklərini vaxtından əvvəl
yerinə yetirib.
Ötən ilin sonunda “Rosoboroneksport”un rəhbəri
qeyd etmişdi ki, Rusiya S-400 sistemlərinin bəzi
elementlərinin Türkiyə ərazisində istehsalını lokallaşdırmağa başlayıb.

“Xalq qəzeti”

Dövlət Statistika Komitəsindən verilən
məlumatda bildirilir ki, yarım ildə qaz nəqlinin
52,4 faizi Bakı-Tbilisi-Ərzurum (Cənubi
Qafqaz Boru Kəməri - CQBK) boru kəməri
vasitəsilə həyata keçirilib və bu kəmərlə 12
milyard 20,2 milyon kubmetr təbii qaz ixrac
edilib.
***
Statistika Komitəsinin digər materialında isə bildirilir ki, yanvar-iyul aylarında
Azərbaycandakı magistral neft kəmərləri ilə
20 milyon 953,3 min ton neft nəql olunub.

Nəqletmənin 79,1 faizi Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri (BTC) ilə
həyata keçirilib və cari ilin yeddi ayı ərzində
bu kəmərlə 16 milyon 559 min ton neft nəql
edilib.
Dövr ərzində BTC ilə 2 milyon 614,4 min
ton tranzit nefti də ötürülüb.

Dünya ikinci Çernobıl
faciəsini yaşamaq istəmir
(bax səhifə 5)
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Bizim aramızda yaş fərqi
böyük olsa da, bu heç vaxt hiss
olunmurdu. Çünki biz uzun illər
dostluq əlaqələri saxlayırdıq və
son görüşümü də Mehribanla
Moskvada Müslümün və Tamaranın evində xüsusilə xatırlayıram.
Artıq Müslümün səhhəti o qədər
də yaxşı deyildi, problemlər var idi,
ancaq buna baxmayaraq, bizi çox
səmimiyyətlə qarşıladı və biz bir
neçə saat onların evində olarkən
çox səmimi söhbətlər etdik, keçmişi
xatırladıq, atamı, rəhmətlik anamı
xatırladıq, o gözəl günləri xatırladıq
və Mehribanla çox duyğulandıq.
Bildiyiniz kimi, son illər Müslümün
ayaqlarında müəyyən problemlər
var idi. Ancaq o qədər səmimi
atmosfer var idi ki, hətta sonra bəlli
oldu, uzun illər evdən çıxmayan
Müslüm bayıra çıxdı, bizi yola saldı.
Ağlımıza gəlməzdi ki, bu bizim son
görüşümüz idi.
Tamara və Müslüm - onların hər
ikisi böyük sənətkar, dünya şöhrətli
müğənnilər, bir-birinə o qədər bağlı
idilər ki, onların eşq hekayəsi və
dostluq hekayəsi bir əfsanədir.
Onların tanışlığı da Bakı şəhərində
olmuşdu və mənim rəhmətlik atam
həmişə o günləri xatırlayırdı.
Əlbəttə ki, bu gün Müslüm
haqqında danışmaq həm asandır,
həm çətindir. Çünki o qədər böyük
şəxsiyyət idi, həm sənətkar kimi,
həm insan kimi. Onun haqqında saatlarla danışmaq olar. Eyni
zamanda, onu yaxından tanıyan,
onu sevən insanlar, əlbəttə ki, onun
bütün istedadlarını qeyd edərək,
ilk növbədə, insan kimi onu xatırlayır. Əminəm ki, siz də eyni hissləri
keçirirsiniz.
Onun böyük sənətkar olmasını təsdiqləyən təkcə iki faktı qeyd
etmək kifayətdir. Hələ 30 yaşı olmadan o, Azərbaycanın Xalq artisti
adına layiq görülmüşdür, 31 yaşında
isə Sovet İttifaqının Xalq artisti
adına layiq görülmüşdür. Estrada
ifaçısı üçün bu, nadir bir hadisədir.
Bütövlükdə Müslümün səsi Allah
vergisi idi, özünəməxsus ifa tərzi
bir fenomen idi. Nə o vaxt, nə də
bu gün onun səviyyəsinə hələ ki,
qalxan olmamışdır.

Müslümün öz doğma torpağına
bağlı olması onun yaradıcılığında
da özünü göstərib. Azərbaycana,
Odlar Yurduna, Xəzər dənizinə həsr
edilmiş onun bəstələdiyi mahnılar
nə qədər əzəmətlidirsə, o qədər də
Vətənə sevgi ilə dolu olan mahnılardır. O mahnılar bu gün də yaşayır və əbədi yaşayacaq. Müslümün
bəstələdiyi son mahnı isə çox
kədərlidir. Biz bu mahnını Bakıda
Filarmoniya zalında Müslümlə
vida mərasimində eşitdik və çox
təsirləndik, çox duyğulandıq. Çünki
bilmirdik ki, bu mahnı yazılıb, Müslim özü onu bəstələyib. O mahnının
adı “Əlvida, Bakı” idi və o anlayırdı
ki, artıq Bakıya gələ bilməyəcək, ən
sevimli şəhərə gələ bilməyəcək, bu
küçələrdən keçə bilməyəcək, Bakıdakı dostları ilə görüşə bilməyəcək.
Təsəvvür etmək çətindir ki, onun
kimi həyatı sevən, onun kimi, necə
deyərlər, dostlarla bir yerdə olmaq
həvəsində olan adam, bax, bu vida
mahnısını bəstələyir və bizimlə,
şəhərlə vidalaşır. Eyni zamanda, bu
onu göstərir ki, hətta sağlamlığı o
qədər də yaxşı olmayan vəziyyətdə
onun istedadı, onun böyük sənətkar
olması yenə də yerində idi.
“Əlvida, Bakı”, əlbəttə, o mahnıdır ki, Müslüm öz duyğularını ifa
edirdi, ancaq, eyni zamanda, heç
vaxt “Əlvida, Bakı” demək mümkün
deyil. Çünki Müslüm bizimlədir.
O, bu gün Bakıdadır, onun gözəl
abidəsi bu gün açılacaq və Bakı
heç vaxt onu unutmayacaq.
Azərbaycan xalqı heç vaxt onu
unutmayacaq. Onun xatirəsi onu
tanıyanların qəlbində yaşayacaq,
onun möhtəşəm səsi, onun sənəti
əbədi yaşayacaqdır.
Mən sizin hamınızı bu gözəl
hadisə münasibətilə təbrik etmək
istəyirəm. İlk növbədə, əziz
Tamaranı, Müslümün dostlarını,
özümü təbrik etmək istəyirəm
ki, bu abidəni biz ucaltdıq və bu
abidə üçün, hesab edirəm ki, ən
məqbul yer seçdik. Bulvar Bakının gözüdür, Bakının mərkəzidir,
Bakının tacıdır və bulvarda dahi
sənətkarlarımızın ruhları dolaşır,
o cümlədən, Müslümün. Ona
görə bu abidəyə yaxınlaşan bizim
vətəndaşlarımız “Salam, Müslüm”
deyəcək və Müslüm əbədi yaşayacaqdır. Sağ olun.

***

Sonra unudulmaz sənətkarın
ömür-gün yoldaşı, SSRİ Xalq
artisti, məşhur opera müğənnisi
Tamara Sinyavskaya çıxış edərək
dedi:
- İlham Heydər oğlu uzun illər
boyu mənim qəlbimdə olan sözlərin
hamısını tam dəqiqliklə dedi.
Ümumiyyətlə, yəqin ki, Müslümü
təkcə müğənni kimi deyil, əsasən bir
insan kimi tanıyan bütün adamlar,
zənnimcə, yüz faiz Sizinlə razılaşarlar. Onu qəlbinizdə yaşatdığınıza,
Müslümün indi tanıya bilməyəcəyi
bu gözəl şəhərin ab-havasında onu
yaşatdığınıza görə çox sağ olun.
Ruslarda belə bir deyim var: “Muraşki beqayut”, azərbaycanca “tüklərim
biz-biz olur” deyirlər. Düz dedimmi?
Bəli, Müslüm kifayət qədər soyuq
Moskvadan sonra buraya gələndə
bütün varlığı cuşa gəlir, burada
həm mahnılar, həm də onun rəsm
əsərləri yaranırdı.
Yəqin bilirsiniz, o öz rəsm
əsərlərindən birini Heydər Əliyevə
hədiyyə etmişdi. Heydər Əliyevin
verdiyi qiymət çox xoş idi. O
təəccüblənmişdi, ona görə ki,
Müslümün həm də şəkil çəkdiyini
gözləmirdi. Demək istəyirəm, Sizin
sözləriniz məndə belə bir fikir oyatdı
ki, vaxtilə “Mavi əbədiyyət” mahnısını yazmaqla o, praktiki olaraq həmin
əbədiyyətə qovuşdu və tale onu
“Əlvida, Bakı” mahnısı ilə əbədiyyətə
qovuşdurdu. Bu mahnıda o, musiqi
dili ilə ürəyini boşaldıb, Sergey

Aleksandroviç Yesenin isə bu hissləri
sözlərlə ifadə edib və iki poetik qəlb
birləşib. Buna görə çox sağ olun ki,
onu xatırlayırsınız, sevirsiniz, ehtiram bəsləyirsiniz, böyüməkdə olan
nəsli də bu ruhda tərbiyə edirsiniz.
Siz çox düzgün qeyd etdiniz ki,
Müslümün əlçatmaz zirvə olmasını
nəzərə alaraq, ondan özünü necə
aparmağı, səhnədə necə hərəkət
etməyi, dostlarla necə ünsiyyət saxlamağı öyrənmək olar. O, dostlarını
heç vaxt unutmurdu, heç vaxt.
Bilmirəm, bəlkə məndə belə bir
hiss olur ki, haqqında danışdığımız
insan, xüsusən dünyasını dəyişənlər
həmişə yanımızdadırlar. Müslüm
həmişə, hər halda mənim üçün
belədir. Burada Heydər Əlirza oğlu
da, Zərifə Əziz qızı da var, praktiki
olaraq həyatımızı bir yerdə keçirdiyimiz insanların hamısı buradadır.
Düşünürəm ki, bu gün həm dünyasını dəyişmiş dostlarımızı - Eldar Quliyevi, Tofiq Quliyevi, Tahir Salahovu,
həm də bizi əhatə edən, həyatımızı
bəzəyən, ona hərarət gətirən neçəneçə dostlarımızı da xatırlayırıq.
Bilirsiniz, mən dərindən təzim edən
rus artisti deyiləm, amma Sizə təzim
etmək istəyirəm. Çox sağ olun.

***

Kinorejissor, Xalq artisti
 qtay Mirqasımov çıxış edərək
O
dedi:
- Möhtərəm Prezident.
Hörmətli Mehriban xanım.
Əziz qardaşlar.
Müslüm Azərbaycanın rəmzidir.
Müslüm əbədi Azərbaycanın çox böyük bir təmsilçisi olacaq və hər kəs
ondan danışanda daha ifadəli, daha
dolğun, daha gur danışmaq istəyir.
Amma mənim xatirələrim uşaqlıq
dövründən başlayır. Yəqin ki, mən
burada oturanların hamısından daha
erkən vaxtlardan bu dahi insanı
tanıyıram. Bizim bina, bizim məhəllə
özündə çox böyük beyinlər, böyük
istedadlar toplayırdı. Bu, özəl bir
dünya idi və şeir, musiqi, elm, rəqs,
səhnə ənənələrini özündə saxlayırdı. Məsələn, Bülbül bizim hamımızı,
Müslümü də həmişə Opera Teatrında “Koroğlu” tamaşasına aparırdı
və biz özümüzü çox xoşbəxt hiss
edirdik.
Beləliklə, biz bir yandan bu
dahi insanlara diqqət yetirirdik,

digər tərəfdən dostumuz, yaşıdımız
Müslümlə yaxınlıq edirdik. Hansısa
bir anda biz, - yəni mən özüm üçün
bunu deyirəm, - birdən onun dahi
olduğunu özümüz üçün təsdiqlədik
- kiçik yaşlı dahi. O, ansambl qurdu,
dekor çəkdi, özünün vokal imkanlarını təsdiqlədi. O zamandan biz
mədəniyyətə və sənətə daha yaxın
olduq. Müslüm bizi buna gətirdi. Sonra Müslüm çox məşhurlaşdı. Biz o
zamandan və əbədi olaraq Müslümlə
fəxr edirik, bütün Azərbaycan fəxr
edir. Bütün Azərbaycan dərk edir ki,
Müslüm dünyada təkdir. Rusiyada
çoxlu sənətkarlar var, amma Müslüm
həmişə özəl bir insan olub. Mən heç
bir zaman uşaqlıq dövrünü unutmuram və Müslümün bir pərəstişkarı
kimi deyirəm, necə ki, Siz dediniz,
cənab Prezident – “Salam, Müslüm”.
Çox sağ olun.

***

Azərbaycan Rəssamlar
İttifaqının sədri, Xalq rəssamı
Fərhad Xəlilov çıxış edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident.
Çox hörmətli Mehriban xanım.
Əziz Tamara xanım.
Əziz dostlar.
Bu gün biz Bakının ən gözəl bir
guşəsində, bakılıların çox sevdiyi
bir yerdə yığışmışıq. Biz hamımızın qəlbində yaşayan Müslümün
abidəsinin açılış mərasiminə yığışmışıq. Oqtay deyir, onu uşaqlıqdan
tanıyır, mən də onu uşaqlıqdan tanıyıram. Bizim həyətlərimiz üzbəüz
idi, həm də atalarımız dostluq edirdi.
Müslüm lap gənc vaxtlarından artıq
fərqlənirdi. O, bizdən bir az böyük
idi. Amma hələ məktəbdə oxuyanda o, qara kostyumda, notlarla
konsertlərdə çıxış edirdi, yəni öz
həmyaşıdlarından tam fərqlənirdi.
Doğrudan da Müslüm qeyri-adi bir
insan idi. Onun istedadı çoxşaxəli
idi. Yadımdadır, o, orta məktəbdə
oxuyanda da rəsm əsərləri çəkərdi.
Tamara xanım da dedi, Müslüm həm
də gözəl rəssam idi. Hər dəfə Bakıya gələndə o, bir ay dəniz kənarında
çalışırdı, doğum gününü ulu öndər
Heydər Əliyevin evində keçirirdi. Bizim dahi ulu öndərimiz heç vaxt onu
yaddan çıxarmırdı və mən deyərdim
ki, Müslüm onun ərköyün bir övladı

idi. Amma Müslüm də heç vaxt
xətti keçmirdi, çünki çox mədəni və
tərbiyəli bir insan idi.
Mən Müslüm haqqında çox
danışa bilərəm. Fəxr edirəm ki,
Müslüm Azərbaycanı dünyaya tanıtdırdı və mən fəxr edirəm ki, Müslüm
bizim İttifaqın fəxri üzvü idi. Onun
İttifaqa üzv qəbul olunduğu gün çox
gözəl keçmişdi. Biz həqiqətən çox
gözəl dost olmuşuq. Heyifsilənirik
ki, Müslüm bu gün bizimlə burada
deyil. Müslüm sənətin zirvəsində idi.
O, sənətdən də əsl kişi kimi getmişdi. Mənim yadımdadır, onun bu
hərəkəti məşhur rus sənətkarlarını
heyrətləndirmişdi. Çünki hər
sənətkar bunu edə bilmir. Müslüm çox iradəli bir insan idi, onun
daxilində çox böyük güc var idi.
Mənim ürəyimdə Müslüm
haqqında çox sözlər var. Cənab
Prezident, mən Sizə təşəkkürümüzü
bildirmək istəyirəm. Bu gün
Azərbaycan tarixində ən əlamətdar
günlərdən biridir. Siz heç vaxt ziyalıları unutmursunuz. Ona görə mən
Sizə təşəkkürümü bildirirəm və Sizə
uğurlar arzulayıram.

***

Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Xalq artisti Fərhad
Bədəlbəyli çıxış edərək dedi:
- Möhtərəm cənab Prezident.
Hörmətli Mehriban xanım.
Əziz Tamara xanım.
Bu gün doğrudan da möhtəşəm
bir gündür. Cənab Prezident çox romantik stildə çıxış etdi. Sizdən sonra
danışmaq çətindir.
Mən Müslümün dostu kimi
Sizə dərin minnətdarlığımı
bildirirəm. Təkcə Müslümə görə
yox, son zamanlar Qara Qarayevin
heykəli, Niyazinin heykəli, Rəşid
Behbudovun heykəli, Bülbülün
heykəli açılıb. Bütün bu açılışlarda
Siz bilavasitə özünüz iştirak etmisiniz. Biz bu diqqəti hiss edirik və
yüksək qiymətləndiririk. Çox sağ
olun, cənab Prezident. Çünki bu
böyük insanlar Azərbaycanı bütün
dünyada tanıdıblar.
Müslüm bir dost kimi, – Fərhad
düz dedi, – çox etibarlı idi. Baxmayaraq ki, ulu öndər ona çox yaxın
idi, həmişə onu oğul kimi qəbul

 dirdi, Müslüm heç vaxt bundan
e
istifadə etmirdi, heç vaxt. Son
dərəcə təvazökar insan idi.
Mənim ürəyimdə bir kədər hissi
var. Heydər Əliyev Fondu keçən il
Cıdır düzündə möhtəşəm bir konsert
təşkil etmişdi. Fürsətdən istifadə
edib bu Fonda dərin minnətdarlığımı
bildirmək istərdim. Orada konsert
Müslümün “Azərbaycan” mahnısı
ilə bitdi. Heyf ki, Müslüm bu günü
görmədi. Müslüm görmədi ki, Qarabağ azaddır, Şuşa azaddır. Bax,
buna görə bir az kədərliyəm. Amma
düz deyirlər, yəqin ki, Müslümün
ruhu şaddır. Onun “Azərbaycan”ı
bütün konsertlərdə bizim vokalçılarımız tərəfindən ifa olunur. Mən çox
şadam ki, Müslümün vokal məktəbi
davam edir. Müslüm buna çox
sevinərdi, onun böyük ürəyi var idi.
Mən Sizə dərin minnətdarlığımı
bildirirəm, hamınızı təbrik edirəm.

***

Daha sonra Prezident İlham
Əliyev Müslüm Maqomayevin
abidəsi üzərindəki örtüyü götürdü.

***

Qeyd edək ki, Prezident İlham
Əliyev 2020-ci il martın 12-də
Azərbaycan musiqi mədəniyyəti
xəzinəsinin zənginləşdirilməsinə
dəyərli töhfələr vermiş fitri istedada
malik görkəmli sənətkar, dünya
şöhrətli opera və estrada müğənnisi,
SSRİ Xalq artisti Müslüm Maqomayevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
ilə bağlı sərəncam imzalayıb.
Həmin sərəncama əsasən, ucaldılan abidənin müəllifi Xalq rəssamı,
heykəltəraş Ömər Eldarovdur.
Bürüncdən hazırlanan abidənin hündürlüyü 2 metrdir. Abidənin önündə
Azərbaycan və ingilis dillərində
hazırlanan müvafiq məlumat lövhəsi
quraşdırılıb.

***

Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva mədəniyyət
və incəsənət xadimləri ilə söhbət
etdilər.
Sonda xatirə şəkilləri çəkdirildi.
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18 avqust 2022-ci il, cümə axşamı

Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə dünyaşöhrətli
müğənni Müslüm Maqomayevin xatirə gecəsi keçirilib
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər

Avqustun 17-də “Yaşıl T
 eatr” Bakı Konsert
Kompleksində Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı
ilə dünyaşöhrətli opera və estrada müğənnisi,
bəstəkar, SSRİ-nin və Azərbaycanın Xalq artisti
Müslüm Maqomayevin 80 illik yubileyinə həsr
olunmuş xatirə gecəsi keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə
iştirak ediblər. Xatirə gecəsində
ulu öndər Heydər Əliyevin Müslüm
Maqomayev haqqındakı fikirlərini
əks etdirən fraqmentlər nümayiş
olundu.
Sonra Müslüm Maqomayevin
“Odlar Yurdu Azərbaycan” mahnısı
səsləndirildi.
Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Xalq artistləri Azər
Zeynalov, Dinarə Əliyeva, Elçin
Əzizov, Emin Ağalarov, Samir
Cəfərov, Əməkdar artist Azər Rza,
Başqırdıstan Respublikasının Xalq
artisti Askar Abdrazakov, Gürcüsta-

nın Xalq artistləri Nani Breqvadze,
Vaxtanq Kikabidze, italiyalı tenor,
dünyaşöhrətli müğənni Alessandro
Safina, Nürnberq Opera Teatrının
solisti, vokalçıların Müslüm Maqomayev adına birinci beynəlxalq
müsabiqəsinin laureatı Cavid
Səmədov, Rusiyanın Əməkdar
artisti Yana Melikayeva və digər
ifaçılar Azərbaycan və xarici ölkə
bəstəkarlarının əsərlərini ifa etdilər.
Eləcə də Müslüm Maqomayevin
repertuarından əsərlər səsləndirildi,
görkəmli müğənni haqqında videoçarxlar nümayiş olundu.
Konsertdən sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva və unudulmaz sənətkarın

ömür-gün yoldaşı, SSRİ Xalq artisti, məşhur opera müğənnisi Tamara

Sinyavskaya səhnəyə gələrək
ifaçılarla görüşdülər.
Xatirə gecəsində çıxış edən
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Bu gün unudulmaz bir gündür. Bu gün səhər əziz Müslümün
şəhərimizin ən gözəl yerlərindən
birində - bulvarda abidəsini açdıq.
Onu da bildirməliyəm ki, bu günə
qədər bulvarda heç bir abidə olmamışdır. Birinci abidə Müslümün
şərəfinə qoyulub və bu, təbiidir.
Çünki bulvar şəhərimizin gözüdür.
Bulvar Müslümün də ən sevimli
yeri olmuşdur. Bu gün bu abidə bir
daha onu göstərir ki, Azərbaycan
xalqı Müslümü nə qədər sevirdi və
o, bu sevgiyə nə qədər layiq idi.
Bu gün bizim incəsənət
ustaları bizə gözəl bir hədiyyə
bəxş etmişlər. Mən əminəm ki, bu
konserti dinləyən hər kəs böyük
zövq almışdır. Müslümün unudulmaz siması bir daha gözümüzün

“Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun
təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin
müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 392 nömrəli
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
sının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının
Gənclər və İdman Nazirliyi haqqında
Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun
təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin
say həddinin müəyyən edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2006-cı il 18 aprel tarixli 392 nömrəli
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik 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) 3-cü hissəsində
“113” rəqəmləri “163” rəqəmləri ilə əvəz
edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 avqust 2022-ci il

Rusiya Hökumətinin sədri Mixail Mişustin
Baş nazir Əli Əsədova telefonla zəng edib
Rusiya Federasiyası Hökumətinin
sədri Mixail Mişustin avqustun 17-də
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Əli Əsədova telefonla zəng edib.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, telefon danışığı
zamanı Azərbaycan-Rusiya strateji
tərəfdaşlığının inkişafından məmnunluq
ifadə olunub, ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif
sahələrdə genişləndirilməsi perspektivləri
müzakirə edilib.
Həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

önündən keçdi. Onu yaxından
tanıyanlar bir daha gördülər ki, o,
nə qədər böyük sənətkar, nə qədər
gözəl insan idi.
Bugünkü konsertin bütün
iştirakçılarına təşəkkür etmək
istərdim. Biz bu gün səhərdən
Müslümün gününü qeyd edirik. Şəhərin ən gözəl yerində,
Dənizkənarı Bulvarda, unudulmaz
“Mavi əbədiyyət” mahnısında
tərənnüm etdiyi, hamımızın çox
sevdiyi Xəzər dənizinin fonunda
Müslümün möhtəşəm abidəsi
ucalır, onun gözəlliyini, istedadını, qamətini, məğrur simasını,
ləyaqətini təcəssüm etdirir. Bu gün
biz abidəni açarkən mən dedim
ki, indi səslənən “Əlvida, Bakı”
mahnısı vəfatından az öncə onun
tərəfindən yazılıb və mən onu ilk
dəfə Bakıda, Filarmoniyanın binasında keçirilən Müslümlə vidalaşma mərasimində dinlədim, o, mənə
çox təsir etdi. Çünki o, şəhərlə,
dostları ilə, həyatı ilə vidalaşırdı.

Bu mahnını yazmağın ona necə
çətin olduğunu, onun hansı hisslər
keçirdiyini yalnız təxmin etmək
olar. Əlbəttə, bu barədə danışarkən
mən dedim, burada ucalan bu
abidə onu göstərir ki, Bakı onunla heç vaxt vidalaşmayıb və heç
bir zaman vidalaşmayacaq. O,
bizimlədir.
Mən bizim ifaçılara təşəkkür
etmək istəyirəm. Əminəm ki, bu
gün Azərbaycan ifaçılarının gözəl
səsləri hamımızı heyran etdi.
Bu, bizim fəxrimizdir. Bu, onu
göstərir ki, Müslümün yaradıcılığı
yaşayır və xalqımızın nəsil-nəsil
nümayəndələri yaradıcılıqda
zirvəyə ucalır. Bu gün biz Müslümlə
onun bütün həyatı boyu fəxr etdiyimiz kimi, bugünkü gözəl ifaçılarımızla da fəxr edirik.
Əlbəttə, mən dost ölkələrdən
gələn bizim əziz, sevimli qonaqlarımıza xüsusi təşəkkür etmək
istərdim. Bu gün bizimlə olduğunuza, Müslümə olan sevginizə,

onun haqqında xatirələrinizə, ona
münasibətinizə görə sizə təşəkkür
edirəm. Bu gün unudulmaz gündür.
Biz əziz dostumuzu, qardaşımızı,
Azərbaycan xalqının böyük oğlunu
bir daha xatırlayaraq deyirik ki,
Müslüm həmişə bizimlədir. Bu
gün Nani xanım bu barədə mahnı
oxudu. Hörmətli Vaxtanq ölkəmizə
həsr edilən gözəl mahnı və ecazkar popurri ifa etdi. Bu gün çıxış
edən bütün ifaçılarımız Müslüm
obrazından ruhlanmışdı.
Hamıya Allahdan cansağlığı,
bütün ölkələrə, xalqlara firavanlıq
arzu edirəm. Yaşasın Azərbaycan.
Sağ olun.

***
Qeyd edək ki, Müslüm Maqomayev 1942-ci il avqustun 17-də
Bakıda anadan olub. O, ilk dəfə
səhnəyə 14 yaşında çıxıb. 196070-ci illərdə Müslüm Maqomayevin
şöhrəti artıq bütün dünyaya yayıl-

mışdı. Həmin dövrdə Azərbaycan
Dövlət Akademik Opera və Balet
Teatrının solisti olub, İtaliyanın
dünyaşöhrətli “La Skala” teatrında
təcrübə keçib. 31 yaşında SSRİ
Xalq artisti adına layiq görülüb.
Onun repertuarında 600-dək əsər
var. Müslüm Maqomayev həm də
gözəl mahnılar müəllifidir. Xalq şairi
Nəbi Xəzrinin sözlərinə bəstələdiyi
və dillər əzbəri olan əzəmətli
"Azərbaycan" mahnısı isə ölkəmizə
ithaf edilmiş ən gözəl əsərlərdən
biridir. Müslüm Maqomayevin milli
musiqi mədəniyyətimizin inkişafındakı xidmətləri hər zaman yüksək
qiymətləndirilib və o, müstəqil
Azərbaycan Respublikasının ali
mükafatları – "Şöhrət" və "İstiqlal"
ordenləri ilə təltif edilib.
Qeyd edək ki, avqustun 17-də
Bakının Dənizkənarı Milli Parkında
unudulmaz sənətkar Müslüm Maqomayevin abidəsinin açılışı olub.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin
hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin
mühafizəsinin təmin edilməsində, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd
mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş
tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə
görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd
Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif
edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Eyvazov Nağı Meyxoş oğlu – polkovnik
Paşayev Elnur Rasim oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Xəyyam Əlixan oğlu – kapitan
(ölümündən sonra)
Rüstəmov Zamin Səxavət oğlu – kiçik gizir
(ölümündən sonra)

“Vətən uğrunda” medalı ilə
Əmrahov Vüsal Məhyəddin oğlu – polkovnik
Gülməmmədov Zaur Akif oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Məmmədov Vaqif Vahid oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Osmanov Vahid Əlisa oğlu – polkovnik
Piriyeva Aliyə Əli qızı – polkovnik
Abdullayev Valeh Məmməd oğlu – polkovnik-leytenant
Cəfərov İlham Nizami oğlu – polkovnik-leytenant
Əsədov Mahir Adil oğlu – polkovnik-leytenant
Əsədzadə Əsəd Oktay oğlu – polkovnik-leytenant
Həşimov Pərviz Mehman oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Tural Akif oğlu – polkovnik-leytenant
Əhmədov Elburus Səmrəddin oğlu – mayor
(ölümündən sonra)
Əliyev Emil Elman oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Fətullayev Şahsuvar Fətulla oğlu – mayor
Novruzov Mehman Novruz oğlu – mayor
Şükürov Surac Baba oğlu – mayor
Əhmədxanov Ceyhun Xanlar oğlu – tibb xidməti
kapitanı (ölümündən sonra)

Qaraisayev Teymur Ənvər oğlu – kapitan
(ölümündən sonra)
Eyvazov Samir Elmar oğlu – baş leytenant
(ölümündən sonra)
Həsənzadə Nurlan Nurəddin oğlu – baş leytenant
Nağıyev Fərid Təyyar oğlu – baş leytenant
(ölümündən sonra)
Nəsibov Elməddin Süleyman oğlu – baş leytenant
(ölümündən sonra)
Cəfərov Sənan Ələsgər oğlu – leytenant
Əhmədov Elnur Natiq oğlu – leytenant
Əlifzadə Xaliq Xələddin oğlu – leytenant
Süleymanov Abdulla Telman oğlu – leytenant
(ölümündən sonra)
Bilalov Bilal İlham oğlu – baş gizir
Feyzullayev Əvəz Çingiz oğlu – baş gizir
Mehtiyev Ramil Oktay oğlu – baş gizir
Mirzəyev Amil Tofiq oğlu – baş gizir
Musayev Kamran Nizami oğlu – baş gizir
Abbasov Abbas Xanlar oğlu – gizir
Abbasov Farid Mübariz oğlu – gizir
Abışov Qardaşxan Etibar oğlu – gizir
Alimov Fərid Elçin oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Ələkbərov Ayaz Hüseyn oğlu – gizir
Əliyev Rəşad Ağamməd oğlu – gizir
Əskərov Qalib Şahbəddin oğlu – gizir
Əzimov Ramil Hüsaməddin oğlu – gizir
Kamallı Kamal Vilayət oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Məmmədyarov Araz Telman oğlu – gizir
Mirzəyev İsmixan Cəfər oğlu – gizir
Qurbanov Samir Bəybala oğlu – gizir
Abdullayev Xeyrəddin Kamran oğlu – baş çavuş
Babayev Xəqani Cahangir oğlu – baş çavuş
Fərmanov Orxan Səfər oğlu – baş çavuş

“İgidliyə görə” medalı ilə
Rüstəmov Əli Mübariz oğlu – mayor
İsmayılov Allahverdi Əli oğlu – kapitan

“Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə
Ağayev Cəmşid İbadət oğlu – kapitan

“Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə
Salahov Ərəstun İxtiyar oğlu – baş leytenant

“Zəngilanın azad olunmasına görə” medalı ilə
Piriyev İbrahim Yaşar oğlu – baş gizir
Vəliyev Vəliəhəd Şakir oğlu – gizir

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Baxışov Elnur Ağamusa oğlu – polkovnik
Cəlilov Namiq Mahmud oğlu – polkovnik
Hüseynov Vəli Səfər oğlu – polkovnik
İbrahimov Orxan Kamran oğlu – polkovnik
İsayeva Nigar Məmmədqasım qızı – polkovnik
İsmayılov Elgün Araz oğlu – polkovnik
Abdullayev Zahid Həmzə oğlu – polkovnik-leytenant
Əsədov Həsən Talıb oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan
Həsənov Saleh Səhrad oğlu – polkovnik-leytenant
İsgəndərov Vüsal Mehman oğlu – polkovnik-leytenant
Musayev Rakif Qəşəm oğlu – polkovnik-leytenant
Səlimov Elvin Vahub oğlu – polkovnik-leytenant
Sərxanov Fəsli Sərxan oğlu – polkovnik-leytenant
Zülfüqarov Əli Salman oğlu – polkovnik-leytenant
Bağıyev Sərvan Mürsəl oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan
Cahidzadə Nicat Etibar oğlu – mayor
Haqverdiyev Vüsal Musa oğlu – mayor
Hümbətov Dilan Əziz oğlu – mayor
Xəlilov Elsevər Fərman oğlu – mayor
Qurbanov Ramzey Fərahim oğlu – mayor
Nəsibov Teymur Xəlil oğlu – mayor
Abasov Tural Heydər oğlu – kapitan
Qurbanzadə Qurban Faiq oğlu – kapitan
Murtuzayev Zaur Nəriman oğlu – kapitan
Nərimanlı Rüfət Mehman oğlu – kapitan
Mehbalı Fərid Kəmaləddin oğlu – baş leytenant
Nağıyev Elman Əfqan oğlu – baş leytenant
Bayramova Zöhrə Nurəddin qızı – baş gizir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 avqust 2022-ci il
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18 avqust 2022-ci il, cümə axşamı

Qarabağın sürətlə bərpası Azərbaycanın
iqtisadi gücünün göstəricisidir
ərazilərin bərpası və yenidən qurulması
istiqamətində səfərbər edilib.
Hazırda işğaldan azad olunan ərazilərə
Böyük Qayıdışın reallaşdırılması üçün
müasir şəhərsalma qaydaları nəzərə alınmaqla bölgədə yaşayış və qeyri-yaşayış
kompleksləri inşa edilir, müasir infrastruktura malik “ağıllı şəhər və ağıllı kənd”
konsepsiyaları həyata keçirilir. Bu əsasda
bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
müasir standartlara uyğun sosial-iqtisadi
və mədəni infrastruktur qurulur. Kommunal
xidmətlər şəbəkəsi, xüsusilə tullantıların

tənzimlənməsi üçün, ilk növbədə, yol
infrastrukturunun yenidən qurulması,
körpü və tunellərin inşası xüsusi əhəmiyyət
daşıyır. Həm bərpa-quruculuq işlərinin
intensivləşdirilməsi, həm də tranzit-logistik baxımdan bu məsələ daim diqqətdə
saxlanılır.
Bu gün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
14 avtomobil yolu tikilir ki, onlardan
8-inin çəkilişinin cari ildə yekunlaşacağı
nəzərdə tutulur. Tikinti işləri davam edən
Füzuli-Hadrut, Hadrut-Tuğ-Azıx mağarası,
Bərdə-Ağdam, Qubadlı-Eyvazlı, QubadlıMahmudlu-Yazdüzü-Ermənistan sərhədi,
Talış-Tapqaraqoyunlu-Qaşaltı-Naftalan,
Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində
reallaşdırılan layihələrin son mərhələsi
həyata keçirilir.
İnşa edilməkdə olan XudafərinQubadlı-Laçın, Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut,
Ağdam-Füzuli, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa,
Əhmədbəyli-Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-

səmərəli idarə edilməsi sistemi yaradılır.
Sosial xidmət infrastrukturu bərpa olunur.
Bütün bunlarla bərabər, işğaldan
azad edilən ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası məqsədilə tədbirlər
həyata keçirilir. Erməni faşizmi tərəfindən
tamamilə dağıdılan iqtisadiyyatın qurulması üçün iqtisadi fəaliyyətin canlanması
sürətləndirilir və əlverişli biznes mühitinin
formalaşdırılması təmin edilir.
İşğaldan azad edilən ərazilərdə
yol tikintisinə xüsusi əhəmiyyət verilir.
Çünki yaşayış sahələrində hərəkətin

Ağbənd, Kəlbəcər-Laçın və ToğanalıKəlbəcər-İstisu yol layihələrinin isə növbəti
illərdə yekunlaşdırılacağı bildirilir.
Zəfər yolundan sonra Şuşaya ikinci
alternativ yolun – Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa
avtomobil magistralının tikintisi də sütətlə
aparılır. Prezident İlham Əliyev tərəfindən
ötən il yanvarın 14-də təməli qoyulan bu
yolun əhəmiyyətini dəyərləndirərkən dövlət
başçısı vurğulayıb ki, Əhmədbəylidən
Şuşaya olan məsafə o qədər də böyük
deyil. Xarici qonaqlar Füzuli Beynəlxalq

Vətən müharibəsindən ötən iki ilə yaxın bir müddətdə işğaldan
azad edilən ərazilərimizə Böyük Qayıdışın reallaşması üçün mühüm
layihələr həyata keçirilir. Zəngilanın Ağalı kəndinin bir qrup sakininin
30 ilə yaxın ayrılıqdan sonra iyulun 19-da doğma yurduna dönməsi
dövlətimizin bu torpaqlara həyatı yenidən qaytarması üçün əzm və
qətiyyətindən xəbər verir.
Hazırda düşməndən təmizlənən
yaşayış sahələrində ən müasir infrastrukturun yaradılması və mədəni-tarixi
abidələrin bərpası istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər sürətlə gerçəkləşdirilir.
Bu çərçivədə görülən layihələr isə həmin
ərazilərin qısa müddət ərzində sülh
və əməkdaşlıq bölgəsinə çevrilməsini,
həmçinin iqtisadi inkişafını şərtləndirir.
Onu da qeyd edək ki, ölkəmizin
yenilənmiş dövlət büdcəsində də artırılan xərclər hesabına yaranan ehtiyat
vəsaitlərin yönləndirildiyi istiqamətlər
sırasında Böyük Qayıdışın sürətlə reallaşdırılması xüsusi yer tutur. Belə ki, Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında
yol-nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması,
həmçinin ölkəmizin digər regionlarında
nəqliyyat-kommunikasiya infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə layihələrin
maliyyələşdirilməsi üçün 1 milyard 477 milyon manat vəsait ayrılıb. Yeni xərclərin 2
milyard 986 milyon manatı isə, ilk növbədə,
Böyük Qayıdışın təmin edilməsi üçün
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi regionlarında zəruri infrastruktur layihələrinin
icrasına yönəldilib.
Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki,
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası
və inkişafı Azərbaycan dövləti üçün ən
prioritet məsələdir. Prezident İlham Əliyev
2022-ci ilin altı ayının yekunlarına həsr
olunan müşavirədə işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa-quruculuq
işlərindən bəhs edərkən deyib: “Biz
Qarabağı, Zəngəzuru yenidən qururuq,
yenidən qurmalıyıq. Buna nə qədər vəsait
lazımdır. Hamısını öz hesabımıza edirik,
1 il 8 ay ərzində hələ bir dənə də kömək
görməmişik. Heç bir yerdən heç kim
bizə bir manat yardım etməyib, hamısını
özümüz edirik. Şəhərləri qururuq, kəndləri
qururuq, binalar tikirik və hələ nə qədər
edəcəyik”.
Dövlətimizin başçısının bu sözləri
deməyə əsas verir ki, ölkəmizin zəngin
potensial imkanları düşməndən təmizlənən

Dünya Bankı Azərbaycanda investisiya mühitinin
yaxşılaşdırılmasını yüksək dəyərləndirir
Dünya Bankının yaydığı məlumatda Azərbaycanda investisiya mühitinin
yaxşılaşdırılmasında nəzərəçarpacaq irəliləyiş əldə edildiyi vurğulanır.

Məlumata görə, son illərdə hökumət
tərəfindən qanunvericilik və dövlət idarəçiliyinin
restrukturizasiyası və müasirləşdirilməsi,
vergi və gömrük praktikasında islahatların
aparılması, əmək və sosial müdafiənin təşviqi
üzrə institusional tədbirlər reallaşdırılmaqla
investisiya mühitinin səmərəliliyi artırılıb.
Xüsusilə vergi prosedurlarının sadələşdirilməsi,
vergi yükünün azaldılması, kiçik və orta
sahibkarlıq üzrə vergi dərəcələrinin aşağı
salınması (4 faizdən 2 faizə), qeyri-neft özəl
sektoru üçün vergi güzəştlərinin tətbiqi ilə xarici
investisiya mühiti yaxşılaşdırılıb.
Xatırladaq ki, Azərbaycanda son illər
xarici investisiya qoyuluşunu sürətləndirmək
üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Belə ki,
investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması
məqsədilə vergi və gömrük islahatları davam
etdirilib, onlayn vahid ixrac ərizəsi, “Yaşıl
dəhliz”, elektron məhkəmə, elektron satınalma,
tikintidə “bir pəncərə”, biznesə başlama,
elektrik enerjisinə çıxış, kreditlərə əlçatanlıq,
müqavilələrin icrası və əmlakın qeydiyyatı
sahələrində mühüm layihələr gerçəkləşdirilib.
Azərbaycana investisiya qoyuluşuna
marağın getdikcə artması, həm də ölkəmizin
siyasi cəhətdən sabit olması, milli, dini və
irqi tolerantlığı baxımından seçilməsi ilə
bağlıdır. Bununla bərabər, respublika hökuməti
tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi siyasət,
aparılan islahatlar nəticəsində ölkədə güclü
iqtisadi potensial mövcuddur. Yaradılan əlverişli
biznes və investisiya mühiti, Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi
tanınması, regionda əlverişli mövqeyə malik
mühüm tranzit mərkəzi olması, insan kapitalının
inkişafı da ölkəmizin investisiya qoyuluşu
baxımından cəlbediciliyini artırır. Eyni zamanda,
Azərbaycan beynəlxalq müqavilələrdən irəli
gələn öhdəliklərini tam şəkildə və vaxtında
yerinə yetirir.
Son illərdə reallaşdırılan islahatlar, qeyrineft-qaz sahələrinin, xüsusilə özəl təşəbbüslərin

sürətli inkişafında xarici investisiyalar mühüm
rol oynayıb. Təkcə 2011‒2021-ci illərdə ölkənin
qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatına bütövlükdə
11,1 milyard ABŞ dolları həcmində birbaşa
xarici investisiya yatırılıb. Xarici investisiyalar
yüksək məhsuldar sahələrdə rəqabətli dəyər
zəncirinin inkişafına və müasir infrastrukturun
yaradılmasına yönəldilib.
Yuxarıda xatırlatdığımız kimi, xarici
investorların fəal cəlbini əlverişli biznes mühiti
və makroiqtisadi sabitlik şərtləndirib. Dövlət
büdcəsi həm sosial rifahın dəstəklənməsində,
həm də iqtisadi fəallıq üçün investisiyaların
təmin olunmasında fəal olub.
Hazırda qlobal birbaşa investisiyaların
cəlbi üzrə rəqabət kəskinləşir. Bu investisiyalar
sağlam və şəffaf biznes mühitinin
mövcudluğunu, makroiqtisadi sabitlik və maliyyə
sabitliyi tələb edir. Qeyd olunan şərtlər mövcud
olmadığı halda, ölkəyə yüksək texnologiya
və bilik gətirən birbaşa xarici investisiyaların
axınına maneə yarana bilər. Təcrübə göstərir ki,
sürətli inkişafın əsas drayveri olan birbaşa xarici
investisiyalar ölkədə dayanıqlı yeni iş yerləri
yaratmaqla yanaşı, yüksəkkeyfiyyətli insan
kapitalı formalaşdırmaq imkanına malikdir.
“Azərbaycan Respublikasının 2022–2026cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”da
qeyd edilir ki, qarşıdakı son 5 il ərzində
qeyri-neft-qaz sektoruna birbaşa xarici
investisiya cəlbi sürətlə təşviq ediləcək, dövlət
mülkiyyətində olan aktivlərin özəl sektora
transformasiyası reallaşdırılacaq. Strateji
sahələr istisna olmaqla, dövlətə məxsus olan
hüquqi şəxslərin özəlləşdirilməsi və dövlət‒
özəl tərəfdaşlıq mexanizmləri ilə iqtisadiyyatın
maliyyələşdirilməsi həyata keçiriləcək. Bütün
bunlarla yanaşı, dövlət investisiyalarının
səmərəliliyi də artırılacaq, onun özəl
investisiyaları stimullaşdırma potensialı
yüksəldiləcək.
Respublikaya birbaşa xarici investisiya
cəlbini prioritet iqtisadi sahələrə yönəltmək
üçün yeni mexanizmlər formalaşdırılacaq,
investorlarla birbaşa dialoq mexanizmləri
tətbiq olunacaq. Beynəlxalq inkişaf
institutlarının, xüsusilə özəl sektorun inkişafının
maliyyələşməsi üzrə ixtisaslaşan institutların
maliyyələşmə potensialından optimal istifadə
təmin ediləcək və nəticədə, qeyri-neft-qaz
sektoru üzrə birbaşa xarici investisiyaların
həcmi illik 10‒15 faiz artacaq.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Hava Limanına gələrək, çox rahat və qısa
müddət ərzində bu yolla Şuşa şəhərinə
gedə biləcəklər.
Başlanğıcını Hacıqabul-HoradizAğbənd-Zəngəzur dəhlizi magistral
avtomobil yolundan götürməklə işğaldan
azad edilmiş Füzuli, Xocavənd, Xocalı və
Şuşa rayonlarını birləşdirən 81,6 kilometr
uzunluğa malik Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa
avtomobil yolunun beynəlxalq magistral
normalarına uyğun tikintisi sürətlə davam
etdirilir.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə
ötən il inşasına başlanan Laçın şəhərinə
daxil olmadan yeni avtomobil yolunun salınmasının 3 ilə başa çatdırılması nəzərdə tutulduğu halda, işlərin cəmi bir ilə yekunlaşması, əlbəttə ki, ilk növbədə, Azərbaycanın
iqtisadi qüdrətinin göstəricisidir.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyinin məlumatında sözügedən avtomobil yolunun tikintisi zamanı 7,3 milyon
kubmetr həcmində qazma-tökmə və 1,3
milyon kubmetr həcmində qaya partlatma və digər mühəndis-texniki işlərinin
yerinə yetirildiyi, həmçinin bütün inşaat
layihələrinin tərtib olunan cədvələ uyğun
texnoloji ardıcıllığa gerçəkləşdirildiyi qeyd
edilir.
Xatırladaq ki, tikintisinə ötən ilin iyul
ayında başlanılan yeni yolun ümumi
uzunluğu 32 kilometr təşkil edir (bundan 10
kilometri Ermənistan ərazisində yerləşir).
Yoxuşlarda 3, digər hissələrdə 2 hərəkət
zolaqlı olan magistralın layihə üzrə hərəkət
hissəsinin eni 7-10,5 metr, torpaq yatağının eni isə 12-15 metrdir.

Prezident İlham Əliyev İsmayıllı rayonunun Basqal qəsəbəsində
Azərbaycan Televiziyasına verdiyi
müsahibədə 10 noyabr 2020-ci il tarixli
Bəyannamədə həmin magistralın üç il
ərzində çəkiləcəyinin planlaşdırıldığının öz
ifadəsini tapdığını və bu bəndin kapitulyasiya aktında gerçəkləşdirən tərəfindən
də məhz Azərbaycan olduğunu xatırladıb.
“Ermənistanı Xankəndi ilə birləşdirən yol
Laçın şəhərinin içindən keçir. Əgər bu
bənd olmasa idi, o zaman Laçın şəhəri beş
kilometr enində olan zonaya düşəcəkdi və
tez bir zamanda oraya keçmiş köçkünləri
qaytarmaq mümkün olmayacaqdı”, – deyə
dövlətimizin başçısı bildirib.
Burada onu da qeyd edək ki, hazırda
Kəlbəcər və Laçın rayonlarında 10-dan çox
tunel inşa edilir. Onların arasında ən böyük
tunelin uzunluğu təxminən 12 kilometrdir.
Dövlətimizin başçısı çıxışlarından
birində bununla bağlı deyib: “Biz bu tuneli
Murov dağının altından çəkirik ki, buraya
gediş-gəliş rahat olsun. Bu həm mülki
əhali üçün, həm hərbçilər üçün, həm də
müdafiə nöqteyi-nəzərdən lazımdır. Hazırda bütövlükdə 10-dan çox tunel tikilir və
gələcəkdə bu tunellərin sayı daha da çox
ola bilər. Çünki burada hər tərəf dağlardır, meşələrdir. Qarabağ bölgəsində isə
indi 10-dan çox tunel, onlarla körpü inşa
edilir”.
Nəhayət, Zəngəzur dəhlizinin tikintisi ilə
bağlı bəzi məqamları da diqqətə çatdırmaq
istərdik. Əvvəlcə onu deyək ki, Azərbaycan
və Türkiyə prezidentləri tərəfindən təməli
qoyulan, uzunluğu 123,6 kilometr olan

Azərbaycanın xarici siyasəti uğurla daxili siyasətinin davamıdır.
Bu fikir ətrafında düşünərkən əvvəlcə daxili siyasətin əsas hədəflərini
müəyyən etmək lazımdır. Əlbəttə, daxili amillər, ölkəmizin hazırkı iqtisadi gücü, eləcə də qlobal arenada yüksələn nüfuzumuz Azərbaycana
uğurlu xarici siyasət kursu yetirmək üçün əlverişli şərait yaradır.
Aydın məsələdir ki, belə olan halda, bu siyasi kurs beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən də müsbət qarşılanır və təqdir edilir. Bu da öz
növbəsində Azərbaycanla ikitərəfli və çoxşaxəli əlaqələr yaratmaq
istəyən ölkələrin sayının artmasına səbəb olur. Bunun bir digər
səbəbi də, respublikamızın siyasət arenasında özünü etibarlı, sözünə
güvənilən tərəfdaş kimi aparması və bunu sübut etməsidir.

Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolu başlanğıcını Füzulinin Əhmədbəyli
kəndindən götürməklə layihələndirilib və I
texniki dərəcəli olaraq beynəlxalq magistral
normalara uyğun inşa olunur. Yolun ilk 77,5
kilometrlik hissəsi 6, qalan 46,1 kilometrlik
hissəsi isə 4 hərəkət zolaqlıdır.
Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd
avtomobil yolu Hacıqabul-Horadiz-AğbəndZəngəzur dəhlizi magistral avtomobil
yolunun bir hissəsi olmaqla, Azərbaycanın
digər rayonlarını Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmək baxımından çox
böyük əhəmiyyətə malikdir.
Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə
verilməsi, eyni zamanda, Azərbaycanı
regionun əsas nəqliyyat qovşaqlarından
birinə çevirəcək. Azərbaycan “Şərq-Qərb”
və “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizlərinin
formalaşmasında yaxından iştirak edir,
birbaşa həmin nəqliyyat dəhlizlərinin regional hissəsinin inkişafına həm də maliyyə
dəstəyi nümayiş etdirir.
Bu, Naxçıvanın Azərbaycanın
əsas ərazisi vasitəsilə həmin nəqliyyat
dəhlizlərinə çıxışını təmin edəcək.
Xüsusən də “Şərq-Qərb” nəqliyyat
dəhlizinə naxçıvanlı iş adamlarının qatılması baxımından əhəmiyyətli olacaq. Bu
dəhlizin açılması ilə ölkəmizin geoiqtisadi
əhəmiyyəti daha da artacaq. Ən əsası,
türk dünyası uzun illərdən sonra yenidən
Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə birləşəcək.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Xarici siyasətimiz daxili siyasətimizin davamıdır. Bu gün
Azərbaycanın xarici siyasəti prinsipiallığı və müstəqilliyi ilə seçilir.
Bunun əsas səbəbi, əlbəttə ki, güclü siyasi iradənin mövcudluğudur. Çünki güclü siyasi iradə olmasa, heç bir ölkə müstəqil siyasət
apara bilməz. Bu siyasi iradə vardır. Bu siyasi iradə özünü həm
daxili, həm də xarici siyasət məsələlərində göstərmişdir.
Eyni zamanda, ölkəmizin uğurlu inkişafı və son illərdə iqtisadi
müstəqilliyimizin tam şəkildə təmin olunması bizə imkan verir ki,
xarici arenada da öz sözümüzü deyək, öz maraqlarımızı müdafiə
edək.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Daxili siyasətdəki qətiyyət xarici siyasətimizin təməlidir

Bütün bunlarla paralel olaraq,
ölkəmizin nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarla olan əlaqələri də davamlı
surətdə möhkəmlənir. Ümumiyyətlə,
hazırda ölkəmizin beynəlxalq imici durmadan yüksəlməkdədir. Azərbaycanın
uğurlu inkişaf yolu, qətiyyətli və prinsipial mövqeyi, hər zaman haqqın, ədalətin
yanında olması, beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərini hər şeydən ali
qəbul etməyimiz bu nüfuzu şərtləndirən
amillərdəndir. Bir sözlə, Azərbaycanın
çox uğurlu xarici siyasət kursu var
və bu iradə gələcək illərdə daha da
möhkəmlənəcəkdir.
Ölkəmiz hər il dünyanı narahat
edən qlobal problem və çağırışların
həllində daha güclü iştirakçıya çevrilir.
Nəhəng bir qasırğa kimi bütün dünyanı
cənginə alan koronavirus pandemiyası
zamanı görülən tədbirlər buna ən böyük
örnəklərdən biridir. Belə ki, dünya
iqtisadiyyatının çökdüyü, böyük itkilərə
məruz qaldığı bir vaxtda Azəbaycanda
pandemiyaya qarşı görülən tədbirlər
sayəsində ölkə iqtisadiyyatımızın
geriləməsinin qarşısını alıb. Bu
həm də əhalinin sağlamlığının əsas
təminatı olub. Burada ən sevindirici
məqamlardan biri də, dünyanın pandemiyaya qarşı çarə axtardığı, böyük
dövlətlərin təkliflər irəli sürdüyü bir vaxtda Azərbaycanın hazırladığı tədbirlər
planı bir çox ölkə üçün də nümunə olub.
Burada qeyd edilməsi mühüm olan
məsələlərdən biri də, Prezident İlham
Əliyevin peyvəndlərin dünya ölkələri
arasında qeyri-bərabər paylaşdırılması və satılması məsələsi ilə bağlı
fikir və iradlarıdır. Belə ki, dövlətimizin
başçısı multikultural ənənələrə sadiq
bir ölkənin liderinə yaraşan şəkildə
sivilizasiyanın ən ali məramlarından biri
olan bərabərliyi təbliğ etdi və ölkələrin
sosial durumundan asılı olmayaraq,
bütün insanların peyvənd olunmağa
haqqının olduğunu bildirdi. Bütün
bunların fonunda Azərbaycan qlobal

 andemiyaya qarşı mübarizə aparan ən
p
öncül dövlətlərdən biri olmuşdur.
Xarici siyasət kursumuzun əsas
məramları digər dövlətlərin ərazi
bütövlüyünə hörmət etmək, onların daxili
məsələlərinə qarışmamaq və kimliyindən
asılı olmayaraq hər zaman haqlının
tərəfində dayanmaqdır. Yeri gəlmişkən,
Prezident avqustun 16-da İsveçin, Almaniyanın, Türkmənistanın və Argentinanın
ölkəmizdə yeni təyin olunan səfirlərinin
etimadnamələrini qəbul edib. Prezident
Türkmənistanın Azərbaycanda təyin
edilən yeni səfirini qəbul edərkən, onun
Azərbaycan dilini yaxşı bilməsindən
məmnun olduğunu və bunun yeni
əlaqələrin yaradılmasında mühüm
rolunun olacağını bildirdi. Dövlətimizin
başçısı qeyd etdi ki, Azərbaycan və
türkmən xalqlarını tarixi köklər bir-birinə
bağlayır. Ümumiyyətlə, bu iki ölkə arasında mövcud olan əlaqələr çox yüksək
səviyyədədir. Son dövrdə bu əlaqələr
daha da möhkəmlənib və ümid edirik ki,
gələcək illərdə intensiv inkişaf edəcəkdir.
Argentinalı səfir xanım, Marianxeles
Belluşinin qəbulu zamanı dövlətimizin
başçısı iki ölkə arasında siyasi
əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğunu
bildirdi. Həmçinin qeyd etdi ki, Argentina–Azərbaycan münasibətlərini ticari
və iqtisadi sahələrdə də genişləndirmək
lazımdır. Əlbəttə, bunun üçün lazımi im-

kanlar və ən əsası, perspektiv mövcuddur. Səfir də öz növbəsində iqtisadi-ticari münasibətlərin möhkəmləndirilməsi,
səhiyyə, texnologiya və kənd təsərrüfatı
sahələrində əməkdaşlığın yaradılmasının ölkəsinin maraqlarına uyğun
olduğunu qeyd edib.
İsveçin ölkəmizdə yeni təyin olunan
səfirini qəbul edərkən Prezident İlham
Əliyev ən əsas məsələnin əməkdaşlıq
üçün hansı sahələrdə perspektivlərin
olduğunu müəyyən etmək olduğunu dedi. Bu mənada, əsas diqqət
əməkdaşlığın praktiki məsələlərə
yönləndirilməsidir. Qarşımızdakı suallar
isə bunlardır: ikitərəfli ticarəti necə
inkişaf etdirək, sərmayə qoyuluşu və
müxtəlif layihələrin icrası məsələlərində
hansı istiqamətdə hərəkət etmək lazımdır? Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
biz daha çox İsveç şirkətinin ölkəmizdə
faəliyyət göstərməsini istəyirik. Bununla
da ölkələrimiz arasında əlaqələr daha
da güclənəcək və ticarət dövriyyəsi
artacaq. Səfir isə qeyd edib ki,
Azərbaycan–İsveç münasibətlərinin
inkişafı üçün əlindən gələni edəcək.
Dövlətimizin başçısı Almaniyanın
Azərbaycanda təyin olunmuş yeni
səfirini qəbul edərkən qeyd etdi ki,
tərəflər arasında çox geniş gündəlik var.
Dövlətlərarası əməkdaşlığımızın yaxşı
tarixi olduğunu qeyd edən Prezident

İlham Əliyev alman şirkətlərinin
ölkəmizdəki geniş fəaliyyətindən danışıb: Bizim yüksək səviyyəli səfərlərimiz
və çox yaxşı siyasi əlaqələrimiz var.
Əlbəttə, biz yeni fürsətlərin nədən ibarət
olduğunu görməliyik. Çünki Almaniya ilə
Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələr
region üçün və həmçinin ölkələrimiz
üçün çox mühümdür. Biz Avropa
İttifaqı–Azərbaycan ikitərəfli gündəliyinə
verdiyiniz dəstəyə görə minnətdarıq. Bu
gündəlik getdikcə genişlənir və bir çox
sahələri əhatə edir. Ölkəmizin Avropa
İttifaqı ilə əlaqələrindən də xüsusi bəhs
edən dövlət başçısı bu əməkdaşlığın
energetika, nəqliyyat, dəhlizlər,
ticarət, investisiya sahələrində geniş
perspektivlərin olduğunu qeyd edib.
Ölkəmizlə Avropa Komissarlığı
arasında münasibətlər yeni mərhələyə
qədəm qoyub. Belə ki, enerji dialoquna start vermişik. Qeyd edək ki,
bu dialoq təkcə qaz sahəsində deyil,
həmçinin neft, hidrogen, elektrik enerjisi
sahələrini də əhatə edir.
Sevindirici haldır ki, respublikamız enerji bazarında təkcə neft və
qaz ilə deyil, neft-kimya və hidrogen
məhsullarının idxalı ilə önəmli faktorlardan birinə çevrilmək niyyətindədir. Bu
baxımdan nəqliyyat infrastrukturunun
yaradılması və tamamlanması önəmli
məsələlərdən biri idi. Azərbaycan bu
infrastrukturu vaxtında tamamlamağı
bacardı.
Ümumilikdə, ölkəmizin xarici siyasət
kursu həm nüfuzumuzun artmasına,
həm də tərəfdaş dövlətlərin sayının çoxalmasına gətirib çıxarır. Bu, ötən əsrin
90-cı illərinin əvvəllərində müstəqillik
qazanan gənc respublikamız üçün
böyük uğurdur. Ümid edirik ki, ölkəmiz
bundan sonrakı mərhələdə də daim inkişaf edəcək, yeni uğur və nailiyyətlərə
imza atacaqdır.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”
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İlham Əliyev: Biz müharibə istəmirik...
Bizim niyyətimiz yeni müharibə başlamaq deyil.
Kifayətdir. Biz istədiyimizə nail olmuşuq. Biz istəyirik ki,
erməni silahlı birləşmələri Qarabağı birdəfəlik tərk etsin.
Bu, Ermənistanın öhdəliyidir, 10 noyabr 2020-ci ildə
Ermənistan tərəfindən imzalanmış kapitulyasiya aktında
təsbit edilib və biz buna nail olacağıq və nail oluruq.

Söz və ifadə azadlığı,
yoxsa riyakarlıq

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
AzTV-yə müsahibəsindən

D

ünya ədəbiyyatının görkəmli
simalarından olan Ernest Heminquey
yazırdı ki, ədalətsiz, işğalçı müharibə
aparanlar öz addımlarına haqq qazandırmaq
üçün həmişə bəhanə axtarıblar. Ədalətli
müharibə aparanlar isə bəhanə axtarmayıb,
bu addımı atmaq üçün əsasları olduğunu
deməklə, haqlı mövqelərini səsləndirməklə
kifayətləniblər. XX əsrin illinoyslu ədibi
sanki bizim regionun son otuz ilinin
hadisələrini xarakterizə edib.

Ermənilər nəinki son otuz ildə, həm də bizim regiona köçürüldükləri tarixdən bu günə kimi daim mif,
yalan, uydurma, şantaj ssenariləri yaratmaqla, terror,
təxribat və işğala haqq qazandırmaq üçün bəhanələr
axtarmaqla məşğul olublar. Ətrafdakı bütün ölkələrə
ərazi iddiası etməklə bir xalq kimi xəstə olduğunu
gizlədə bilməyən bu məxluq öz çirkin məqsədinə
çatmaq üçün ən yırtıcı vəhşinin belə törətmədiyi
amansızlıqlara əl atıb. Qazancı isə dünyanın nifrəti
olub. Əsrlər boyu onlardan müxtəlif xalqlara və
dövlətlərə qarşı alət kimi istifadə edənlər də indi artıq
primitiv alətlərə ehtiyac qalmadığını dərk edirlər.
Başqa bir fakt isə ondan ibarətdir ki, himayədarları
onlardan əl çəksələr də, ermənilər ənənəvi şərəfsizlik
sindromundan əl çəkə bilmirlər.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan dövləti
onlara hansısa dərsi verməklə kifayətlənir. Dövlət
başçımz 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsindən
sonra dəfələrlə deyib ki, biz müharibə səhifəsini bağlamağa çağırırıq, biz regionda sülhə və əməkdaşlığa
nail olmaq üçün sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasının həll olunmasını istəyirik. Yəni rəsmi
Bakının siyasi, iqtisadi, diplomatik və hərbi üstünlüyü
olsa da, biz onları daha alçaltmaq istəmirik. Halbuki onlar kapitulyasiya aktına imza atdıqlarına və
Azərbaycan Ordusunun hərbi əməliyyatları məhz
İrəvan rəhbərliyinin xahiş-minnəti ilə dayandırıldığına görə biz onlara daha sərt şəkildə xəbərdarlıq
və diktələr etməliyik. Amma etmirik. Çünki bizim
ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməkdən başqa heç bir
hədəfimiz yoxdur. Amma ola bilər.
Dövlət başçımız İsmayıllı rayonuna səfəri zamanı
Basqalda AzTV-yə verdiyi müsahibədə dedi ki, əgər
ermənilər son iki-üç ilin hadisələrindən dərs ala
bilməsələr, revanşist bəyanatlardan əl çəkməsələr,
biz əcdadlarımızın əsrlərdən bəri yaşadığı qədim
ərazilərimizin məsələsini qaldıra bilərik: “İkinci
Qarabağ müharibəsi gücümüzü göstərdi və biz
istədiyimizə hərbi və ondan sonra hərbi-siyasi
yollarla nail olduq. Digər arzularımıza da çatacağıq, zaman gələndə onlara da çatacağıq. Bizim
gündəliyimizdə həm taktiki, həm strateji addımlarımızın təsbit edilməsi reallıqdır. Əminəm, Ermənistan
da bilir ki, biz bilirik nəyi nə vaxt etmək lazımdır və
nəyi deyiriksə, onu da edirik. Dəfələrlə Ermənistana
xəbərdarlıq etmişdik ki, odla oynamasınlar, özlərini
yaxşı aparsınlar, yeni reallıqları qəbul etsinlər və
hərbi təxribatlara əl atmasınlar. Əfsuslar olsun ki, bu
dəfə də onlara dərs verməli olduq”.

Məlum olduğu kimi, bu il avqustun 4-də Azərbaycan Respublikasının Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı səfirliyinə hücum olub.
Səfirliyə basqın edən dini radikallar burada əsl vandallıq hərəkətlərinə yol
veriblər. Belə ki, ekstremistlər beynəlxalq qanun və normaları kobud sürətdə
pozaraq, səfirliyin binası önündəki Azərbaycan bayrağını çıxarıb yerə tullayıblar. Onlar guya Azərbaycanda şiələrin təqib olunduğunu iddia edərək, ölkəmizə
və ölkə hakimiyyətinə qarşı təxribat xarakterli şüarlar səsləndiriblər.

Biz inanırıq ki, bu dərs onların yaddaşında qalacaqdır. Prezidentin fikrincə, “Qisas” əməliyyatı təkcə
şəhidimizin qisasının alınması məqsədi daşımırdı.
Ali Baş Komandan tərəfindən başqa vəzifələr də
qarşıya qoyulmuşdu və bütün vəzifələr icra edildi.
Nəticə də bəllidir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, biz
Azərbaycan olaraq nə istəmişiksə, onu da etmişik,
artıqlaması ilə və qarşı tərəf bunu bir daha qəbul
etməyə məcburdur.
Yadımdadır, ötən il iyunun 26-da Azərbaycan
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyev Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə “Gülüstan” sarayında Azərbaycan Ordusunun rəhbər və
şəxsi heyətinin bir qrupu ilə görüşündə bu məsələləri
növbəti dəfə qabartmış və düşmənə xatırlatmışdı ki,
burnunu çox yerlərə soxmasın. Hər il 26 iyun tarixində
hərbçilərlə görüşlər əsnasında mən deyirdim ki, gün
gələcək biz öz doğma torpağımıza qayıdacağıq, ərazi
bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik: “Deyirdim ki, əgər bu,
danışıqlar yolu ilə mümkün olmayacaqsa, məsələni
hərbi yolla həll edəcəyik. Belə də oldu. Uzun illər
davam edən danışıqlar heç bir nəticə vermədi və
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, tarixi ədaləti, bey
nəlxalq hüququ döyüş meydanında təmin etmişdir”.
Başqa bir fakt isə ondan ibarətdir ki, Ermənistan
təxminən otuz il davam edən danışıqlar prosesində
sərgilədiyi riyakar mövqe ilə vasitəçiləri də bezdirmişdi. Çünki Ermənistan və onun rəhbərliyi beynəlxalq
vasitəçiləri də aldatmağa çalışırdı. Elə şərtlər
qoyurdu ki, bəri başdan hər kəs bilirdi, bu şərtlər
qəbuledilməzdir. O zaman İlham Əliyev deyirdi ki,
bizim tarixi torpağımızda ikinci erməni dövləti yaradılmasına imkan verməyəcəyik:
“Birinci erməni dövləti bizim tarixi torpağımızda
yaradılıb. Bunu indi bütün dünya bilir, tarixçilər bilir...
Əgər kimsə ermənilər üçün ikinci dövlət yaratmaq
istəyirsə, bunu öz ərazisində yaratsın, Azərbaycanın

ərazisində yox. Bu mövqe tarixi ədalətə əsaslanırdı,
biz bunu bəyan edirdik və Ermənistana şans verirdik.
Ancaq onlar bu şansdan istifadə etmədilər”.
Nə üçün həmin tarixi faktı xatırladıram? Çünki ermənilər bu gün də öz riyakarlıqları ilə Avropa
İttifaqı Şurasını, Ağ Evi, Kremli bezdiriblər. Gündə
bir fikir səsləndirir, eynilə gorbagor olmuş münaqişə
dövründə olduğu kimi, bu gün də fitnəkarlıqdan,
terror və təxribatlardan, rədd olub getdikləri
ərazilərimizdə yanğınlar, qarət, talan törətməkdən
əl çəkmirlər. Bunlar az imiş kimi, üç dövlət başçısının ( Ermənistana da dövlət demək mümkündürsə)
imzaladığı Üçtərəfli Bəyanatın icrasından da imtina
etməyə çalışırlar.
Ona görə də, bir zamanlar “Biz Azərbaycan
ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcəyik”, – deyən Prezident İlham Əliyev
İrəvan rəhbərliyinə bu gün daha sərt xəbərdarlıq
edir: “Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli,
tarixi və gələcək maraqlarımıza tam cavab verir.
Biz Zəngəzur dəhlizini icra edəcəyik, Ermənistan
bunu istəsə də, istəməsə də. İstəsə, daha asan həll
edəcəyik, istəməsə də zorla həll edəcəyik. Necə
ki, mən müharibədən əvvəl və müharibə dövründə
demişdim ki, bizim torpağımızdan öz xoşunuzla rədd
olun, yoxsa sizi zorla çıxaracağıq. Belə də oldu.
Zəngəzur dəhlizinin taleyi də eyni olacaq”.
...Dövlət başçımız məhz bu fikri səsləndirdiyi
müsahibəsində onu da demişdi ki, biz müharibə
səhifəsini bağlamaq istəyirik, regiona sülh və əminamanlıq, əməkdaşlıq gətirilməsi çağırışları edirik.
Yəni biz müharibə istəmirik. Zorən cəlb edildiyimiz
müharibədə “Dəmir yumruğ”un altında qalıb əzilənlər
isə ... özləri bilsinlər.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Böyük Britaniyadakı diplomatik
nümayəndəliyimizə qarşı ciddi qanun pozuntusu ilə müşayiət olunan bu hadisə Azərbaycan
ictimaiyyətinin dərin qəzəb və hiddətinə səbəb
olub. Azərbaycan ziyalıları bunu ölkəmizə
qarşı hörmətsizlik və təxribat hadisəsi kimi
qiymətləndirirlər və cinayətkarların layiqli cəza
alacaqlarına ümid bəsləyirlər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat
xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva haqlı
olaraq hesab edir ki, Londonda Azərbaycan
səfirliyinə qarşı törədilən bu arzuolunmaz
insident radikal dini qrup üzvləri tərəfindən
diplomatik nümayəndəliyə qarşı edilən hücumdur, təxribatdır və bu hadisə diplomatik
nümayəndəliyimizin təhlükəsizliyi məsələsini
ciddi şəkildə gündəmə gətirir.
Gözləmək olardı ki,
Böyük Britaniaya hökuməti
səfirliyimizə qarşı hücumu
təşkil edən dini radikalların
kimlər və hansı məqsədlərlə
idarə olunmaları barədə təcili
təhqiqatlar apararaq, onların
ifşa olunmalarına və qanun
qarşısında cavab vermələrinə
çalışacaq.. Bu hadisə ilə bağlı
bir çox suallar var ki, onlara
konkret və aydın cavablar hələ
də verilməyib.
İlk növbədə, təəssüf
və təəccüb doğuran budur
ki, Londonun mərkəzində
səfirliyimizə analoqu olmayan hücumun iki
saatdan çox davam etməsinə baxmayaraq,
şəhər polisi ekstremistlərə qarşı adekvat tədbirlər
görməyə tələsməyib, hətta terrorçulara şübhəli
seyirçi münasibət nümayiş etdirib. Bunu sağlam
düşüncə və məntiqlə başa düşmək çətindir.
Londonda nəşr olunan “Metro” qəzetinin
yazdığına görə, Azərbaycanın Londondakı
səfirliyinə qarşı törədiən təxribatın arxasında şiə
təriqətinə mənsub olan, Britaniya paytaxtında
mənzillənən “Mehdinin nökərləri” radikal dini
qrup dayanır. İmam Mehdinin zühuruna hazırlaşan qrupun başçısı, əslən Küveytdən olan
Yasser Al-Habibdir.
Yeri gəlmişkən, onun “Cənnət xanımı” filmi
ilk dəfə Məhəmməd (s) Peyğəmbəri göstərən
film kimi xarakterizə olunur. Film peyğəmbərin
qızı Fatimə haqqında olsa da, əsasən İmam
Əlidən bəhs edir. Sünni müsəlmanlar filmin
təhriflərə yer verdiyini deyərək, onun kinoteatrlarda nümayiş olunmasına kəskin etiraz ediblər.
“Mehdinin nökərləri” qrupunun rəhbəri ƏlHəbib illər öncəsi Böyük Britaniyada sığınacaq
alıb və hazırda “Buckinghamshire-də məscid
idarə edir. Qrup 2018-ci İranın Londondakı
səfirliyinin əmlakına hücumda da günahlandırılır.

Azərbaycan tərəfi Böyük Britaniya
hökumətindən Londondakı səfirliyimizə qarşı təxribatın ətraflı şəkildə araşdırılacağını
və bu təxribatı törədənlərin məsuliyyətə cəlb
ediləcəyini gözləyir.
Düzdür, Birləşmiş Krallığın Avropa üzrə
naziri Qraham Stüart Azərbaycan Respublikasının bu ölkədəki səfiri ilə görüşü zamanı
Londonda Azərbaycan səfirliyinə olan hücumu
ilə bağlı dərin təəssüf hissi keçirdiklərini, bu
ölkədəki diplomatik heyətin təhlükəsizliyinə
böyük əhəmiyyət verdiklərini bildirib, həmçinin
“fikir azadlığının dinc yollarla ifadə edilməsinin
tərəfdarı” olduqlarını söyləyib.
Xahiş edirəm, fikir verin: “fikir azadlığının
dinc yollarla ifadəsi” nə deməkdir? Dini

r adikallar azad, müstəqil bir ölkənin Londondakı
səfirliyinə basqın edir və bu zaman ölkəmizə
qarşı əsassız böhtanlar yağdırırlar. Bu, söz və
ifadə azadlığımı sayılır?! Yox, cənablar! Bu,
ciddi qanun pozuntusu və açıq-aşkar təxribatdır.
Bu, yolverilməzdir. Azərbaycan hökuməti heç
vaxt bununla barışa bilməz!
Böyük Britaniya özünü “Qərb demokratiyasının beşiyi” hesab edir. Əgər Londonda radikal
dini qruplar bu gün diplomatların təhlükəsizliyi
ilə bağlı Cenevrə Konvensiyasını və başqa
beynəlxalq qanun və normaları kobud surətdə
pozmağa özlərində cəsarət tapırlarsa, buna
görə də onlara heç kim “gözün üstə qaşın var”
demirsə, bu, söz və ifadə azadlığı deyil, riyakarlıq, anarxiya və başıpozuqluqdur. Bunun başqa
adı yoxdur!
Bir anlığa təsəvvür edək ki, Böyük Britaniyanın Bakıda səfirliyinə qarşı analoji hadisə baş
versəydi, rəsmi London bundan,təbii olaraq çox
narazı qalardı. Azərbaycan xalqı və hökumətinin
də Böyük Britaniyadan beynəlxalq qanunlara
hörmət və ehtiramla yanaşmasını tələb etməyə
tamamilə haqqı var!

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Müharibənin gedişində ordumuzun şücaəti ilə şəhər və kəndlərimiz bir-bir işğaldan azad edildikcə həmin ərazilərdə düşmənin törətdiyi vandal əməllərini görəndə
Yer üzündə bu qədər vəhşi, dağıdıcı ikinci bir millət olmadığına əmin oldum.

Dünya ikinci Çernobıl faciəsini yaşamaq istəmir Qanunsuz məskunlaşdırma

Zaporojye AES Ukraynanın
Dneprdə, Kaxovka su anbarının
sahilində yerləşir. O, Avropanın ən
böyük atom elektrik stansiyasıdır. Xatırladaq ki, AES-in tikilməsi barədə qərar
1978-ci ildə verilmişdi. 1981-ci ildə
stansiya bloklarının mərhələli tikintisinə
başlanılmışdı. 1984–1987-ci illərdə
dörd enerji bloku işə salınmışdı.1989cu ildə beşinci enerji bloku, altıncısı
isə yalnız 1995-ci ildə, Ukraynada
nüvə obyektlərinin tikintisinə qoyulan
moratoriumun götürülməsindən sonra
istismara verilmişdi. Bu gün Zaporojye AES yüksək texnologiyalı müasir
müəssisədir, Ukraynanın əsas elektrik
tədarükçüsüdür. Stansiya hər il 40-42
milyard kVt/saat elektrik enerjisi istehsal
edir ki, bu da ümumi illik elektrik enerjisi
istehsalının beşdə birini və Ukraynanın
atom elektrik stansiyalarında istehsalın
yarısını təşkil edir. Xüsusilə qeyd etmək
yerinə düşər ki, 2000-ci ilin nəticələrinə
görə, Zaporojye AES MAQATE-nin
tələblərinə tam cavab verən dünyanın
ən yaxşı üç atom elektrik stansiyasından biri kimi tanınıb. Stansiyada 11
mindən çox insan çalışır.
Hazırda bu müasir AES c iddi
təhlükə qarşısındadır. Belə ki, 2
 022-ci il
martın 4-də Rusiyanın hərbi əməliyyata
başlamasından sonra Zaporojye
vilayətinin böyük hissəsi, o cümlədən,
Enerqodar atom elektrik stansiyası ilə
birlikdə Rusiya qüvvələrinin nəzarəti
altındadır. Ancaq AES hələ də ukraynalı
mütəxəssislər tərəfindən idarə edilir.
Zaporojye AES dörd elektrik xətti
ilə Ukraynanın vahid enerji sistemi
ilə bağlıdır. AES ətrafındakı vəziyyət
beynəlxalq ictimaiyyəti və MAQATEni narahat edir. Doğrudur, bəzi
mütəxəssislər düşünürlər ki, mərmi ilə
elektrik stansiyasına ciddi ziyan vurulması ehtimalı azdır, çünki o, kifayət
qədər davamlı materiallardan hazırlanır.
Belə iddia olunur ki, əhali üçün ən böyük təhlükə yarımparçalanma müddəti
səkkiz gün olan yod-131-in buraxılması
ilə bağlı baş verə biləcək qəzadır. Yodun bu izotopu, digərləri kimi, bədəndə
toplana və şüa xəstəliyinə səbəb ola

Dünya ictimaiyyəti bir neçə gündür ki, Avropanın ən böyük atom
elektrik stansiyası ətrafında yaranmış təhlükəli vəziyyətlə bağlı yayılan məlumatlardan narahatdır. Söhbət Ukraynanın Enerqodar şəhərində
yerləşən Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasından (AES) gedir. Martın
əvvəlindən Rusiya ordusunun nəzarətində olan Zaporojye AES ətrafında
Rusiya və Ukrayna arasında döyüşlər gedir. Son günlər stansiyanın özünün atəşə tutulması ilə bağlı xəbərlər də eşidilməkdədir. Rusiya buna görə
Ukraynanı günahlandırır, Ukrayna hakimiyyəti isə rusları. Mütəxəssislər
əmindirlər ki, hərbi toqquşma nəticəsində Zaporojye AES-ə ciddi zərər
vurularsa, dünya ikinci və daha dəhşətli Çernobıl faciəsini yaşayacaqdır.

bilər. Nisbətən aşağı konsentrasiyalarda xərçəng xəstəliyi törədir. Bundan
başqa, stansiyada boru kəmərləri
zədələnərsə, buxar partlayışı baş verə
bilər. Mütəxəssislərin sözlərinə görə,
bu vəziyyət AES yaxınlığındakı sakinlər
üçün təhlükəlidir.
Ukraynanın “Enerqoatom”u iddia edir ki, Rusiya Zaporojye AES-i
Ukraynadan başqa elektrik xətlərinə, o
cümlədən, Krıma keçirməyi planlaşdırır.
Atom elektrik stansiyasının hazırda
elektrik enerjisi ilə işlədiyi bəzi elektrik xətləri atəşə tutularaq zədələnib
və Rusiya buna görə Ukrayna Silahlı
Qüvvələrini günahlandırır. “Enerqoatom” şirkətinin rəhbəri Petr Kotin “RBC
Ukrayna”ya müsahibəsində bildirib
ki, Ukrayna qoşunları elektrik xətlərini
sıradan çıxara bilər. Ukraynalı rəsmilər
bildirirlər ki, Rusiya həmin elektrik
xətlərinin köməyi ilə Zaporojye AES-i

yenidən Krıma birləşdirməyə çalışır.
Enerji istehsal edən şirkətin məlumatına
görə, raket atəşindən sonra Zaporojye AES-in enerji bloklarından birində
özünümühafizə sistemi işə düşüb. Bu
hadisədən sonra nüvə obyekti radiasiya
və yanğın təhlükəsi standartlarını pozma riski ilə işləyir. Enerqodar şəhərinin
meri Dmitri Orlov da ötən bazar günü
bildirib ki, Zaporojye AES-də qəza riski
“hər gün artır”. Bəzi mütəxəssislərin
sözlərinə görə, nüvə qurğusu raketlə
vurularsa, ciddi təhlükə yarana bilər.
O zaman Çernobıl və ya Fukusimada
olduğu kimi, nüvə fəlakəti mümkündür.
Zaporojye AES-də fəlakətin
mümkün nəticələrini qiymətləndirmək
üçün mütəxəssislər Çernobıl AESdə 1986-cı ildə baş vermiş qəzanın
nəticələrini nəzərdən keçirirlər.
Çernobıl AES-in 4-cü reaktorunda iki
min yanacaq qurğusu olduğu halda,

Zaporojye AES-də altı reaktorda və
işlənmiş nüvə yanacağının anbarında
18 minə qədər yanacaq qurğusu
(9-10 dəfə çox) var. Yəni Zaporojye
AES-də qəzanın nəticələri 1986-cı
ildə Çernobıl AES-də olduğundan on
dəfə güclü ola bilər. Qəza halında,
potensial radiasiya zonasının sahəsi
30 min kvadratkilometrə qədər olacaq
(10 Çernobıl radiasiya zonası kimi) və
Zaporojye bölgəsi, əslində yaşayış və
əkinçilik üçün itiriləcək. Eyni zamanda,
çirklənmiş ərazinin sahəsi 2 milyon
kvadratkilometrədək olacaq, Ukrayna
və Avropanın, Rusiya, eləcə də
Belarusun digər ərazilərinin çirklənmə
dərəcəsi də küləkdən asılı olacaq.
Həmçinin Dnepr çayı uzun illər ərzində
çirklənəcək.
Təbii ki, belə təhlükəli gələcəyi
arzulamayan ölkələr Rusiyadan
ehtiyatlı davranmasını, qoşunlarını
AES-in ərazisindən çıxarmasını
istəyirlər. Bu günlərdə 42 ölkə müraciət
edərək, Rusiyanı silahlı qüvvələrini
stansiyadan, onun yaxın ətrafından
və bütün Ukraynadan çıxarmağa
çağırıb. Müraciətdə qeyd olunur ki,
Rusiya hərbçilərinin və silahlarının
nüvə obyektində yerləşdirilməsi
qəbuledilməzdir. Bundan başqa,
müraciətdə qeyd edilir ki, Rusiya
hərbçilərinin mövcudluğu Ukraynanın
nüvə təhlükəsizliyini qorumaq üzrə
öhdəliklərinə əməl etməsinə, MAQATEnin isə obyektdə nüvə tənzimləyicisi
kimi səlahiyyətlərini həyata keçirməsinə
mane olur. Rəsmi Moskva isə bildirir
ki, Rusiya hərbçiləri AES-də yalnız
müharibə zamanı onu qorumaq
üçün yerləşdirilib. Moskva MAQATE
müfəttişlərini obyektə baş çəkməyə
çağırır və iddia edir ki, Ukrayna tərəfi
səfərə mane olur. Rəsmi Kiyev diqqətə
çatdırır ki, Rusiya səfərin Ukrayna
qanunlarına uyğun olmasını təmin
etmək üçün qoşunlarını ərazidən
çıxarmalıdır.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

hərbi cinayətdir

İkinci Qarabağ savaşından
ötən iki ilə yaxın bir müddətdə
düşməndən təmizlənən
ərazilərdə gerçəkləşdirilən
genişmiqyaslı tikinti, bərpaquruculuq layihələrinin uğurla
icrası indi Azərbaycanı bütün
dünyaya güclü-qüdrətli dövlət,
insanlarımızı isə qurucu xalq
kimi tanıdır. Ermənistanı
Xankəndi ilə birləşdirən 32
kilometr uzunluğunda olan
yeni alternativ yolun cəmi bir
il ərzində inşa edilməsi də
bunun bariz ifadəsidir.
Yeri gəlmişkən, bu
yeni yolla bağlı Prezident
İlham Əliyev sözügedən
müsahibəsində 10 noyabr
2020-ci il tarixli Bəyannamədə
həmin magistralın üç il ərzində
çəkiləcəyinin planlaşdırıldığının öz ifadəsini tapdığını və bu
bəndin kapitulyasiya aktında
gerçəkləşdirən tərəfin də məhz
Azərbaycan olduğunu xatırladıb. “Ermənistanı Xankəndi ilə
birləşdirən yol Laçın şəhərinin
içindən keçir. Əgər bu bənd
olmasa idi, o zaman Laçın
şəhəri beş kilometr enində
olan zonaya düşəcəkdi və tez
bir zamanda oraya keçmiş
köçkünləri qaytarmaq mümkün olmayacaqdı”,-deyə
dövlətimizin başçısı qeyd edib.
Ölkə rəhbəri fikirlərinin
davamında Laçın şəhərindən,
Zabux və Sus kəndlərindən
qanunsuz məskunlaşmış
ermənilərin çıxarılması
zəruriliyini də diqqətə çatdırıb. Dövlət başçısı onların
o ərazilərdə yaşamalarının
hərbi cinayət olduğunu,
Cenevrə konversiyalarının

qaydaları ilə ziddiyyət təşkil
etdiyini vurğulayıb: “İşğalçı
ölkə işğal edilmiş torpaqlarda
qanunsuz məskunlaşma apara
bilməz. Bu, hərbi cinayətdir.
Laçın şəhərinin, Sus, Zabux
kəndlərinin camaatı yaxın zamanlarda öz doğma yerlərinə
qayıdacaqdır”.
Bəli, artıq ermənilər
azərbaycanlılara məxsus
həmin yaşayış sahələrindən
çıxarılır. Amma bu prosesdə
də əvvəllər olduğu kimi, yenə
də vəhşiliklərini, barbarlıqlarını nümayiş etdirirlər. Evləri,
meşələri yandırır, hətta öz
doğmalarının qəbirlərini dağıdıb cəsədləri özləri ilə aparırlar. Belə bir hal bu millətin sağalmaz xəstə təxəyyülə malik
olduğunu bir daha təsdiqləyir.
Bunu özləri də etiraf edirlər.
Ermənistanın Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Alvina Ağababyan mətbuata açıqlamasında deyir: “Ermənilər
26 il Qarabağı dağıtdı, amma
Bakı 20 ay içində bu dağıntılar
üzərində şəhərlər, kommunikasiyalar, yüksək səviyyəli yollar,
körpülər tikə bildi”.

A.Ağababyan daha sonra
erməni xalqının Qarabağı
sevməməkdə ittiham edir:
“Bilirsiz niyə belə oldu? Çünki
biz bu torpaqları sevmirik,
azərbaycanlılar isə sevir və
bunu sübut edir. Şuşada
möhtəşəm körpü inşa olunub,
ikincisi isə yaxın vaxtlarda
tikiləcək. Şuşaya gedən yolda
isə elə bağ salınır ki, onu
hətta kosmosdan da görmək
mümkün olacaq. Bütün bunlar
20-21 aya olunub. Biz isə 26
il ərzində Qarabağda yaşayan
erməni əhalisi üçün strateji və
həyati əhəmiyyətli 80 kilometrlik yolu inşa edə bilməmişik”.
Beləliklə, Laçın şəhərinə
daxil olmadan yeni avtomobil
yolunun tikintisinin tamamlanması daim özlərini məzlum
göstərən ermənilərin “doğma yurdlarından” qovulması
harayı ilə müşayiət olunur.
Yəni köhnə, sülhməramlıların
məsuliyyət zonasında yerləşən
yolun ətrafında yerləşən adları çəkilən kəndlərin sakinləri
tərəfindən yalan, heç bir
əndazəyə sığmayan iddialar–guya onlar üçün doğma
olan bu yerlərdən “didərgin”
salınması kimi ədalətsiz fikirlər
səsləndirilir. Amma onlardan
bura haradan gəldiklərini, nə
üçün məskunlaşdırıldıqlarını
soruşan belə tapılmır. Əslində,
bunu özləri də, Ermənistan
rəhbərliyi də, nəhayət, havadarları da yaxşı bilirlər.

Sevinc ABDULLAYEVA,
Yeni Azərbaycan
Partiyası Binəqədi rayon
təşkilatının sədr müavini
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zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsmayıllı rayonunun
Basqal qəsəbəsində AzTV-yə verdiyi müsahibədəki
önəmli ismarıclar, haqlı olaraq gündəmin əsas mövzusu
olmaqda davam edir. Öncə onu vurğulayaq ki, son illərdə yalnız
işğaldan azad olunmuş bölgələrimiz, sərhədyanı rayonlarımız
və böyük şəhərlərimizlə yanaşı, ümumən, bütün bölgələrimizdə
intensiv quruculuq-abadlıq işləri geniş vüsət alıb. Prezidentin
bölgələrə səfərləri ardıcıl xarakter daşıyır. Göründüyü kimi,
bölgələrimizdə aparılan sürətli və keyfiyyətli işlər şəxsən ali
dövlət rəhbərliyinin şəxsi nəzarətindədir.

“İnkişaf –
məqsədimizdir!”
Bayaq vurğuladıq ki, yalnız işğaldan azad edilmiş bölgələrimiz deyil,
bütün ölkə ümumi proqram, qəbul
edilmiş konsepsiya, başqa sözlə,
dövlət strategiyası üzrə inkişaf edir.
Bu planda, işğaldan azad edilmiş
bölgələrimizin ölkə iqtisadiyyatına
yenidən qazandırılması çox önəmli
hadisədir. Ölkə başçısı Basqalda bu
barədə ətraflı danışdı. Yalnız onu

düşmənlərə baha başa gəldi və onlar
bunu unutmamalıdır. Əgər yenə
də buna oxşar təxribat törədilərsə,
cavab da eyni olacaq və heç kim
bizə mane ola bilməz, heç kim bizi
durdura bilməz. “Qisas” əməliyyatı
Ermənistana bir daha göstərdi ki, bizi
heç kim və heç nə dayandıra bilməz,
nə kiminsə bəyanatı, nə kiminsə açıqlaması, nə hansısa telefon zəngi”!
– Bu qürurverici sözlər də
müzəffər Ali Baş Komandana aiddir.
Yəni, 44 günlük müharibədən öncə

BMT sessiyasında
Azərbaycan Hökumətinin
dövri məruzəsi təqdim olunub

İsmayıllı ismarıcları

İlk növbədə, nələri fərqləndirmək
olar? Elə başa düşürəm, böyük
infrastruktur layihələri ön sırada yer
alır. İstər yolların tikintisi, istərsə
elektrik enerjisi, su, qaz təchizatı ilə
bağlı çox böyük layihələr icra edilib.
İsmayıllıda qazlaşdırma 80 faizdən
çox, Ağsuda isə 100 faizə yaxındır.
Bu iki qonşu rayonda son illərdə
10-dan çox elektrik yarımstansiyası
inşa olunub və keyfiyyətli, kəsintisiz
elektriklə təchizat tam təmin edilib.
Kənd yollarında (eləcə də, İsmayıllı
– Muğanlı yolunun yeni bölümündə)
icra işləri davam etdirilir. Ağsuda və
İsmayıllıda 160 çarpayılıq xəstəxana
tikilib, 100-ə yaxın məktəb inşa edilib
(yaxud əsaslı təmir olunub). Ayrıca,
iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı
da böyük layihələr icra edilib (və
edilməkdədir).

“Diri Baba”
Dövlət başçısının və Birinci
xanımın ziyarətindən foto və videolar
sosial medianın Azərbaycan seqmentini süsləyən “Diri Baba” türbəsi
bütün Qafqazda nadir abidələrdəndir.
Yaşı 500 ildən çox olan bu müqəddəs
ocaq yüzillərdir xalqımızın ziyarət yeri
olaraq tanınıb. Necə deyərlər, “Diri
Baba” türbəsi və xalqın ona bəslədiyi
münasibət “Bir olalım, iri olalım, diri
olalım” ismarıcının energetikasını da
doğrulayır! “Diri Baba”nın İslam inanc
turizmi xəritəsində bundan sonra
daha geniş şəkildə təbliğ olunacağına
inanırıq.

Avqustun 15-16-da Cenevrə şəhərində keçirilən BMT-nin İrqi ayrıseçkiliyin ləğv edilməsi üzrə Komitəsinin 107-ci sessiyası çərçivəsində
“İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında” Beynəlxalq
Konvensiya üzrə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin dövri məruzəsinin
təqdimatı keçirilib.

Basqal
Basqal yalnız İsmayıllının və yalnız Şirvan bölgəsinin deyil, ümumən,
ölkəmizin qədim kəndlərindən biridir.
Dövlət başçımızın dediyi kimi, əlbəttə,
Basqalın tarixi siması qorunmalıdır,
eyni zamanda, çağdaş standartlara,
çağırış və tələblərə cavab verməlidir.
Yəni Basqalın sakinləri üçün daha
yaxşı yaşam, iş və istirahət ortamı yaradılmalı, iş yerlərinin açılması üçün
yeni imkanlar olmalıdır. Məsələn,
qəsəbədə 179 otaqlı yeni hotelin
açılışı bölgənin turizm potensialını
böyük dərəcədə genişləndirəcək. Bu
hoteldə, bir qəsəbə üçün az sayılmayacaq qədər – 300-ə yaxın iş yeri
açılır və işə cəlb olunanlar da məhz
yerli sakinlərdir. Qonaqpərvər, gülərüz
Basqalın ən yaxın aylardan etibarən
yeni turist dalğası ilə qarşılaşacağına
şübhə etmirik.

deyək ki, işğaldan azad olunmuş
bölgələrimizdə istehsal olunan xalis
balın ümumi çəkisi o qədərdi ki, artıq
eksport mövzusu gündəmə gəlib.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonlarında heyvandarlıq, quşçuluq,
taxılçılıq, meyvəçilik və başqa əməli
fəaliyyət sahələrinin çox böyük potensialı vardır. Artıq önəmli işlər görülüb
və məhsul, bar-bəhər mövsümü yetişir. Sözügedən bölgələrimizdə mineral su ehtiyatları, təbii turizm imkanları da infrastruktur layihələrlə təmin
edilincə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonlarımız bütövlükdə Qafqazın cazibə mərkəzinə çevriləcək,
– deyə bilərik.

QİSAS!
“Bir neçə saat ərzində davam
edən “Qisas” əməliyyatı cəza tədbiri
idi. Azərbaycan şəhidinin qanı

ilə müharibəni, 10 noyabr Üçtərəfli
Bəyanatı ilə müharibəsonrasını
və nəhayət, “Qisas” əməliyyatını
göz önündə tutmalı olan düşmən,
yaxşı-yaxşı düşünməlidir. Buna
məcburdurlar! Sülhdən anlamayanlar müharibənin, qisasın, intiqamın
hesabına qatlanmalıdır. Bəli, biz
yeni müharibə istəmirik. Bəli, biz
sülhə hazır və sadiqik. Amma sülh
birtərəfli olmur, qarşı tərəf buna tam
hazır ola bilmirsə, heç olmazsa istək
nümayiş etdirməlidir. Əks təqdirdə
sülhə məcburetmə deyə bir anlayış
var və müharibəsiz, təxribatsız həyatı
təsəvvür etməyənlərə onu xatırlatmaq
məcburiyyətində qalacağıq.
Dövlətimiz var olsun!

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri

Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
formalaşmasında rolu getdikcə güclənir
Son vaxtlar Avropada təbii qazın qiymətində artım müşahidə
edilir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ilk vaxtlarında belə
düşünülürdü ki, Rusiyadan qaz ixracı dayanarsa, Avropa payız
və qış mövsümlərində donmaq təhlükəsi ilə üzləşəcək. Bu fikir o
qədər narahatlıq doğurmuşdu ki, Avropa bütün diqqətini qışdan
cəmi 19 faiz ehtiyatla çıxan anbarlarını doldurmağa, Rusiyadan
kənar istiqamətlərdən qaz nəqlini artırmağa yönəltmişdi.
Mayın sonlarına doğru Avropanın
qaz anbarları 50 faiz dolumluluq
səviyyəsini keçdi. Bu isə Rusiyanı
hərəkətə keçməyə vadar etdi.
Moskva iyunun ortalarından etibarən
Avropaya qaz aparan əsas kanalı –
“Şimal Axını 1” kəməri ilə qaz nəqlini
gündəlik 167 milyon kubmetrdən
67 milyon kubmetrə qədər azaltdı.
Bu azalmanı ”Qazprom” Kanadada
təmirdə olan qaz turbininin sanksiyalara görə vaxtında çatdırılmaması ilə
əsaslandırdı. Lakin bunun həqiqətdən
uzaq fikir olduğu aydınlaşandan sonra Rusiya iyulun ortalarında “Şimal
Axını 1”lə qaz nəqlini, hətta gündəlik
32-33 milyon kubmetrə qədər azaltdı.
Yeri gəlmişkən, son məlumatlara
əsasən, avqustun 8-də Avropanın
yeraltı anbarları artıq 72 faiz dolumluluq səviyyəsini keçir. Bu isə payız-qış
ayları üçün 73 milyard kubmetrdən
yuxarı qaz ehtiyatının yaradılması
deməkdir.
Avropa Birliyinin iyulda qəbul
etdiyi qərara əsasən, avqust 2022-ci
ildən mart 2023-cü ilədək Birlik
ölkələri tərəfindən qaz istehlakının
15 faiz azaldılacağı nəzərdə tutulur.
Hətta qış aylarında zərurət yaranarsa,
bu qənaətin 30 faizə çatdırıla biləcəyi
də deyilir.
Hazırda Avropada anbarlara
gündəlik 0,36 faiz bəndi qaz vurulur.
Bu, avqustun sonunadək anbarların
80 faiz, sentyabrın sonunadək 90 faiz
dolumluluğunu təmin etməyə imkan
verir. Oktyabr ayında isə anbarların
100 faiz dolması Avropanın nəinki
bu payız-qış mövsümlərindən rahat
çıxmasına, eyni zamanda, gələn
mövsüm üçün anbarlarda yetərincə
qaz qalmasına imkan yaradır. Əgər
istehlakın 15 faiz azalması təmin olunarsa, Avropanın anbarlarında gələn
mövsüm üçün 45 milyard kubmetr
qaz qalır ki, bu da qitənin Rusiyanın
asılılığından birdəfəlik qurtulması
üçün zəruri olan 2 illik müddətin təmin
olunması deməkdir.
Yeri gəlmişkən, avqustun 1-i
vəziyyətinə anbarları doldurmaq

planına AB-nin 27 üzvündən yalnız
ikisi - Bolqarıstan və Latviya əməl edə
bilməyib. Həmin dövrədək Bolqarıstanın anbarları 49 faiz, Latviyanınkı isə
57 faiz dolmalı olduğu halda, göstərici
müvafiq şəkildə cəmi 47 faiz və 53
faiz təşkil edib.
Oktyabrın 1-dək Bolqarıstanın Avropa Komissiyasının qoyduğu 80 faizlik plana əməl etmək şansı daha böyükdür. Buna ölkənin Azərbaycandan
aldığı qaz həcmlərinin iyulun
əvvəlindən etibarən kəskin artması
imkan verəcək. Bu isə Azərbaycanın
AB-nin enerji təhlükəsizliyinə verdiyi
mühüm töhfədir. Çünki Bolqarıstanın
təchizat şəbəkəsi maye qaz
almağa imkan vermir. Ölkənin illik
3 milyard kubmetr təşkil edən qaz
istehlakı keçən il 90 faizdən yuxarı
Rusiyadan təmin edilib. May ayından rublla ödənişdən imtina etdiyinə
görə “Qazprom” Bolqarıstana qaz
nəqlini dayandırıb. Bu, yalnız iyulun
əvvəlindən – Azərbaycan qazını
Yunanıstandan Bolqarıstana çatdıran
interkonnektor işə salınandan sonra
bərpa olunub.
Energetika Nazirliyinin məlumata
görə, 2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda 27,3 milyard
kubmetr təbii qaz hasil edilib ki, bu da
ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
13,3 faiz, yaxud 3,2 milyard kubmetr
artım deməkdir. Qazın 7,9 milyard
kubmetri “Azəri-Çıraq-Günəşli”dən,
14,8 milyard kubmetri “Şahdəniz”dən,
4,6 milyard kubmetri SOCAR üzrə
hasil olunub.
Hesabat dövründə xaricə qaz
satışı 12,9 milyard kubmetr təşkil
edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə 24 faiz çoxdur. Yeddi
ay ərzində Türkiyəyə 4,8 milyard
kubmetr, Gürcüstana 1,6 milyard
kubmetr, Avropaya isə 6,5 milyard
kubmetr qaz satılıb.
Hazırda Avropaya qaz nəql
edən Cənub Qaz Dəhlizinin TAP
seqmentində gündəlik qaz ötürülməsi
37 milyon kubmetr civarındadır. Bu
isə ilin sonunadək Avropaya qaz

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
tədbirdə Azərbaycan Respublikasını xarici
işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədovun
rəhbərlik etdiyi, aidiyyəti dövlət qurumlarının
nümayəndələrindən ibarət heyət təmsil edib.
Təqdimat zamanı nazir müavini
Azərbaycan Respublikasının BMT-nin insan
hüquqları sahəsində müvafiq müqavilə qurumları ilə əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini
qeyd edib. Azərbaycanın multietnik ölkə
olduğu diqqətə çatdırılıb, Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin ölkəmizdə
multikulturalizm dəyərlərinin təşviqi, mədəni,
dini və linqvistik müxtəlifliyin qorunub saxlanılması sahəsində səmərəli fəaliyyəti barədə
məlumat verilib.
Nazir müavini qeyd edib ki, Ermənistanın
etnik təmizləmə apararaq Azərbaycan
ərazilərini onilliklər ərzində işğal altında saxlaması Konvensiyanın həyata keçirilməsinə
əsas maneə olub. Vətən müharibəsində
qazanmış Zəfərlə münaqişəyə son qoyulduqdan sonra məcburi köçkünlərin öz evlərinə
qayıtması və həmin ərazilərdə multietnik
icmaların bərpa olunması üçün Azərbaycan
tərəfindən görülən işlər barədə məlumat verib, bu ərazilərin minalardan və partlamamış

sursatlardan təmizlənməsinin bu istiqamətdə
prioritet vəzifələrdən olduğunu bildirib.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində qaldırılmış iş üzrə Məhkəmənin müvəqqəti
tədbirlərə dair qərarında Ermənistanın bir
çox müraciətinin rədd olunduğu vurğulanıb,
Azərbaycanın Ermənistana qarşı qaldırdığı
iddia üzrə analoji işdə irqi nifrətin qızışdırılması və təşviqinin qarşısının alınması üçün
Ermənistan tərəfindən tədbirlər görülməsinin
Məhkəmə tərəfindən tələb olunduğu qeyd
edilib.
Komitə tərəfindən Ermənistanda nifrət nitqi ilə bağlı məsələlərin Ermənistan Respublikası Hökumətinin dövri məruzəsinin təqdimatı
zamanı nəzərə alınacağı bildirilib.
Nümayəndə heyəti rəhbərinin
təqdimatından sonra konstruktiv və qarşılıqlı
anlaşma şəraitində interaktiv dialoq aparılıb
və Komitə üzvləri tərəfindən qaldırılan suallar
cavablandırılıb.
Komitə üzvləri Azərbaycanda
multikulturalizm, tolerantlıq və dini
dözümlülük dəyərlərinin qorunub saxlanılması istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl
tədbirləri müsbət dəyərləndirib.

Azərbaycan əhalisinin sayı
10 milyon 186 min nəfərdir
İlin əvvəlindən ölkə
əhalisinin sayı 29418
nəfər və ya 0,3 faiz artaraq
2022-ci il iyul ayının 1-i
vəziyyətinə 10 m
 ilyon 185
min 784 nəfərə çatmışdır.
Əhalinin 52,9 faizini şəhər,
47,1 faizini kənd sakinləri
təşkil etmişdir. Hazırda
hər 1000 kişiyə 1001
qadın düşür. Bir kvadrat
kilometrə düşən əhalinin
sayı 117 nəfər olmuşdur.

ixracının 13,5 milyard kubmetrə
çatması deməkdir.
Milli Məclisin deputatı Vüqar
Bayramovun sözlərinə görə, Avropa
İttifaqı Azərbaycandan aldığı qazın
həcmini 2 dəfə artırmaq və növbəti
5 ildə ən azı 20 milyard kubmetr
qaz idxal etmək niyyətindədir. Bu
isə Azərbaycanın Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin formalaşmasındakı
rolunun daha da artması deməkdir.
Deputatın fikrincə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Azərbaycanın
geostrateji mövqeyi daha güclənir.
Azərbaycan “Şahdəniz” ilə yanaşı,
çox yaxın gələcəkdə daha 5 yataqdan
(“Abşeron”, “Şəfəq”, “Asiman”, “ÜmidBabək” və “Azəri-Çıraq-Günəşli”)
qaz hasil edəcək. Bu, ölkəmizin mavi
qaz ixracatını artırmaqla bərabər,
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
formalaşmasında rolunu daha da
gücləndirəcək.
Azərbaycan, eyni zamanda,
Avropa İttifaqı üçün yeganə yeni və
mühüm alternativ enerji mənbəyinə
çevrilir. Artıq “köhnə qitə”də
Azərbaycan qazını almaq istəyən
dövlətlərin sayında kəskin artım var.
Bu ay istifadəyə verilən YunanıstanBolqarıstan daxili şəbəkə ilə ən azı
digər 4 Avropa ölkəsi Azərbaycan
qazının alıcısına çevrilə bilər.
Memorandum tərəflərin
enerji sahəsində əməkdaşlığını
gücləndirməyi nəzərdə tutsa
da, bütövlükdə Avropa İttifaqı
ilə Azərbaycan arasında strateji
əlaqələrin dərinləşməsi müşahidə

olunur. Yeni düzən fonunda bu
Azərbaycanın geosiyasi mövqeyinin
daha da gücləndirilməsinə xidmət
edəcək.
Azərbaycanın Rusiya-Ukrayna
arasında gərginlik başladıqdan sonra
Avropa İttifaqına mavi qaz ixracatını
ən çox artıran ölkə olub. Belə ki, bu
ilin ilk yarısında Azərbaycan Avropaya
qaz ixracatını əvvəlki ilin uyğun dövrü
ilə müqayisədə 68,7 faiz artıraraq
3,2 milyard kubmetrdən 5,4 milyard
kubmetrə yüksəldib.
Avropa İttifaqı, həm də Cənubi
Qafqaz ölkələrinin əsas ticarət
tərəfdaşı olaraq qalır. Belə ki, bu
təşkilatın ümumi ticarət dövriyyə
sində payı Azərbaycanda 36,7,
Gürcüstanda 23,9, Ermənistanda 18
faizdir. İttifaq pandemiyadan əvvəlki
il, yəni 2019-cu ildə Azərbaycanda
2,6, Gürcüstan 1,2, Ermənistanda
isə 1 milyard avro sərmayə qoyuluşu
həyata keçirib.
Azərbaycanla Avropa İttifaqı
arasında ticarət dövriyyəsi ötən
il 15 milyard dollaradək yüksəlib.
Bütövlükdə ixracatımızın təxminən
48 faizə yaxını İtaliyaya yönəlib. Bu
isə Avropa İttifaqının Azərbaycan
üçün əsas ticarət və iqtisadi tərəfdaş
olduğunu göstərir. Eyni zamanda,
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda ticarət dövriyyəsinin üçdə ikisi
Azərbaycanın payına düşür. Bu
baxımdan, Azərbaycan da Cənubi
Qafqazda Avropa İttifaqının əsas
ticarət tərəfdaşıdır.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Statistika Komitəsi bildirib
ki, cari ilin yanvar-iyun ayları
ərzində Ədliyyə Nazirliyinin
rayon (şəhər) qeydiyyat
şöbələri tərəfindən ölkədə
61234 doğulan körpə qeydə
alınmış və əhalinin hər 1000
nəfərinə bu göstərici 12,3
təşkil etmişdir. Doğulanların
52,7 faizi oğlan, 47,3 faizi isə
qız uşaqları olmuşdur.
2022-ci ilin altı ayında ölkədə 32589 ölüm
halı qeydə alınmış və
ötən ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə əhalinin
hər 1000 nəfərinə ölüm

səviyyəsi azalaraq 7,5-dən
6,5-ə düşmüşdür.
Bu ilin birinci yarısında
Ədliyyə Nazirliyinin rayon
(şəhər) qeydiyyat şöbələri
tərəfindən 28785 nikah və
7531 boşanma halları qeydə
alınmış və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
əhalinin hər 1000 nəfərinə
nikahların sayı 4,7-dən 5,8-ə
qədər artmış, boşanmaların
sayı isə azalaraq 1,6-dan
1,5-ə düşmüşdür.

Cari ilin birinci yarısında
Daxili İşlər Nazirliyi və
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
müvafiq qurumları tərəfindən
daimi yaşamaq üçün
Azərbaycana 1215 nəfər
gələn, Azərbaycandan isə
442 nəfər gedən qeydə alınmış, miqrasiya saldosu ölkə
üzrə müsbət 773 nəfər təşkil
etmişdir.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 710 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına 710 yoluxma faktı qeydə alınıb, 503 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə,
indiyədək ölkədə ümumilikdə 806 min 472
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 793 min
268 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min
777 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 3 min
427 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 4 min
852, bu günə qədər isə ümumilikdə
7 milyon 106 min 376 test icra olunub.
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Öncə Vətəndir
Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı
Sübhan Cəbrayılovun məzarı üstündəki şəklinə baxınca, ötən
il Tibb Kollecində onun və digər qəhrəman dostu Mehrab
Niftəliyevin xatirə lövhəsinin açılış mərasimini xatırladım. Həmin
tədbirə qəhrəmanların həyat yoldaşları da gəlmiş və əzizlərinin
xatirəsinə göstərilən ehtiramdan razılıqlarını bildirmişdilər.
Tədbirdə və sonra təşkil olunan çay süfrəsi arxasında söhbət
zamanı şəhid xanımları kövrək xatirələrini dilə gətirmişdilər.

Həyat yoldaşı Sevda xanımın
dedikləri: “Dostları danışır ki, Sübhan
elə hey irəli can atırdı, öndə getməyi
sevirdi. Cəbrayıl rayonu alınan zaman
3 gün susuz qalıblar. Erməni dilini səlis
bilən Sübhan qarşı tərəfə su dalınca
gedib və əliboş qayıtmayıb. Bir dəfə
də düşmən tərəfə keçərək erməni
hərbçinin həyətinə girib. Ermənicə
danışa-danışa həmin hərbçini aldadıb
və əsir götürüb. Bir erməni hərbçi isə
çoban qiyafəsində kəşfiyyat məqsədilə
onlara yaxın gələrək təxribat törətmək
istəyirmiş. Sübhan bunu başa düşüb
və düşməni yerindəcə məhv edib.

Doğum günündə torpağa
tapşırılan qəhrəman
Bir neçə ay əvvəl Mehrabın haqqında “Xalq qəzeti”nə yazmışdım. Bu
dəfə isə Sübhan Cəbrayılovun döyüş
yolundan söhbət açmağı qərara aldım.
Qəhrəmanlar unudulmur, çünki onlar
öz ömür paylarını gələcək nəsillərin
xoşbəxtliyinə bağışlayıblar.
Sübhan 23 oktyabr 1983-cü ildə
Salyan rayonunun Marışlı kəndində
anadan olub. 2002-ci ildə Xüsusi
Təyinatlı Qüvvələrdə xidmətə başlayıb. Uca boyuna, iri cüssəsinə, fiziki
qüvvəsinə görə onu seçmişdilər.
Kəşfiyyatçı kimi xidmət göstərib, boksla,
əlbəyaxa döyüşlə məşğul olub. Müddətli
xidmətdən sonra ömrünün sonuna kimi
XTQ-də qulluqda qalıb. 2016-cı ilin
məlum Aprel döyüşlərində iştirak edib.
Daim özünün cəsarəti, qardaşdan da
artıq bildiyi dostlarına canıyananlığı
və risksevərliyi ilə tanınıb, ən çətin
tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gəlib.
Lələtəpənin alınmasında qəhrəmanlıq
göstərdiklərinə görə Prezident İlham
Əliyevin şəxsən təltif etdiyi hərbçilərin
arasında Sübhan da olub. Ali Baş
Komandan ona hədiyyə olaraq qol saatı
bağışlayıb. Ondan bir müddət əvvəl
Sübhan 3-cü dərəcəli, 2017-ci ildə isə
2-ci dərəcəli "Qüsursuz xidmətə görə"
medalına layiq görülüb.
Silahdaşlarının qısaca "Cəbi"
deyə çağırdıqları baş gizir Sübhan
Cəbrayılov Vətən müharibəsində
Suqovuşan, Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl,
Zəngilan və Qubadlının azad olunmasında iştirak edib. Ən çətin əks-hücum
əməliyyatlarının başlandığı ilk günlər

olub. Buna baxmayaraq, Sübhangil ildırım sürətilə hücuma keçərək
qısa müddətdə Füzulinin 5 yaşayış
məntəqəsini: Aşağı Əbdürrəhmanlı,
Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Kənd Horadiz,
Qaraxanbəyli və Qərvəndi işğaldan
azad ediblər. Qəhrəmanımızın döyüşdüyü tabor bundan sonra döyüş zonasındakı əlverişli mövqeləri ələ keçirib.
Ardınca onlar oba-oba, kənd-kənd,
zirvə-zirvə irəliləyib, möhtəşəm “Dəmir
yumruq” əməliyyatına öz töhfələrini
veriblər.
Oktyabrın 19-da Qubadlı uğrunda
gedən şiddətli döyüşlərdə iki kənd
alındıqdan sonra Sübhan düşmən
snayperinin gülləsinə tuş gələrək şəhid
olub. Onun nəşi iki gün neytral ərazidə
qalıb. Sübhan Cəbrayılov doğulduğu
gün – oktyabrın 23-də Sumqayıt şəhər
Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.
Ölümündən az sonra ona “Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı” fəxri adı verilib,
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib.
Prezidentin sonrakı sərəncamları ilə
Füzuli, Cəbrayıl və Xocavəndin azad
olunmasına görə medallarına da layiq
görülüb.
Döyüş yoldaşı Səxavət Sübhanı bir
an belə unutmadığını bildirir: “O, yanımızda olanda biz döyüşə daha ürəklə
girirdik. Bilirdik ki, Sübhan bizimlədirsə,
qələbə də bizimlədir. İşğalçı ordunun
30-dan çox hərbçisini sıradan çıxarıb.
Sonra düşmənin bir BMP-sini RPQ26 ilə vuraraq məhv edib. Döyüşlərdə
həlak olan neçə-neçə şəhidimizi
çiynində daşıyıb”.

Sübhanın şücaətləri saydıqca bitmir.
Onun əsir aldığı bir erməni polkovnikin üzərində döyüş mövqelərinin
xəritəsi aşkarlanıb. XTQ döyüşçülərinin
məxsusi xəncəri də olur. Sübhan
əlbəyaxa döyüşlər zamanı öz xəncəri ilə
nə qədər ermənini öldürüb. O, həm də
sanitar idi. Neçə silahdaşının yaralarını
sarıyıb, əlindən gələn köməyi edib”.
...Qubadlıda sonuncu döyüşdə Sübhangil 12 nəfər olublar. Həmin ərazidə
sayca üstün ermənilərin mühasirəsinə
düşüblər. Güllələri bitincə, əlbəyaxa
döyüşə keçiblər. Sübhan təkbaşına
neçə ermənini öldürüb. Birini boğub,
birini xəncərlə doğrayıb. Bütün bunları
döyüş yoldaşları danışıblar. Dediklərinə
görə, ermənilər onunla heç cür bacarmayıblar. Snayper gülləsinə tuş
gəlməsəydi, düşmənə hələ çox divan
tutacaqdı.
Anası Ləzifə xanımın xatirələri:
“Bir dəfə Sübhana dedim ki, ay bala,
bəsdir, bəlkə bu işdən çıxasan.
“Mənim yanımda yoldaşlarım şəhid
olublar. Ata evimdə 18 il qalmışam,
20 ildir ki, oradayam, onların qanını
mən almasam, kim alacaq?” – deyə
cavab verib. Ürəyi elə hey Qarabağla
döyünürdü. Həftələrlə təlimlərə qatılır,
evdə az olurdu. Deyirdi, Qarabağı alaq
ki, bizdən sonrakı nəsil rahat yaşasın.
Füzuli azad olunanda qızına zəng
edərək müharibə bitəndən sonra onu
Azıx mağarasına aparacağına söz
vermişdi. Döyüş yoldaşlarına deyibmiş
ki, oktyabrın 23-ü ad günümdür, ona

kimi Şuşaya gedib çıxarıq, orada
namaz qılaram. Qismət olmadı. Amma
mən özüm imkan olan kimi Şuşaya
gedəcək və oğlumun arzusunu həyata
keçirəcəyəm...”
Ötən il Sübhanın anım və doğum
günündə Sumqayıtda onun əziz
xatirəsinə abidə-bulaq kompleksi
açılıb. Mərasimdə şəhər icra
hakimiyyətinin rəsmiləri, Müdafiə
Nazirliyinin nümayəndələri, şəhidin
döyüş yoldaşları, Qarabağ qaziləri, din
xadimləri də iştirak ediblər.
Salyan şəhərindəki X.R.Ulutürk
küçəsində yaradılmış Şəhidlər
lövhəsində Sübhanın şəkli başdan

vurulub. Xidmət etdiyi hərbi hissəyə
yaxın olsun – deyə, o, Sumqayıt
şəhərinə köçsə də, tez-tez doğma Salyana gedər, dostları ilə görüşər, gəzib
dolanardı. İndi dostları Xatirə lövhəsinin
qarşısına gəlib onu salamlayır, sonra
isə qəhrəmanın adını daşıyan küçəyə
keçərək xatirələrə dalırlar. Buradakı peşə liseyi də qəhrəmanın adını
daşıyır. Marışlı kəndinə baş çəkənlər
ata evindəki otaq-muzeydə Sübhanın
həm idman uğurlarına, həm də döyüş
meydanlarında rəşadətinə görə aldığı
mükafatlara baxıb qürur hissi keçirirlər.
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı
Sübhan Cəbrayılovun özündən sonra
Rahim və Fidan adlı iki övladı yadigar
qalıb. Onun ailə üzvləri bu ilin martında “1915, Çanaqqala körpüsü”nün
açılış mərasimində Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüblər.
Çanaqqala Zəfərinin 107-ci ildönümü
və körpünün açılışı tədbirlərinə qatılan
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Sübhanın ailə
üzvləri ilə görüşərək onlarla xatirə şəkli
çəkdirib.
Sübhan kimi qəhrəmanlarla bütün
türk dünyası fəxr edir.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Rusiyanın SHS-3-dən imtinası dünyaya nə vəd edir?
SHS-3 keçmiş “soyuq müharibə”nin
rəqibləri arasında silahların azaldılmasına dair ən son sazişdir. Sənəd
nüvə başlıqlarının ehtiyatını 1550
ədəd, qitələrarası ballistik raketlər,
strateji raket daşıyan bombardmançı
təyyarələr və sualtı qayıqlardan buraxılan ballistik raketlərin ehtiyatını 700
ədədlə məhdudlaşdırır. Müqavilənin
müddəti 2026-cı ildə bitir və BBC-nin
məlumatına görə, ABŞ P
 rezidenti
Co Bayden SHS-3 müqaviləsinin
müddətinin artırılmasına hazır olduğunu
elan etməsindən bir həftə sonra rəsmi
Moskva nüvə obyektlərinin yoxlanılmasına qadağa qoyduğunu açıqlayıb.
Xatırladaq ki, cənab Bayden rusiyalı
həmkarı Vladimir Putinlə yeni saziş
üzərində işləməyə hazır olduğunu
bildirib. Lakin Ağ ev sahibi həm də onu
deyib ki, Rusiya bu müddətin uzadılmasında vicdanla işləmək istəyini nümayiş
etdirməlidir. ABŞ Müdafiə nazirinin
siyasi məsələlər üzrə müavini Kolin
Koul da vurğulayıb ki, Birləşmiş Ştatlar
yeni sazişin bağlanması imkanlarını
nəzərdən keçirə bilər. Onun sözlərinə
görə, rəsmi Vaşinqton 2026-cı ildə
başa çatacaq SHS-3 müqaviləsinin
müddətinin uzadılması üçün Moskva ilə
işləməyə hazırdır.
Bununla belə, “The Wall Street Journal” qəzeti Rusiya Xarici işlər nazirinin
müavini Sergey Ryabkovun avqustun
5-də nəşrə açıqlamasında Moskvanın
Vaşinqtondan danışıqların bərpası
ilə bağlı təkliflər almadığını xatırladır.
“Biz gərginlik və risklərin azaldılmasına yönəlmiş ciddi, praqmatik və
nəticəyönümlü əməkdaşlığa prinsipial
açığıq”, – deyə cənab Ryabkov bildirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ-ın Rusiyanın
təhlükəsizlik maraqlarını və narahatlıqlarını nəzərə almağa hazır olub-olmadığı hələ aydın deyil. Bununla belə,
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi avqustun
8-də yaydığı bəyanatda bildirib ki,
rəsmi Moskva SHS-3 müqaviləsinə
uyğun olaraq, təftiş fəaliyyətindən
müvəqqəti geri çəkilir. Belə izah
edilir ki, Rusiya bu tədbirə əl atmağa
məcburdur, çünki “Vaşinqton mövcud
reallıqları nəzərə almayan, Birləşmiş
Ştatlar üçün birtərəfli üstünlüklər
yaradan və Rusiya Federasiyasını
təftiş etmək hüququndan məhrum
edən şərtlərlə təftiş fəaliyyətini bərpa
etməyə çalışır”. Rusiyalı diplomatlar
qeyd ediblər ki, ABŞ-da təqib edən
rusiyalı müfəttişlər üçün çətinliklər hava
nəqliyyatının kəsilməsi və Aİ ölkələrinin
hava məkanının Rusiya təyyarələri
üçün bağlanması səbəbindən yaranır.
Bununla yanaşı, Rusiya XİN amerikalı
müfəttişlərin Rusiyaya gəlişi üçün oxşar
maneələrin olmadığını vurğulayıb:
“Vurğulamaq istərdik ki, gördüyümüz
tədbirlər müvəqqətidir. Rusiya bizim
nəzərimizdə beynəlxalq təhlükəsizliyin
və sabitliyin qorunması üçün ən
mühüm alət olan SHS-3 müqaviləsinin
bütün müddəalarına əməl etməyə tam
sadiqdir”.

Rusiya Strateji Hücum Silahları-3 (SHS-3) müqaviləsinin şərtlərinə
uyğun olaraq, ABŞ-a nüvə arsenalını yoxlamağı qadağan edib. Qonşu
ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi bu qərarı məcburi tədbir adlandırıb.
Rusiya tərəfi bunu belə izah edib ki, Qərbin sanksiyaları səbəbindən
ABŞ-la hava nəqliyyatı dayandırılıb və rusiyalı mütəxəssislər okeanın
o tayındakı obyektləri yoxlaya bilməyiblər. Bundan əlavə, nazirlik
Birləşmiş Ştatlarda COVID–19-a yoluxma hallarının artdığını da qeyd
edib. Ancaq Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi vurğulayıb ki, məhdudiyyət
müvəqqətidir və rəsmi Moskva SHS-3 müqaviləsinin müddəalarına
əməl etmək niyyətindədir, ancaq yoxlamaların bərpasını “ən real
mövqelərdən” müzakirə etməyə hazırdır. Bəs Rusiyanın SHS-3-dən
çıxması qlobal təhlükəsizliyin təminatına necə təsir göstərə bilər?
Bəs Rusiyanın SHS-3
müqaviləsindən çıxması dünyanın qlobal təhlükəsizlik sisteminin
təminatına necə təsir göstərə bilər?
Xarici ekspertlərin Rusiyanın bu
addımına reaksiyaları fərqlidir. “The
Wall Street Journal” həm Moskvanı,
həm də Vaşinqtonu oyunları dayandırmağa, yoxlamaları bərpa etməyə
və nəhayət, yeni SHS-3 razılaşması
üzrə danışıqlara başlamağa çağıran
Silahlara Nəzarət Assosiasiyasının icraçı direktoru Daryl Kimbalın sözlərinə
yer ayırıb. Mütəxəssislər əmindirlər
ki, məsələyə fərqli yanaşmalardan
asılı olmayaraq, hər iki tərəfin nüvə
təhlükəsinin dərəcəsini azaltmaq
öhdəliyi var. Sabiq Prezident Barak
Obama dövründə Milli Təhlükəsizlik
Şurasının silahlara nəzarət və yayılmaması üzrə baş direktoru olmuş Con
Volfsthal ümid edir ki, baş verənlər
strateji sabitliyə yeni ciddi maneə deyil.
Öz növbəsində, Beynəlxalq Sülh üçün
Karnegi Fondunun nüvə siyasəti üzrə
eksperti Ankit Panda ABC News telekanalına müsahibəsində Moskvanın bu
addımını “Vaşinqtona təzyiq göstərmək
üçün kinsiz cəhd”, “təhlükəsizliyi riskə
atan uğursuz qərar” adlandırıb.
Bununla belə, “The Guardian” qəzeti
yazır ki, SHS-3 hələ də qüvvədədir və
yoxlamalarla bağlı vəziyyətə baxmayaraq, Rusiya nüvə arsenalının hərəkəti
və ya statusunda dəyişikliklər barədə
məlumat verməkdə davam edir. NATO
baş katibinin sabiq müavini Rouz
Qetemeller Böyük Britaniya qəzetinə
deyib ki, son aylarda Dövlət Departamentinin aldığı bu cür bildirişlərin sayı
artıb. Xanım Qetemellerin fikrincə, bu,

Moskvanın silahlara nəzarət sazişlərinə
əməl etmək öhdəliyindən xəbər verir.
Əlbəttə, SHS-3 müqaviləsinin
sonrakı statusunu müzakirə etməkdən
yayınmaq mümkün olmayacaq.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu
mövzu təkcə Rusiya və ABŞ xalqları
üçün deyil, həm də qlobal təhlükəsizlik
üçün çox vacibdir. Ekspertlərin fikrincə,
Vaşinqton sazişi daha sərfəli şərtlərlə
yenidən müzakirə etmək üçün geosiyasi vəziyyətdən istifadə etməyə
ümid edir. Yeri gəlmişkən, ABŞ Rusiyanı strateji sabitlik məsələlərində
irəliləyişin olmamasında günahlandırır.
Belə ki, ABŞ dövlət katibinin silahlara
nəzarət üzrə köməkçisi Mallori Stüartın
sözlərinə görə, Moskva “Vaşinqtonun
təkliflərini rədd edib və bundan sonra
Ukraynada hərbi əməliyyata başlayıb”.
M.Stüart silahlara nəzarət forumunda
çıxışı zamanı deyib ki, indi danışıqları
bərpa etmək üçün Rusiya “xoş niyyət”
nümayiş etdirməlidir.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki,
nüvə obyektlərinin qarşılıqlı yoxlanması
Rusiya və ABŞ-ın SHS-3-ə necə əməl
etdiklərinə nəzarət etməyə imkan verən
əsas vasitədir. Müqavilənin qüvvədə olduğu 11 il ərzində tərəflər 328 yoxlama
keçiriblər və 21,4 min bildiriş mübadiləsi
aparıblar. Praktiki nöqteyi-nəzərdən Rusiyanın müvəqqəti qadağası heç nəyi
dəyişməyib. Çünki yoxlamalar iki ildən
artıqdır aparılmırdı.
Rusiya Beynəlxalq Məsələlər üzrə
Şurasının eksperti Aleksandr Yermakovun sözlərinə görə, 2020-ci ilin qərarı
qarşılıqlı olmuşdu. İndi isə dünya belə
bir vəziyyətlə qarşılaşır ki, bir tərəf
müqavilənin normalarına istinad edərək,

faktiki olaraq, digərini müfəttişliklərdən
imtina edib. Bu SHS-3 müqaviləsini
ləğv edə bilərmi? Onun sözlərinə görə,
hazırda vəziyyət daha əlverişlidir,
halbuki Açıq Səma Razılaşmasının
əsas hissələrindən biri dayandırılır.
Bununla yanaşı, Aleksandr Yermakov düşünür ki, Rusiya müqavilənin
qorunub saxlanmasının və fəaliyyət
göstərməsinin tərəfdarıdır. Ekspert
hesab edir ki, sənədin taleyi rəsmi
Vaşinqtonun Rusiya qərarına necə reaksiya verəcəyindən asılı olacaq. Onun
fikrincə, ABŞ Prezident Administrasiyası
ya bu məsələdə əyləci basacaq, ya
ciddi cavab addımları atacaq, yaxud
kəskin eskalasiyaya gedəcək (məsələn,
məlumat mübadiləsini dayandıracaq).
Xatırladaq ki, tərəflər 2019-cu ildə
İsveçrədə strateji sabitlik üzrə dialoqa
başlamışdılar. Rusiyanı Xarici işlər
nazirinin müavini Sergey Ryabkov,
ABŞ-ı isə dövlət katibinin birinci müavini
Vendi Şerman təmsil etmişdi. İki raund
məsləhətləşmələrdən sonra iki işçi qrup
yaradılmışdı. 2021-ci ilin dekabrında isə
vəziyyət kökündən dəyişdi: Rusiya ABŞ
və NATO-dan təhlükəsizlik zəmanəti
verməsini tələb etdi. Rəsmi Moskva
ABŞ və NATO-dan Alyansın Şərqə
doğru genişlənməsini dayandırmalarını tələb etdi. Bundan sonra silahlara
nəzarət məsələsi arxa plana keçdi.
Sabitlik üzrə dialoq tədricən təminatlar
üzrə daha böyük və mürəkkəb danışıqların bir hissəsinə çevrildi. Bu təmaslar
bir neçə məktub mübadiləsinə qədər
azaldı və fevralın 24-də Ukraynada
hərbi əməliyyatlar başlayandan sonra
danışıqlar dayandırıldı.
2022-ci il avqustun 1-dən 26-dək
Nyu-Yorkda keçirilən Nüvə Silahlarının
Yayılmamasına dair Müqavilənin həyata
keçirilməsi üzrə X icmal konfransı
nüvə silahlarına nəzarət haqqında
yenidən danışmağa məcbur oldu. Bu
münasibətlə Rusiya Federasiyası və
ABŞ prezidentlərinin bəyanatları medianın diqqətini çəkdi. Belə ki, Vladimir
Putin 1985-ci ildə Mixail Qorbaçov və
Ronald Reyqanın bəyanatı əsasında
2021-ci ildə Co Baydenlə Cenevrə
sammitində qəbul etdikləri düsturu
təkrarladı. Kremlin rəhbəri bildirdi ki,
Rusiya nüvə müharibəsində qaliblərin
ola bilməyəcəyindən və bu müharibənin
heç vaxt olmayacağından çıxış edir.
Onun sözlərinə görə, Rusiya dünya
birliyinin bütün üzvləri üçün bərabər və
bölünməz təhlükəsizliyin tərəfdarıdır.
Bir sözlə, ABŞ və Rusiya arasında
ciddi fikir ayrılığı SHS-3 kimi strateji
müqavilənin gələcək taleyini sual altına
qoyur. Hər iki tərəfdən səsləndirilən qarşılıqlı ittihamlar belə deməyə əsas verir
ki, müqavilənin müddətinin artırılması
ilə bağlı danışıqlar tezliklə başlamayacaq. Bu da təbii ki, strateji təhlükəsizlik
məsələsinin hələ uzun müddət dünyanı
narahat edəcəyindən xəbər verir.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

Şəhid Eldar Həsənlinin
xatirə mərasimi keçirilib
İkinci Qarabağ müharibəsində otuz ilə yaxın işğal altında qalan
torpaqlarımızın azad olunması ölkəmizin şanlı səhifəsidir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin rəhbərliyi, qəhrəman əsgər və zabitlərimizin
şücaəti sayəsində yurd yerlərimizin azad olunması düşmənin
məkrli siyasətinə son qoydu. Hələ 1994-cü ildə cəbhə bölgəsində
atəşkəs əldə olunsa da, dəfələrlə bu atəşkəsin pozulması, sərhəd
bölgələrimizdə hərbçilərimizin, mülki vətəndaşların, uşaq və qocaların
belə öldürülməsi, danışıqların heç bir nəticə verməməsi son çarənin
müharibə, hərb yolu olduğunu ortaya çıxardı.
Üçtərəfli Bəyanatın imzalanması,
Ermənistanın məğlub olaraq kapitulyasiya sənədini imzalaması ilə nəticələnən
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra da
düşmən dinc durmaq istəmədi və tarixi
ədalət bərpa olundu. Təəssüf ki, müharibə
başa çatdıqdan sonra da azad olunan
ərazilərdə müəyyən səbəblərdən həlak
olan hərbçi-əsgərlərimizin xatirə və anım
günləri də keçirilir. Həmin mərasimlərdə
şəhidlərin əzizləri ilə yanaşı, ictimaiyyət
nümayəndələri də iştirak edirlər.

2021-ci il avqust ayının 13-də, axşam
saatlarında Kəlbəcər rayonu ərazisində baş
verən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı hərbi
qulluqçular – leytenant Həsənli Eldar Müşfiq
oğlu və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
hərbi qulluqçusu, çavuş Cəfərov Anar
Müstəqim oğlu şəhid olmuşdular.
Eldarın şəhidliyinin ildönümü
mərasimindən əvvəl onun məzarı ziyarət
olunub. Yaşadığı Nətavan küçəsi, ev
1 ünvanında xatirə lövhəsinin açılışı
olub. Əvvəlcə şəhidlərin ruhuna dualar
oxunub, bir dəqiqəlik sükutla xatirələri
yad edilib. Tədbirdə Mingəçevir İcra
Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov,
şəhər bələdiyyəsinin sədri Ramiz Əliyev,
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Mingəçevir şəhər
şöbəsinin rəisi, şəhər mühafizəsinin rəisi,
şəhid anaları, qazilər, məktəblilər iştirak
ediblər.
İlham İsmayılov tədbirdə çıxış edərək
Vətən torpaqları uğrunda həlak olan
şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyib, bütün
şəhid valideynlərinə səbrlər diləyib, qazilərə

cansağlığı arzulayıb. Bildirib ki, ölkəmizin
ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuş əsgərlərin
xatirəsi daim yaddaşlarda qalacaq. Məhz
onların göstərdiyi şücaət nəticəsində işğal
altında olan torpaqlarımız bu gün azaddır.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu 44 gün
davam edən Vətən müharibəsində bir
daha dünyaya qüdrətini göstərib. Bu gün
Azərbaycan qalib dövlət kimi tanınır, dünya
dövlətləri arasında nüfuzu artır.
Daha sonra şəhidin oxuduğu 19 nömrəli
məktəbin müəllim və şagird kollektivi
çıxış edib, şeirlərlə şəhidi yad ediblər.
“Nur” dəstək qrupunun könüllüləri Vətənə,
torpağa, şəhidlərə həsr olunmuş şeirlər
səsləndiriblər.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin,
məkanları cənnət olsun!

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Neft-qaz sektorunda 36,6 milyard manatlıq
ümumi daxili məhsul istehsal olunub
Dövlət Statistika
Komitəsi bildirib ki,
Ümumi Daxili Məhsul
neft-qaz sektorunda cari
ilin yanvar-iyul aylarında
əvvəlki ilin müvafiq
dövrünə nisbətən 99,6
faiz artaraq 36 milyard
642,6 milyon manat olub.
İyul ayında iyuna nisbətən
istehsalçı qiymətləri indeksi
neft-qaz sənayesi məhsulları
üzrə 92,4 faiz təşkil edib.
Neft-qaz sənayesi üzrə
qiymət indeksləri cari ilin iyul
ayında ötən ilin müvafiq ayına nisbətən 236,4 faiz, bu ilin
yanvar-iyul aylarında keçən
ilin müvafiq dövrünə nisbətən
254,7 faiz artıb.

Sənaye məhsullarının
istehsalçı qiymətləri indeksinin isə neft-qaz sənayesində
2022-ci ilin yanvar- iyul

aylarında 2021-ci ilin müvafiq
aylarına nisbətən 218,8 faiz
artımı qeydə alınıb.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
“ASCO”-nun gəmilərinə polad burazların və
propilen kəndirlərin satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla
elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və
ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət
üçün son müddət 19 avqust 2022-ci il saat
17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici

dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00,
daxili: 1132.
Ünvan – Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.
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ABŞ
İnflyasiya ilə mübarizə
Prezident Cozef
Bayden Konqres
tərəfindən təsdiq
edilmiş 430 milyard
dollarlıq inflyasiyanın
azaldılması paketini
imzalayıb. Qanun
layihəsi bir sıra
tədbirləri, o cümlədən,
federal büdcə kəsirini, vətəndaşların səhiyyəyə xərclərini
və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəni əhatə edir. Bundan əlavə,
iri şirkətlərin vergilərinin artırılması nəzərdə tutulur ki, bu
da təklif olunan proqramlar üçün lazım olan vəsaiti qismən
təmin etməlidir. ABŞ hökuməti bütün görülən tədbirlərin
gələcəkdə ölkədə inflyasiyanı azaldacağına ümid edir.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

İraq
Oğurlanmış əsər tapılıb
Məşhur ispan
rəssamı Pablo Pikassonun oğurlanmış
tablosu İraqın Diyala
əyalətində tapılıb.
Bildrilir ki, milyonlarla
dollar dəyəri olan əsər
iraqlı narkotacirlərin
sığınacağından
tapılıb. İraq polisinin
narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı departamentinin
rəisi, polkovnik Bilal Subhi bildirib ki, üç narkotik qaçaqmalçısının həbs olunduğu əməliyyat zamanı məşhur rəssamın
oğurlanmış tablosu aşkar edilərək götürülüb.
Qeyd edək ki, əlavə təfərrüatlar açıqlanmayıb.
Rəssamın adını daşıyan Pablo Pikasso Fondu isə
məsələyə münasibət bildirməyib.
Xəbəri “Arabnews” verib.

CAR
Kömür ixracı artıb
Cənubi Afrika
Respublikasından
(CAR) Avropaya
kömür ixracı cari ilin
birinci yarısında ötən
ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 8 dəfə
artıb. Bu barədə
CAR-ın energetika
kömürü ixracatçısı “Thungela Resources” şirkəti məlumat
yayıb. Bildirilir ki, Almaniya, Danimarka, İtaliya, Niderland,
Ukrayna və Fransa CAR-dan kömür idxal edən Avropa
ölkələri arasında artım tempinə görə liderlərdir. Qeyd edilir
ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda tətbiq edilən sanksiyalar Avropa ölkələrinin CAR-dan kömür idxalını dəfələrlə
artırıb. Bu ilin ilk beş ayında CAR şirkətləri Avropaya 3,2
milyon ton kömür tədarük edib.
Xəbəri SABC verib.

Bolqarıstan
Rekord inflyasiya
Bolqarıstanın Milli
Statistika İnstitutu
ölkədə inflyasiyanın
rekord səviyyəyə
çatdığını açıqlayıb.
Bildirilir ki, cari ilin iyul
ayında Bolqarıstanda
inflasiya səviyyəsi
illik 17,3 faizə
yüksəlib. Bu ilin iyun ayı ilə müqayisədə iyulda əyləncə və
mədəniyyət xidmətləri 7,4 faiz, mənzil, su, işıq, təbii qaz
isə 5,2 faiz bahalaşıb.
Xəbəri TASS verib.

İngiltərə

Andrey Yermak:
Dünyanın dəstəyinə
ehtiyacımız var
Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri
Andrey Yermak beynəlxalq ictimaiyyətə
müraciət edib. O, bu barədə özünün
“Twitter” səhifəsində yazıb. Xəbəri
UNİAN agentliyi yayıb.
“Rusiya ilə müharibədə bizim dünyanın
həmrəyliyinə və dəstəyinə çox ehtiyacımız
var. Ona görə də bu gün bizimlə olan hər
bir liderə, hər bir beynəlxalq siyasətçiyə
minnətdarıq. Bu müharibədə bizim qələbə
qazanacağımıza inanan hər kəsə təşəkkür
edirik. Bu, sivilizasiyanın barbarlıq üzərində
qələbəsi olacaq”,- deyə o paylaşımında qeyd
edib.
Bu arada Ukrayna daxili işlər nazirinin
müavini Vadim Denisenko mətbuata açıqlamasında deyib ki, düşmən cəbhədə fəlakətlə
üzləşib. Lakin dayanmaq fikrində deyil.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

İsveçin Baş naziri
Maqdalena Andersson NATO-ya
üzvlüklə bağlı Türkiyənin şərtlərini
yerinə yetirəcəklərini bəyan edib.
“Anadolu” agentliyi xəbər verir ki,
bu barədə İsveç hökumətinin rəhbəri
jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Qeyd edək ki, bu il iyunun sonunda İspaniyanın paytaxtı Madriddə imzalanan razılaşma
sənədinə əsasən, Türkiyənin İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlüklərini təsdiqləməsi
üçün namizəd ölkələr bu vaxta qədər öz
ərazilərində fəaliyyətlərinə “göz yumduqları”
terrorçuları təhvil verməlidirlər. Rəsmi Ankara
daha əvvəl bildirmişdi ki, terrorçular qaytarılmasa, hər iki ölkənin Alyansa üzvlüyünə veto
qoyulacaq.

Qitələrarası fiber optik internet şəbəkələri
ABŞ-Çin rəqabətində yeni cəbhə açır
ABŞ Çinin “Pakistan-Şərqi Afrika-Avropa
Bağlantısı” (PEACE) layihəsinə qarşı “Cənub-Şərqi
Asiya-Yaxın Şərq-Qərbi Avropa 6” (SEA-ME-WE 6)
layihəsi ilə Asiya və Avropanı birləşdirən internet
şəbəkələrinə nəzarət edəcək 19 min 200 kilometrlik
sualtı kabel şəbəkəsinin yaradılmasına start verib. Bu
barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.
Dünyanın iki ən böyük
iqtisadiyyata malik ölkəsi olan
ABŞ və Çin arasında geostrateji və texnoloji rəqabət
qitələrarası fiber optik
internet şəbəkələrinin yaradılması üzrə rəqabətli təklif və
layihələrdə öz əksini tapır.
ABŞ dövlət katibi Entoni
Blinken keçən həftə Afrika
ölkələrinə səfəri zamanı
prezident Co Baydenin G7
Sammitində elan etdiyi “Qlobal İnfrastruktur Tərəfdaşlığı
Təşəbbüsü” (PGII)
çərçivəsində Asiya və Avropanı birləşdirən sualtı fiber

optik internet kabel infrastrukturunun maliyyələşdirildiyinə
başlanıldığını bildirib.
ABŞ-ın SubCom telekommunikasiya şirkəti tərəfindən
həyata keçirilən 600 milyon
dollarlıq SEA-ME-WE 6
layihəsinin Sinqapurdan
başlayaraq Cənub-Şərqi Asiyada Hind okeanı, Ərəbistan
dənizi, Qırmızı dəniz və
Aralıq dənizini keçərək qərbə
doğru Fransaya çatması
planlaşdırılır.
Layihədə Sinqapur,
Malayziya, Banqladeş, ŞriLanka, Hindistan, Pakistan,

İspaniyada 22 nəfər
xəsarət alıb
 İspaniyada Valensiyadan Saraqossaya
gedən sərnişin qatarı Valensiya əyalətinin
Bexis yaşayış məntəqəsində meşə yanğını
səbəbindən dayanıb və geri qayıtmaq
məcburiyyətində qalıb.
Maşinistin vaqonları tərk etməmək
haqqında məlumatına
baxmayaraq 20
nəfər vaqonu tərk
edib və xəsarət
alıb. Onları qoruyan
yanğınsöndürənlərdən
də iki nəfəri xəsarət
alıb. Xəsarət alanlar vertolyotla
xəstəxanaya çatdırılıblar. Onlardan üç
nəfərinin vəziyyəti ağır
qiymətləndirilir. Qatarı
tərk etməyən sərnişinlər xəsarət almayıblar.
“El Mondo”nun məlumatına görə, nəinki İspaniyada,
bütün Avropada meşə yanğınları davam edir. Son 16 ildə
Avropa belə güclü meşə yanğınları görməyib.

Maldiv adaları, Cibuti,
Səudiyyə Ərəbistanı, Misir və
Fransanın internet infrastrukturu ilə təmin edilməsi
planlaşdırılır. Saniyədə 12,6
terabayt məlumat ötürmə
qabiliyyətinə malik 10 fiber
kabel cütündən ibarət olacaq
şəbəkə marşrut üzrə digər

ölkələrə xətlərin qoşulması
variantını təklif edir.
Şəbəkənin 2025-ci ilin birinci
rübündə tamamlanması və
istifadəyə verilməsi nəzərdə
tutulur.

ÂÂAvqustun 18-də
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında
yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq
küləyi əsəcək. Gecə 23-26°, gündüz 3538°, Bakıda gecə 24-26°, gündüz 35-37° isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu,
nisbi rütubət gecə 50-60, gündüz 30-35 faiz
olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun
temperaturu: Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt,
Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zoqulba)
27-28° isti, Cənub çimərliklərində: (Türkan,
Hövsan, Sahil, Şıx) 28-29° isti olacaq.
ÂÂNaxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
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Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti ucuzlaşmaqda
davam edir. Londonun “İCE” (“Inter Continental
Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent”
markalı neftin qiyməti 1,37 faiz azalaraq bir bareli 93,34
dollar olub.

Neft ucuzlaşmaqda
davam edir

“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 0,90 faiz azalaraq bir bareli 87,31,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,53 faiz
azalaraq bir bareli 94,11 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiymətinin azalması təbii haldır. Dünyada gedən qlobal geosiyasi vəziyyət neftə olan tələbatı artırır. Dünya bazarında “qara
qızıl”ın qiyməti artmaqda davam edəcək. Mütəxəssislərin
fikrincə, əgər neftin qiyməti belə davam edərsə Fars körfəzi
ölkələri gələn beş ildə neftdən 1,4 trilyon dollar xalis gəlir
əldə edəcəklər.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

“Çelsi”də yeni müqavilə
İngiltərənin
“Çelsi” klubunun
baş məşqçisi
Tomas Tuxellə
müqavilə
müddətini
uzatmaq istəyir.
Bildirilir ki,
“zadəganlar” alman mütəxəssisə
2026-cı ilin yayına qədər nəzərdə tutulmuş müqavilə təklif
edəcək. Qeyd edək ki, Tuxelin cari müqaviləsi 2024-cü ilə
qədər nəzərdə tutulub.
Xəbəri “Futbolhd” verib.

V.Denusenki jurnalistlərə deyibdir: “Rusiya
ordusu 3 günə Kiyevə girməyi planlaşdırırdı. Amma onlar hələ də Donetsk vilayətinin
inzibati sərhədlərinə çata bilmirlər. Onların
döyüşmək imkanlarının olmadığı aydındır. Amma hələ dayanmaq fikirləri yoxdur.
Təəssüf ki, biz proseslərin sabah bitəcəyini
düşünə bilmərik”.
V.Denisenkonun fikrincə, müharibənin
sonu hələ çox uzaqdadır. O, hazırda bir
çox ərazilərdə şiddətli döyüşlərin getdiyini söyləyib. Qeyd edək ki, hazırda ən ağır
döyüşlər Donetsk vilaytində və Xerson şəhəri
istiqamətində gedir. Hər iki tərəfdən hər gün
onlarla əsgər və zabitini öldürüldüyü bildirilir.

İsveçin Baş naziri:
NATO-ya üzvlüklə bağlı
Türkiyənin şərtlərini
yerinə yetirəcəyik

əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 22-27°, gündüz 35-40°, bəzi yerlərdə 41°
isti olacaq.
ÂÂXankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 14-19°, gündüz 26-31° isti
olacaq.
ÂÂŞərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 14-19°, gündüz 26-31° isti olacaq.
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 20-25°, gündüz 34-39° isti olacaq.

ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 20-25°, gündüz 33-38°, dağlarda gecə
16-21°, gündüz 27-32° isti olacaq.
ÂÂMingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək, ayrıayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 21-26°,
gündüz 35-40°, bəzi yerlərdə 41-42° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 21-24°, gündüz 34-38°, dağlarda gecə
21-24°, gündüz 27-32° isti olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

Xatırladaq ki, bu il fevralın 24-də Rusiyanın
Ukraynaya hücumu ilə başlanan və artıq altı
aya yaxındır davam edən Rusiya-Ukrayna
savaşından sonra, İsveç Finlandiya ilə bərabər
özünün milli təhlükəsizliyini gücləndirmək
məqsədilə Şimali Atlantika Alyansına–
NATO-ya üzv olmaq niyyətinə düşüb.
Məlum olduğu kimi, NATO-nun hazırda 28
üzvü var. İsveç və Finlandiya da quruma üzv
qəbul olunsalar, üzvlərin sayı 30-a çatacaq. Alyansa üzv ölkələrin böyük əksəriyyəti İsveç və
Finlandiyanın bu təşəbbüsünü dəstəkləyirlər.
Ekspertlərin fikrincə, böyük ehtimalla İsveç və
Finlandiya hökumətləri Türkiyənin tələblərini
yerinə yetirməyə çalışacaqlar.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına
görə, son sutka ərzində ölkədə 33 min 106 nəfər
koronavirus infeksiyasına yoluxub. 3167 nəfər
xəstəxanaya yerləşdirilib. 22 min 680 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb. 63 nəfər vəfat edib.

Rusiyada yoluxma
yenidən artdı

Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma paytaxt Moskvada
(10 min 241 nəfər), Sankt-Peterburq şəhərində (3881 nəfər),
Moskva vilayətində ( 1968 nəfər) və Krasnodar vilayətində
(1100 nəfər) qeydə alınıb.
Pandemiya başlanandan Rusiyada 18 milyon 964 min
246 nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. 18 milyon 194 min
750 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 383 min 300 nəfər
koronavirus infeksiyasının qurbanı olub.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Alimlər Marsda oksigen
əldə etməyin yolunu tapıb
“Journal of Applied Physics” jurnalında dərc
olunmuş elmi məqalədə qeyd edilir ki, ABŞ-ın
Massaçusets Texnologiya İnstitutunun rəhbərlik
etdiyi beynəlxalq tədqiqatçılar qrupu plazmadan
istifadə etməklə Mars mühitində oksigen hasil etmək
üçün yeni metod hazırlayıblar. Bu barədə “Qazeta.ru”
məlumat yayıb.

Məqalədə deyilir: “Oksigen əldə etmək üçün karbon
dioksid molekullarının parçalanması mürəkkəb prosesdir.
Bundan əlavə, reaksiya zamanı əldə edilən qaz qarışığından
oksigeni ayırmaq da əlavə çətinlikdir. Plazma hər iki problemi həll etməyə kömək edəcək”.
Plazma – maddənin dördüncü halıdır. Plazma elektronlar və ionlar kimi sərbəst yüklü hissəcikləri ehtiva edir.
Elektronları elektrik sahələrindən istifadə edərək asanlıqla
səpələmək olar.
Elektronlar karbon dioksid molekulu ilə toqquşduqda onu
ayıra bilər, bununla da oksigen və qaz qarışığı yarada bilər.
Plazmada yaranan istilik isə oksigenin ayrılmasına kömək
edir. Alimlər öz nəzəriyyələrini eksperimental olaraq sübut
ediblər.
Alimlər bildiriblər ki, texnologiya Marsda həyatı təmin
edən sistemlərin, o cümlədən yanacaq, tikinti materialları
və gübrələrin təkrar emal edilməsi üçün lazım olan xammal
və əsas kimyəvi maddələrin hazırlanmasında mühüm rol
oynaya bilər.
Yenilik, həmçinin Yerdəki iqlim dəyişikliyi probleminin
həllində də faydalı olacaq.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”
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