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Litva Prezidenti Gitanas Nausedanın Azərbaycana rəsmi səfəri
Rəsmi qarşılanma mərasimi

Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Litva Respublikasının
Prezidenti Gitanas Nausedanın mayın 18-də rəsmi qarşılanma mərasimi olub.
Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının
 alğalandığı meydanda Litva Respublikasının
d
Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi

düzülmüşdü. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Litva Respublikasının
Prezidenti Gitanas Nausedanı qarşıladı.

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Litva Respublikasının Prezidentinə raport verdi.
Prezident Gitanas Nauseda Azərbaycan
əsgərlərini salamladı.
Prezident İlham Əliyev və Prezident Gitanas
Nauseda fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından

keçdilər. Litva Respublikasının və Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himnləri səsləndirildi.
Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları
altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
və Litva Prezidenti Gitanas Nausedanın qarşısından keçdi.

Azərbaycan nümayəndə heyəti Litva
Prezidentinə, Litva nümayəndə heyəti isə
Azərbaycan Prezidentinə təqdim olundu.
Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər.
AZƏRTAC
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Azərbaycan və Litva prezidentlərinin görüşü olub

Azərbaycan və Litva prezidentlərinin
geniş tərkibdə görüşü

Mayın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda ilə geniş
tərkibdə görüşü olub. Görüşdə çıxış edən Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev dedi:

Mayın 18-də rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Litva Respublikasının
Prezidenti Gitanas Nauseda ilə görüşü olub. Litva Prezidentini
salamlayan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dedi:
– Cənab Prezident, Azərbaycana xoş
gəlmisiniz. Sizi görməyimə çox şadam
və ölkəmizdə xoş vaxt keçirməyinizi
arzu edirəm. Əminəm ki, səfəriniz
ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafına mühüm
töhfə verəcəkdir. Biz əməkdaşlığımızın
səviyyəsindən məmnunuq. Səfəriniz
çərçivəsində bir sıra tədbirlər baş tutacaq ki, onların arasında biznes forum
da var. İşgüzar dairələrimiz arasında
praktiki fəaliyyətlə bağlı qarşılıqlı böyük
maraq var.
Əlbəttə, siyasi əlaqələrimiz, siyasi
dialoq və regional vəziyyət bu gün
müzakirə edəcəyimiz məsələlər sırasındadır və mən həqiqətən də şadam ki,
biz Bakıda görüşmək imkanı əldə etmişik. İki il bundan öncə bizim videokonfrans vasitəsilə görüşümüz oldu. Mən bu
təşəbbüsə görə minnətdaram, bu, bizim
ilk tanışlığımız idi. Bu gün isə Sizi qəbul
etməyimdən məmnunam. Əminəm

ki, özünüzü Azərbaycanda evinizdəki
kimi hiss edəcəksiniz və buradan xoş
xatirələrlə ayrılacaqsınız. Bir daha xoş
gəlmisiniz, səfərinizin xoş keçməyini
arzu edirəm.
Litva Prezidenti Gitanas Nauseda
dedi:
– Sağ olun, qonaqpərvərliyinizə görə
təşəkkür edirəm. Bu, ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişafına əlavə
təkan vermək üçün çox yaxşı fürsətdir.
Mən ümidvaram ki, biz bu potensialı müəyyənləşdirərək ondan istifadə
edəcəyik. Buraya bizneslə yanaşı,
ictimai həyatın müxtəlif sahələri də daxildir. Əlbəttə, regional təhlükəsizlik və
Avropa İttifaqı ilə münasibətlər mühüm
əhəmiyyət kəsb edən məsələlər sırasındadır. Litva hər zaman Qafqaz ölkələri
ilə Avropa İttifaqı arasında daha sıx dialoqu dəstəkləyib. Biz Şərq Tərəfdaşlığı
layihəsini də güclü şəkildə dəstəkləyirik

və bu məsələni də Sizinlə müzakirə
etmək arzusundayıq.
İkitərəfli münasibətlərimiz və iqtisadi
əlaqələrimiz əhəmiyyətlidir və şadam
ki, məni işgüzar dairələri təmsil edən
nümayəndə heyəti müşayiət edir. Onlar
xüsusi tədbirdə iştirak edərək, mümkün iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini
nəzərdən keçirəcəklər. Düzgün
bilirəmsə, biz də orada açılış nitqi ilə
çıxış edəcəyik.
Əlbəttə, mədəniyyət və təhsil
sahələri də vacibdir. Bizim iki universitetimizin rektoru və digər universitetləri
təmsil edən nümayəndələr də
Azərbaycanda səfərdədirlər. O
 nlar
müştərək proqramları müzakirə
edəcəklər ki, bu sahədə də əlaqələr
daha yüksək səviyyəyə qalxsın.
Zənnimcə, ölkələrimiz arasında
müəyyən coğrafi məsafə olsa da,
xalqlarımız 1990-cı illərdən bəri mədəni
əlaqələri yaxşı xatırlayır. Bu baxımdan,
bu sahəyə də təkan verilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
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– Cənab Prezident, nümayəndə
heyətinin üzvləri, bir daha Azərbaycana
xoş gəlmisiniz. Bir qədər əvvəl
biz cənab Prezidentlə ikitərəfli
əməkdaşlığımızın müxtəlif mühüm
məsələləri, eləcə də regional inkişaf,
sözsüz ki, Avropa İttifaqı-Azərbaycan
əməkdaşlığı ilə bağlı çox yaxşı və geniş
müzakirələr apardıq. Biz baxışlarımızda
çox oxşarlıq olduğunu görürük.
İkitərəfli əlaqələrin inkişafına gəlincə,
biz çox nikbin fikirdəyik. Biz cənab
Prezidentlə iqtisadi sektorda ümidverici olduğunu düşündüyümüz sahələri
müzakirə etdik. Düşünürəm ki, bu gün
nümayəndə heyətlərinin üzvləri artıq
təmaslara başlayıb və bunu davam
etdirəcəklər. Çünki müxtəlif sahələrə
məsul olan şəxslər arasında birbaşa şəxsi təmaslar qurmaq vacibdir.
Əlbəttə ki, biznes forum çox ümidvericidir. Bilirəm ki, sənədlər imzalanacaq,
həmçinin mühüm olan odur ki, biznes
dairələrimiz arasında birbaşa təmaslar
qurulacaq. Cənab Prezidentlə müzakirə
etdiyimiz kimi, potensial əməkdaşlıq
sahələri, – informasiya texnologiyalarından başlayaraq, kənd təsərrüfatı, turizm,
enerji, bərpaolunan enerji mənbələri,
nəqliyyata qədər, – həqiqətən də çox
genişdir. Düşünürəm ki, biz çox yaxşı

nəticələrə nail ola bilərik. Çünki bizim
münasibətlərimizin çox yaxşı siyasi
təməli var və Prezidentin rəsmi səfəri
ikitərəfli əlaqələrdə mühüm amildir.
Həmçinin Avropa İttifaqı-Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi yolları
ilə bağlı qarşılıqlı anlaşma var. Biz
Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələrə dair
Azərbaycanın planlarını dəstəklədiyinə
görə Litvaya, onun hökumətinə,
Prezidentinə minnətdarıq. Əlbəttə ki, bu
yaxşı fürsətdən istifadə edərək ikitərəfli
əlaqələri gücləndirməliyik. Həmçinin
biz regional vəziyyəti, Azərbaycanla
Ermənistan arasında münasibətlərin
normallaşması prosesini geniş müzakirə
etdik. Bilirəm ki, Azərbaycandan sonra
Prezident Ermənistana səfər edəcək.
Beləliklə, əminəm ki, bu səfər başa
çatandan sonra onda tam təsəvvür
formalaşacaq. Amma bizim mövqeyimiz çox açıqdır. Biz Ermənistanla
sülh sazişi imzalamaq istəyirik. Biz
münasibətləri normallaşdırmaq və
düşmənçilik səhifəsini çevirmək istəyirik.
Beləliklə, cənab Prezident, nümayəndə
heyətlərinin üzvləri arasında müzakirə
olunmalı çox məsələlər var.
Bir daha xoş gəlmisiniz və
Azərbaycana səfər etdiyiniz üçün Sizə
təşəkkür edirik.

Litva Prezidenti Gitanas Nauseda
dedi:
– Təşəkkür edirəm, cənab Prezident.
Siz bizim müzakirə etmək imkanımızın
olduğu məsələləri artıq qeyd etdiniz.
Onların arasında regionda təhlükəsizliklə
bağlı vəziyyət və ümumilikdə bir çox
sahələrdə əməkdaşlığımız və iqtisadi
əməkdaşlıq xüsusilə mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Məhz bu səbəbdən nazir
müavinlərindən ibarət nümayəndə
heyəti, iqtisadiyyat, nəqliyyat, təhsil,
kənd təsərrüfatı nazirlərinin müavinləri
mənimlə birlikdədirlər. Biz artıq çox
ümidverici ola biləcək sahələri müzakirə
etdik, xüsusilə ölkələrimiz arasında
ticarət dövriyyəsinin artmasına nail olmağa çalışırıq. Mən artıq Azərbaycandan
idxalın bir neçə dəfə artdığının şahidi
oldum. Əfsuslar olsun ki, bizim ixracımızla bağlı vəziyyət bu cür deyil. İstənilən
halda, şadıq ki, sizin işləriniz yaxşı gedir.
Mən Litva üçün əhəmiyyəti getdikcə
artan sahələrdə əməkdaşlıq üzrə böyük
potensial görürəm. Bunlar yüksək əlavə
dəyərə malik sektorlardır. Maliyyə texnologiyası, İKT, biotexnologiyalar, lakin,
əlbəttə ki, ənənəvi sahələr də, ərzaq
məhsulları mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Litva ənənəvi olaraq ərzaq məhsullarının
ixracında çox güclü olub. İxracımızın ən
böyük hissəsi Avropa İttifaqı bazarının
payına düşür. Bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı
bazarının tələbləri çox yüksəkdir.
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Azərbaycan və Litva prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər
Prezident İlham Əliyevin bəyanatı

Prezident Gitanas Nausedanın bəyanatı

Mayın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda mətbuata
bəyanatlarla çıxış ediblər.
– Cənab Prezident.
Xanımlar və cənablar.
Cənab Prezident, bir daha
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən
Sizi bizim ölkədə qəbul etməkdən çox
məmnunam. Azərbaycana rəsmi səfər
etdiyiniz üçün çox sağ olun. Biz bunu
dostluq və tərəfdaşlıq əlaməti hesab edirik. Litva ilə Azərbaycan uzun illərdir ki,
strateji tərəfdaşdırlar. Aramızda imzalanmış Strateji Tərəfdaşlıq üzrə Bəyannamə
həqiqətən əməkdaşlığımızın mahiyyətini
əks etdirir. Bu gün cənab Prezidentin
səfəri bir daha əməkdaşlığımızın strateji
mahiyyətini təsdiq edir.
Biz bir çox məsələləri müzakirə etdik.
Əlbəttə ki, biz məmnuniyyətlə ölkələrimiz
arasındakı güclü siyasi əlaqələri, ikitərəfli
gündəliyə aid müxtəlif məsələlərin
həllinə kömək edən siyasi dialoqu
vurğuladıq. İki il öncə cənab Prezident
ilə videokonfrans vasitəsilə danışmaq
imkanımız olub, çox konstruktiv və
məhsuldar müzakirələr aparılıb. İndi də
canlı olaraq ikitərəfli gündəliyə dair çoxlu
vacib məsələlər haqqında danışmaq
imkanımız oldu.
Bildiyiniz kimi, bu gün biz
ölkələrimizin işgüzar dairələri qarşısında
çıxış edəcəyik. Bilirəm ki, iş qurmaqda
böyük qarşılıqlı maraq var. Bu gün biz
həm ikitərəfli, həm də geniş tərkibdə
görüşlərimiz zamanı iqtisadi, ticarət,
nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, təhsil, enerji,
idman və başqa sahələrdə əməkdaşlığın
müxtəlif aspektlərini geniş müzakirə
etdik.
Əlbəttə ki, biz bu gün Cənubi Qafqazda münaqişədən sonrakı vəziyyəti
də müzakirə etdik. Mən bir daha
Azərbaycanın mövqeyini ifadə etdim ki,
biz Cənubi Qafqazı sülh, əməkdaşlıq və
qarşılıqlı fəaliyyət bölgəsi kimi görmək
istəyirik. Düşünürəm ki, İkinci Qarabağ
müharibəsindən sonra bu əməkdaşlıq
formatını yaratmaq üçün imkan var. Biz,
həmçinin gürcüstanlı həmkarlarımız
ilə bu barədə fikir mübadiləsi apardıq və onlar da bu seçimi çox müsbət

qiymətləndirdilər. Lakin təəssüf ki,
Ermənistan indiyə qədər Cənubi
Qafqazda üçtərəfli qarşılıqlı fəaliyyət
formatının ilkin olaraq başlanmasına
həvəs göstərmir. Düşünürəm ki, imkanlar
əldən verilməli deyil. Çünki indi Cənubi
Qafqaz üçün sülhə, təhlükəsizliyə və
sabitliyə sadiqlik nümayiş etdirməyin
vaxtıdır. Postmünaqişə vəziyyətinə
gəldikdə, bizdə müəyyən nikbinlik var.
O fakta əsaslanaraq ki, Ermənistan
rəsmi olaraq sülh müqaviləsi ilə bağlı
Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən
beş əsas prinsipi qəbul etmişdir. Yeri
gəlmişkən, İkinci Qarabağ müharibəsi
qurtaran kimi Azərbaycan açıq şəkildə
sülh müqaviləsinin bağlanmasını və sərhədlərin delimitasiyasına
dair birgə komissiyanın yaradılmasını dəstəkləməyə başlamışdır. Bu,
Ermənistan tərəfindən müsbət qarşılanmamışdır. Sonra biz mövqeyimizi, bu yaxşı məlum olan beş prinsipi dəqiqləşdirdik, hansı ki, bunlar
beynəlxalq hüququn əsas prinsipləridir,
BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı
və yaxşı beynəlxalq təcrübə və davranışlara uyğundur. Ümid edirik ki, Ermənistan
həmin prinsipləri qəbul etdiyini ehtiva
edən ilkin mövqeyinə sadiq qalacaq və
bu, sülh sazişi üçün əsas olacaq.
Eyni zamanda, biz Ermənistanı
sərhədlərin delimitasiyasına başlamağa
dəvət etdik. Çünki təxminən 30 il ərzində
Ermənistanla dövlət sərhədimiz, o
cümlədən Azərbaycanın 20 faiz ərazisini
təşkil edən digər rayonları işğal altında
olub. Buna görə sərhədlərin delimitasiyası zərurəti aydındır. Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti cənab Şarl Mişelin
təşəbbüsü ilə aprelin 6-da Brüsseldə
keçirilmiş görüş zamanı razılaşdırılmışdır ki, aprelin sonuna qədər hər iki tərəf
işçi qrup yaradacaq və onlar artıq öz
fəaliyyətinə başlayacaqlar.
Azərbaycan işçi qrupunu vaxtında
yaratmışdır və nümayəndə heyətini
ezam etməyə hazır idi. Bu, erməni tərəfi
ilə razılaşdırılmışdır. Yeri gəlmişkən,

sərhədlə bağlı ilk görüşün keçirilməsini
təklif edən Ermənistanın Xarici İşlər
Nazirliyi olmuşdur. Azərbaycan həmin
təklifi qəbul etmişdir və biz nümayəndə
heyətini göndərməyə hazır idik. Lakin,
sonuncu gün – aprelin 29-da Ermənistan
artıq razılaşdırılmış görüşü ləğv etdi.
Bu, çox məyusedici məsələdir. Daha
məyusedici isə, yenə də Ermənistanın
ilkin təklifindən irəli gələrək, 7-11 may
tarixlərində sərhəddə yeni görüşün
keçirilməsi təklifimizdən də Ermənistanın
imtina etməsi oldu. Beləliklə, indiyədək,
biz Ermənistandan hər hansı yeni
tarixləri gözləyirik ki, işə başlayaq. Çünki
bu cür məsuliyyətsiz mövqe, əlbəttə ki,
narahatlıq doğurur.
(ardı 3-cü səhifədə)

– Salam, Zati-aliləri Prezident
Əliyev. Nümayəndə heyətimlə birgə
Azərbaycana səfərə gəlmək çox xoşdur.
Bizi öz gözəl ölkənizdə qəbul etdiyinizə
görə təşəkkür edirəm. Mən artıq Bakının
necə də gözəl və bənzərsiz olduğuna
fikir verdim və bu səfər zamanı onunla
daha da yaxından tanış olacağıma ümid
edirəm.
Azərbaycan Qafqaz regionunda
Litvanın çox önəmli tərəfdaşıdır. İkitərəfli
münasibətlərin, cənab Prezident, Sizin
qeyd etdiyiniz 2007-ci ildə imzalanmış
Strateji Tərəfdaşlıq üzrə Birgə
Bəyanatın ruhuna uyğun şəkildə daha
da inkişaf etdirilməsi bizim marağımızdadır. Mən tam inanıram ki, bizim iqtisadi əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi
üçün böyük potensial var. Bu səbəbdən

mən özümlə Azərbaycana bir çox biznes
nümayəndələrini gətirmişəm. Biz bazar
imkanlarını araşdırmaqda və ikitərəfli
ticarət həcmlərini artırmaqda maraqlıyıq.
Mən, həmçinin Azərbaycan biznes missiyasını bu ilin sonlarında Litvaya səfərə
dəvət edirəm.
Biz Avropa və onun təhlükəsizlik arxitekturası üçün önəmli dönəmdəyik. Biz
indi danışdığımız zaman Ukrayna öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü müdafiə
edir. O, həmçinin qaydalara əsaslanan
beynəlxalq nizamı müdafiə edir. İndi
bütün mövcud praktiki vasitələrlə
Ukraynanı dəstəkləmək vacibdir.
Litva Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında daha fəal əməkdaşlığın
tərəfdarıdır. Azərbaycan Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı platforması

kontekstində çox önəmli ölkədir və
strateji enerji tərəfdaşıdır. Biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni saziş
üzrə irəliləyişi dəstəkləməkdə davam
edirik. Ukraynadakı müharibə öz enerji
resursları mənbələrini şaxələndirmək
üçün Avropaya bir xəbərdarlıq idi.
Avropa İttifaqı öz enerji resursları
mənbələrinin şaxələndirilməsini və özünün yanacaq məhsullarında Rusiyadan
asılılığına son qoymaq istəyir. Avropa
İttifaqında enerji ixrac edən alternativ
ölkələrlə, o cümlədən, təbii qaz
sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə böyük maraq var.
Azərbaycan enerji sektorunda Avropa
İttifaqının etibarlı tərəfdaşıdır.
(ardı 3-cü səhifədə)
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Prezident İlham Əliyevin bəyanatı

(əvvəli 2-ci səhifədə)
Azərbaycan hər zaman
öhdəliklərə sadiq olub. Aprelin
sonuna qədər görüşə hazır
olduğumuzla bağlı Avropa
İttifaqı Şurasının prezidentinin
iştirakı ilə söz vermişdiksə,
biz buna sadiq idik. Lakin, biz
eyni məsuliyyəti Ermənistan
tərəfindən də görməliyik. Başqa sözlə, bizdə müəyyən nikbinlik olsa belə, Ermənistan
hökumətinin bu cür manevrləri
və çox qəribə addımları,
əslində, yaranan müəyyən
etimadı pozur.
İkinci Qarabağ mühari
bəsinə gəldikdə, bildirmək
istərdim ki, Azərbaycan BMT
Nizamnaməsinin bizə verdiyi
hüquqdan, özünü müdafiə
hüququndan tam yararlandı.
Biz, təxminən, 30 il danışıq
lara sadiq qaldıq, lakin
onlar sıfır nəticə verdi. Uzun
müddət ərzində mən şəxsən
hər zaman Ermənistana
qarşı beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən sanksiyaların tətbiq
edilməsinə çağırırdım. Əgər
sanksiyalar, özü də, ciddi
sanksiyalar tətbiq edilsəydi,
onda, ola bilsin, heç müharibə
olmazdı. Lakin əfsuslar olsun
ki, Ermənistan çox xüsusi
münasibətdən yararlandı və
beynəlxalq hüququ kobud
şəkildə pozduğuna, digər
ölkənin ərazisini işğal etdiyinə
baxmayaraq, Ermənistana heç
bir sanksiya tətbiq edilmədi.
Azərbaycan ərazi bütövlüyünü hərbi-siyasi yolla özü
bərpa etməli oldu. BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasının
Ermənistanın qoşunlarının
dərhal çıxarılmasını tələb
edən qətnamələrini özü icra

etməli oldu. Nəhayət, döyüş
meydanında və danışıqlar
masasında Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdur.
İndi isə biz ərazilərin
yenidən qurulması və canlandırılması məsələsi ilə
üz-üzəyik. Çünki hər şey
dağıdılmışdır və yerləyeksan edilmişdir. Beynəlxalq
ekspertlər azad edilmiş
şəhərlərdən biri olan Ağdamı
“Qafqazın Hirosiması” adlandırırlar. Lakin Hirosimada
olduğu kimi, burada dağıntılar
atom bombasına görə olmamışdır, işğal zamanı barbar və
vandallar tərəfindən həyata
keçirilmişdir. İndi isə yenidən
demək istəyirəm ki, biz sülhə
sadiqik və ona mümkün ən
tez bir zamanda nail olmaq
istəyirik.
Bu gün biz cənab Prezident ilə Avropa İttifaqıAzərbaycan əməkdaşlığını
geniş şəkildə müzakirə etdik,
hansı ki, çox uğurla inkişaf
edir. Həmçinin yeni saziş
üzrə danışıqların yekunlaşdırılması perspektivlərini,
enerji, nəqliyyat təhlükəsizliyi
məsələlərini, ticarət
münasibətlərini müzakirə
etdik. Avropa İttifaqı bizim
əsas ticarət tərəfdaşımızdır.
Avropaya təbii qazın ixracına
başlamağımızı və neft-qaz
qiymətlərinin artmaqda olduğu
faktını nəzərə alaraq, bu il
bizim Avropa İttifaqı ilə ticarət
dövriyyəsinin həcmi, əlbəttə
ki, artmaqdadır. Biz Litvaya
Azərbaycan-Avropa İttifaqı
yaxınlaşmasını dəstəklədiyinə
görə minnətdarıq. Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə Azərbaycan

artıq strateji tərəfdaşlıq
haqqında bəyanatlar imzalayıb. Bu, üzv dövlətlərin üçdə
biridir. Bu, onu göstərir ki,
Avropa İttifaqı da bizim kimi
əməkdaşlıqda maraqlıdır.
Bir daha, cənab Prezident,

bizimlə olduğunuz üçün
təşəkkür edirəm. Mən bizim
dialoqun davamını və yaxşı
nəticələri gözləyirəm. Əminəm
ki, belə də olacaq. Bir daha
xoş gəlmisiniz.

Prezident Gitanas Nausedanın bəyanatı

(əvvəli 2-ci səhifədə)
Biz ölkələrimiz arasında Avropa və
digər beynəlxalq inkişaf alətləri vasitəsilə
əməkdaşlıq potensialını görürük. Biz öz
uğurlarımızla və islahatlar sahəsindəki
təcrübəmizlə bölüşməkdə maraqlıyıq. Ən

yaxşı misallardan biri Avropa İttifaqının
Tvinninq proqramıdır. Azərbaycan və
Litva bu proqramda etibarlı tərəfdaşlardır
və mən bilirəm ki, biz artıq bir çox Tvinninq layihələrini sona çatdırmışıq, bəziləri
isə davam etməkdədir.
Mən bilirəm ki, Azərbaycan öz

qarşısına ümumi enerji sahəsində
bərpaolunan enerji mənbələrinin
həcminin artırılması məqsədini qoyub.
Litva bərpaolunan enerji sektorunda,
xüsusilə günəş enerjisi sahəsində güclü
mövqeyə malikdir. Litva şirkətləri yüksək
keyfiyyətə və davamlılığa malik günəş
enerjisi modulları təqdim edə bilər. Litva
Azərbaycana çox sayda fərqli qida
məhsulları təqdim edə bilər, hansının
ki, əsas ixrac bazarı Avropa İttifaqıdır.
O bazar, hansı ki, yüksək səviyyəli qida
keyfiyyəti tələb edir.
Ölkələrimiz arasında nəqliyyat və
logistika sahəsində əməkdaşlıq da böyük
potensiala malikdir. Litva yaxşı inkişaf
etmiş avtomobil yolu, dəmir yolu, intermodal və dəniz limanları infrastrukturu
və xidmətlərinə sahibdir. Biz Avropa
bazarına sərfəli logistik çıxış imkanı təklif
edə bilərik. Biz Avropa-Qafqaz-Asiya
nəqliyyat dəhlizinin potensialını araşdırmaqda maraqlıyıq.
Təhsil sahəsi üzrə nümayəndə heyəti
də Azərbaycana gəlib. Litva universi
tetlərinin rektorları ali təhsil sahəsində
əməkdaşlığı gücləndirmək istəyirlər.
Əsas məqsəd Azərbaycan universitetləri
ilə birgə ikili diplom – təhsil proqramlarının qurulmasıdır. Bu kontekstdə demək
istəyirəm ki, həyat yoldaşım Diana
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində
auditoriyanın açılış mərasimindədir. Auditoriya litvalı yazıçı Vincas Kreve-Mickevicisun adını daşıyır. Vincas Kreve görkəmli
və müstəsna bir şəxsiyyət idi. Yüz il öncə,
1919-cu ildə o, müstəqil Azərbaycan
Respublikasında Litvanın konsulu kimi
çalışmışdır. O, Litva sənədləri verməklə
minlərlə insanı bolşeviklərin qırmızı terrorundan xilas etmişdir. Cənab Prezident,
bizi Bakıda səmimi qarşıladığınıza görə
təşəkkür edirəm və Sizi Vilnüsə səfərə
dəvət edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Təşəkkür
edirəm.

AZƏRTAC

Ali qonağın şərəfinə

Mayın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın
adından Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda və xanımı Diana Nausedienenin şərəfinə
rəsmi ziyafət verilib.
AZƏRTAC
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Bakıda Azərbaycan-Litva biznes forumu keçirilib
Prezident İlham Əliyevin çıxışı

Mayın 18-də Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan-Litva
biznes forumu keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda
biznes forumun açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçıları biznes
forumda çıxış ediblər.
– Cənab Prezident.
Əziz qonaqlar, xanımlar və
cənablar!
Bu gün Litva Prezidentinin rəsmi
səfəri zamanı biz biznes forumda iştirak
etməyə və işgüzar dairələrimizə öz
məsləhətlərimizi verməyə, bu fürsətdən
istifadə edərək, çox fəal dialoqa qatılmaq
və yaxşı nəticələr əldə etməyə gəldik.
Mən bilirəm ki, bu gün bir sıra sənədlər
imzalanacaqdır. Mən ümid edirəm ki, bu
sənədlər iş qurmaq üçün yeni imkanlar
yaradacaqdır.
Ölkələrimiz arasındakı güclü siyasi
münasibətləri nəzərə alaraq, uzun
illərdir ki, biz artıq strateji tərəfdaşlarıq
və Prezidentin hazırkı səfəri fəal siyasi
dialoqun olduğunu bir daha nümayiş etdirir. Düşünürəm ki, iqtisadiyyat, ticarət,
investisiya və digər sahələrdə fəal qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün əsl vaxtdır.
Əlbəttə ki, biznes forum planlarımız,
ölkəmizdəki biznes mühiti, sərmayə
də daxil olmaqla imkanlar haqqında
bir-birimizi məlumatlandırmaq, həmçinin
işgüzar əlaqələr qurmaq üçün yaxşı
fürsətdir. Fikrimcə, yaxın zamanlarda bir
araya gələcək birgə hökumətlərarası komissiya bizim işgüzar dairələrin səylərini
əlaqələndirəcək, eyni zamanda, hər iki
ölkədə iş qurmaq üçün çoxlu imkanlar
yaradacaqdır. Bu gün nümayəndə
heyətlərinin müzakirə edəcəyi məsələlər
arasında ticarət, investisiya, kənd
təsərrüfatı, informasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat,
enerji, təhsil ilə bağlı məsələlər vardır.
Müzakirə etdiyimiz bütün məsələlərə
dair bizdə ümumi anlayış vardır.
Həmçinin həmin məsələlərə dair praktiki
nəticələr əldə etməyə və əməkdaşlığı
inkişaf etdirmək üçün başqa nə etməyi
müəyyənləşdirməyə ehtiyacımız vardır.
Düşünürəm ki, Azərbaycanda biznes
mühiti investorlar üçün əlverişlidir. Biz
10 milyardlarla birbaşa xarici investisiyadan məmnunuq. Xarici şirkətlərin
sərmayə portfelinin şaxələndirilməsi də
çox vacibdir. İnvestisiya proqramlarımızın ilkin vaxtlarında əsasən neft-qaz
sektoruna investisiya qoyulurdusa,
indi biz bərpaolunan enerji sahəsində
birbaşa xarici investisiyaları görürük.
Bu ilin əvvəlində xarici investorlar ilə
470 meqavat gücündə günəş və külək
elektrik stansiyaları tikmək üçün iki
böyük müqavilə imzalanmışdır ki, bu da
əlverişli investisiya mühitinin olmasının
göstəricisidir.
Ümumilikdə, Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi bizim üçün əsas
prioritetdir. Təbii ki, ənənəvi olaraq enerji
sektoru bizim iqtisadiyyatda aparıcı
sektor olub və bu, davam edəcəkdir.
Xüsusilə biz indi Azərbaycan qazını ilk
dəfə 2021-ci ilin yanvarından başlayaraq Avropa İttifaqı da daxil olmaqla
müxtəlif məntəqələrə nəql edən Cənub
Qaz Dəhlizinin tikintisini, 3500 kilometr
uzunluğunda birləşdirilmiş çoxsaylı
boru kəməri sistemini yekunlaşdırmışıq. Əlbəttə ki, bizim iqtisadiyyatın
ənənəvi sahəsi olan neft sektorunun
inkişaf etdirilməsi yerli məqsədlər və
bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyi
üçün vacib rol oynamaqda davam edir.
Bununla belə, şaxələndirmə bizim əsas
hədəfdir. Çünki biz başa düşürük ki,
şaxələndirmə olmadan davamlı iqtisadiyyat yaratmaq üçün bizim planlar yerinə
yetirilməyəcəkdir. Biz bu xüsusda yaxşı
nəticələr görürük. Sizə deyə bilərəm ki,
bu ilin dörd ayının nəticələri ümumi olaraq perspektivlidir. Bizim iqtisadiyyat 7,2

faiz artmışdır. Pandemiyadan sonrakı
dövrü düşünsək, bu, çox yaxşı rəqəmdir.
Qeyri-neft sektoru ilə bağlı daha yaxşı
rəqəmlər vardır, hansı ki, burada artım
11,4 faizdir. Bizim çox az xarici borcumuz vardır – ümumi daxili məhsulun
yalnız 12,5 faizi həcmində. Hədəf onu
ümumi daxili məhsulun 10 faizi həcminə
qədər azaltmaqdır.
Bizim ixrac potensialımız artır, həm
beynəlxalq bazarlara qaz ixracının artmasına, həm də qeyri-enerji sahəsində
islahatlara görə. Bu il ixrac 85 faiz artıb,
qeyri-neft ixracı isə 40 faizə yaxın artıb.
Mən düşünürəm ki, bu, ölkənin dayanıqlı
inkişafını göstərir. Çünki enerji potensialı təbii sərvətlərimizə əsaslanır və
Azərbaycan xalqının, dost və qonşularımızın rifahına xidmət edir. Eyni zamanda, qeyri-enerji sahəsində artım da
iqtisadiyyatımızda islahat aparmaq üçün
hökumətimizin istəyini və bacarığını
nümayiş etdirir. Azərbaycandakı müsbət
demoqrafik vəziyyəti nəzərə alaraq, biz
daim işsizliklə bağlı məsələlərə diqqət
yetirməliyik. Biz işsizlik səviyyəsini 5-6
faizə qədər azaltmağa nail olmuşuq.
Lakin bunu aşağı səviyyədə saxlamaq
üçün biz hər il yeni iş yerləri açmalıyıq. Çünki Azərbaycanın əhalisinin
sayı, 30 il əvvəl müstəqilliyimiz əldə
olunandan bu günə qədər 7 milyondan 10 milyona qədər artmışdır və
indi də artmaqdadır. Bu səbəbdən biz
daha çox insan üçün iş yerlərinə sahib
olmalıyıq. Xüsusilə də indi – dördüncü
sənaye inqilabının nəticəsində bir çox
işlərin artıq mövcud olmayacağı dövrdə
biz özümüzü yeni iş sahələrinə hazırlamalıyıq. Yeri gəlmişkən, bu məsələ
bizim bugünkü müzakirələrin mövzusu
olmuşdur. Biz, həmçinin təhsil sahəsində
əməkdaşlıqdan da danışdıq, xüsusilə
də ölkələrimizin inkişaf ehtiyaclarına
yönələn təhsil barəsində.
Biz, həmçinin nəqliyyat sektorunda
əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə
etdik. Mən düşünürəm ki, biznes
dairələri üçün və bir-birinə o qədər də
yaxın yerləşməyən ölkələrimiz arasında
əməkdaşlıq üçün bu dayanıqlı nəqliyyat
yollarının olması çox önəmlidir. Biz
Azərbaycanda bunun üzərində uzun
illər işləmişik və nəqliyyat şəbəkəsinin
şaxələndirilmiş zəncirini yaratmışıq. Mən
bunu regionun yeni nəqliyyat xəritəsi
adlandırardım, Qafqazlarda, həmçinin
Xəzər dənizi boyu və Asiyada. Coğrafi
yerləşmənin üstünlüklərindən faydalanaraq biz müasir infrastruktur – dəniz
limanı, dəmir yolu bağlantıları, bir neçə
beynəlxalq hava limanları, avtomobil
yolları yaratdıq. Biz Şərq-Qərb və ŞimalCənub nəqliyyat dəhlizlərinin üzərində
yerləşirik. Həmçinin sizə deyə bilərəm
ki, Azərbaycan şimaldan qərbə gedən
yükləri də ötürür. Biz infrastruktura
yatırımlar etdik. Lakin aydındır ki, qonşu
ölkələrlə yaxşı işçi münasibətlər olmadan heç bir ölkə, xüsusilə də Azərbaycan
kimi açıq dənizə çıxışı olmayan ölkə
tranzit ölkəyə çevrilə bilməz. Açıq dənizə
çıxışı olmayan ölkə olmasına baxmayaraq, biz Azərbaycanı önəmli nəqliyyat
mərkəzinə çevirdik. Azərbaycanın
rolu mütləq şəkildə artacaq. Çünki bu
yaxınlarda nəqliyyat infrastrukturumuzun necə istifadə edilməsi ilə bağlı
qonşularımızdan çox sayda yeni təkliflər
almışıq. Əlbəttə, əvvəlcə dediyim kimi,
bu, Litva və Azərbaycandan olan biznes
dairələrinin əməkdaşlığı və kommunikasiyanın ən yaxşı yollarının tapılması
üçün çox önəmli olacaqdır.

Azərbaycanda ümumi iqtisadi artımdan danışarkən, biz enerji təhlükəsizliyi
məsələsinə toxunmalıyıq. Bu gün
Azərbaycan öz enerji təhlükəsizliyini
100 faiz təmin edir və bir çox digər
ölkələrin, o cümlədən Avropa İttifaqının
üzvlərinin də enerji təhlükəsizliyini təmin
edir. Biz neft, qaz, elektrik enerjisi,
neft-kimya məhsulları ixrac edirik. Bizim
planlarımıza qazın, elektrik enerjisinin
və neft-kimya məhsullarının ixracını
böyük həcmdə artırmaq daxildir. Neft
ixracına gəldikdə, ixracın bugünkü
profili bizi və istehlakçıları qane edir.
Eyni zamanda, bugünkü geosiyasi
vəziyyəti nəzərə alsaq, aydın olur
ki, Azərbaycanın enerji resurslarına
ehtiyac heç vaxt olmadığı qədər böyük
olacaq. Bu il biz artıq Azərbaycanla
Avropa İttifaqı arasında enerji dialoquna
başlamışıq. O, bir çox sahələri – neft,
qaz, elektrik enerjisi, hidrogen və
bərpaolunan enerji mənbələrini əhatə
edir.
Bizim aramızda tam anlaşma var
və biz böyük həvəslə çalışırıq, çünki bu
halda hər bir tərəf udur. Azərbaycana
etibarlı və uzunmüddətli bazarlar,
ədalətli nizamlama və qanunvericilik
olan bazarlar lazımdır. Bu isə Avropa bazarıdır. Avropa istehlakçılarına
isə əlavə enerji resursları mənbələri
lazımdır. Bu baxımdan, əlbəttə ki,
Azərbaycan Avropa İttifaqı tərəfindən
töhfə verən tərəf kimi qəbul edilir.
Bərpaolunan enerjinin 2030-cu ilə
qədər ümumi balansımızda ən azı
30 faiz olması planlarımızı nəzərə
alaraq, hesab edirəm ki, həmin planlara dəyişiklik edilə bilər. Fikrimcə, biz
hətta enerji balansımızda 30 və ya
40 faiz bərpaolunan enerjini nəzərdə
tuta bilərik. Onda, əlbəttə ki, Avropa
istehlakçıları üçün bərpaolunan enerji
mənbələri hesabına istehsal edilmiş
enerji daha çox cəlbedici ola bilər. Biz
bunun üzərində işləyirik. Bu baxımdan,
biz düzgün yoldayıq.
İqtisadi davamlılığa gəldikdə isə
Azərbaycan artıq xarici yardımı və ya
beynəlxalq kreditləri alan ölkə deyil.
Bəli, biz kreditləri götürürük, lakin
onları yalnız yüksək texnoloji layihələrə
cəlb edirik. Eyni zamanda, biz donora
çevrilmişik. Biz özümüz kredit ayırırıq.
Ehtiyatlarımız isə xarici borcumuzu bir
neçə ay ərzində sıfra endirə bilər. Bu,
yaxşı iqtisadi vəziyyətdən xəbər verir
və gələcək islahatlarımızı lazımınca
planlaşdırmağa imkan yaradır.
Avropa İttifaqı ilə aparılan
əməkdaşlığımız haqqında bir neçə
söz deyim. Avropa İttifaqı bizim əsas
ticari tərəfdaşımızdır və bu, belə də
davam edəcək. Biz yeni sazişlə bağlı
Avropa İttifaqı ilə aparılan danışıqların son mərhələsindəyik. Əlbəttə ki,
Avropa İttifaqının üzvləri, xüsusən də
Litva ilə əməkdaşlıq bizim üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Şadam ki, bu
əməkdaşlıq çox uğurla inkişaf edir.
İkitərəfli ticari və iqtisadi
gündəliyimizə gəldikdə, fikrimcə, çox
yaxşı haldır ki, iqtisadiyyatlarımız
bir-biri ilə rəqabət aparmır. İqtisadiyyatlar Avrasiyanın fərqli hissələrində
yerləşir. Beləliklə, biz birgə səylərimiz
və layihələrimizlə, daha çox məlumat
verməklə bir növ iş birliyi qura bilərik.
Hesab edirəm ki, bu gün keçirilən
biznes forumun üstünlüklərindən biri
imkanların, biznes mühitinin, qaydaların, vergilərin, sərmayə imkanlarının və digər məsələlərin nümayiş
etdirilməsindən ibarətdir. Əminəm ki, hər
iki ölkənin biznes nümayəndə heyətləri
bu fürsəti əldən verməyəcəklər.
Bir daha bütün qonaqlarımızı
salamlayıram və biznes foruma uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.

Prezident Gitanas Nausedanın çıxışı

– Zati-aliləri, Prezident Əliyev!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün burada sizin qarşınızda
çıxış etməkdən şərəf hissi duyuram.
Böyük məmnuniyyətlə Prezident İlham
Əliyevlə Azərbaycan–Litva biznes
forumunun açılışında iştirak edirəm. Bu
gün əvvəlcə hər iki ölkə üçün vacib olan
müxtəlif mövzular ətrafında Prezidentlə
apardığım səmimi söhbətdən çox
razıyam. Azərbaycanın işgüzar və siyasi
dairələrini səmimi qəlbdən salamlayıram.
Biz çox müstəsna məkanda görüşürük. Ümid edirəm ki, bu təkrarolunmaz
və memarlıq baxımından xüsusi
mədəniyyət Mərkəzi iki dövlətin –
Azərbaycanın və Litvanın işgüzar
dairələrini hamının rifahı naminə birbirinə daha yaxın edəcək. Sələfimin –
Litva Prezidentinin Azərbaycana son
səfərindən on il keçir. Mənim məqsədim
iki ölkənin iqtisadi, mədəni, siyasi və
sosial əlaqələrini yenidən canlandırmaqdan, onları daha sıx və uzunmüddətli
etməkdən ibarətdir.
Mən ölkələrimiz arasında biznes
əlaqələrini daha da möhkəmləndirmək
üçün Azərbaycanın işgüzar dairələrini
bu ilin ikinci yarısında Litvaya səfərə
dəvət edirəm. İqtisadi əməkdaşlıq üçün
istifadə olunmamış geniş imkanlarımız
var. Görürəm ki, Azərbaycanın qlobal
iqtisadiyyatda oynadığı rolu daha da
artacaq və əslində, ölkə artıq çoxsaylı
nailiyyətlərə imza atıb. Ukraynadakı
müharibə qlobal ticarəti yenidən nizamlayır. Asiya ilə Avropanın kəsişdiyi
məkanda yerləşən Azərbaycan qlobal
ticarətdə ən mühüm rollardan birini

 ynayır və oynayacaqdır. Yaşıl iqtisadiyo
yat və innovasiyalarla bağlı məqsədlər
sizin gələcək iqtisadi perspektivlərinizi və
gücünüzü şərtləndirən əsas meyarlardır.
Mənim ölkəmin – Litvanın çox saylı
təklifləri var. Litvada geniş maliyyə və
vergi imtiyazlarına malik yeddi azad
iqtisadi zona var. Rəqəmsal infrastrukturumuz sürətlidir və münasib tariflərə
əsaslanır. O, Avropa İttifaqında ən
yaxşılar sırasındadır. Lazımi şəkildə
inkişaf etmiş şose və dəmir yolu xətləri,
hava və dəniz nəqliyyatı ölkəmin digər
üstünlüklərini təşkil edir.
Sizin xüsusi diqqətinizi Litvanın Klaypeda dəniz limanına cəlb etmək istərdim.
Həmin zonada dəniz buz bağlamır və
o, Baltik dövlətləri arasında ən böyük
limandır. Bütün il ərzində, Litva strateji
baxımdan güclü, şaxələndirilmiş istehsal
sektorunun qurulmasına diqqət yetirirdi.
İndi isə ölkəmiz innovativ və yüksək
texnoloji sektorlar üzərində çalışır. Güclü
istehsal sabit enerji mənbələrini tələb
edir. Son on il ərzində biz artıq böyük
elektrik istehsalı işlərini icra etmişik,
qaz və maye qaz terminalının tikintisi
layihələrini həyata keçirmişik. Həmin terminalın inşası 2014-cü ildə başa çatdırılmışdır. Hazırda enerji sektorumuz günəş
və külək enerji parklarından ibarətdir. Biz
bu yaxınlarda Baltik dənizində ilk dəfə
olaraq külək enerji parkını yaradacağıq.
Litvanın ərzaq və kənd təsərrüfatı
sahəsinin gücü müxtəlif çeşidli
məhsullarda görünür. Nəticədə, biz
ərzaq məhsullarımızı 150-dən artıq
ölkəyə ixrac edirik. Nəhayət, bütün
iqtisadi sahələr ixtisaslı əmək qüvvəsi

sayəsində bir-biri ilə bağlıdır. Gənclərin
56 faizi ali təhsilə malikdir və bu
göstəriciyə görə Litva Avropa İttifaqında lider mövqeyindədir. İki onillik öncə
Avropa İttifaqına qoşulduqdan sonra
Litva iqtisadi uğur qazanmışdır. Mənim
ölkəmdə adam başına düşən ümumi
daxili məhsulun payı ən sürətlə Avropa
İttifaqının orta göstəricisinə yaxınlaşıb
və bu reytinqdə biz yalnız İrlandiyadan
sonra gəlirik.
Mən Azərbaycanın işgüzar dairələrini
Litvanın ekosistemindən Avropa İttifaqı
bazarına giriş nöqtə kimi istifadə etməyə
çağırıram. Hər iki ölkə üçün biznes
əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Litvadan gəlmiş və fərqli sektorları
təmsil edən işgüzar kişi və qadınlardan
ibarət müxtəlif tərkibli heyətləri bu gün
görməkdən çox məmnunam.
Hörmətli Litva və Azərbaycanın
işgüzar dairələri, mən sizin hamınıza
maraqlı müzakirələr arzulayıram və ümid
edirəm, söhbətlər zamanı ölkələrimiz –
Litva və Azərbaycan üçün faydalı olacaq
nəticələr əldə olunacaq.
Çox sağ olun.
***
Sonra Azərbaycan-Litva sənədlərinin
imzalanması mərasimi olub.
“Beynəlxalq yol nəqliyyatı Sazişi”ni
Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal
inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev
və Litva Respublikasının nəqliyyat və
kommunikasiya nazirinin müavini Yulius
Skaçkauskas imzaladılar.
(ardı 5-ci səhifədə)
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Bakıda Azərbaycan-Litva
biznes forumu keçirilib

Azərbaycanın və Litvanın
birinci xanımlarının görüşü olub

Mayın 18-də Azərbaycan
Respublikasının birinci x
 anımı

Mehriban Əliyevanın Litva
Respublikasının birinci xanımı

Diana Nausediene ilə görüşü olub.
AZƏRTAC

Baş nazir Əli Əsədov Litva Prezidenti
Gitanas Nauseda ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov mayın 18-də
Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda ilə görüşüb.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, görüşdə Azərbaycan-Litva
münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərdə

inkişafından məmnunluq ifadə edildi.
İki ölkənin prezidentlərinin iştirakı ilə
Bakıda keçirilən Azərbaycan-Litva biznes forumunun əhəmiyyəti vurğulandı.

Görüşdə Azərbaycan ilə Litva
arasında siyasi, ticari-iqtisadi, sərmayə
qoyuluşu, humanitar, turizm və bir
çox digər sahələrdə əməkdaşlığın
genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə
olundu.

Şəhidlərin xatirəsinə ehtiram

(əvvəli 4-cü səhifədə)
“Azərbaycan Respublikasının Ticarət
və Sənaye Palatası ilə Litva Respublikasının Ticarət, Sənaye və Sənətkarlıq
Palataları Assosiasiyası arasında
Əməkdaşlıq Sazişi”ni Palatanın prezidenti Niyaz Əlizadə və Assosiasiyanın
baş direktoru xanım Gedre Rajinskiene
imzaladılar.
“Azərbaycan Respublikasının
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) ilə Litva Respublikasının
Ticarət, Sənaye və Sənətkarlıq Palataları Assosiasiyası arasında Əməkdaşlıq
Memorandumu”nu KOBİA-nın İdarə
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və
Assosiasiyanın baş direktoru xanım
Gedre Rajinskiene imzaladılar.
“Azərbaycan Respublikasının İxracın
və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi –
AZPROMO ilə Litva İnnovasiya Agentliyi
arasında Əməkdaşlıq Memorandumu”nu
AZPROMO-nun rəhbəri Yusif Abdullayev və agentliyin baş direktoru xanım
Agne Vaitkunene imzaladılar.
“Azərbaycan Respublikasının İxracın
və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi –
AZPROMO ilə Litva Respublikası

Sənayeçilər Konfederasiyası arasında
Əməkdaşlıq Memorandumu”nu
AZPROMO-nun rəhbəri Yusif Abdullayev və Konfederasiyanın vitse-prezidenti Romas Austinskas imzaladılar.
“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli
Konfederasiyası ilə Litva Respublikası
Sənayeçilər Konfederasiyası arasında
Əməkdaşlıq Müqaviləsi”ni Azərbaycan
Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər)
Təşkilatları Milli Konfederasiyasının
prezidenti Məmməd Musayev və Litva
Respublikası Sənayeçilər Konfederasiyasının vitse-prezidenti Romas Austin
skas imzaladılar.

***
Prezident Gitanas Nauseda: Bu
sənədlər həqiqətən də faydalı olmalıdır.
Çünki biz Prezidentlə onların imzalanmasının şahidiyik.
Prezident İlham Əliyev: Uğurlar.
Təşəkkür edirəm.

***
Azərbaycan-Litva sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət

başçıları Heydər Əliyev Mərkəzində
klassik avtomobillərin sərgisi ilə tanış
oldular.
Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru
Anar Ələkbərov sərgi haqqında məlumat
verdi. Klassik avtomobil sərgisində XIX
əsrin sonlarından başlayaraq müxtəlif
ölkələrdə istehsal olunmuş 60-dək nadir
avtomobil nümayiş etdirilir. Ziyarətçilər
sərgini izləməklə nəqliyyat vasitələrinin
istehsalı tarixi barədə də məlumat əldə
edirlər. Eyni zamanda, burada avtomobil
sənayesinin ayrı-ayrı inkişaf mərhələləri
ilə bağlı da maraqlı məlumatlar təqdim
olunur.
Qeyd edək ki, Heydər Əliyev
Mərkəzində 2015-ci ildən fəaliyyət
göstərən klassik avtomobil sərgisində
avtomobillərə aid arxiv materialları
əsasında hazırlanan videoçarxlar,
aksessuarlar və nəşrlər də nümayiş
etdirilir.

***
Biznes forum işini müzakirələrlə
davam etdirib.

AZƏRTAC

Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Litva Respublikasının
Prezidenti Gitanas Nauseda mayın 18-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət
edib. AZƏRTAC xəbər verir ki, Şəhidlər xiyabanında ali qonağın
şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Litva Prezidenti Gitanas Nauseda
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizədə
canlarından keçmiş qəhrəman Vətən

övladlarının məzarlarını ziyarət etdi.
Litva Prezidenti “Əbədi məşəl”
abidəsinin önünə əklil qoydu.
Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə

nümunəvi orkestrinin ifasında Litvanın
və Azərbaycanın dövlət himnləri
səsləndirildi.
Sonda Bakının ən hündür
nöqtəsindən paytaxtımızın mənzərəsini
seyr edən ali qonağa Şəhidlər xiyabanının tarixi və şəhərdə görülən abadlıqquruculuq işləri barədə məlumat verildi.
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İçərişəhərlə tanışlıq Litva Prezidentində

xoş təəssürat doğurub

Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Litva Respublikasının
Prezidenti Gitanas Nauseda və xanımı Diana Nausediene mayın
18-də İçərişəhərlə tanış olublar. Əvvəlcə qonaqlara Qız qalası
abidəsinin qeyri-adi memarlıq özəllikləri barədə məlumat verilib.
Bildirilib ki, eramızdan əvvəl VII-VI
əsrlərdə əsası qoyulmuş Qız qalası XII
əsrdə bərpa edilib. Hündürlüyü 28 metr,

diametri 16-16,5 metr olan abidə silindr
formalı əsl qaladan və cənub tərəfdən
ona bitişən iri dayaq tikilidən ibarətdir.

Yaxınlıqdakı Sıratağlı dini-memarlıq
kompleksinin ərazisindəki ekspozisiya
ilə tanışlıq da onlarda böyük maraq
doğurub.
Kiçik Qala küçəsi ilə gəzinti zamanı
qonaqlar isti təndir çörəyinə qonaq
ediliblər.
Daha sonra qonaqlar orta əsr
Şərq memarlığının şah əsəri, dünya
əhəmiyyətli tarixi-memarlıq abidəsi olan
Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi ilə tanış
olublar. Məlumat verilib ki, XV əsrin
əvvəllərində inşa olunmuş tarixi abidənin
tikililəri İçərişəhərin təpələrindən birinin
ən hündür nöqtəsində yerləşir. O, Xəzər
dənizindən və şəhərin ətrafındakı
yüksəkliklərdən aydın görünür.
Kompleks bu günədək öz tarixi-memarlıq üstünlüyünü saxlamaqdadır.
İçərişəhər Ənənəvi İncəsənət
Mərkəzinin “Dastan” brendi qonaqlar
tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.
Gəzinti zamanı qonaqlar “Brilyant əl”
bədii filminin məşhur epizodlarından
birinin çəkildiyi küçə ilə də tanış olublar.
Ali qonağa xatirə hədiyyələri təqdim
edilib.

AZƏRTAC

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində
Litva şairi və dramaturqunun adına auditoriya açılıb
Mayın 18-də Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetində
(UNEC) Litva şairi, yazıçı və
dramaturqu Vincas KreveMickevicisun adına auditoriya
açılıb. AZƏRTAC xəbər verir
ki, açılış mərasimində Litva
Respublikasının birinci xanımı
Diana Nausediene iştirak edib.
Qonağa UNEC-in Ekstern Mərkəzi,
“Bloomberg” Maliyyə Laboratoriyası
haqqında məlumat verilib.
Diana Nausediene universitetdə
şəhidlərin memorial-xatirə kompleksini
ziyarət edib.
Auditoriyanın açılış mərasimində
UNEC-in rektoru, professor Ədalət
Muradov, Litvanın birinci xanımı Diana Nausediene və mədəniyyət naziri
Anar Kərimov çıxış ediblər. Bildirilib ki,
Litva ədəbiyyatının ən məşhur klassik
yazıçılarından biri, eyni zamanda,
görkəmli ədəbiyyatşünas alim, ictimaisiyasi və mədəni xadim Vincas Krevenin

həyat və yaradıcılığının on bir ilə yaxın
dövrü Azərbaycanla sıx bağlı olub.
O, Azərbaycan-Litva dövlətlərarası

münasibətlərinin formalaşmasında

mühüm rol oynayıb.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda
“Litva karaimləri” adlı sərginin açılışı olub

Mayın 18-də Bakıda, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunda “Litva karaimləri” adlı sərginin açılışı olub. AZƏRTAC
xəbər verir ki, Litva Respublikasının birinci xanımı Diana
Nausediene sərginin açılışında iştirak edib.
Fondun prezidenti Günay
Əfəndiyeva qonağa rəhbəri olduğu

qurumun fəaliyyəti barədə məlumat
verib. Fond ilə Litva arasında geniş

mədəni əməkdaşlığın mövcudluğundan
bəhs edən G.Əfəndiyeva 2022-ci ilin bu
ölkədə “Litva Karaimləri İli” elan olunmasını Türk xalqlarına verilən dəyərin
nümunəsi kimi qiymətləndirib. O, Litvada yaşayan tatar və karaimlərin Türk
dünyasının ayrılmaz parçası olduqlarını
vurğulayıb.
Litvanın birinci xanımı Diana
Nausediene Fondun Türk dünyası
mədəniyyətinin, tarixinin araşdırılması və təbliği istiqamətində fəaliyyətini
yüksək qiymətləndirib. Qonaq tatar və
karaimlərin mədəni irsinin mühafizəsinin
ölkəsi üçün xüsusi önəm daşıdığını
diqqətə çatdırıb. Diana Nausediene
tatar və karaimlərin uzun illər Litvada
yaşamasına baxmayaraq, öz din, dil
və adət-ənənələrini qoruyub saxlamağı
bacardıqlarını qeyd edib.
Sonra sərgi ilə tanışlıq olub.
Qeyd edilib ki, “Litva Karaimləri İli”
münasibətilə açılan sərgi Litvada yaşayan Türk milli azlıqların – karaimlərin
tarixinin, mədəniyyətinin qorunması və
təbliği məqsədi daşıyır. Burada nümayiş
etdirilən rəsmlərdə Litva karaimlərinin
adət-ənənələri, yaşayış tərzi, milli geyim
nümunələri əks olunub.

Medianın İnkişafı Agentliyi ATƏT-in
Vyanada keçirilən tədbirində təmsil olunub
Mayın 16-17-də Avstriyanın paytaxtı Vyana
şəhərində “Böhran dövrlərində demokratik
təsisatların fəaliyyəti” (The Functioning of
Democratic Institutions in Times of Crisis)
mövzusunda ATƏT-in insan ölçüsü üzrə ikinci
əlavə görüşü keçirilib.
Medianın İnkişafı
Agentliyindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, ATƏT-in Polşa sədrliyi və Demokratik
Təsisatlar və İnsan Hüquqları
Bürosu (The Polish OSCE
Chairmanship and OSCE
Office for Democratic Institutions and Human Rights
(ODIHR) tərəfindən təşkil
edilən görüşün üçüncü ses-

siyasında böhran dövrlərində
media plüralizminin
əhəmiyyəti, həmçinin etibarlı
və keyfiyyətli informasiyaya
əlçatanlığın vacibliyi kimi
məsələlər müzakirə olunub.
Görüşdə Azərbaycan
Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin
əməkdaşları da iştirak
ediblər.

İƏT PA-nın Üçüncü Ümumi Konfransının
iştirakçıları Şuşa şəhərinə səfər ediblər

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Assambleyasının (İƏT PA) Üçüncü Ümumi
Konfransında iştirak edən Türkiyə, Pakistan,
İran, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və
Tacikistan parlament nümayəndə heyətləri mayın
18-də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa
şəhərinə səfər ediblər.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
qonaqları Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova və digər
rəsmi şəxslər müşayiət ediblər.
Şuşaya səfər çərçivəsində
qonaqlar əvvəlcə Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanına
gəliblər. Onlara Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı
ilə qısa müddətdə tikilərək
istifadəyə verilmiş bu hava
limanının texniki imkanları
barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Qarabağın “hava qapısı”
adlandırılan Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanı ən müasir
səviyyədə inşa olunub və hava
limanının istənilən tip hava
gəmisini qəbul etmək imkanları
var. Parlament nümayəndələri
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının və tikilməkdə olan Laçın
hava limanının maketləri ilə də
tanış olublar.
Sonra qonaqlar Füzulidən
Şuşaya yola düşüblər. Şuşada
parlament nümayəndələrini
Prezidentin Şuşa rayonunda
xüsusi nümayəndəsi Aydın
Kərimov qarşılayaraq, onlara

Qala divarları, şəhərin tarixi,
işğal dövründəki vəziyyəti
və hazırda burada aparılan
quruculuq işləri barədə danışıb.
Parlament nümayəndələrinin
diqqətinə çatdırılıb ki, şəhərdəki
tarixi abidələr və məscidlər Prezident İlham Əliyevin və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın birbaşa nəzarəti
altında bərpa olunur. Qonaqlara şəhərdə bərpa olunmuş

Vətən müharibəsi dövründə
çəkdiyi fotoları nümayiş etdirib.
O, Azərbaycan əsgərlərinin
rəşadəti, azərbaycanlıların
sülhsevərliyi barədə fikirlərini
bölüşüb. Burada qonaqlar
onları müşayiət edən media
nümayəndələrinə Şuşaya
səfərləri barədə təəssüratları
və Azərbaycanın böyük Zəfəri
haqqında danışıblar.
Şuşa şəhərində gəzinti
zamanı qonaqlara ermənilərin
mədəniyyət abidələrimizə vurduqları ziyan, qədim artefaktlarımızı saxtalaşdırmaları barədə
də məlumat verilib.
Parlamentarilər Yuxarı
Gövhərağa, Aşağı Gövhərağa,
Saatlı məscidləri ilə də
tanış olublar. Bildirilib ki, bu
məscidlərdə təmir-bərpa işləri
Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə aparılır. Diqqətə çatdırılıb ki, bu günlərdə Prezident
İlham Əliyev Şuşa şəhərində
tikiləcək yeni məscidin təməlini
qoyub. Həmin məscidin
minarələrinin hündürlüyü 100
metrə çatacaq.
Sonra parlament nüma
yəndələri Cıdır düzündə

tarixi abidələr, tikiləcək yeni
yaşayış binaları barədə də
məlumat verilib. Səfər zamanı qonaqlar Şuşanın Qala
divarlarını seyr edib, Şəhər
meydanı ətrafında yerləşən Xüsusi nümayəndəliyin binasında

aparılan bərpa işləri ilə tanış
olublar. Şəhər meydanında
onlara Azərbaycanın görkəmli
mədəniyyət xadimləri Xurşidbanu Natəvanın, Bülbülün,
Üzeyir Hacıbəylinin ermənilər
tərəfindən güllələnmiş
heykəlləri barədə məlumat
verilib.
Məşhur fotojurnalist Reza
Deqati heykəllərin önündə
qonaqlara Şuşada, həmçinin

olublar. Bildirilib ki, Vətən
müharibəsi zamanı qəhrəman
əsgərlərimiz böyük şücaət
göstərərək sıldırım qayalarla
Cıdır düzünə qalxıb, canları, qanları bahasına Şuşanı
işğaldan azad ediblər. Bu gün
Cıdır düzü işğaldan əvvəl olduğu kimi, yenə də möhtəşəm
tədbirlərin keçirildiyi məkana
çevrilib.

Tehranda Azərbaycanla İran arasındakı iqtisadi
əlaqələrin inkişafı perspektivi müzakirə olunub

İranda səfərdə olan Azərbaycanın Baş nazirinin müavini,
Azərbaycan-İran iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq
üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayevin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti mayın 18-də İranın yol və şəhərsalma
naziri Rüstəm Qasemi ilə görüşüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə
Azərbaycanla İran arasında nəqliyyattranzit, logistika, energetika, sənaye,
ticarət, sərmayə və digər məsələlər
ətraflı müzakirə olunub. Azərbaycan
Hökuməti ilə İran Hökuməti arasında

İranın ərazisindən keçməklə Azərbaycanın
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni
kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumunun
icrası və körpülərin tikintisinin bir il ərzində

başa çatdırılması, bu layihənin həyata
keçirilməsinin regional inkişafın təmin
edilməsində oynayacağı rol əsas müzakirə
mövzu olub.
Görüşdə, eyni zamanda, iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsinin ötən il 30 faiz,
cari ildə isə 20 faiz, avtomobil daşımalarının 70 faiz artdığı nəzərə çatdırılıb və
bu inkişafdan məmnunluq ifadə olunub.
Bununla yanaşı, Astaraçay üzərində
yeni avtomobil və piyada körpüsünün,
İranın Astara şəhərində yük terminalının
tikintisində aparılan işlərin mövcud icra
vəziyyətinə də toxunulub və ilin sonuna
kimi bu layihələrin də başa çatdırılması
qərara alınıb. Eləcə də Parsabad-İmişli
dəmiryolu xəttinin çəkilişi ilə da bağlı fikir
mübadiləsi aparılıb.
Tərəflər həmçinin İran şirkətlərinin
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərində aparılan bərpa və yenidən
qurma işlərinə cəlb edilməsi və bu sahədə
həyata keçirilən tədbirləri də ətraflı
müzakirə ediblər.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər ətrafında da geniş fikir
mübadiləsi aparılıb.

Rabil KƏTANOV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Tehran

“Azərsu” ASC-nin sədr müavini Göygöldə vətəndaşlarla görüşüb
Mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanları, digər idarəetmə
qurumlarının rəhbərlərinin 2022-ci
ilin may ayında şəhər və rayonlarda
vətəndaşların qəbulu cədvəlinə
uyğun olaraq “Azərsu” ASC-nin
sədr müavini Köçərli Həsənov
mayın 17-də Göygöl şəhərində
Göygöl və Daşkəsən rayonlarından
olan vətəndaşları qəbul edib.
“Azərsu” ASC-nin İctimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən bildirilib ki, qəbuldan
əvvəl “Azərsu” ASC-nin sədr müavini
Köçərli Həsənov və Göygöl Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısının birinci müavini
Turani Əliyev ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər.
Göygöl şəhərindəki Heydər Əliyev
Mərkəzində keçirilən qəbulda Göygöl və
Daşkəsən rayonlarından 46 nəfər iştirak
edib. Vətəndaşların müraciətləri içməli su
təchizatı və tullantı sularının axıdılması
xidmətləri, işə qəbul və digər məsələlərlə
bağlı olub.

Hər bir vətəndaşı dinləyən “Azərsu”
ASC-nin sədr müavini K.Həsənov
müraciətlərin qısa müddətdə araşdırılaraq zəruri tədbirlərin görülməsi barədə
aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinə
tapşırıqlar verib. Vətəndaşlar tərəfindən
qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində
həll olunub, araşdırmaya ehtiyac olan
müraciətlər nəzarətə götürülüb.

Sakinlər bölgələrdə vətəndaşların
qəbulu və müraciətlərinə baxılması üçün
rahat və əlverişli şəraitin yaradılmasından
razılıqlarını dilə gətirərək göstərilən diqqət
və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

AZƏRTAC
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19 may 2022-ci il, cümə axşamı

“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı
bəzi məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 27 aprel tarixli 1323 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan-Litva biznes-forumu
işini müzakirələrlə davam etdirib

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının
işğaldan azad edilmiş ərazilərində
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların
idarə edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 27 aprel tarixli
1323 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 4, maddə 328) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.2-ci bəndə “istifadəyə”
sözündən sonra “, habelə kənd
təsərrüfatı təyinatlı torpaq kateqoriyası
daxilində əkin, çoxillik əkmələrin altında
olan və dincə qoyulmuş kənd təsərrüfatı
yerlərinin (uqodiyaların) bir-biri arasında
dəyişdirilməsinə” sözləri əlavə edilsin;
1.2. 1.3-cü bənd aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“1.3. torpaqların kənd təsərrüfatı
təyinatlı torpaq kateqoriyasına, həmin
kateqoriya daxilində kənd təsərrüfatı
təyinatlı torpaqların tərkibinə aid

edilməsi, habelə örüş, otlaq və ya
biçənək kənd təsərrüfatı yerlərinin əkin
və çoxillik əkmələrin altında olan kənd
təsərrüfatı yerlərinə dəyişdirilməsi ilə
bağlı Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qarşısında məsələ
qaldırılması.”;
1.3. 2.1-ci bənddə “aid edilməsi,
habelə həmin kateqoriya daxilində
torpaqlarda kənd təsərrüfatı yerlərinin
(uqodiyaların)” sözləri “aid edilməsinin,
habelə həmin kateqoriya daxilində kənd
təsərrüfatı təyinatlı torpaqların tərkibinə

aid edilməsinin və” sözləri ilə əvəz
edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 may 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 2018-ci il
26 iyun tarixli 148 nömrəli və “e-KOB evi” portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə”
2021-ci il 9 avqust tarixli 1415 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli 148
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018,
№ 6, maddə 1238, № 10, maddə 1991,
№ 11, maddə 2287; 2019, № 3, maddə
411, № 4, maddə 619, № 5, maddələr

839, 855, № 6, maddə 1027, № 12,
maddə 1921; 2020, № 1, maddə 5,
№ 2, maddə 100, № 8, maddə 1039,
№ 11, maddə 1357; 2021, № 1, maddə
30, № 6 (I kitab), maddələr 579, 593,
№ 8, maddə 908, № 12, maddələr
1369, 1416; Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2022-ci il 5 aprel tarixli
1644, 1645 nömrəli və 7 may tarixli
1675 nömrəli fərmanları) ilə təsdiq

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Nizamnaməsi”nin 7.5-ci bəndindən
“dövlət rüsumunun və digər” sözləri
çıxarılsın.
2. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 9 avqust tarixli
1415 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 8, maddə 907) ilə təsdiq

edilmiş “e-KOB evi” portalı haqqında
Əsasnamə”nin 1.9-cu bəndindən “dövlət
rüsumunun və qanunla müəyyən edilmiş digər” sözləri çıxarılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 may 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2022-ci il 26 aprel tarixli 518-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi
tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 387 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu
və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq,
“Azərbaycan Respublikasının CinayətProsessual Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 26 aprel tarixli
518-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqini
təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti:
1.1. Azərbaycan Respublikası
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin
131-1.4-cü maddəsinə uyğun olaraq,
cinayət təqibi üzrə məhkəməyədək
icraat zamanı qanunsuz dövriyyədən
çıxarılmaqla maddi sübut kimi götürülmüş narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin, onların prekursorlarının
və güclü təsir edən maddələrin cinayət

təqibi üzrə icraat başa çatanadək
məhv edilməsi və ya tibbi məqsədlərlə
istifadə üçün təhvil verilməsi qaydasını
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
ilə razılaşdırmaqla beş ay müddətində
müəyyən etsin;
1.2. “Azərbaycan R
 espublikasının
Cinayət-Prosessual Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il
26 aprel tarixli 518-VIQD nömrəli Qanunundan irəli gələn məsələləri həll etsin.
2. “Azərbaycan Respublikası
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq
edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla
bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası CinayətProsessual Məcəlləsinin tətbiq edilməsi

barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli
387 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2000, № 8 (III kitab), maddə 610; 2001,
№ 10, maddə 646; 2002, № 5, maddələr
273, 279, № 7, maddə 413, № 8, maddə
478, № 9, maddə 563; 2003, № 8,
maddə 434; 2004, № 1, maddə 19, № 5,
maddə 345; 2005, № 1, maddə 18, № 4,
maddə 299, № 9, maddə 799, № 12,
maddə 1101; 2006, № 8, maddə 676,
№ 11, maddə 935; 2007, № 1, maddə
10, № 3, maddə 223, № 9, maddə
865, № 12, maddə 1247; 2008, № 1,
maddələr 7, 10; 2009, № 7, maddələr
531, 534; 2010, № 7, maddə 615; 2011,
№ 11, maddə 999; 2013, № 5, maddə
509, № 6, maddə 649, № 8, maddə 900;
2014, № 4, maddə 348, № 6, maddə

625; 2015, № 12, maddələr 1450, 1461;
2016, № 4, maddələr 667, 669, № 10,
maddə 1644; 2017, № 3, maddə 353,
№ 5, maddə 814, № 7, maddə 1321;
2018, № 3, maddə 444, № 4, maddə
680, № 6, maddə 1219, № 9, maddələr
1824, 1832, № 10, maddə 2004, № 11,
maddə 2271; 2019, № 4, maddə 648,
№ 7, maddə 1241; 2020, № 7, maddə
883, № 11, maddələr 1345, 1356; 2021,
№ 6 (I kitab), maddə 565, № 12, maddə
1424) 2-ci hissəsinin beşinci abzasına
“156-1.1-ci” sözündən əvvəl “131-1.4-cü
maddəsində,” sözləri əlavə edilsin.

1.1. 1.17-ci bənd ləğv edilsin;
1.2. 2-ci hissədə “18.3-cü, 20.3-cü
və 20.4-cü” sözləri “18.3-cü və 20.3-cü”
sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti “Hərbi qulluqçuların
statusu haqqında”, “Narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin və
onların prekursorlarının dövriyyəsi
haqqında”, “Hərbi vəzifə və hərbi
xidmət h
 aqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan
Respublikasının 1994-cü il 23 sentyabr
tarixli 887 nömrəli Qanunu ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası

Silahlı Qüvvələrinin Daxili xidmət
nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının
2022-ci il 26 aprel tarixli 515-VIQD
nömrəli Qanunundan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
3. Bu Fərmanın 1-ci hissəsi 2022-ci
il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 may 2022-ci il

“Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 26 aprel tarixli 514-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Narkoloji
xidmət və nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 17 sentyabr tarixli 581 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq,
“Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 26
aprel tarixli 514-VIQD nömrəli Qanununun 2022-ci il
iyulun 1-dən tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara
alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
1.1. “Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 24.4-cü
maddəsinə uyğun olaraq, müddətli həqiqi hərbi
xidmətə çağırılan, bağlaşma əsasında həqiqi hərbi
xidmətə könüllü daxil olan və birbaşa kadr zabit

heyətinə könüllü daxil olan şəxslərin, habelə həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçularının (müddətli həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla)
icbari narkoloji müayinədən keçməsi qaydasını bir ay
müddətində müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.2. “Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci
il 26 aprel tarixli 514-VIQD nömrəli Qanunundan irəli
gələn digər məsələləri həll etsin.
2. “Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Azərbaycanın xarici işlər naziri
TÜRKSOY-un Baş katibi ilə görüşüb

Bakı şəhəri, 18 may 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
2022-ci il 26 aprel tarixli 515-VIQD
nömrəli Qanununun 2022-ci il iyulun
1-dən tətbiqini təmin etmək məqsədilə
qərara alıram:
1. “Narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının
dövriyyəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2005-ci il 9 avqust tarixli
280 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2005, № 8, maddə 712; 2009, № 1,
maddə 10) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:

İqtisadiyyat Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, hər iki ölkənin rəsmiləri ilə yanaşı, İKT,
qida sənayesi, kənd təsərrüfatı, tikinti, təhsil,
tibb və digər sahələri təmsil edən iş adamlarının
iştirakı ilə keçirilən biznes-forumda AzərbaycanLitva iqtisadi əməkdaşlığı barədə məlumat
verən iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov
dövlət başçılarının biznes-forumda iştirakının
əlaqələrin inkişafına ən yüksək səviyyədə
verilən dəstəyin və önəmin göstəricisi olduğunu
vurğulayıb.
Qeyd olunub ki, iki ölkə arasında tərəfdaşlıq
qarşılıqlı hörmət və dostluq üzərində qurulub,
keçirilən tədbirlər, a
 parılan müzakirələr
əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə və
genişlənməsinə stimul verəcək. Bununla yanaşı, “Şərq Tərəfdaşlığı” təşəbbüsü, Azərbaycan
Respublikası Hökuməti ilə Litva Respublikası
Hökuməti arasında İkitərəfli Əməkdaşlıq üzrə
Hökumətlərarası Komissiya əlaqələrimizin
genişlənməsində, müxtəlif sahələrdə layihələrin
həyata keçirilməsində səmərəli platformalardır.
Tədbirdə, həmçinin Azərbaycanın əlverişli
biznes və investisiya mühiti, güzəştlərin tətbiq
edildiyi sənaye parkları, aqroparklar barədə
məlumat verilib. Vurğulanıb ki, ölkəmizin
2030-cu ilədək sosial-iqtisadi inkişaf prioritetləri

Litva ilə tərəfdaşlığın inkişafına şərait yaradır.
Belə ki, “yaşıl” iqtisadiyyatın genişləndirilməsi
və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpası
istiqamətlərində əməkdaşlıq üçün böyük
perspektivlər var. “Aİ Biznes Mühiti Hesabatı
2021” hesabatına əsasən, Azərbaycanda təmsil
olunan Avropa İttifaqı ölkələri şirkətlərinin 80
faizinin iqtisadi fəaliyyət üçün yenidən ölkəmizi
seçmək, 53 faizinin isə Azərbaycanda biznes
fəaliyyətini genişləndirmək niyyətini vurğulayan
iqtisadiyyat naziri Litva iş adamlarını ölkəmizdə
yaradılmış biznes mühitindən yararlanaraq fəal
əməkdaşlığa dəvət edib.
Litvanın iqtisadiyyat və innovasiya nazirinin
müavini xanım Jovita Neliupşiene ölkəsinin
Azərbaycanla tərəfdaşlığa önəm verdiyini
qeyd edib, iqtisadi əlaqələrin inkişafı potensialı barədə fikirlərini bölüşüb. Azərbaycanda
“yaşıl” iqtisadiyyata keçid istiqamətində görülən
işləri vurğulayan nazir müavini bu sahədə
əməkdaşlığın qarşılıqlı fayda verəcəyinə
əminliyini ifadə edib. Qeyd olunub ki, enerji,
İKT, turizm, nəqliyyat və digər sahələrdə də
tərəfdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük
imkanlar vardır.
Sonra Azərbaycan Respublikasının
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi –
AZPROMO-nun rəhbəri Yusif Abdullayev və
Litva Prezidentinin müşaviri Vaidas Auqustinavicius biznes və investisiya mühiti barədə
təqdimatlarla çıxış ediblər.
Biznes-forum iş adamları arasında ikitərəfli
görüşlərlə davam edib.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

“Hərbi qulluqçuların statusu haqqında”, “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorlarının dövriyyəsi haqqında”, “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 23 sentyabr tarixli 887 nömrəli
Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili xidmət nizamnaməsi”ndə
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 26 aprel tarixli 515-VIQD nömrəli
Qanununun tətbiqi və “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2005-ci il 9 avqust tarixli 280 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və
32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Hərbi
qulluqçuların statusu haqqında”, “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
və onların prekursorlarının dövriyyəsi
haqqında”, “Hərbi vəzifə və hərbi
xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan
Respublikasının 1994-cü il 23 sentyabr
tarixli 887 nömrəli Qanunu ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin Daxili xidmət
nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının

Mayın 18-də Bakıda Heydər
Əliyev Mərkəzində keçirilən
Azərbaycan-Litva biznes-forumu
işini müzakirələrlə davam
etdirib.

2001-ci il 17 sentyabr tarixli 581 nömrəli Fərmanının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2001, № 9, maddə 596; 2004, № 1, maddə 27; 2007,
№ 5, maddə 459, № 11, maddə 1104; 2008, № 9,
maddə 798; 2012, № 4, maddə 293) 2-ci hissəsinin
ikinci abzasında “və 24.3-cü” sözləri “, 24.3-cü və
24.4-cü” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Bu Fərmanın 2-ci hissəsi 2022-ci il iyulun 1-dən
qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 may 2022-ci il

A

zərbaycanın xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov
mayın 18-də Beynəlxalq
Türk Mədəniyyəti Təşkilatının
(TÜRKSOY) Baş katibi Sultan
Raev ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə
nazir Ceyhun Bayramov Sultan Raevi
TÜRKSOY-un Baş katibi seçilməsi münasibətilə
təbrik edib. O, Azərbaycanın Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti Təşkilatı ilə əməkdaşlığa verdiyi yüksək önəmi vurğulayıb. Nazir Şuşada
keçiriləcək konfransda iştirakı çərçivəsində Baş
katibin azad edilmiş ərazilərdəki vəziyyət, o
cümlədən orada aparılan genişmiqyaslı quruculuq işləri ilə yaxından tanış olmaq imkanının
olacağını bildirib.

Baş katib Sultan Raev namizədliyinə
verdiyi dəstəyə görə Azərbaycan tərəfinə
minnətdarlığını ifadə edib. Təşkilatın rəhbəri
qismində fəaliyyətin yüksək məsuliyyət tələb
etdiyini söyləyən Baş katib Türk dünyasının
mədəniyyətinə xidmət edəcəyini vurğulayıb.
TÜRKSOY Daimi Şurasının Bursa şəhərində
keçirilən iclasında Şuşanın 2023-cü ildə Türk
dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunduğunu xatırladan Sultan Raev bu xüsusda qarşıdan gələn il ərzində zəngin proqramların təşkil
ediləcəyini söyləyib.
Görüşdə tərəflər, həmçinin gələn il
TÜRKSOY-un 30 illiyinin qeyd edilməsi, Azərbay
canın təşkilatla fəal əməkdaşlığı, türk xalqlarının
ortaq mədəniyyətinin təşviqi istiqamətində işlərin
görülməsi və digər qarşılıqlı maraq doğuran
mövzular üzrə fikir mübadiləsi aparıblar.

ICESCO-nun xüsusi missiyası Azərbaycanın
azad olunmuş ərazilərinə səfər edəcək

A

zərbaycanın xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramov mayın 18-də İslam
Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət
Təşkilatının (ICESCO) Baş direktoru Salim
bin Məhəmməd əl-Maliki ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
nazir Ceyhun Bayramov
Azərbaycanla ICESCO
arasında yüksək səviyyəli
əməkdaşlıq münasibətlərinin
mövcud olduğunu qeyd
edib. Baş direktorun ötən il
ölkəmizə səfəri çərçivəsində
keçirilmiş görüşə istinad
edən nazir ICESCO-nun
nümayəndələrinin ölkəmizin
azad olunmuş ərazilərinə
səfər edən ilk beynəlxalq
təşkilatlar sırasında olduğunu məmnunluqla vurğulayıb.
Nazir Azərbaycan hökuməti
tərəfindən ölkə ərazisindəki
tarixi, mədəni, dini abidələrin
qorunmasına hər zaman
yüksək diqqətin ayrıldığını

qeyd edib, həmsöhbətinin
diqqətini xüsusilə işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə
Azərbaycan xalqının tariximədəni irsinin məqsədli
şəkildə dağıdılması faktına
yönəldib. O, hazırda azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən
genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işlərindən, o cümlədən
tarixi, dini və mədəni abidələrin
ilkin inventarlaşdırılması və
mühafizəsi tədbirlərindən
danışıb. Ceyhun Bayramov,
həmçinin İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının Azərbaycanın
beynəlxalq hüquqa əsaslanan
ədalətli mövqeyini hər zaman
dəstəklədiyini bildirib.
Baş direktor Salim
bin Məhəmməd əl-Maliki
Azərbaycanın ICESCO-nun

fəaliyyətini hər zaman
dəstəklədiyini vurğulayıb və
ölkənin təşkilatın işinə verdiyi
töhfəni təqdir edib. Hazırkı
səfəri çərçivəsində Şuşa
şəhərində keçiriləcək konfransda iştirak edəcəyini deyən
Baş direktor, həmçinin yaxın
günlərdə ICESCO-nun xüsusi
missiyasının Azərbaycanın
azad olunmuş ərazilərinə səfər
edəcəyini söyləyib. ICESCO
Baş direktoru bu səfəri
çərçivəsində Azərbaycanda
təşkilatın regional ofisinin açılışı ilə bağlı müvafiq sənədin
imzalanacağını məmnunluqla
qeyd edib.
Görüşdə tərəflər ICESCOAzərbaycan əməkdaşlığının
perspektivləri, o cümlədən
gənclərin iştirakı ilə sülh
gündəliyini təşviq edən
müxtəlif proqramların həyata
keçirilməsi, təhsil sahəsində
əməkdaşlıq, habelə tariximədəni abidələrin qeydiyyatının aparılması və digər
məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıblar.
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19 may 2022-ci il, cümə axşamı

Biz hər zaman bir yerdəyik – xoş günlərdə də, dar günlərdə də
Biz dünya miqyasında bir-birinə ən yaxın ölkələrik və
ölkələrimiz çox böyük sınaqlardan keçibdir. Keçən il bizim
qədim və tarixi şəhərimizdə – Şuşa şəhərində Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında birgə Bəyannamənin imzalanması
bizim əlaqələrimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdı. Biz həm
dostuq, həm qardaşıq, həm də artıq rəsmən müttəfiqik.
Bu siyasət bizə atalarımızdan qalan mirasdır, atalarımızın
vəsiyyətidir və biz bu vəsiyyətə sadiqik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Türkiyə və Azərbaycan kürək-kürəyə verdikcə Allahın
izni ilə çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə, uğurdan-uğura
çatmağa davam edəcəkdir.
Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN
Türkiyə Respublikasının Prezidenti

A

zərbaycan –Türkiyə münasibətləri tarixi dostluq,
qarşılıqlı etimad, səmimi münasibətlər, yüksək strateji
tərəfdaşlıq əsasında qurulub. Qardaş ölkənin Rizə –
Artvin Hava Limanının dünyanın dövlət başçıları arasında ilk
rəsmi qonağının Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin olması
hər birmizdə qürur doğurdu və iki ölkə arasındakı dostluq
və qardaşlıq münasibətlərinin dünyaya nümunə olduğunu
bir daha təsdiqlədi. Təməli 2017-ci il aprelin 3-də Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə qoyulan Rizə–Artvin Hava
Limanı Türkiyədə dənizin doldurularaq inşa edildiyi ikinci,
dünyada isə beşinci aeroportdur.
Yeni inşa edilmiş hava limanında
dövlət başçımızın alqışlarla qarşılanması, ölkəmizə, onun liderinə
olan səmimi münasibətin bariz
nümunəsidir. İki dost və qardaş
ölkə arasındakı sıx münasibətlər
həm Azərbaycan, həm də Türkiyə
prezidentləri tərəfindən həyata
keçirilən məqsədyönlü siyasətin
məntiqi nəticəsidir. Bu gün elə bir
sahə yoxdur ki, əlaqələrimiz yüksək
səviyyədə olmasın. İki qardaş ölkə
kimi , bütün sahələrdə qarşılıqlı hörmət və maraqlar əsasında
əməkdaşlıq davam etdirilir.
İşğaldan azad edilmiş Füzuli
rayonunda inşa edilmiş beynəlxalq
hava limanının ilk xarici qonağı
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
olması da bundan xəbər verir. Xatırladaq ki, Azərbaycan və Türkiyə
prezidentləri hava limanının rəmzi
açılışını bildirən lenti birlikdə kəsdilər
və Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının rəmzi açarları prezidentlərə
təqdim edildi. Türkiyə və

Azərbaycan prezidentləri tərəfindən
Horadiz – Cəbrayıl– Zəngilan –
Ağbənd avtomobil yolunun təməli
qoyuldu. Rəsmi mənbələr bu yolu
Zəngəzur dəhlizi kimi təqdim edirlər.
Türkiyə Prezidenti təməlqoyma
zamanı deyib: “Gün gələcək,
Zəngəzurdan çıxıb İstanbula qədər
gedə biləcəyik”. Bütün bunlar iki
ölkə arasında dostluq və qardaşlığın
sarsılmaz olduğunu bir daha nümayiş etdirir.
Dövlət başçımız Rizə–Artvin
Hava Limanının açılış mərasi
mindəki çıxışında da bu məsələləri
bir daha diqqətə çatdırdı. Dedi ki,
biz dünya miqyasında bir-birinə ən
yaxın ölkələrik və ölkələrimiz çox
böyük sınaqlardan keçibdir: “Keçən
il bizim qədim və tarixi şəhərimizdə
– Şuşa şəhərində Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında Birgə
Bəyannamənin imzalanması bizim
əlaqələrimizi müttəfiqlik səviyyəsinə
qaldırdı. Biz həm dostuq, həm
qardaşıq, həm də artıq rəsmən

müttəfiqik. Bu siyasət bizə atalarımızdan qalan mirasdır, atalarımızın
vəsiyyətidir və biz bu vəsiyyətə
sadiqik”.
Şuşa Bəyannaməsindən söhbət
düşmüşkən, Prezident İlham
Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan arasında 2021-ci
il iyunun 15-də Şuşada imzalanmış Bəyannamə yaddaşlarda
tarixi hadisə kimi qalıb. Bu sənəd
ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi,
ideoloji, humanitar sahələrdə davamlı inkişafı təmin edir. Həmçinin
sənədə əsasən, iki ölkə arasında müstəqillik, suverenlik, ərazi
bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili işlərinə
qarışmamaq prinsiplərini rəhbər
tutaraq, müttəfiqlik münasibətlərinin
qurulmasının siyasi və hüquqi
mexanizmləri öz əksini tapıb.
Dövlətlərarası münasibətlərin ən
yüksək forması Müttəfiqlik Haqqında Bəyannamədir. Azərbaycan

Respublikası ilə Türkiyə arasında
imzalanmış belə birsənəd iki ölkə
arasında münasibətlərin ən yüksək
zirvəsini ehtiva edir. Bu məsələ
beynəlxalq hüquqla tənzimlənib.
Dövlətlərarası qarşılıqlı yardım və
əməkdaşlıq münasibətləri olsa da,
Müttəfiqlik Haqqında Bəyannamə
bunlardan daha üstündür və
əməkdaşlığın zirvəsini təşkil edir.
Prezident İlham Əliyevin
Rizə–Artvin Hava Limanının açılış
mərasimindəki çıxışında Türkiyə –
Azərbaycan qardaşlığını əks etdirən
daha bir faktı diqqətə çatdırdı. Qeyd
etdi ki, bu gün sizinlə bərabər olmaq
mənim üçün böyük xoşbəxtlikdir:
“Bu gün bu gözəl mərasim də
Azərbaycan Prezidentinin iştirakı Türkiyə–Azərbaycan birliyinin
növbəti təzahürüdür. Biz hər zaman
bir yerdəyik – xoş günlərdə, yaxşı
günlərdə, çətin günlərdə də və İkinci
Qarabağ savaşı bunu bir daha bütün dünyaya göstərmişdir. Savaşın
ilk saatlarından son gününə qədər

Avropa İttifaqı Azərbaycanın enerji
resurslarına böyük maraq göstərir
Azərbaycan son illərdə dünyanın əksər ölkələri, eyni zamanda,
aparıcı beynəlxalq təşkilatlarla yaratdığı qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı
genişləndirməkdədir. Bu münasibətlər həm siyasi, həm ticarət-iqtisadi,
həm də digər sahələri əhatə edir. Ölkəmiz bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla,
o cümlədən, ATƏT-lə, Avropa İttifaqı ilə Ermənistanın təcavüzünün
dayandırılması üzrə əməkdaşlıq edib. Azərbaycan son 30 illik müstəqillik
dövründə Avropanın ayrı-ayrı ölkələri ilə neft və qaz sahələri üzrə də sıx
əlaqələr qurub. Təsadüfi deyil ki, bu gün Avropanın enerji təminatında
Azərbaycanın oynadığı rol Qərbdə çox yüksək qiymətləndirilir.
Son illərdə Avropa İttifaqı ölkələri
ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Brüsselə, Aİ Şurasının Prezidenti Şarl
Mişelin Bakıya səfərləri böyük rol oynayır. Keçirilmiş görüşlər Azərbaycan–Aİ
əməkdaşlığını yeni mərhələyə qaldırıb.
Təbii ki, ölkəmizin 2020-ci ilin noyabrında
Ermənistan üzərində tarixi qələbə qazanmasından sonra yaratdığı yeni reallıqlar
Aİ tərəfindən qəbul edilib və bu təşkilat
Azərbaycan–Ermənistan münasibətlərinin
normallaşmasına da özünün töhfələrini
verməyə başlayıb.
Bütün bunlar barədə 2021-ci il iyulun
18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl
Mişellə görüşündə geniş fikir mübadiləsi
aparılıb. Azərbaycan lideri Mişellə birgə
mətbuat konfransında bəyan edib ki,
Avropa İttifaqı Azərbaycan üçün yaxın
tərəfdaşdır. Biz uzun illərdir ki, müxtəlif
sahələrdə işləyirik. Prezident İlham Əliyevin
sözlərinə görə, Avropa İttifaqı Azərbaycanın
əsas ticarət tərəfdaşıdır. Ticarətimizin,
demək olar ki, 40 faizi Avropa İttifaqı ilə
aparılır. Ötənilki ticarət dövriyyəsi, demək
olar ki, 9,5 milyard ABŞ dolları təşkil
edib. Azərbaycanın Avropa İttifaqına üzv
dövlətlərlə ixracının həcmi 6,8 milyard dollar təşkil edir. Üzv dövlətlərdən 1700-dən
çox şirkət Azərbaycanda fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Avropa İttifaqının 9 üzv dövləti
ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər
imzalayıb və ya qəbul edib. Beləliklə,
Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin üçdə
biri Azərbaycanı özünə strateji tərəfdaş
hesab edir. Prezident İlham Əliyev bunu
Azərbaycan hökumətinin fəaliyyətində
çox böyük nailiyyət kimi qiymətləndirərək
deyib ki, bu, həm də xarici tərəfdaşlarla
əməkdaşlıq üçün əlavə yeni imkanlar
yaradır.
Azərbaycan Prezidenti enerji
təhlükəsizliyi, Cənub Qaz Dəhlizi
layihəsinin tamamlanması ətrafında
müzakirələr aparıldığını, ötən ilin sonuncu
günündə dəhlizin sonuncu – dördüncü
seqmenti olan Trans–Adriatik kəmərinin
istismara verildiyini bəyan edib. Cənub Qaz
Dəhlizi layihəsinə yatırılmış ümumi investisiyaların həcmi 33 milyard ABŞ dollarından
çoxdur. Nəticədə 2021-ci il yanvarın 1-dən
iyuladək Azərbaycandan Avropa İttifaqına

üzv dövlətlərə, xüsusilə İtaliya, Yunanıstan
və Bolqarıstana 3 milyard kubmetrdən çox
təbii qaz ixrac olunub. Əlbəttə ki, bundan
sonar Avropa bazarına ixrac olunacaq təbii
qazın həcmi artacaq.
Azərbaycan liderinin dediyinə görə,
artıq 15 ildir ki, Azərbaycan Avropa istehlakçılarının etibarlı xam neft təchizatçısıdır.
Bundan sonra qaz təchizatçısı kimi də
Azərbaycanın potensialı artacaq. Eyni
zamanda, nəhəng nəqliyyat infrastruktur
layihələrinin tamamlanmasından sonra
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında
bağlılıq daha da güclənir.
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə
Azərbaycanın töhfələri ilbəil artmaqdadır. Prezident İlham Əliyevin uğurla
həyata keçirdiyi enerji siyasəti ölkəmizi,
ümumiyyətlə, bütün dünyada əhəmiyyətli
regional oyunçuya çevirib. Bu ilin martında Rusiyanın Ukraynada xüsusi hərbi
əməliyyata başlamasından sonra isə
Azərbaycanın Avropa üçün önəmi daha
da artıb. İqtisadi ekspertlər hesab edirlər
ki, yeni çağırışlarla qarşılaşmış Avropa
ölkələri Rusiya neft-qazından imtina
etmək üçün bir sıra ölkələrlə yanaşı,
Azərbaycanla da geniş müzakirələr aparır.
Təbii ki, Azərbaycan da özünün coğrafi
mövqeyindən istifadə edərək, karbohidrogen məhsullarının Avropa bazarına çıxarılması imkanlarını genişləndirməyə çalışır.
Bu il fevralın 4-də Bakıda Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
yaradılan Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət
Şurası nazirlərinin VIII toplantısının
keçirilməsi də təsadüfi deyildi. Tədbirə
qoşulan ölkələrin sayı artmaqdadır. Bu
dəfəki iclasda 18 ölkə, 19 şirkət və 5

aparıcı beynəlxalq maliyyə təsisatı iştirak
etmişdi. Səbəb Azərbaycanın dünyada
xam neft, təbii qaz, neft-kimya məhsulları,
neft məhsulları və elektrik enerjisi ixrac
edən az sayda ölkələrindən biri olmasıdır.
Yaxın illərdə Azərbaycan Avropa ölkələrinə
elektrik enerjisi və təbii qaz ixracını
artırmaq üçün böyük potensiala malikdir.
Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi,
Azərbaycan Avropanın ən etibarlı enerji
təchizatçılarından biridir.

Avropa İttifaqının Genişlənmə və
Qonşuluq üzrə komissarı Oliver Vahreli
də Azərbaycanın enerji sahəsində Aİ-nin
güclü tərəfdaşı olduğunu təsdiq edib.
Avropa Komissiyasının enerji məsələləri
üzrə komissarı Kadri Simson isə Cənub
Qaz Dəhlizinin Avropa İttifaqı və region
üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu
bildirib. O, bu dəhliz vasitəsilə Avropa
İttifaqına nəql edilən qazın artırılmasında
Azərbaycanın göstərdiyi səyləri yüksək
qiymətləndirərək deyib ki, Azərbaycan
Avropa İttifaqı üçün etibarlı tərəfdaşdır,
Cənub Qaz Dəhlizi isə qitənin qaz
təchizatının təhlükəsizliyi baxımından çox
vacib layihədir.
Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-da
ADA Universitetində keçirilmiş “Cənubi
Qafqaz: İnkişaf və əməkdaşlıq” mövzusunda beynəlxalq konfransda çııxış edərkən
də bəyan etdi ki, Aİ ilə sıx əməkdaşlıq
bundan sonra da davam etdiriləcək:
“Biz indi Avropa İttifaqı ilə yeni sazişimiz
üzərində bəzi məsələlərin razılaşdırılmasının son mərhələsindəyik. Bu razılaşmanın
90 faizdən çox hissəsi bizim və Avropa İttifaqının dəyərləndirilməsinə görə hazırdır.
Müharibə gedirdi, COVID problemi var idi
və buna görə bu məsələ bir az gözləməli
oldu. Lakin hesab edirəm ki, bu məsələni
kifayət qədər tezliklə yekunlaşdıra bilərik.
Bizim aramızda razılaşma var idi, lakin
o uzun illər bundan öncə imzalanmışdır.
Yeni razılaşma çox hərtərəflidir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonrakı reallıqları
əks etdirir və əlbəttə ki, dünyada cərəyan
edən yeni vəziyyətə də toxunulacaqdır”.
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mənim qardaşım bizim yanımızda
idi, qardaş Türkiyə xalqı bizim yanımızda idi”.
Yeri gəlmişkən, Türkiyə İkinci
Vətən müharibəsinin ilk saatlarından Azərbaycana çox böyük
siyasi və mənəvi dəstək göstərdi.
Qardaş ölkə Prezidenti müharibə
başlanan ilk dəqiqələrdən, ilk
saatlardan bəyanatlarla çıxış etdi
və dedi ki, Türkiyə Azərbaycanın
yanındadır. Otuz ilə yaxın müddətdə
Ermənistan ordusunun işğalı altında
olmuş Azərbaycan torpaqlarının
2020-ci ildə əks-hücum əməliyyatı
ilə erməni qəsbkarlardan azad
edilməsi zamanı Türkiyə dövlətinin
və onun Prezidentinin Azərbaycana
göstərdiyi mənəvi və diplomatik
dəstək, sözün həqiqi mənasında,
sarsılmaz dostluq və qardaşlığın
təntənəsi idi. Vətən müharibəsi
dövründə Türkiyənin dövlət strukturları Azərbaycanın qələbəsi
üçün bütün sahələrdə böyük
əzmkarlıq göstərdilər. Həmin vaxt

ermənipərəst qüvvələrin və qərəzli
beynəlxalq təşkilatların ölkəmizə
qarşı güclü təzyiq və təhdidlərinə
baxmayaraq , Türkiyə qardaşlıq
dəstəyi mövqeyindən geri çəkilmədi.
Qardaş ölkənin rəhbərliyi respublikamızın haqq işinə dərhal öz
dəstəyini verdi. R.T.Ərdoğanın açıq,
birmənalı və sərt açıqlamaları xalqımızı çox sevindirdi, hərbçilərimizi
ruhlandırdı. Prezident dedi ki, bu
müharibədə Azərbaycan haqlıdır,
Azərbaycan tək deyil və Türkiyə hər
zaman Azərbaycanın yanındadır.
Bu, birliyimizin, qardaşlığımızın
növbəti təzahürü idi. Bu siyasi və
mənəvi dəstək hər bir Azərbaycan
vətəndaşını qürurlandırır, sevindirir.
Bu gün regionda baş verən hadisələr
də bir daha Azərbaycan–Türkiyə
vəhdətinin sıx tellərlə bağlandığını
bütün dünyaya nümayiş etdirir.
Hətta, tarixi Qələbədən
sonra – dekabrın 10-da Bakının
“Azadlıq” meydanındakı Zəfər
paradında Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan,
eyni zamanda, türk əsgər və
zabitləri də paradda iştirak etdilər.
Paradda çıxış edən Azərbaycan
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham
Əliyev bu məqamı böyük qürur
hissi ilə diqqətə çatdırdı: “Bu gün
tarixi bir gündür. Bu gün Azadlıq
meydanında Zəfər paradı keçirilir.
Mən çox şadam ki, bu paradda
mənim dəvətimi qəbul edərək
,Türkiyə Cümhuriyyətinin Cümhurbaşqanı, əziz qardaşım Rəcəb
Tayyib Ərdoğan iştirak edir. Eyni
zamanda, Türkiyədən gəlmiş böyük
nümayəndə heyəti, türk əsgər və
zabitləri iştirak edirlər. Bu, bir daha
bizim birliyimizi, dostluğumuzu və
qardaşlığımızı göstərir”.
Türkiyə dünyanın inkişaf etmiş
qüdrətli və güclü dövlətlərindəndir.
Dünyanın bu şəkildə inşa edilmiş
beş hava limanından ikisinin qardaş

Mayın 17-də Prezident İlham Əliyev İsrailin kənd təsərrüfatı və
kənd yerlərinin inkişafı naziri Oded Foreri qəbul edib. Görüş zamanı
ölkələrimiz arasında mövcud olan iqtisadi əlaqələrdən, bu əlaqələrin
perspektivlərindən, eləcə də kənd təsərrüfatı sahəsində həyata
keçirilən əməkdaşlığın gələcək inkişaf planlarından danışılıb. Məlum
olduğu kimi, İsrailin xüsusən kənd təsərrüfatında ixtisaslaşmış
şirkətləri həm Qarabağın bərpasında, həm də digər bölgələrimizdə
davam edən infrastruktur layihələrində yaxından iştirak edir. Bu
baxımdan cənab Oded Forerin ölkəmizə səfəri onu deməyə əsas verir
ki, iki ölkə arasında bu istiqamətdə əməkdaşlıq yaxın gələcəkdə daha
da möhkəmlənəcək.

ölkədə olması təsadüfi deyil. Dövlət
başçımız çıxışında da bildirdi ki,
bu hava limanının açılışı Türkiyədə
gedən çox xoş və uğurlu inkişafın təzahürüdür. Qardaş Türkiyə
gündən-günə güclənir, sürətlə inkişaf edir: “Bütün bunların təməlində
aparılan siyasət, əziz qardaşımın
böyük əməyi, zəhməti vardır.
Türkiyə bu gün nəinki dünya miqyasında böyük güc mərkəzinə çevrilib,
söz sahibi olub, eyni zamanda,
ölkə içində də böyük layihələr icra
etməyə qadirdir. Bunların arasında ,
xüsusilə, insanlara xidmət göstərən
layihələri qeyd etmək istərdim.
Hava limanları, su anbarları, yollar,
körpülər, məktəblər, xəstəxanalar –
bütün bunlar Türkiyənin inkişafını,
gücünü göstərən amillərdir və bütün
bu işlərin mərkəzində insan amili
dayanır, dövlət siyasəti dayanır”.
Son illərin hadisələri bir daha
təsdiqləyir ki, Azərbaycan –Türkiyə
qardaşlığı və əməkdaşlığının
bütün sahələr üzrə davamlı inkişafına nail olan prezidentlər İlham
Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
dövlətlərarası səviyyədə olduğu
kimi, şəxsi münasibətlərdə də
əsl qardaşlıq nümayiş etdirmələri
olduqca dəyərlidir. Ölkələrarası
münasibətlərin yüksək səviyyədə
olmasını şərtləndirən amillərin
əsasını bu reallq təşkil edir.
Əliyev – Ərdoğan birliyi, həmrəyliyi,
dövlət başçılarının bir-birinə
“qardaşım” – deyərək müraciət
etmələri xalqlarımız və dünya
üçün nümunədir. Hava limanının açılış mərasimində də dövlət
başçımz bunu bir daha dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı: “Mən bu gün qardaşımın
məmləkətindəyəm və demək olar ki,
öz məmləkətimdəyəm”.

Əliqismət BƏDƏLOV,
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müharibəsi zamanı düşmənin göz açmasına imkan verməmişdir.
İkinci Qarbağ müharibəsi demişkən,
İsraillə Azərbaycanın dostluğu təkcə
iqtisadi, hərbi və enerji təhlükəsizliyi
sahəsində deyil, eləcə də siyasi
müstəvidə yüksək səviyyədədir. Biz 44
günlük Vətən müharibəsi zamanı bu
dostluğun bir daha şahidi olduq. Belə
ki, dünyanın hər yerində çox güclü təsir
qüvvəsinə malik olan yəhudi lobbisi
İsrail dövlətinin xarici siyasət istiqamətinə
uyğun olaraq, ölkəmizi dəstəkləmiş
və müxtəlif xarici qüvvələrin ölkəmizə

Azərbaycan–İsrail əməkdaşlığı
çox böyük perspektivlər vəd edir
Prezident İlham Əliyev görüş zamanı
müasir dövrdə dünyanı ən çox maraqlandıran problemlərdən biri olan ərzaq
təhlükəsizliyinin ölkəmiz üçün də önəmli
məsələ olduğunu vurğulayaraq bildirib
ki, bu istiqamətdə İsraillə münasibətlərin
yaxşılaşdırılması hər iki ölkə üçün
əhəmiyyətli dərəcədə önəmlidir. Belə
ki, kənd təsərrüfatı sahəsində görülən
işlər nəticəsində yerli istehsal və ixracat
əhəmiyyətli dərəcədə artıb.
Aydın məsələdir ki, işğaldan azad
edilən torpaqlarımızda da kənd təsərrüfatı
layihələrinin həyata keçirilməsi ən önəmli
məsələlərdəndir. Bu baxımdan, İsrail
şirkətlərinin təcrübələrindən istifadə etmək
genişmiqyaslı işlərin aparılmasına imkan
yaradacaq.
O.Forer qeyd edib ki, iki ölkənin kənd
təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən
qurumları arasında sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Nazir bildirib ki, Bakıda keçiriləcək
“Caspian Agro 2022” Beynəlxalq Kənd
Təsərrüfatı Sərgisi həm bu sahədə
qarşılıqlı əməkdaşlığın genişlənməsinə
təkan verəcək, həm də ümumilikdə kənd
təsərrüfatının inkişafına dəstək olacaq.
Ümumiyyətlə, İsrail Azərbaycanın ən
yaxın müttəfiqlərindən biridir. İki ölkə arasındakı münasibətlər hələ indiki dövlətlərin
mövcud olmadığı dövrdən bəri davam
edir. Belə ki, Xəzərin sahilində yerləşən
Azərbaycan torpaqları qədim dövrlərdən
müxtəlif dinlərin, irqlərin qarşılıqlı hörmət,
sülh və əmin-amanlıq içində yaşadığı
ərazi olub. Məlum olduğu kimi, dünyanın
bir çox ölkəsində dininə, irqinə və bir çox
fərqli insani keyfiyyətlərinə görə insanlar ayrı-seçkiliyə, müxtəlif təziqlərə və
zorakılığa məruz qalır. Ölkəmizdə isə hələ
qədim dövrlərdən multikultural dəyərələrə,
insan haqlarına, bərabərliyə önəm verilmiş
və bütün xalqlar bu torpaqlarda azad və
xoşbəxt həyat sürmüşdür. Heç kəs üçün
sirr deyil ki, dövrümüzdə irqi və dini zorakılıq heç də azalmayıb.
Yazının bu hissəsində istər yerli, istər
xarici, istərsə də yəhudi ekspertlərin xüsusi vurğuladığı bir məqamı diqqətə çatdırmaq yerinə düşərdi. Belə ki, Azərbaycan
dünyada İsraildən sonra yəhudilərin “mən

yəhudiyəm” deyib azad yaşaya bildiyi
azsaylı ölkələrdən biridir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan ərazisində
yaşayan etnik yəhudi qrupunun üzvləri,
eləcə də buradan İsrailə və dünyanın digər
ölkələrinə köçən Azərbaycan vətəndaşı
olmuş yəhudilər ölkələrimiz arasında
mövcud olan münasibətlərin inkişafına
böyük dəstək verirlər. Bütün bu faktlar onu
deməyə əsas verir ki, iki ölkə arasında
münasibətlərin əsasında tarixi-mədəni
bağlar dayanır.
İki ölkə arasında rəsmi diplomatik
əlaqələrin yaranması isə Azərbaycanın
ötən əsrin sonlarında dövlət müstəqilliyini
bərpa etdiyi dövrə düşür. Belə ki,
SSRİ-nin dağılmasından sonra
müstəqilliyini elan edən Azərbaycanın bu
statusunu birinci qəbul edən ilk ölkələr
sırasında İsrail də var idi. Cəmi iki ay
sonra dövlət müstəqilliyimizi tanıyan
İsraillə münasibətlərimizin inkişafı da digər
dövlətlərlə müqayisədə daha sürətli reallaşmış və çox keçmədən İsrail ölkəmizin
ən yaxın müttəfiqlərindən birinə çevrilmişdir. Ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından
ölkələrimiz arasında xüsusilə təhlükəsizlik
məsələləri, enerji ticarəti, eləcə də
mədəniyyət, təhsil sahələrində sıx
əməkdaşlıq qurulmuş və daim yüksələn
tempdə inkişaf etmişdir.
Təkcə onu demək kifayətdir ki, İsrail
Azərbaycanın silah və yüksək texnologiyalar baxımından əsas təchizatçısıdır.
Belə ki, artıq tarixə qovuşan Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
zamanı bütün sahələrdə ölkəmizə
dəstəyini hiss etdirən İsrail ölkəmizin
Yaxın Şərqdəki ən güclü müttəfiqinə
çevrilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə
danışarkən qeyd etmişdir ki, Azərbaycan
təkcə beş il müddətində İsraildən 5 milyard
ABŞ dolları dəyərində silah və hərbi
texnika alıb. Bu silahlar arasında İsrail
istehsalı olan “intiharçı dron” tipli qurğular
da yer alır ki, sözügedən texnologiya radio
dalğalardan istifadə edərək düşmənin
mövqeyini təyin etmək və onu asanlıqla
məhv etmək keyfiyyətlərinə malikdir. Qeyd
edək ki, bu silah Azərbaycan Ordusunun gücünə-güc qatmış, İkinci Qarabağ

təzyiqinin qarşısnın alınmasında
Azərbaycanın yanında olmuşdur.
İsrail soyuq müharibə dövründə öz
zəruri enerji ehtiyacını Misir, Qərbi Afrika, Şimal dənizi və Cənubi Amerika
ölkələrindən təmin edirdi. Daha sonrakı mərhələdə İsrail üçün yeni enerji
təminatçıları ortaya çıxdı ki, bunlardan biri də Azərbaycan idi. Ölkəmizdə
müstəqillikdən sonra yeni enerji xəttinin
çəkilməsi Türkiyənin TPAO şirkəti vasitəsilə
təklif edilmiş və bu təşəbbüs birbaşa olaraq
İsrailin keçmiş Baş naziri Benjamin Netanyahudan gəlmişdir. Ekspertlər qeyd edirlər
ki, ABŞ-ın həmin layihəni dəstəkləməsində
oradakı yəhudi lobbisinin ciddi təsiri
olmuşdur. Netanyahunun 1997-ci ildə
Azərbaycan səfəri çərçivəsində Heydər
Əliyevlə görüşü zamanı respublikamızdan çəkiləcək neft və qaz xətlərinin dəqiq
marşrutu təsdiq edilmişdir. Qeyd edək ki,
hazırda İsrailin neft ehtiyacının təxminən 40
faizini Azərbaycan təmin edir.
Azərbaycan və İsrail digər sahələrdə
də əməkdaşlıq edirlər. Ümumiyyətlə, iki
ölkə arasında müxtəlif sahələr üzrə imzalanan çoxsaylı əməkdaşlıq müqavilələri
mövcuddur. Bu, əməkdaşlığın çox böyük
potensiala malik olduğunu göstərir. Ən
mühüm sənədlərdən biri də ikitərəfli və
çoxşaxəli əməkdaşlığın ortaq səmərəli
mexanizmi olan birgə iqtisadi komissiyanı yaratmağa imkan verən müvafiq müqavilədir. Həmin sənəd iki ölkə
arasında ticarət dövriyyəsinin artmasına
və şaxələnməsinə yüksək töhfələr verib.
Prezident İlham Əliyev bu məsələ ilə bağlı
danışarkən əsas məqsədin ikitərəfli ticarət
dövriyyəsini mümkün qədər geniş şəkildə
şaxələndirmək olduğunu qeyd etmişdir.
Azərbaycanla İsrail arasında birgə
əməkdaşlıq sahələri üzrə həyata keçirilən
layihələr həm ikitərəfli əlaqələrin inkişafına, həm də regional inkişafın təmin
edilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, iki ölkə arasında
kənd təsərrüfatı sahəsində mövcud olan
əməkdaşlıq çox böyük perspektivlər vəd
edir.

İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”
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Xoşbəxtlikdən, Vətənimiz
Azərbaycan bu füsunkar Yer
kürəsinin elə bir ərazisində yerləşir
ki, Yaradan bu bölgədən öz
səxavətini qətiyyən əsirgəməyib. Bu,
bəlkə də, yerləşdiyimiz coğrafiyanın
aurası, gözəlliyi, torpaqlarımızın
barı-bərəkəti ilə bağlıdır, ola da bilsin

Qurdlar, Seyidli, Culfalar, Quyuluq,
Çuxur, Dördlər Qurdu, Hacı Yusifli,
Dörd çinar, Çöl qala, Mərdinli, Saatlı, Köçərli, Mamayı, Xoca Mərcanlı,
Dəmirçi, Hamam qabağı və Təzə
məhəllə. Onlar şərti olaraq yuxarı
və aşağı məhəllələrə bölünürdü.
Şəhərin sonralar tikilmiş qərb

edən bir neçə şair iştirak edirdi.
Ümumi Şuşa ədəbi məclisinin yaradılması məqsədilə müvafiq şəraiti
olan ev və maddi təminat zəruri idi.
1872-ci ildə Xurşidbanu Natəvanın
rəhbərliyi ilə vahid bir məclis yaradıldı. Onu “Məclisi üns” (“Dostluq
məclisi”) adlandırdılar.
Araşdırmalara əsasən, ustad
tarzən Sadıqcanın məharəti gənc
musiqiçilər və xanəndələr üçün
əla bir məktəb idi. XIX əsrin 90-cı
illərində Şuşada onun rəhbərliyi
altında milli musiqi ansamblı yaradılmışdı. Ansamblda ən tanınmış
xanəndələr, tarzənlər, kamançaçılar, tütək, balaban, qoşanağara
və zurna ifaçıları iştirak edirdilər.
Hətta iki qız da ansamblın iştirakçısı idi. Onlar Azərbaycan rəqslərini
ifa edirdilər. XIX əsrin axırlarında
Şuşada Xandəmirovun teatrında
maarifpərvər yazıçı Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevin rəhbərliyi ilə

ki, xalqımızın istedadı, mərdliyi,
qonaqpərvərliyi ilə əlaqəlidir. Hər
halda, Azərbaycan dünyaya qədim
dövrlərdən indiyə qədər elə dahi
şəxslər bəxş etmişdir ki, onların
həyat və yaradıcılığı bu gün də
heyrət doğurur. Biz bəşəriyyətə
Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi,
Məhəmməd Füzuli, Nəsirəddin
Tusi, Saib Təbrizi, Mirzə Kazım bəy,
Lütfi Zadə, Üzeyir Hacıbəyli, Qara
Qarayev, Tahir Salahov ... kimi neçəneçə böyük sənətkarlar vermişik.
Bu şəxslərin hər birinin ümumbəşəri
əsərləri özlərindən sonra gələnlər
üçün böyük yaradıcılıq məktəbi,
zəngin mənbə olmuşdur.
Bu baxımdan, qədim Şuşa
şəhəri yetirdiyi görkəmli elm və
sənət adamlarının çoxluğu ilə
yurdumuzun mədəniyyət paytaxtı
statusu qazanmışdır. “Qafqazın
sənət məbədi”, “Kiçik Paris”, “Şərqin
konservatoriyası” və “Azərbaycan
musiqisinin beşiyi” kimi titullara layiq
görülən bu şəhər məşhur şairləri,
yazıçıları, bəstəkarları, xanəndələri,
ifaçıları ilə nəinki milli, eləcə də
bəşəri mədəniyyəti zənginləşdirib,
dünya yaradıcılıq xəzinəsinə
samballı töhfələr verib. Aparılan
tədqiqatlara əsasən, XIX yüzillikdə
Şuşada 95 şair, 22 musiqişünas,
38 xanəndə, 19 xəttat, 16 nəqqaş,
8 memar, 5 astronom, 16 həkim,
42-yə qədər müəllim və s. olmuşdur.
1992-ci ildə Şuşa ermənilər
tərəfindən işğal olunana qədər
şəhərdə 600-ə yaxın tarixi memarlıq
abidəsi – Pənahəli xanın sarayı,
Yuxarı Gövhər ağa məscidi, Aşağı
Gövhər ağa məscidi, Xurşidbanu
Natəvanın evi, Molla Pənah Vaqifin
məqbərəsi, 7 məktəbəqədər uşaq
müəssisəsi, 22 ümumtəhsil məktəbi,
mədəni-maarif və kənd təsərrüfatı
texnikumları, orta ixtisas musiqi
məktəbi, 8 mədəniyyət evi, 22 klub,
31 kitabxana, 2 kinoteatr, 8 muzey,
o cümlədən Şuşa Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi, Azərbaycan Xalça
Muzeyinin filialı, Xalq Tətbiqi Sənət
Muzeyi, Qarabağ Dövlət Tarix Muzeyi və Qafqazda yeganə Şərq musiqi
alətləri fabriki var idi. Bütün bunlar
işğalçılar tərəfindən dağıdılmış,
nadir sənət inciləri talanmış və məhv
edilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev həmişə
deyirdi ki, Şuşa Azərbaycanın
ən əziz və böyük tarixi olan bir
guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa
şəhərini quranlar, Şuşa qalasını
tikənlər Azərbaycan torpağının
sahibləri olmuşlar. Babalarımız
Qarabağ torpağının daim qorunması, gələcək nəsillərə saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını
yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının,
əcdadlarımızın yaratdığı böyük
abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir
tarixi abidədir: “Şuşa Azərbaycanın
incisi, Qarabağın gözüdür, bizim
qədim abidələrimiz olan, qədim
dövlətçiliyimizin şəhəridir. Şuşa
böyük tarixə malik şəhərdir”.
1752-ci ildə Pənahəli xan
tərəfindən Şuşa qalasının əsası
qoyulduqdan sonra onun şərq
hissəsinin – qədim Şuşanın
tikintisinə başlanılmışdı. Qayalarla
əhatə olunmuş sıx meşədə alınmaz
qala inşa edilmişdi. Paytaxt əvvəlcə
Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad,
sonra isə Şuşa adlandırılmışdı. Qala
divarlarının və şəhərin tikintisində
Azərbaycanın hər yerindən gəlmiş
memarlar iştirak etmişdilər. Ətraf
kəndlərin sakinləri yeni paytaxta
köçmüşdülər. Qalada Xan sarayları, məscidlər, hamamlar tikilmişdi.
Burada Azərbaycan türklərinin
məskunlaşdıqları 17 məhəllə var idi:

hissəsini, əsasən, xristianlar –
ermənilər, ruslar və gürcülər
məskunlaşdırmışdılar.
Şuşa şəhəri buradan İrana,
İrəvandan Türkiyəyə və Gəncədən
Tiflisə gedən Cənubi Qafqaz
karvan yollarının qovuşuğunda
yerləşdiyindən, müxtəlif şəhər və
ölkələrdən gələn bütün karvanlar Şuşanın karvansaralarında
qalırdılar. Şəhər əhalisinin əsas
məşğuliyyəti ticarət və sənətkarlıq
idi. Hələ 1830-cu ildə Şuşa Qərbin
və Şərqin bir çox ölkələri ilə ticarət
edirdi.

tamaşalar səhnələşdirilirdi, Şərq musiqisi konsertləri təşkil olunurdu. Böyük populyarlıq qazanmış Keçəçioğlu
Məhəmməd bu konsertlərdə muğam
ustaları ilə birgə çıxış edirdi.
1813-cü ilin Gülüstan və 1828-ci
ilin Türkmənçay müqavilələri ilə
Azərbaycanın ikiyə bölünməsi
Şimali Azərbaycan torpaqlarının erməniləşdirilməsi prosesini sürətləndirmişdi. XIX əsrin
ikinci yarısından ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı soyqırımı
təşkilatlanmış şəkildə və planlı
siyasət kimi aparılmışdır. Birinci

“türksüz Ermənistana” çevirmək
planlarının gerçəkləşdirilməsi
üçün əlverişli şəraitin yarandığını zənn edən Ermənistan SSR
rəhbərliyi qanlı cinayət əməllərini
məqsədyönlü şəkildə həyata
keçirməyə başladı. Ermənistanın
1988–1992-ci illərdə planlı olaraq
həyata keçirdiyi etnik təmizləmə
siyasəti nəticəsində tarixən həmin
ərazidə yaşayan 250 min nəfər
azərbaycanlı öz doğma yurdlarından
qovuldu.
1988-ci ildən etibarən
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib

1763-cü ildə Pənahəli xanın
ölümündən sonra taxt-taca onun
oğlu İbrahimxəlil xan (1732–1806)
yiyələnmişdi. Onun dövründə Qarabağ xanlığı möhkəmləndirilmişdi
və Şuşanın tikintisi xüsusilə intensiv
şəkildə aparılmışdı. 1805-ci ildə Rusiyanın təzyiqləri altında İbrahimxəlil
xan məcburiyyət qarşısında
Kürəkçay müqaviləsini imzalamışdı.
Bu müqaviləyə əsasən, Qarabağ
xanlığı Rusiyanın himayəsi altına keçmişdi. 1822-ci ildə xanlıq,
ümumiyyətlə, ləğv edimişdi və
Rusiya İmperiyasının protektoratına
çevrilmişdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
haqlı olaraq “abidələr şəhəri”
adlandırdığı Şuşanın 350 hektarlıq
qoruq zonasında işğaldan əvvəl
300 tarixi abidə, 550 qədim yaşayış binası, 870 metr uzunluğunda
bərpa olunmuş qala divarları var idi.
Tarixi abidələrdən 23-ü respublika
və dünya məhəmiyyətli idi. Şuşada
milli abidələrin çoxluğu, onların
rəngarəngliyi, haqlı olaraq, şəhərin
mədəniyyətimizin ən zəngin beşiyi
adlandırılmasına səbəb olmuşdur.
Bu abidələrin çoxu XVIII–XIX əsrlərə
aiddir.
Artıq XIX əsrin ikinci yarısında
şəhər əhalisinin sayı, tanınmış alim
və sənətkarlar da daxil olmaqla, 25
min nəfərə çatmışdı. Bu böyük ziyalı
təbəqəsi Şuşa şəhərini mədəniyyət
mərkəzinə çevirməkdə, burada elmi
və mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə
çox böyük rol oynamışdır. Şəhərdə
şair, musiqiçi və xanəndələrin sayı
getdikcə artdığından onların yaradıcı birliyi üçün hansısa cəmiyyət
yaratmaq lazımı idi. Şərqdə bu
cür birliklərə misal olaraq ədəbi və
musiqi məclislərini göstərmək olar.
Şuşada çoxlu “ev” məclisləri var idi,
onların hər birində bir-biri ilə dostluq

dünyа mühаribəsi illərində qаçqın
dalğası sаyəsində Qаrаbаğdа
еrmənilərin sаyı dаhа dа artmışdı. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti qurulanda Ermənistan
Respublikası Azərbaycana qarşı
torpaq iddiası irəli sürmüşdü. Bu
zəmində silahlı toqquşmalar baş
vermişdi, azərbaycanlılar öz atababa torpaqlarından zorla qovulub
çıxarılmışdılar. Yuxarı Qarabağ
üstündə müharibə baş vermişdi.
Azərbaycan ordusu silah gücünə
Qarabağın dağlıq ərazisini müdafiə
edərək qoruyub saxlamışdı.
1920-ci ildə Azərbaycanda
Sovet hakimiyyəti qurulduqdan
sonra erməni şovinistləri, separatçıları yenə də Qarabağı
Ermənistana birləşdirmək uğrunda
fəallaşmışdılar. RK(b)P-nin Qafqaz bürosunun 1921-ci il 4–5 iyul
tarixli iclaslarında “Dağlıq Qarabağ
məsələsi” ətrafında gərgin, ciddi
müzakirələr getmişdi. Azəbaycan
sovet hökumətinin başçısı Nəriman
Nərimanovun milli mövqeyi, barışmaz mübarizəsi nəticəsində RK(b)
P-nin Qafqaz bürosunun 5 iyul tarixli
iclasında belə bir qərar qəbul edilmişdi: “Müsəlmanlar və ermənilər
arasında milli sülhün, Yuxarı və Aşağı Qarabağın iqtisadi əlaqələrinin,
onun Azərbaycanla daimi əlaqəsinin
zəruriliyini nəzərə alaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR-in tərkibində
saxlanılsın, muxtar vilayətin
tərkibində yerləşən Şuşa şəhəri
inzibati mərkəz olmaqla ona geniş
vilayət muxtariyyatı verilsin”.
XX əsrin axırlarında – keçmiş
Sovet imperiyasının dağılması
ərəfəsində Ermənistanın əsassız
torpaq iddiaları yenidən baş qaldırdı.
Azərbaycan ərazilərini işğal etmək
və indiki Ermənistan ərazisini isə

hissəsi olan Dağlıq Qarabağın
azərbaycanlılar yaşayan 126 yaşayış məntəqəsindən də soydaşlarımız
qovuldu. Erməni silahlı qüvvələrinin
1988-ci ildən başlayan hərbi
təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın
işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ
regionu və ətrafındakı 7 rayonun
600 mindən çox sakini də öz yaşayış yerlərindən məhrum edilərək
respublikanın 62 şəhər və rayonunda, 1600-dən çox məskunlaşma
obyektində məcburi köçkün həyatı
yaşamağa başladı. XX əsrin sonlarında Еrmənistаnın Аzərbаycаnа
növbəti təcаvüzü nəticəsində
Аzərbаycаn tоrpаqlаrının 20 faizdən
çох hissəsi, bаşqа sözlə, 17 min
kvadratkilometrdən yuхаrı ərаzi, o
cümlədən, qədim və gözəl Şuşa
şəhəri işğаl оlundu.
30 il ərzində artıq keçmişdə
qalan “Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”nin sülh
yolu ilə, danışıqlar masası arxasında, beynəlxalq hüquq əsasında
ədalətli şəkildə həll olunması üçün
səylə çalışan Azərbaycan Respublikası 2020-ci il sentyabrın 27-nə
qədər məhz bu istiqamətdə fəaliyyət
göstərdi. Lakin ermənilərin bütün
cəbhə boyu genişmiqyaslı hücuma
keçməsi və Ermənistanın hərbisiyasi rəhbərliyinin qeyri-konstruktiv
mövqeyi münaqişənin hərbi yolla
həllindən başqa, heç bir digər yolun
qalmadığını sübuta yetirdi.
Böyük qürur hissi ilə qeyd
etməliyik ki, 44 günlük Vətən
müharibə-si zamanı rəşadətli və
qalib Azərbaycan Ordusunun uğurlu
hərbi əməliy-yatları nəticəsində
ermənilərin zəbt etdiyi şəhər və
qəsəbələrimiz bir-birinin ardınca işğaldan azad olundu: Füzuli,
Cəbrayıl, Zəngilan, Hadrut, Qu-badlı

Yer kürəsi sonsuz kainatda çox kiçik bir səma cismi
olsa da, bu gün milyardlarla insanın yaşadığı və fəaliyyət
göstərdiyi doğma “ev”imizdir. Ulu Tanrı yaşıl planetimizi
də bizim yaşayıb-yaratmamız üçün hər cür şəraitlə və
maddi nemətlərlə təmin etmişdir. Yer kürəsi özünə bənzər
digər planetlərlə müqayisədə, həqiqətən, də çox gözəl və
əsrarəngizdir – mavi dənizlər, bol sulu çaylar, göy üzünün
aynası göllər, başıqarlı, vüqarlı dağlar, zümrüd meşələr və
başqa təbiət gözəllikləri bizə bəlli olan göy cisimlərinin heç
birində mövcud deyil.

Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız
üçün müqəddəs və əziz məkandır. Şuşa
sevgisi hər bir azərbaycanlının mənəvi
varlığının ayrılmaz parçasıdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Şuşa milli mədəniyyətimizin
qədim və zəngin beşiyidir
rayonları... nəhayət, alınmaz qala,
Qarabağın ürəyi - gözəl və qədim
Şuşa azadlığa qovuşdu!
2020-ci il noyabrın 8-də
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun
igidliklə apardığı, dünyanın hərb
tarixinə düşən döyüşlərindən
sonra Şuşa şəhərini düşməndən
azad etməsi nəticəsində üçrəngli
Azərbaycan bayrağı artıq bu füsunkar şəhərimizdə də il yarımdır
ki, qürurla dalğalanır. Məhz Şuşa
azad edildikdən sonra Ermənistan
yeganə çıxış yolunun kapitulyasiya olduğunu, nəhayət, qəbul
etmək məcburiyyətində qaldı.
Müzəffər Azərbaycan Ordusu qarşı
tərəfin ən möhkəm istehkamlarını qəhrəmancasına darmadağın
edərək Qarabağ dağlarının
zirvəsini – milli kimliyimiz, qürurumuz, qeyrət və mənliyimizin rəmzi
olan, 28 il həsrət qaldığımız qədim
Şuşamızı, Cıdır düzünü, İsa bulağını, Xarıbülbülümüzü öz canı və qanı
bahasına yenidən və əbədi olaraq
fəth etdi.
İkinci Qarabağ müharibəsinin
başladığı ilk gündən Ermənistanın
kapitulyasiyasına qədər olan 44
gün ərzində Azərbaycanın yanında olan qardaş Türkiyə postmüharibə dövründə də dövlətimizi
və xalqımızı siyasi və mənəvi
cəhətdən dəstəkləməkdə davam
etməkdədir. Ötən ilin yayında
Azərbaycanda səfərdə olmuş
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan iyunun 15də Qarabağı da ziyarət etdi və bu
tarixi səfər zamanı qədim Şuşada
Azərbaycanla Türkiyə arasında
müttəfiqlik münasibətlərinə dair
Bəyannamə imzalandı. Prezidentlər
İlham Əliyevin və Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın imzaladıqları və “Şuşa
Bəyannaməsi” adlanan bu mühüm
sənəd ikitərəfli münasibətlərin ən
yüksək həddə çatdırılacağını ehtiva
edir. Belə ki, bəyannaməyə əsasən,
Türkiyə və Azərbaycandan hər
hansı birinə üçüncü ölkə tərəfindən
təhlükə olacağı təqdirdə bu ölkələr
bir-birini qorumaq üçün birgə
fəaliyyət göstərəcəklər.
Bəyannamədə göstərilir ki,
hər iki ölkənin Təhlükəsizlik Şuraları arasında milli təhlükəsizlik
məsələləri üzrə ortaq toplantılar
keçiriləcək. Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında həyatımızın ən müxtəlif
sahələrində olduğu kimi, hərbi
sahədə də sıx əməkdaşlıq var. Hər
iki ölkənin ərazisində mütəmadi
birgə hərbi təlimlər keçirilir, hərbitexniki sahədə də əlaqələr getdikcə
güclənir. Lakin, bu münasibətlərin
Təhlükəsizlik Şuraları səviyyəsinə
çatdırılması o deməkdir ki, iki qardaş ölkənin müdafiə və təhlükəsizlik
siyasətləri bundan sonra koordinasiya olunacaq, regional və beynəlxalq
təhlükəsizlik məsələləri də müzakirə
obyektinə çevriləcək.
Şuşa Bəyannaməsində
silahlı qüvvələrimizin müasir tələblərə uyğun olaraq
yenidən formalaşdırılması və
modernləşdirilməsi istiqamətində
birgə səylərin göstərilməsi, onların müdafiə qabiliyyətlərinin
və hərbi təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsinə yönələn
tədbirlərin həyata keçirilməsi, iki
ölkənin silahlı qüvvələrinin birlikdə
fəaliyyət qabiliyyətinin artırılması,
müasir texnologiyalara əsaslanan
silah və sursatların idarə olunmasında sıx əməkdaşlığı və bu məqsədlə
səlahiyyətli struktur və qurumların
əlaqəli fəaliyyətinin təmin edilməsi
mühüm məsələlərdən sayılmalıdır.

Qeyd edək ki, Şuşa
Bəyannaməsi tarixi Qars
Müqaviləsindən 100 il sonra imzalanmışdır. 1921-ci il oktyabrın 13-də
imzalanan bu müqavilə bəyan edirdi
ki, Naxçıvanın təhlükəsizliyinin qarantı Türkiyədir. Şuşa Bəyannaməsi
isə Qarabağın qarantının Türkiyə
olduğunu təsbit etdi. Bəyannamədə
göstərilir: “Tərəflərdən hər hansı
birinin fikrincə, onun müstəqilliyinə,
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə,
beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya
təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü dövlət
və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və
ya təcavüz edildiyi təqdirdə, onlar
birgə məsləhətləşmələr aparacaq və bu təhdid və ya təcavüzün
aradan qaldırılması məqsədilə
BMT Nizamnaməsinin məqsəd
və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs
həyata keçirəcək, bir-birinə BMT
Nizamnaməsinə uyğun zəruri
yardım göstərəcəklər. Bu yardımın
həcmi və forması təxirə salınmadan keçirilən müzakirələr yolu ilə
müəyyən edilərək birgə tədbirlər
görülməsi üçün müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsinə qərar veriləcək və
Silahlı Qüvvələrin güc və idarəetmə
strukturlarının əlaqələndirilmiş
fəaliyyəti təşkil olunacaqdır”.
Bundan başqa, müqavilə
nəqliyyat-kommunikasiya kimi
strateji məsələləri də əhatə edir.
Azərbaycanın dövlət başçısı İlham
Əliyev bununla bağlı bildirmişdir ki,
“Bəyannamədə Zəngəzur koridorunun açılması ilə bağlı çox açıq
ifadələr öz əksini tapıb. Bu da İkinci
Qarabağ müharibəsindən sonra
yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin
nəticəsidir. Bu gün biz Türkiyəni və
Azərbaycanı dəmiryol və avtomobil yolu ilə birləşdirəcək Zəngəzur
dəhlizi haqqında nəinki danışırıq, biz
əməli-praktik işlərlə bu dəhlizi, bu
koridoru yaradırıq”.
Şuşa Bəyannaməsinin həm 15
iyun – Qurtuluş günü, həm də Qars
müqaviləsinin bağlanmasının 100cü ildönümü ərəfəsində məhz Şuşa
şəhərində imzalanması təsadüfi
sayılmamalıdır. Bu bəyannamə
Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ikili standartlar mövqeyindən
yanaşan, regionda siyasi maraq
və nüfuz uğrunda mübarizə aparan dövlətlərə dərin mənalı bir
ismarıcdır. Prezident İlham Əliyev
bəyannamənin imzalanması zamanı bu məsələyə toxunaraq qeyd
etmişdir: “Tarixi Qars Müqaviləsi
düz yüz il əvvəl imzalanıb. Bu da
böyük rəmzi məna daşıyır. Yüz ildən
sonra azad edilmiş Şuşa şəhərində
müttəfiqlik haqqında imzalanmış
birgə bəyannamə bizim gələcək
işbirliyimizin istiqamətini göstərir.
Bəyannamədə bir çox önəmli
məsələlər öz əksini tapır. Beynəlxalq
müstəvidə birgə əməkdaşlıq,
fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələr,
iqtisadi-ticarət əlaqələri, mədəniyyət,
təhsil, idman, gənclər siyasəti,
demək olar ki, bütün sahələr əhatə
olunur. Cənub Qaz Dəhlizinin
Türkiyə, Azərbaycan, dünya üçün
önəmi göstərilir. Hər bir məsələ çox
böyük önəm daşıyır”.
Torpaqlarımız işğaldan azad
edildikdən sonra bütün yaşayış məntəqələrimizin bərpası,
ərazilərimizin minalardan
təmizlənməsi istiqamətində, bu
əsrarəngiz diyarın sakinlərinin öz
dədə-baba yurdlarına təhlükəsiz
qayıdışı və firavan yaşayışı
istiqamətində sürətli və möhtəşəm
abadlıq-quruculuq işləri gedir.
Azərbaycan Prezidentinin 7 may

2021-ci il tarixli sərəncamı ilə
Şuşa şəhərinin tarixi görkəminin
bərpası, əvvəlki şöhrətinin özünə
qaytarılması və ənənəvi dolğun
mədəni həyatına qovuşması,
eləcə də Azərbaycanın çoxəsrlik
zəngin mədəniyyətinin, memarlıq
və şəhərsalma sənətinin parlaq
incisi kimi beynəlxalq aləmdə təbliği
məqsədilə Şuşa şəhəri Azərbaycan
mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmişdir.
Sərəncamda göstərilir: “Ordumuzun qətiyyətli mübarizəsi ilə tarixi
ədalət bərpa edilmiş və 2020-ci il
noyabrın 8-də Şuşa şəhəri işğaldan
azad olunmuşdur. Şəhərə, onun
tarixi-mədəni irsinə və təbiətinə
vurulmuş zərərin təxirəsalınmadan
inventarizasiyası aparılmış, bərpa
işlərinə başlanılmışdır. Bərpaquruculuq işlərinin təşkilində
çevikliyi və səmərəliliyi təmin etmək
üçün Şuşada dövlət idarəetməsinə
də böyük diqqət yetirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə ilk xüsusi nümayəndəsi
məhz Şuşa rayonuna təyin edilmişdir. Tarixi-mədəni əhəmiyyəti və
Azərbaycan xalqı üçün müstəsna
mənəvi dəyərə malik olması Şuşaya
xüsusi qayğı və həssaslıqla yanaşılmasını zəruri edir. Bu baxımdan,
Şuşada dövlət idarəetməsinin və
hüquqi tənzimləmənin daha da
təkmilləşdirilməsi şəhərdə tariximədəni irsin bərpasına və qorunub
saxlanmasına xidmət etməklə
yanaşı, onun daim inkişafına şərait
yaradacaqdır”.
Bir məqamı da vurğulamaq
istərdik ki, Şuşa təkcə Azərbaycan
mədəniyyətinin paytaxtı elan
edilməmişdir. Çox fərəhli haldır
ki, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatına (TÜRKSOY) üzv
ölkələrin Mədəniyyət Nazirlərinin
Daimi Şurasının Türkiyənin
Bursa şəhərində bu yaxınlarda
keçirilən iclasında Şuşa şəhəri
2023-cü il üçün “Türk dünyasının
mədəniyyət paytaxtı” seçilmişdir.
TÜRKSOY-un Baş katibi bildirmişdir
ki, Azərbaycana dahi sənətkarlar,
mədəniyyət xadimləri bəxş etmiş
Şuşa şəhərini dirçəltmək, buraya
yeni nəfəs gətirmək çox zəruridir:
“Azərbaycana o qədər dahi sənətkar
bəxş etmiş şəhəri dünyaya tanıtmaq istəyirik. Bu mübarək yurda
yeni nəfəs gətirməliyik. Biz təşkilat
olaraq bunun üçün əlimizdən gələni
edəcəyik”.
Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti, ölkəmizin
birinci xanımı Mehriban Əliyevanın
mədəniyyətimizin, milli-mənəvi
dəyərlərimizin qorunması,
ümumbəşəri dəyərlərə sadiq qalması, təhsilimizin, elmimizin inkişafı
istiqamətində göstərdiyi xidmətlər,
gördüyü dəyərli işlər xalqımız
üçün, millətimiz üçün, vətənimiz
üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Ulularımızdan bizlərə yadigar
qalmış mədəniyyət incilərimizin
qorunması, bu sərvətin heç bir itkiyə
məruz qalmadan gələcək nəsillərə
əmanət edilməsi üçün Mehriban
xanım dəqiq, məqsədyönlü,
konkret fəaliyyət planına malikdir.
Mehriban xanım Əliyevanın böyük
səyləri nəticəsində UNESCO artıq
Azərbaycan muğamını bəşəriyyətin
şifahi və qeyri-maddi irsinin şah
əsərləri siyahısına daxil etmişdir.
Ümumiyyətlə, Mehriban Əliyevanın
Azərbaycan musiqisinin inciləri
olan muğamların öyrənilməsi və
təbliği ilə bağlı fəaliyyəti ayrıca
tədqiqat mövzusuna çevrilə bilər.
Həmin sahədə müəyyən önəmli
addımlar atan Mehriban xanım
Əliyeva UNESCO-nun xoşməramlı
səfiri seçildikdən sonra onun bu
istiqamətdə gördüyü işlər daha ardıcıl və effektli xarakter almışdır.
Mehriban xanım Əliyeva
Azərbaycan xalqının kökü çox
qədimlərə gedən sənət xəzinəsinə,
ulu muğamımıza, sözün əsl
mənasında, sahib çıxaraq, xalqımızın genetik kodu hesab etdiyi
muğamlarımıza himayədarlığı
öz üzərinə götürmüşdür. İlk
nailiyyətlərdən biri kimi “Qarabağ
xanəndələri” adlı albomun nəfis
tərtibatda buraxılmasını göstərə
bilərik. Əslində, bütün Azərbaycana
məxsus muğamlarımızın toplandığı alboma ad kimi niyə məhz
“Qarabağ xanəndələri” ideoniminin
seçilməsinin arxasında dayanan
incə siyasi məqamı sezməmək
mümkün deyil. UNESCO xətti ilə
hazırlanmış alboma “Qarabağ
xanəndələri” adının seçilməsi ilə
bütün dünyaya bu diyarın əzəli və
əbədi Azərbaycan torpağı olduğu,
muğamın isə bu torpağın dünyaya
bəxş etdiyi nadir sənət nümunəsi
sayıldığı nümayiş etdirildi.
(ardı var)

İradə HÜSEYNOVA,
Bakı Dövlət Universiteti
Qafqaz xalqları tarixi
kafedrasının müdiri,
professor, Əməkdar müəllim,
Türk Dünyası Araşdırmaları
Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü
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Prezident Administrasiyasında Müstəqil
Baş nazir Əli Əsədov Azərbaycan
Xalq
Partiyasının
sədri
ilə
görüş
keçirilib
Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və Beynəlxalq
Qida Sənayesi sərgiləri ilə tanış olub
Ölkəmizdə siyasi dialoq
prosesinin inkişafı və siyasi
plüralizm ənənələrinin davam
etdirilməsi məqsədilə Prezident
Administrasiyasının Siyasi
partiyalar və qanunvericilik
hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin
müdiri Ədalət Vəliyev növbəti
görüşünü mayın 18-də Müstəqil
Xalq Partiyasının sədri Əflan
İbrahimov ilə keçirib.

A

zərbaycan Respublikasının
Baş naziri Əli Əsədov
mayın 18-də Bakı Ekspo
Mərkəzində 15-ci Yubiley
Azərbaycan Beynəlxalq Kənd
Təsərrüfatı və 27-ci Azərbaycan
Beynəlxalq Qida Sənayesi
Sərgiləri ilə tanış olub.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, Kənd Təsərrüfatı naziri İnam
Kərimov sərgilərlə bağlı məlumat
verdi. Bildirildi ki, belə bir beynəlxalq
tədbirin keçirilməsinin başlıca məqsədi
Azərbaycanda istehsal olunan
kənd təsərrüfatı və qida sənayesi
məhsullarının təşviqi, həmçinin bu
sahələrin daha da inkişafı üçün xarici
şirkət və sərmayədarların diqqətinin
cəlb edilməsidir. Məlumat verildi ki,
sərgilərdə dünyanın 24 ölkəsini təmsil
edən 449 şirkət iştirak edir.
Burada, eyni zamanda, artıq icrasına
başlanılan və eləcə də işğaldan azad
edilmiş Qarabağ ərazilərində həyata
keçirilməsi planlaşdırılan layihələr
təqdim olunur.
Baş nazir Ə.Əsədov Azərbaycan
Respublikası Kənd Təsərrüfati Nazirliyinin, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafi
Agentliyinin, həmçinin müxtəlif ölkələrin
pavilyonları ilə tanış oldu.
Tanışlıq zamanı Baş nazir Ə.Əsədov
Türkiyə Respublikasının kənd
təsərrüfatı və meşəçilik naziri Vahit
Kırışçı, həmçinin İsrail dövlətinin kənd
təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı
naziri Oded Forer ilə söhbət etdi.

Prezident Administrasiyasının Siyasi
partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti
ilə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, görüşdə tərəflər ölkəmizdə
fəaliyyət göstərən müxtəlif siyasi
partiyalara dövlət tərəfindən göstərilən
dəstək tədbirləri, sağlam siyasi
münasibətlərin qurulması və cəmiyyətdə
siyasi partiyaların rolunun aktuallaşdırılması istiqamətində qısa müddət ərzində
çox böyük işlərin görülməsi, ölkəmizdə
çoxpartiyalı siyasi sistemin inkişafı üçün
münbit şəraitin yaradılması, partiyaların
dövlət qeydiyyatının maneəsiz aparılması və digər bu kimi mütərəqqi işlər
haqqında söhbət aparıblar.
Şöbə müdiri Ədalət Vəliyev
Prezident İlham Əliyevin çoxşaxəli
islahatlarının bütün müstəviləri əhatə
etdiyini, siyasi partiyaların fəaliyyətinin
dəstəklənməsi ilə bağlı atılan bütün addımların yalnız və yalnız siyasi dialoqun
dərinləşməsi, sağlam münasibətlərin
bərqərar olmasına yönəldiyini qeyd
edib. Ümumilikdə partiyalara və siyasi
sistemin digər iştirakçılarına göstərilən
dəstək institusional, qanunverici,
təşkilati və digər məsələləri əhatə edir.
Prezident İlham Əliyevin elan etdiyi yeni
siyasi konfiqurasiya ölkəmizin siyasi inkişafına, xalqımızın milli birliyinə
böyük töhfə verməkdədir. Ölkədə
aparılan iqtidar-müxalifət dialoqu, siyasi

həmrəylik, milli dövlətçilik ideyaların
inkişafı Azərbaycanın daha da qüdrətli
dövlətə çevrilməsini şərtləndirir.
2020-ci ildə dövlət qeydiyyatına
alınmış Müstəqil Xalq Partiyasının
sədri Əflan İbrahimov, ilk növbədə,
belə bir görüşün keçirilməsini yüksək
dəyərləndirib və ölkəmizdə üzvlərinin
sayından və siyasi proseslərdə
təcrübəsindən asılı olmayaraq, hər
bir partiyaya bərabər münasibətin
göstərilməsindən məmnunluğunu ifadə
edib. Əflan İbrahimov sədri olduğu
partiyanın Azərbaycan dövlətçiliyi,
ölkənin milli maraqları müzakirə mövzusu olan zaman dövlətin və dövlətçiliyin
yanında dayandığını bildirib, 30 il işğal
altında qalan torpaqlarımızın Prezident
İlham Əliyevin qətiyyətli sərkərdəliyi ilə
hərbi yolla azad edilməsinin, xalqın

mənəvi qürurunun bərpa olunmasının
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində yeni
mərhələnin başlanmasına səbəb olduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, bu uğurlu
fəaliyyətin davamlılığı və ölkəmizin
dünya miqyasında mövqeyinin daha
da möhkəmlənməsi üçün dövlətin milli
maraqlarının müdafiəsi hər bir siyasi
prosesin fövqündədir, siyasi baxışından asılı olmayaraq, ölkənin hər bir
tərəqqipərvər insanı bu işdə dövlətin
yanında olmalıdır.
Sonda Müstəqil Xalq Partiyasının
gələcək fəaliyyəti, ölkə ərazisində
partiyanın yerli təşkilatlarının formalaşdırılması və partiyanın ölkədə baş verən
siyasi proseslərdə fəal iştirakı üçün
münbit siyasi şəraitin mövcudluğu haqqında fikir mübadiləsi aparılıb və Əflan
İbrahimov görüşə görə təşəkkürünü
bildirib.

Bakıda 15-ci Azərbaycan Beynəlxalq
Kənd Təsərrüfatı sərgisi keçirilir
üçün turlar təşkil olunub.
15-ci Yubiley Azərbaycan
Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı “Caspian Agro 2022” və 27-ci Azərbaycan
Beynəlxalq Qida Sənayesi “InterFood Azerbaijan 2022” sərgilərində
Azərbaycan Respublikasının Kiçik
və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin
(KOBİA) dəstəyi ilə qida sənayesi və
kənd təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət
göstərən mikro və kiçik sahibkarlıq
subyektləri öz məhsul və xidmətlərini
təqdim edirlər.
“Caspian Agro 2022” və “InterFood Azerbaijan 2022” sərgiləri
Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin aktiv dəstəyi
və iştirakı ilə keçirilir. Sərgilər Kiçik və
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyi, Azərbaycan

Mayın 18-də Bakı Ekspo Mərkəzində 15-ci – Yubiley Azərbaycan
Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı (Caspian Agro 2022) və 27-ci
Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi (InterFood Azerbaijan)
sərgiləri işə başlayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
Azərbaycan Respublikasının Baş
naziri Əli Əsədov, kənd təsərrüfatı
naziri İnam Kərimov, Türkiyənin kənd
təsərrüfatı və meşə naziri Vahid
Kirişçi, İsrailin kənd təsərrüfatı və
kənd yerlərinin inkişafı naziri Oded
Forer, Gürcüstanın ətraf mühit və
kənd təsərrüfatı nazirinin müavini
George Xanişvili və digər ölkələrin
rəsmi şəxsləri “Caspian Agro 2022”
və “InterFood Azerbaijan” sərgiləri ilə
tanış olublar.
Baş nazirə məlumat verilib ki,
“Caspian Agro” Azərbaycanda kənd
təsərrüfatı sahəsində ən böyük
beynəlxalq sərgidir. Rekord sayda
milli və regional stendlərin nümayiş
olunduğu builki sərgilərdə 101-i yerli,
348-i xarici şirkət olmaqla ümumilikdə
24 ölkədən 449 şirkət iştirak edir.
Sərgi Azərbaycan Respublikası-

nın aqrar-sənaye kompleksində
mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi,
kənd təsərrüfatı sahəsinin yerli və
xarici mütəxəssisləri arasında təcrübə
mübadiləsi, qarşılıqlı faydalı işgüzar əlaqələrin gücləndirilməsi üçün
bazarda praktiki vasitə kimi özünü
doğruldub. Sərgi kənd təsərrüfatı sektorunun ən əsas iştirakçılarını, yerli və
xarici mütəxəssisləri, aralarında idxalçılar, ixracatçılar, distribütorlar, topdan
və pərakəndə satış təmsilçiləri, eləcə
də fermerlərin yer aldığı minlərlə
peşəkar ziyarətçini bir araya gətirib.
Bu il “Caspian Agro” sərgisi “ağıllı
kənd”, süni intellekt, IT xidmətləri,
pilotsuz uçuş aparatları (dronlar)
kimi bölmələri əhatə edən “Smart
Agro” istiqamətini təqdim edir. Sərgi
çərçivəsində “Smart Agro: Kənd
təsərrüfatında innovasiyaların təbliği”
mövzusunda konfrans keçirilib.

İsraillə iqtisadi əməkdaşlığın
inkişafı müzakirə olunub
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov İsrailin kənd təsərrüfatı və kənd
yerlərinin inkişafı naziri Oded Forerlə görüşüb.
Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
iqtisadiyyat naziri İsrail ilə diplomatik
münasibətlərin qurulmasının 30 illiyini,
yüksək səviyyəli əlaqələrə malik
ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın
genişləndirilməsi istiqamətində işlərin davam
etdirildiyini vurğulayıb. Nazir Azərbaycanda
əlverişli biznes və investisiya mühiti, işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizin iqtisadi potensialı
barədə məlumat verib, əməkdaşlığın inkişafı
imkanlarını diqqətə çatdırıb, İsrail şirkətlərini
ölkəmizin işgüzar mühitindən yararlanmağa
və fəal tərəfdaşlığa dəvət edib.

İsrailin kənd təsərrüfatı və kənd
yerlərinin inkişafı naziri Oded Forer ölkəsinin
Azərbaycanla iqtisadi, o cümlədən, aqrar sahədə əməkdaşlığın inkişafına mühüm önəm verdiyini, İsrail şirkətlərinin
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin
bərpası ilə bağlı layihələrdə iştiraka maraq göstərdiyini qeyd edib, tərəfdaşlığın
gücləndirilməsi barədə fikirlərini bölüşüb.
Tərəflər iqtisadiyyatın müxtəlif sferalarında, qida təhlükəsizliyi, su ehtiyatlarının idarə
olunması, kənd təsərrüfatı və bu sahədə
elmi-tədqiqat üzrə əməkdaşlığın inkişaf
perspektivlərini müzakirə ediblər.

Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti ilk Beynəlxalq
Miqrasiya İcmalı Forumunda iştirak edir
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Nyu–Yorkdakı baş qərargahında ilk
Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumu keçirilir.
Sərgidə “Smart Agro” çərçivəsində
artıq icrasına başlanan və eləcə də
işğaldan azad edilmiş Qarabağda
həyata keçirilməsi planlaşdırılan
layihələr təqdim olunub.
Qeyd edək ki, hər il təşkilatçılar
regionlardan gələn fermerlər üçün
sərgi üzrə turlar təşkil edirlər. Bu
tədbir çərçivəsində fermerlər ən son
sənaye yenilikləri ilə tanış ola bilirlər.
Bu il 40-a yaxın rayondan fermerlər

Qida və İçki Sənayeçiləri Assosiasiyası, Azərbaycan Respublikasının
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi
Agentliyi – AZPROMO, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Ərzaq və
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) və
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası tərəfindən dəstəklənir.
Sərgilər mayın 20-də başa
çatacaq.

Dövlət Miqrasiya Xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, forumda
Azərbaycanı DMX-nin rəisi Vüsal
Hüseynovun rəhbərlik etdiyi və tərkibinə
Azərbaycan Respublikasının BMT yanında
daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyevin, eləcə
də nümayəndəliyin əməkdaşlarının daxil
olduğu heyət təmsil edir. Beynəlxalq miqrasiyanın bütün aspektlərini əhatə edən ilk
hökumətlərarası sənəd olan “Təhlükəsiz,
nizamlı və qanuni miqrasiya üzrə Qlobal
Pakt”ın icrasının qiymətləndirilməsi, eləcə də
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 2030-cu il
Gündəliyi ilə əlaqədar müzakirəsi məqsədilə

BMT tərəfindən miqrasiya sahəsində
dünyada ilk dəfə qlobal səviyyədə
təşkil edilən bu beynəlxalq tədbirdə
BMT-nin üzv dövlətlərinin dövlət
və hökumət başçıları, miqrasiya sahəsinə məsul qurumlarının
rəhbərləri, eləcə də BMT Baş katibi
Antonio Quterreş başda olmaqla,
yüksəkvəzifəli rəsmiləri iştirak edirlər.
Forum BMT-nin Baş
Assambleyasının prezidenti Abdulla
Şahidin sədrliyi ilə reallaşır. Tədbir
çərçivəsində təşkil olunan dörd
interaktiv çoxtərəfli dəyirmi masalarda müxtəlif maraqlı tərəflər arasında
Miqrasiya üzrə Qlobal Paktın icrası ilə bağlı
müzakirələrin aparılması və təcrübələrin
bölüşülməsi, habelə forumun yekununda
hökumətlərarası razılaşdırılma vasitəsilə
Tərəqqi Bəyannaməsinin qəbul edilməsi
nəzərdə tutulur.
Ölkəmiz qeyd olunan beynəlxalq sənədin
səmərəli icrası üzrə BMT-nin Miqrasiya Şəbəkəsi tərəfindən “Çempion ölkə”
kimi müəyyənləşdirilmiş 33 ölkədən biri
kimi forumda iştirak edir. Bununla yanaşı,
Azərbaycan forum çərçivəsində təşkil olunacaq dörd dəyirmi masaya həmsədrlik edən
səkkiz ölkə sırasındadır.
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Baş nazir Əli Əsədov Belarusun Baş naziri Azərbaycan və Litva prokurorluqları
Roman Qolovçenko ilə görüşüb
arasında səmərəli əməkdaşlıq

münasibətləri davam etdirilir

A

zərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov mayın
18-də ölkəmizdə səfərdə olan Belarus Respublikasının
Baş naziri Roman Qolovçenko ilə görüşüb.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
görüşdə Azərbaycan ilə Belarus arasında yüksək səviyyəli dialoqun mövcud
olduğu bildirildi, müxtəlif sahələrdə,
xüsusilə iqtisadiyyat, ticarət, sənaye,
kənd təsərrüfatı, nəqliyyat-tranzit və
digər istiqamətlərdə əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə edildi.
Dövlət başçıları səviyyəsində şəxsi
münasibətlərin Azərbaycan–Belarus

əlaqələrinin inkişafında mühüm amil
kimi dəyərləndirildi.
Koronavirus pandemiyasının mənfi
təsirlərinə baxmayaraq, 2021-ci ildə
Azərbaycanla Belarus arasında ticarət
dövriyyəsinin artdığı bildirildi.
Müvəffəqiyyətlə həyata keçirilən
müştərək sənaye layihələrinin
əhəmiyyəti vurğulandı.
Qeyd edildi ki, kənd təsərrüfatı
sahəsində əməkdaşlıq yaxşı dinamikaya

malikdir. Bakıda keçirilən 15-ci
Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Kənd
Təsərrüfatı Sərgisinin əhəmiyyəti
vurğulanaraq Belarusun Baş nazirinin
sərgi ilə şəxsən tanış olması yüksək
qiymətləndirildi.
Görüşdə, həmçinin iqtisadi, ticari,
sənaye, enerji, kənd təsərrüfatı,
sərmayə qoyuluşu, turizm və digər
sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın
perspektivləri ilə bağlı məsələlər
müzakirə olundu.
Görüşün sonunda Baş nazirlərin iştirakı ilə Azərbaycan–Belarus sənədləri
imzalandı.

Kamran Əliyev:
Litvanın hüquq-mühafizə orqanları ilə
işgüzar münasibətlərimiz var

L

itvanın hüquq-mühafizə orqanları,
Xüsusi İstintaq Komitəsi və
Baş Prokurorluğu ilə işgüzar
münasibətlərimiz var. AZƏRTAC xəbər
verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev
mayın 18-də Azərbaycan Prokurorluğunun
benefisiarı olduğu “Azərbaycanda
əmlakların bərpası və idarə edilməsi
sistemində islahatlara dəstək” adlı Tvinninq
layihəsinin açılış mərasimində jurnalistlərə
müsahibəsində deyib.

Baş prokuror bildirib ki,
hələ 2011-ci ildə Litvanın
hüquq-mühafizə orqanları
ilə Azərbaycan Prokurorluğu arasında uzunmüddətli
əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Bundan başqa, Litvanın və Azərbaycanın hüquqi sistemi və institusional
qurumları arasında böyük
oxşarlıq var. Hüquq sisteminin yaxın olması, müəyyən
mənada hüquqi adətənənələrə malik olmamız

seçim zamanı Litvanın
hüquq-mühafizə orqanları,
Baş Prokurorluğu və Xüsusi
İstintaq Komitəsinə üstünlük
verməyimizi zəruri edib.
Qeyd edək ki, ölkə
rəhbərliyinin tapşırıq və
tövsiyələrinə uyğun olaraq, Baş Prokurorluğun
yeni strukturunda cinayət
aktivlərinin aşkarlanması
və izlənilməsi sahəsində
səmərəliliyin artırılması
məqsədilə Xüsusi

müsadirə məsələlərinin
əlaqələndirilməsi idarəsi
yaradılıb. Əmlakın bərpası
və idarə edilməsi sahəsində
qabaqcıl beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsi

məqsədilə həyata keçirilən
Tvinninq layihəsi üzrə Litva
Respublikasının Xüsusi
İstintaq Xidməti tərəfdaş
qurum kimi seçilib.
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“Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan
Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi
və “Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyinin tabeliyində olan
Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 6 aprel tarixli
135 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 13 oktyabr tarixli 443 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi haqqında

əlavə - “Azərbaycan Respublikasının Əqli
Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan
Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı
Mərkəzinin Nizamnaməsi”nin 3-cü
hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 3.1.6-cı yarımbəndə “sahələrdə”
sözündən sonra “, habelə həmin təşkilatlar
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 41-ci maddəsinin 3-cü hissəsinin
birinci cümləsinə uyğun olaraq Agentlikdə
qeydiyyatdan (akkreditasiyadan)
keçmədiyi hallarda” sözləri əlavə edilsin.
2. 3.2.1-ci yarımbənd ləğv edilsin.

 espublikasının Nazirlər Kabineti
R
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 13 oktyabr tarixli
443 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018,
№ 10, maddə 2158; 2019, № 3, maddə
525, № 11, maddə 1874; 2021, № 8,
maddə 972) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli
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“Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, o cümlədən dövlət büdcəsinin qeyri-neft
gəlirlərinin və dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin proqnozlaşdırılması Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il
10 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

yarımbəndindən “, dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə
əsas və təkrar borcalan hüquqi şəxslər
arasında bağlanılmış təkrar müqavilələr və
kreditlərin istifadəsi ilə əlaqədar vasitəçi
(agent) banklarla bağlanılan müqavilələr
üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar” sözləri
çıxarılsın və həmin yarımbəndin 3-cü
abzası ləğv edilsin.

“Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 24 dekabr tarixli 441-VIQD
nömrəli Qanununun icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
tədbirdə Avropa İttifaqının, BMT-nin,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının, Nazirlər Kabinetinin,
Milli Məclisin və digər dövlət qurumlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri iştirak ediblər.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev bildirib ki, ölkə rəhbərliyinin
tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq,
Baş Prokurorluğun yeni strukturunda
cinayət aktivlərinin aşkarlanması və
izlənilməsi sahəsində səmərəliliyin
artırılması məqsədilə Xüsusi müsadirə
məsələlərinin əlaqələndirilməsi idarəsi
yaradılıb. Əmlakın bərpası və idarə
edilməsi sahəsində qabaqcıl beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə
həyata keçirilən “Tvinninq” layihəsi üzrə
Litva Respublikasının Xüsusi İstintaq
Xidməti tərəfdaş qurum kimi seçilib.
Əmlakların bərpa olunması və idarə

edilməsi sahəsində həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulan “Tvinninq” layihəsinin
birgə fəaliyyət üçün geniş imkanlar açdığını qeyd edən Baş prokuror korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həmin
layihənin ölkəmizdə uğurla reallaşdığını
diqqətə çatdırıb.
Tədbirdə çıxış edən Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı
nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir Peter
Mixalko beynəlxalq əməkdaşlığın
əhəmiyyətini vurğulayaraq, bu layihəni
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında
Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı çərçivəsində
həyata keçirilən daha bir müvəffəqiyyətli
addım kimi dəyərləndirilib.
Litva Respublikasının Baş prokuroru Nida Qrunskiene bildirib ki, bu
layihə əmlakların bərpası və idarə
edilməsinə dair milli qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsinə, bu sahədə Avropa
İttifaqı ölkələrinin uğurlu təcrübəsini
öyrənməyə və həmin təcrübəni tətbiq
etməyə xidmət edəcəkdir.

Tərəfdaş ölkənin layihə rəhbəri –
Litva Respublikasının Xüsusi İstintaq
Xidmətinin direktoru Jidrunas Bartkus
çıxışında layihənin əsas məqsədinin
aktivlərin bərpası və idarə edilməsi
sisteminin modernləşdirməsi yolu ilə
cinayət təqibinin keyfiyyətinin artırılması,
qanunvericilik və institusional bazanın
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması olduğunu bildirib.
Benefisiar ölkənin layihə rəhbəri Baş Prokurorluğun Xüsusi müsadirə
məsələlərinin əlaqələndirilməsi
idarəsinin rəisi Vüqar Əliyev qeyd
edib ki, Tvinninq layihəsinin dörd
əsas istiqaməti üzrə tədbirləri effektiv həyata keçirmək üçün prokurorluq
əməkdaşlarının tələb olunan bilik və bacarıqlarının artırılması nəzərdə tutulur.
Layihənin əhəmiyyətini vurğulayan
“Konstitusiya” Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əliməmməd Nuriyev
Azərbaycan Prokurorluğunun həmin
sahə üzrə beynəlxalq təcrübənin
öyrənilməsi istiqamətində fəaliyyətinin
cinayətkarlığa qarşı mübarizədə mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb.
Tədbirdən sonra jurnalistlərin sualları
cavablandırılıb.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 30 iyul tarixli 222 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2022-ci il 11 fevral tarixli 1596 nömrəli Fərmanının icrasını
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan

Mayın 18-də Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun
benefisiarı olduğu “Azərbaycanda əmlakların bərpası və idarə
edilməsi sistemində islahatlara dəstək” adlı “Tvinninq” layihəsinin
açılış mərasimi keçirilib.

Kabinetinin 2020-ci il 10 yanvar
tarixli 4 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2020, № 1, maddə 62) ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, o cümlədən
dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin və
dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin proqnozlaşdırılması Qaydası”nın 4.10.25-ci
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Dövlət Tərcümə
Mərkəzinin Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 3 may tarixli
201 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları
İdarəetmə Mərkəzinin Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu il
15 iyul tarixli 305 nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası
yanında Monitorinq Mərkəzinin yaradılması haqqında” 2019-cu il 30 iyul tarixli 335
nömrəli, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyində “Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya”
publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” 2020-ci il 17 mart tarixli 95 nömrəli
və “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Peşə Təhsilinin
İnkişafı Fondunun yaradılması haqqında” 2020-ci il 18 avqust tarixli 299 nömrəli
qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə

3.6. aşağıdakı məzmunda 4.17-1-ci
bənd əlavə edilsin:
“4.17-1. Direktor müvəqqəti olmadıqda
onun səlahiyyətlərini müvafiq əmrlə müavini icra edir.”.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 17 mart tarixli 95
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 3,
maddə 356) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli
əlavə - “Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə
Məsələləri üzrə Milli Observatoriyanın
Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
4.1. 4.6-cı bənddə “İdarə Heyətinin
üzvləri arasından sədrin müəyyən etdiyi şəxs” sözləri “İdarə Heyəti sədrinin
müavinlərindən biri” sözləri ilə əvəz
edilsin;
4.2. 4.7-ci bəndin birinci və altıncı
cümlələri aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“İdarə Heyətinin sədri ayda bir dəfədən
az olmayaraq İdarə Heyətinin iclaslarını
çağırır və iclaslara sədrlik edir.
Səslər bərabər olduqda, iclasa sədrlik
edənin səsi həlledicidir.”;
4.3. 4.8-ci bənddə “iclasın” sözü “,
habelə İdarə Heyətinin iclaslarına dəvət
olunan şəxslərə İdarə Heyətinin iclaslarının” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.4. 4.11.9-cu yarımbənddə “Observatoriyanın” sözü “Özünün və Observatoriyanın struktur bölmələrinin” sözləri ilə əvəz
edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 18 avqust tarixli
299 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020,
№ 8, maddə 1116) ilə təsdiq edilmiş
“Peşə Təhsilinin İnkişafı Fondunun
Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
5.1. 4.5-ci bəndin birinci və altıncı
cümlələri aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“İdarə Heyətinin sədri ayda bir dəfədən
az olmayaraq İdarə Heyətinin iclaslarını
çağırır və iclaslara sədrlik edir.
Səslər bərabər olduqda, iclasa sədrlik
edənin səsi həlledicidir.”;
5.2. 4.6-cı bənddə “iclasın” sözü “,
habelə İdarə Heyətinin iclaslarına dəvət
olunan şəxslərə İdarə Heyətinin iclaslarının” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.3. 4.7.7-ci yarımbənddə “Fondun”
sözü “Özünün və Fondun struktur
bölmələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.4. 4.9-cu bənddə “İdarə Heyətinin
üzvləri arasından sədrin müəyyən etdiyi
digər şəxs” sözləri “İdarə Heyəti sədrinin
müavini” sözləri ilə əvəz edilsin.

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 6 iyul tarixli 173 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik
hüquqi şəxslərin Nümunəvi Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 19 aprel tarixli 1316 nömrəli
Fərmanının icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 3 may tarixli 201
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 5,
maddə 1111; 2019, № 2, maddə 360, № 3,
maddə 550, № 7, maddə 1313) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Dövlət Tərcümə
Mərkəzinin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1.1. 5.3-cü bənddə “səlahiyyətlərinin
icrasını İdarə Heyəti sədrinin müəyyən etdiyi İdarə Heyətinin digər üzvü həyata keçirir” sözləri “səlahiyyətlərini İdarə Heyəti
üzvləri arasından sədrin müəyyən etdiyi
şəxs icra edir” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 5.5-ci bəndin birinci və altıncı
cümlələri aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“İdarə Heyətinin sədri ayda bir dəfədən
az olmayaraq İdarə Heyətinin iclaslarını
çağırır və iclaslara sədrlik edir.
Səslər bərabər olduqda, iclasa sədrlik
edənin səsi həlledicidir.”;
1.3. 5.5-1-ci bənddə “iclasın” sözü “,
habelə İdarə Heyətinin iclaslarına dəvət
olunan şəxslərə İdarə Heyətinin iclaslarının” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.4. 5.6.11-ci yarımbənddə “Mərkəzin”
sözü “Özünün və Mərkəzin struktur
bölmələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 15 iyul tarixli 305
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019,
№ 7, maddə 1328) ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarəetmə
Mərkəzinin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
2.1. 1.6-cı bəndə “adı” sözündən sonra
“və “Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Gerbindən istifadə qaydaları haqqında”

Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq, həmçinin Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsviri” sözləri
əlavə edilsin;
2.2. 5.7-ci bəndin birinci və altıncı
cümlələri aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“İdarə Heyətinin sədri ayda bir dəfədən
az olmayaraq İdarə Heyətinin iclaslarını
çağırır və iclaslara sədrlik edir.
Səslər bərabər olduqda, iclasa sədrlik
edənin səsi həlledicidir.”;
2.3. 5.8-ci bənddə “iclasın” sözü “,
habelə İdarə Heyətinin iclaslarına dəvət
olunan şəxslərə İdarə Heyətinin iclaslarının” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.4. 5.11.7-ci yarımbənddə “Mərkəzin”
sözü “Özünün və Mərkəzin struktur
bölmələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 30 iyul tarixli 335
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019,
№ 7, maddə 1357) ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Dil Komissiyası yanında Monitorinq
Mərkəzinin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
3.1. 4.9-cu bəndin birinci və altıncı
cümlələri aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Şuranın sədri rübdə bir dəfədən az
olmayaraq Şuranın iclaslarını çağırır və
iclaslara sədrlik edir.
Səslər bərabər olduqda, iclasa sədrlik
edənin səsi həlledicidir.”;
3.2. 4.10-cu bəndin birinci cümləsində
“iclasın” sözü “, habelə Mərkəzin direktoruna və Şuranın iclaslarına dəvət olunan
şəxslərə Şuranın iclaslarının” sözləri ilə
əvəz edilsin;
3.3. 4.11.1-ci yarımbəndə “rəhbərlik
edir” sözlərindən sonra “, habelə özünün
və Mərkəzin direktorunun qanunvericiliyə
zidd olan qərarlarını ləğv edir” sözləri
əlavə edilsin;
3.4. 4.12-ci bəndə “səlahiyyətlərini”
sözündən sonra “müvafiq əmrlə” sözləri
əlavə edilsin və həmin bənddən “digər”
sözü çıxarılsın;
3.5. 4.17.10-cu yarımbənddə
“Mərkəzin” sözü “Özünün və Mərkəzin
struktur bölmələrinin” sözləri ilə əvəz
edilsin;
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eynəlxalq və regional təşkilatlarla aparılan
ardıcıl və məqsədyönlü iş Azərbaycanın bu gün
beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi qəbul
edilməsində xususi rol oynayıb. Nəticədə son illər ərzində
ölkəmizin BMT və onun qurumları, Avropa İttifaqı, İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, eləcə də Dünya Bankı,
Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və
İnkişaf Bankı kimi nüfuzlu beynəlxalq institutlarla əlaqələri
daha da möhkəmlənib.

Azərbaycanın etibarlı
tərəfdaş kimi qəbul edildiyi
beynəlxalq qurumlar arasında
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
(İƏT) mühüm yer tutur. İƏT
hökumətlərarası təşkilat kimi
1985-ci ildə Türkiyə, İran və
Pakistan arasında iqtisadi,
texniki və mədəni əməkdaşlığı
möhkəmləndirmək məqsədilə
yaradılıb. Xatırladaq ki, 1964–
1979-cu illərdə fəaliyyət göstərən
Regional Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının davamçısı sayılan bu qurumun əsas məqsədi
üzv dövlətlər arasında iqtisadi
əlaqələrin möhkəmləndirilməsi,
onların davamlı iqtisadi inkişafının
təmin edilməsi, iqtisadiyyatlarının
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, nəqliyyat və kommunikasiya
sisteminin yüksək səviyyəyə qaldırılması, iqtisadiyyatın və ticarətin
liberallaşdırılması və regiondaxili
ticarətin təşviqi, İƏT regionunun
maddi sərvətlərinin səmərəli
istifadəsinin gerçəkləşdirilməsi
olub.
Azərbaycan İƏT Nazirlər
Şurasının 1992-ci ilin 28 noyabr
tarixində İslamabadda keçirilən
növbədənkənar iclası zamanı
təşkilatın üzvlüyünə qəbul olunub.
Həmin gün Azərbaycanla yanaşı,
daha 5 ölkə – Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan
və Tacikistan da təşkilata üzv
seçilib. İƏT davamlı şəkildə sıralarını genişləndirməklə Avrasiyada
əhəmiyyətli regional birliyə çevrilib
və nüfuzlu beynəlxalq təşkilat kimi
təşəkkül tapmağa başlayıb.
İƏT həm də artıq həllini tapan
Qarabağ məsələsində hər zaman
Azərbaycanın haqlı və ədalətli
mövqeyini müdafiə edib.
Azərbaycan İƏT çərçivəsində
əməkdaşlığa daim önəm verib
və təşkilatın səmərəli fəaliyyət
göstərməsini diqqətdə saxlayıb.
Ölkəmiz 2006-cı və 2012-ci illərdə
İƏT Zirvə toplantılarına evsahibliyi edib və bu tədbirlərdə qəbul
olunan sənədlərdə üzv ölkələr
arasında bir sıra sosial-iqtisadi və
siyasi əlaqələrin əsas prinsipləri,
regional münasibətlərin prioritetləri
və istiqamətləri öz əksini tapıb.
Regional həmrəyliyə diqqətlə
yanaşan Azərbaycan hər zaman

Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Assambleyasına sədrlik Pakistan İslam Respublikasının Milli
Assambleyasından Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə
keçdiyi haqqında məlumat verilib.
Konfransda, həmçinin xalqlarımızı birgə tarix, mədəniyyət,
ənənələr və din birləşdirdiyi,
təşkilatın bu qurumu təmsil edən
parlamentlər arasında əlaqələrin

mühüm önəm daşıdığı da qeyd
edilib. Bununla əlaqədar regionun iqtisadi potensialının tam
şəkildə reallaşdırılması məqsədilə
nəqliyyat-kommunikasiya
xətlərinin və tranzit yollarının diversifikasiyasına xüsusi
diqqət yetirilməsinin əhəmiyyəti
xatırladılıb. Azərbaycanın bu
istiqamətdə öz imkanlarını təqdim
etdiyi, respublikamızda ən müasir

Konfransda işğal dövründə
Ermənistanın bütün kənd və
şəhərlərimizi tamamilə dağıtdığı,
tarixi, mədəni və dini abidələrimizi
vandalizmə məruz qoyduğu,
məscidlərimizi, müqəddəs
ocaqlarımızı təhqir etdiyi, hazırda isə Azərbaycanın Vətən
müharibəsində parlaq qələbə ilə
yaratdığı reallıqlara uyğun olaraq,
düşməndən təmizlənən ərazilərdə

Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında
etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilir
İƏT-in fəaliyyətinin daha da
canlandırılmasına çalışıb və bu
istiqamətdə üzərinə götürdüyü
öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirib.
İndiyədək Azərbaycan çox mühüm
iqtisadi, o cümlədən enerji və
nəqliyyat layihələri həyata keçirib.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-TbilisiƏrzurum neft-qaz kəmərləri,
Cənub qaz dəhlizi, Bakı-TbilisiQars dəmir yolu xətti İƏT üzvü
olan dövlətlər üçün də ən əlverişli
iqtisadi imkanlar yaradıb. Bütün
bunlarla ölkəmiz İƏT-in regionda
daha səmərəli fəaliyyətini reallaşdırıb. Bütövlükdə Azərbaycanın
təşəbbüsləri ilə İƏT daha da inkişaf edib, dünyada öz mövqelərini
möhkəmləndirib, təşkilat daxilində
inteqrasiya prosesləri güclənib.
Azərbaycan İƏT vasitəsilə
ortaq maraq kəsb edən
layihələrin həyata keçirilməsini
daim dəstəkləyib və müxtəlif
sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı
məqsədilə təklif və təşəbbüslər
irəli sürüb. Bu xüsusda ölkəmizin
təşəbbüsü ilə Bakıda İƏT Tədqiqat
Mərkəzinin təsis edilməsinə dair
İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurası
tərəfindən müvafiq qərar qəbul
edilib. Bundan əlavə, Azərbaycaın
təşkilat çərçivəsində digər üzv
dövlətlərlə bir sıra prioritet
sahələr, o cümlədən ticarət,
investisiya, nəqliyyat, enerji və
ətraf mühit sahələri üzrə səmərəli
əməkdaşlığı gerçəkləşib.
Milli Məclisdə mayın 17-də
keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Assambleyasının (İƏTPA) “Postpandemiya
dövründə əməkdaşlıq: çağırışlar
və bərpa imkanları” mövzusuna
həsr olunan konfransında bütün
bunlar barədə ətraflı danışılıb.
Toplantıda, həmçinin İqtisadi

gücləndirilməsinə, xalqlarımızın
bir-birinə daha da yaxınlaşmasına
töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb.
Parlament Assambleyasının
Üçüncü Ümumi Konfransında
COVID-19 pandemiyasının qlobal
iqtisadiyyata, səhiyyəyə və ictimai
həyatın bütün sahələrinə kəskin
şəkildə təsir göstərməklə ciddi
çətinliklər yaratdığı qeyd edilib.
Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
bu çətinliklərdən yaranan böhranın
aradan qaldırılması üçün müəyyən
vaxt tələb olunub. Pandemiyanın
yaratdığı problemlərin bir-biri ilə
bağlılığı və ilk növbədə, sosialiqtisadi yükünün ağırlığı fonunda
koronavirus ilə mübarizə və onun
mənfi nəticələrinin ləğvi üçün qlobal səylər gerçəkləşdirilib.
Azərbaycan Respublikası
bu istiqamətdə bir sıra uğurlu
qlobal təşəbbüslər irəli sürüb.
Qoşulmama Hərəkatının sədri
qismində Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə 2020-ci ilin dekabrında BMT Baş Assambleyası-

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən düşünülmüş xarici siyasət
ölkəmizin dünya birliyindəki reytinqini getdikcə yüksəldir. Respublikamızın nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlarla fəal əməkdaşlığı, o cümlədən bir sıra mötəbər qurumlara sədrlik
etməsi ölkəmizin mövqeyini daha da möhkəmləndirib. Hətta, dünyanı koronavirus pandemiyası bürüdüyü bir vaxtda da Azərbaycan beynəlxalq qurumlarla əlaqələrini kəsməmiş,
əksinə, daha da möhkəmləndirmiş, sədrlik etdiyi Qoşulmama Hərəkatının, o cümlədən Türk
Şurasının video formatda zirvə görüşlərini keçirməyə nail olmuşdur. Budur, pandemiya
təhlükəsi hələ başa çatmamış Azərbaycan daha bir quruma sədrlik missiyasını öz üzərinə
götürdü.

Azərbaycan daha bir nüfuzlu
beynəlxalq təşkilata sədrlik edəcək
Bakıda keçirilən İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Assambleyasının Üçüncü Ümumi
Konfransında quruma sədrlik Pakistan İslam Respublikasının Milli
Assambleyasından Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə
keçdi. İndiyədək ölkəmizin bir
neçə nüfuzlu quruma sədrliyi
beynəlxalq aləmdə də yüksək
dəyərləndirilib. Artıq respublikamız bu istiqamətdə kifayət qədər
təcrübəyə malikdir. Bu baxımdan Milli Məclisin İƏT P
 A-ya
sədrliyi dövründə assambleyanın

nın COVID-19 pandemiyası ilə
mübarizəyə həsr edilən xüsusi
sessiyası keçirilib, ötən ilin mart
və dekabr aylarında İnsan Hüquqları Şurası və Baş Assambleya tərəfindən “COVID-19
pandemiyası ilə mübarizədə
bütün ölkələr üçün peyvəndlərə
bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin
edilməsi”nə dair qətnamələr qəbul

fəaliyyətinin gücləndirilməsi,
parlamentlərarası əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsi istiqamətində
həyata keçirəcəyi tədbirlər heç bir
şübhə doğura bilməz.
Konfransda çıxış edən Milli
Məclisin Sədri Sahibə Qafarova
həm iki ildən artıqdır ki, dünya
iqtisadiyyatına ciddi zərbələr
vuran koronavirus pandemiyasından, həm Ermənistanın işğalçılığı
dövründə ölkəmizin ərazisində
törətdiyi vəhşiliklərdən, həm də
postmüharibə dövründə regionda həyata keçirilən tədbirlərdən
söhbət açdı. Qeyd etdi ki, dövlət
başçımızın təşəbbüsü ilə
koronavirus pandemiyasına
qarşı mübarizə ilə əlaqədar
zirvə görüşləri , həmçinin
BMT Nizamnaməsində
nəzərdə tutulan Baş Assambleyanın COVID-19
pandemiyasına həsr
olunmuş dövlət və hökumət
başçıları səviyyəsində
videokonfrans vasitəsilə
xüsusi sessiyası keçirilmişdir. Həmçinin, ötən ilin
mart və dekabr aylarında
İnsan Hüquqları Şurası və
Baş Assambleya tərəfindən
“COVID-19 pandemiyası ilə
mübarizədə bütün ölkələr
üçün peyvəndlərə bərabər,
məqbul qiymətə, vaxtında
və universal əlçatanlığın
təmin edilməsi”nə dair
qətnamələr qəbul edilməsi

də diqqətə çatdırıldı. Digər
tərəfdən, Azərbaycan pandemiyadan ən çox əziyyət çəkən
ölkələrə maliyyə və humanitar
yardım göstərib, xəstəlik əleyhinə
peyvənd ianə edib.
Konfrans iştirakçılarına
postmüharibə dövründə regionda
aparılan bərpa-quruculuq işləri
barədə məlumat verildi.
Belə tədbirlərin respublikamızda keçirilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Çünki
tədbir iştirakçıları postmüharibə
dövründə yaranmış reallıqların
şahidi olurlar. Bu baxımdan, İƏT
Parlament Assambleyasının
Üçüncü Ümumi Konfransında
iştirak edən nümayəndə heyətinin
işğaldan azad olunmuş ərazilərə
səfərləri də yüksək dəyərə malikdir. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanından başlanan səfər Şuşaya
qədər davam etdiriləcək.

Məlahət İBRAHİMQIZI,
Milli Məclisin deputatı

edilib. Digər tərəfdən, Azərbaycan
pandemiyadan ən çox əziyyət
çəkən ölkələrə maliyyə və humanitar yardım göstərib, xəstəlik
əleyhinə peyvənd ianə edib.
Konfransda pandemiyanın,
tamamilə aradan qalxmasa da,
kəskin dövrünün geridə qaldığı, belə şəraitdə isə İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının gələcək
mümkün çağırışlarla səmərəli
mübarizə aparması üçün bərpa
məsələlərinə daha çox diqqət
yetirməsi zəruriliyi bildirilib.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən
artıq pandemiyadan sonrakı
dövr üçün qlobal tədbirlərlə bağlı
konkret tövsiyələr hazırlaya
biləcək BMT-nin COVID-19-dan
sonra Qlobal Bərpa üzrə Yüksək
Səviyyəli Panelinin təsis edilməsi
təşəbbüsü irəli sürülüb. Eyni
zamanda, bu zaman İƏT-ə üzv
ölkələrin maraqlarına cavab verən
iqtisadi və ticari əlaqələrin əvvəlki
səviyyələrinin yenidən bərpasının

nəqliyyat infrastrukturunun yaradıldığı, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizlərinin üzərində
yerləşən respublikamızın hazırda
Avrasiyanın əsas nəqliyyat və
logistika mərkəzlərindən birinə
çevrildiyi vurğulanıb.
Konfransda bütün bu qeyd
edilənlərlə bərabər, hazırda
regionumuzda uzunmüddətli
sülh və sabitliyin təmin olunmasının qarşıya mühüm vəzifə
kimi qoyulduğu diqqətə çatdırılaraq, 2
 020-ci ildə Azərbaycan
ərazilərinin Ermənistan tərəfindən
30 ilə yaxın davam edən işğalının
aradan qaldırıldığı, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edildiyi də bildirilib. Başqa sözlə, Azərbaycanın
İkinci Qarabağ savaşında BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü
ildə qəbul etdiyi, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərindən dərhal, tam
və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb
edən dörd qətnaməsinin icrasını
reallaşdırdığı xatırladılıb.

genişmiqyaslı quruculuq işləri aparıldığı diqqətə çatdırılıb.
Yeri gəlmişkən, bu gün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda erməni
vandalizminin yerlə-yeksan etdiyi
bütün infrastruktur təzədən bərpa
olunur. “Yaşıl enerji” zonası
elan edilən bu torpaqlarda yeni
şəhərlər və kəndlər salınır. Artıq
cari ildən etibarən keçmiş məcburi
köçkünlərin öz evlərinə geri qaytarılmasına başlanacağı nəzərdə
tutulur.
Həyata keçirilən işlərə ən böyük maneə Ermənistan tərəfindən
işğaldan azad edilmiş torpaqlarda
basdırılmış çoxsaylı minalardır.
2020-ci il noyabrın 10-dan mina
partlayışları nəticəsində 210-dan
çox mülki şəxs və hərbçi həlak
olub və yaralanıb. Azərbaycan
dünyanın ən çox minalanmış
ölkələrindən biri olsa da, təəssüf
ki, hələ də bu istiqamətdə ən az
beynəlxalq yardım alan ölkələrdən
biri olaraq qalır.

Konfransda da qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan regionda müharibənin yox, sülh
və əmin-amanlığın, qonşuluq
münasibətlərinin qorunmasının, inkişafının tərəfdarı olub. Ölkəmizin
ərazi bütövlüyü reallaşandan
sonra da bu mövqeyə sadiqlik nümayiş etdirilib. Belə ki, 44 günlük
Vətən müharibəsindən ötən bir il
yarım vaxt ərzində Azərbaycan
Ermənistana bir-birinin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə
başlanması, regionda bütün
kommunikasiyaların bərpası,
habelə münasibətlərin normallaşdırılmasına gətirib çıxaracaq sülh
sazişinin imzalanması barədə
təklif verib, regionda uzunmüddətli
sülh və sabitliyin təmin olunması
istiqamətində yorulmaz səylər
göstərib. Bu il aprelin 6-da Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl
Mişelin təşəbbüsü və iştirakı ilə
Brüsseldə bu istiqamətdə daha
bir üçtərəfli görüş keçirilib. Həmin
ərəfədə və xüsusən bu görüşdən
sonra Ermənistan Azərbaycanın
sülh müqaviləsi üçün irəli sürdüyü 5 prinsipi qəbul etdiyini bəyan
edib. Ancaq işğalçı ölkənin bu
istiqamətdə indiyədək hansısa real addımlar atdığı hələlik
müşahidə olunmayıb. Halbuki sülh
müqaviləsinin hazırlanması üzrə
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
və iki ölkə arasında sərhədlərin
delimitasiyası və demarkasiyası
üzrə Azərbaycan milli komissiyasının tərkibi artıq müəyyənləşdirilib.
Beləliklə, Ermənistan anlamalıdır ki, öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməli,
konstruktiv yanaşma nümayiş
etdirməli və qeyd olunan prinsiplər
əsasında münasibətlərin normallaşmasına getməlidir. Bu, regionda
real sülhə və sabitliyə nail olmağın
yeganə yoludur.
Konfransda postmünaqişə
dövründə Cənubi Qafqazda yeni
reallıqlar və yeni əməkdaşlıq
imkanları yarandığı, razılaşmalara uyğun açılacaq yeni nəqliyyat
infrastrukturu olan Zəngəzur
dəhlizi Şərq-Qərb və Şimal-Cənub
dəhlizlərinin önəmli hissəsinə
çevriləcəyi, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv olan bütün
ölkələrin də bu yeni dəhlizdən
faydalanacağı, eyni zamanda,
iqtisadi və sosial inkişafın davamlı
olmasına nail olmaq üçün qarşılıqlı inteqrasiya və əməkdaşlığın
inkişafına daha çox zəruri ehtiyac
duyulduğu barədə də danışılıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

İƏT Parlament Assambleyasının konfransında
Azərbaycanın uğurları yüksək dəyərləndirildi
Milli Məclisdə mayın 17-də keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Assambleyasının (İƏTPA) “Postpandemiya dövründə əməkdaşlıq: çağırışlar və bərpa imkanları” mövzusuna həsr olunan konfransında toplantı
iştirakçıları tərəfindən qurum çərçivəsində əməkdaşlığın
genişləndirilməsinin, iqtisadi əlaqələrin daha da
möhkəmləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb, yeni çağırışlar müstəvisində ortaya çıxan təhlükələrə qarşı birgə
mübarizənin zəruriliyi xatırladılıb.
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun böyük elmi
işçisi, mexanika üzrə fəlsəfə doktoru Emin Bağırov qeyd
edilən bu məqamla bağlı daha sonra dedi:
– Konfransda iştirak edən
nümayəndə heyətlərinin
rəhbərlərinin çıxışlarında bu
toplantının ölkələrin və regionun
inkişafı, xalqların rifahı baxımından əhəmiyyətli olduğu bildirilib,
iqtisadi və sosial inkişafın davamlı
olmasına nail olmaq üçün qarşılıqlı inteqrasiya və əməkdaşlığın
inkişafının önəmi bir daha qeyd
edilib.
Nümayəndə heyətlərinin
rəhbərlərinin çıxışlarında koronavirus pandemiyasının bütün
dünyada sosial-iqtisadi, humanitar
sahələrdə çox dərin problemlər
yaratdığı da öz ifadəsini tapıb və
bundan çıxış yolu kimi mövcud
çətinliklərin birgə hərəkət etməklə
aradan qaldırılmasının mümkünlüyü səsləndirilib. Konfransda,
eyni zamanda, pandemiyaya qarşı
mübarizənin, o cümlədən sosial
məsələlərin nəzərə alınması,
maliyyə resurslarından səmərəli
istifadə sahəsində qəbul olunan
qərarların qanunvericilik baxımından dəstəklənməsinin əhəmiyyəti
diqqətə çatdırılıb.
Toplantıda səsləndirilən bir
məsələni də xatırlatmaq istərdim.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
sədri Mustafa Şentop nitqində
Azərbaycanın öz torpaqlarını
Ermənistanın işğalından azad
etməsi məsələsinə toxunub.

O, münaqişənin həlli ilə bağlı yaradılan Minsk qrupunun
fəaliyyətinin uzun illər ərzində bir
nəticə vermədiyini, Azərbaycanın
işğal altındakı ərazilərini
BMT-nin müvafiq qətnamələri
əsasında hərbi yolla düşməndən
təmizlədiyini qeyd edib, Türkiyənin
Azərbaycanın haqlı mövqeyini
hər zaman dəstəklədiyini vurğulayıb. Mustafa Şentop Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə 44
günlük Vətən müharibəsindəki
Zəfər münasibətilə bir daha öz
təbriklərini çatdırıb və “Qarabağ
Azərbaycandır!” – deyə bildirib.
Konfransdakı çıxışlarda
Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının fəal üzvü olduğu,
ölkəmizin quruma üzv dövlətlərlə
münasibətlərinin dostluq və qarşılıqlı hörmətə əsaslandığı, eyni zamanda, sosial-iqtisadi sahələrdə
önəmli uğurlara imza atdığı
barədə də geniş bəhs edilib.
Bu məqamda demək istərdim
ki, Prezident İlham Əliyevin
mükəmməl və uzaqgörən siyasi-iqtisadi siyasəti nəticəsində
dövlətimizin başçısının
Azərbaycana rəhbərliyi dövründə
bir sıra uğurlu nəticələr əldə edilib,
inkişaf göstəricilərinin yüksəlməsi
həyata keçirilən düzgün siyasətin,
aparılan islahatların real həyatda
təsdiqini əks etdirib, sosial-iqtisadi

nailiyyətlərin davamlılığı və dayanıqlı inkişaf üçün etibarlı zəmin
yaranıb.
Təsadüfi deyil ki, dünyada
yaşanan ən ağır maliyyə və
iqtisadi böhran şəraitində belə
Prezident İlham Əliyevin çevik,
praqmatik siyasəti sayəsində
Azərbaycan xarici iqtisadi təsirləri
neytrallaşdırıb, nəzərdə tutulan
bütün sosial-iqtisadi proqramlar
tam gerçəkləşdirilib, iqtisadiyyat artıb. Bütün bunlara nail
olunmasında isə iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, neftdən asılılığın
minimuma endirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi
tədbirləri xüsusi önəm kəsb edib.
Bu da, öz növbəsində, əhalinin
sosial həyat şəraitinin getdikcə
yaxşılaşmasına mühüm təsir
göstərib.
Sosial dövlət olan
Azərbaycanda iş yerlərinin yaradılmasına, özünüməşğulluğun
təmin olunmasına da daim
həssaslıqla yanaşılır. Ayrı-ayrı
proqramların icrası zamanı bu
məsələ xüsusi diqqətdə saxlanılır.
Ölkənin güclü iqtisadi inkişafı,
maliyyə imkanlarının artması da iş yerlərinin yaradılması
prosesini sürətləndirir. Beləliklə,
respublikada iqtisadi fəallığın
davamlı şəkildə artması fonunda
yeni iş yerləri açılır, bu isə təbii

ki, insanların həyat səviyyəsinin
yüksəlməsində özünü qabarıq
büruzə verir.
Azərbaycan əvvəlki illərdə
olduğu kimi, cari ilin ötən aylarında da Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə dinamik inkişaf yolu
keçib, bütün sahələrdə ciddi
nailiyyətlər əldə edilib, respublikamız öz iqtisadi tərəqqisi ilə
inkişafın milli modelini formalaşdırıb. Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı, verilən hər bir vədin konkret
əməli işdə öz təsdiqini tapması
xalq-iqtidar birliyini daha da
möhkəmləndirib, vətəndaşların
Prezident İlham Əliyevin ətrafında
sıx birləşməsini gerçəkləşdirib.
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə
reallaşdırılan mükəmməl iqtisadi
strategiya nəticəsində islahatların
davamlılığı təmin edilib, iqtisadi
inkişaf daha da sürətlənib.
Bütün bunlar onu göstərir ki,
dövlətimizin başçısı 2003-cü ildə
qarşıya qoyduğu və bəyan etdiyi
strateji hədəfləri gerçəkləşdirmək
üçün ötən müddətdə istər
beynəlxalq miqyasda, istərsə də
ölkə daxilində məqsədyönlü, ardıcıl, düşünülmüş siyasət həyata
keçirib, iqtisadiyyatı dinamik
inkişaf yoluna çıxarıb və “güclü
dövlət” konsepsiyasını reallaşdırmağa nail olub. Yaradılan belə
bir şərait isə 44 günlük Vətən
müharibəsində Azərbaycanın
parlaq qələbəsini şərtləndirib.
Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Qarabağın
azad edilməsindən sonra
Azərbaycanda dövlət quruculuğu, milli iqtisadi inkişaf və ictimai
həyat yeni mərhələyə daxil olub.
İndi respublikamızın regional güc
mərkəzi olaraq mövqelərinin daha
da möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatının daha da gücləndirilməsi
qarşıya əsas vəzifə kimi qoyulub.

Söhbəti qələmə aldı:
V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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BDU-da ICESCO-nun Biotibbi materiallar kafedrasının
yaradılmasına dair müqavilə imzalanıb
İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının
(ICESCO) Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malik və onun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakı Dövlət Universitetində
(BDU) olub. AZƏRTAC xəbər verir ki, görüş zamanı ICESCO
və BDU arasında əlaqələrin hazırkı səviyyəsindən məmnunluq
ifadə olunub və münasibətlərin inkişaf perspektivlərinə dair fikir
mübadiləsi aparılıb.
Rektor Elçin Babayev
Azərbaycanın ən böyük və qədim
universiteti olan BDU haqqında
məlumat verib. Qeyd edib ki,
təhsil-elm-tədqiqat-innovasiya
mərkəzlərindən birinə çevrilməkdə
olan BDU-da elmin bütün sahələri
üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir.
Əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi,
beynəlxalq elm və təhsil təşkilatları,
dünyanın nüfuzlu universitetləri
və elm qurumları ilə əlaqələrin
genişləndirilməsi BDU-nun inkişaf strategiyasının prioritet
istiqamətlərdəndir.
E.Babayev vurğulayıb ki, universitet ICESCO ilə əlaqələrə xüsusi
önəm verir, ikitərəfli və çoxtərəfli
müstəvilərdə əməkdaşlığını uğurla davam etdirir. Rektor müxtəlif
səviyyələrdə əlaqələrin intensivliyinə
istinad edərək, BDU-nun 2022-ci
ildə İslam Dünyası Universitetləri
Federasiyasına (FUIW) üzv qəbul
olunduğunu və ICESCO tərəfindən
ali təhsil müəssisələri üçün “Açıq
təhsilin inkişafı” layihəsi çərçivəsində
tədqiqatçı-alimlər üçün təşkil olunacaq treninqlərdə, həmçinin dünyanın
ən nüfuzlu ali təhsil ocaqları və elmitədqiqat müəssisələri ilə aparılacaq
təcrübə mübadiləsində fəal şəkildə
iştirak edəcəyini bildirib.
BDU-nun rektoru ICESCO-nun
həmtəşkilatçılığı ilə 2022-ci ildə
keçirilməsi nəzərdə tutulan iki
konfrans – akademik Rəfiqə

Əliyevanın anadan olmasının 90
illiyinə həsr olunan “Nəzəri və
eksperimental kimyanın müasir
problemləri” və professor Mirəli Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə
həsr olunan “Biologiyada nailiyyətlər
və çağırışlar” adlı beynəlxalq konfranslar barədə qonaqlara məlumat
verib. E.Babayev iyulun 18–22-də
ICESCO-nun təşkilatçılığı ilə “Birinci
Beynəlxalq ICESCO Peyk Modeli
(CanSat) Seminarı və Aerokosmos
Simpoziumu” adlı beynəlxalq tədbirə
dəvətə görə ICESCO-ya təşəkkürünü
bildirib.
Rektor BDU-da Azərbaycanda
ICESCO-nun ilk ixtisaslaşdırılmış
Biotibbi materiallar kafedrasının
yaradılmasına dair razılığın da elmin
bu vacib sahəsi üzrə beynəlxalq
əməkdaşlığın inkişafına xidmət
edəcəyini deyib: “Biotibb – tibb
elminin bioloji və fizioloji prinsiplərini
klinik praktikaya tətbiq edən bir
tədqiqat sahəsi kimi elmdə aparıcı
mövqe tutur. Bu, BDU-nun təbiət
elmləri sahəsində müəyyənləşdirdiyi
5 əsas prioritet elmi istiqamətlərdən
biridir. BDU-da yeni yaradılmış
Tədqiqat, İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə Mükəmməllik Mərkəzinin
(Excellence Center) nəzdində
Biomühəndislik, Mikrobiologiya və
virusologiya elmi-tədqiqat laboratoriyaları da fəaliyyət göstərir”.
ICESCO-nun Baş direktoru
Salim Bin Məhəmməd əl-Malik elmin

Qafqaz Albaniyasının memarlıq abidələrini tədqiq etmiş alimlər
bu abidələrin bir çox xarakterik xüsusiyyətlərinə görə erməni
dini-memarlıq abidələrindən fərqləndiyini bildirirlər. Xristianlıq
dövrü alban abidələrinin ermənilər tərəfindən mənimsənilməsi
üçün münbit şəraiti Rusiya imperiyasının Alban həvari kilsəsinin
erməni-qriqorian kilsəsinə tabe etdirilməsi haqqında 1836-cı il
əsasnaməsi yaratmışdır. Lakin tarixin həqiqət müstəvisi göstərir:
Alban abidələri Azərbaycanın milli-mədəni irsinin tərkib hissəsidir
və erməni saxtakarlığı bu gerçəkliyi inkar edə bilməz.
Azərbaycan tarixinin qədim dövr
və erkən orta əsrlər mədəniyyətinin
daşıyıcısı Alban həvari kilsəsi
Qafqazın ən qədim dini
abidələrindəndir. Eramızın I əsrində
Fələstin torpaqlarında yaranmış
səmavi dinlərdən olan xristianlığı
Azərbaycanın qədim dövlətlərindən
olan Qafqaz Albaniyasında həvari
Faddeyin şagirdi apostol Yelisey
eramızın 56-57-ci illərdə yaymışdır.
Yeliseyin fəaliyyəti barədə Alban
tarixçisi M.Kalankatlı yazmışdır:
''Yelisey Yerusəlimdən İrana gəldi.
Ermənistandan (Fəratətrafı bölgədə
yerləşən Arşakilər Ərməniyyəsired.) ötüb maskutlara baş çəkdi
və Çolada (Dərbənd keçidindən
cənuba doğru, təxminən Beşbarmaq
dağınadək Xəzər sahili zolağı əhatə
edən ərazi-red.) öz moizələrinə başladı. Buradan da Uti vilayətinə keçdi.
Yelisey Gisə (Kiş-red.) gəldi, burada
kilsənin əsasını qoydu”. Beləliklə, M.
Kalankatlı belə bir həqiqəti göstərir
ki, Alban həvari kilsəsi Qafqazın ən
qədim kilsəsidir.
Bu fikri VI əsrdə yaşamış erməni
katolikosu Avraam da təsdiqləyir.
O, albanlara yazdığı məktubunda
göstərirdi: “'Müqəddəs Yelisey Albaniyada xristianlığı Ermənistandan
qabaq təbliğ etmiş və Albaniyada, daha dəqiq Kiş kəndində
Ermənistandan qabaq kilsə tikdirmişdir”. Bu reallıq belə bir həqiqəti
göstərir ki, bu sosial - mədəni
qat erkən orta əsrlərdən etibarən
Azərbaycan multikultural mühitinə
daxil olmuşdur. Belə ki, eramızın
I-II əsrlərindən başlayaraq, Alban
kilsələri Azərbaycan torpaqlarını
sıx şəbəkə ilə örtmüş, Qarabağda, Şəkidə, Qax-Balakəndə Alban
xristian abidələri inşa edilmişdir.
Zəngəzurda, İrəvan məkanında da
vənglər, kilsələr, monastırlar salınmışdır. Bunlardan Karbibasar mahalında Üçkilsə, Göy Mələklər məbədi,
Göyçə mahalında Sivəng, Zəngəzur
mahalında Tatev, Talın mahalında
Uzunlar, Vedibasar mahalında Aselişad//Xorvirab, Qırxbulaq mahalında
Avan, Putqni, Əştərək bölgəsində
Pirəgən, Qırmızıvəng, Qarqavəng
xristian abidələri Azərbaycanın
maddi-mədəni irsinin təkraredilməz
nümunələrini təşkil etmişdir.
IV əsrin birinci otuzilliyində
Qafqaz Albaniyasının hökmdarı II
Urnayr ölkədə xristianlığı dövlət
dini elan etmiş, Alban həvari
kilsəsi həvari qanunları ilə fəaliyyət
göstərmişdir. Alban həvari kilsəsinin
ilk iqamətgahı Çolada, sonra
Qəbələ, V əsrin ikinci yarısından
isə Bərdədə (Partav) olmuşdur.
V əsrin əvvəllərindən etibarən
xristian dünyasında yaranmış yeni
təlimlər xristian kilsəsini bir sıra
məzhəblərə bölmüşdür. V əsrin sonuna qədər xalkidonçuluq (Diofizitlik
və ya pravoslavlıq – xristianlığın
istiqamətlərindən biri olub, IV əsrdə
meydana gəlmişdir. Diofizitlərə
görə, İsa peyğəmbər ikili “təbiətə”
malikdir: ilahi və insani. Tanrının
üçlük əsasını qəbul edir: Tanrı–Atа,
Tanrı–Oğul (İsa peyğəmbər) və Tanrı – Müqəddəs Ruh) mövqeyindən

çıxış edən Alban həvari kilsəsi
Sasani şahənşahlarının bölgədə
apardığı konfessional siyasət ilə uyğunlaşmaq məcburiyyəti qarşısında
qaldığından diofizitlikdən uzaqlaşmış, bir əsrdən çox məzhəblərarası
mübarizə aparmış, VII əsrin sonlarında bölgədə yaranmış sosial-siyasi
şərait onu monofizitliyə keçirmişdir.
(Моnofizitlik – V əsrdə yaranmışdır.
Yunanca mоno – “bir’’, fizio- “təbiət’’

DOST mərkəzləri “Avropa İttifaqı Biznes Mühiti
Hesabatı-2021”də təkmil islahat kimi dəyərləndirilib
DOST Agentliyinin daha bir beynəlxalq uğuru
Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin DOST
Agentliyi növbəti beynəlxalq
uğura imza atıb. Avropa İttifaqının (Aİ) iqtisadi əməkdaşlıq üzrə
nailiyyətlər və Azərbaycanda
biznes mühitinin inkişaf
etdirilməsinə dair “Aİ Biznes
Mühiti Hesabatı-2021” nəşrində
DOST mərkəzləri ölkədə həyata
keçirilmiş təkmil islahatlardan
biri kimi dəyərləndirilib.

prioritet istiqamətləri üzrə beynəlxalq
əməkdaşlığın önəmini qeyd edib.
Vurğulayıb ki, Biotibbi materiallar
kafedrasının yaradılması təkcə
Azərbaycanda deyil, İslam dünyası
ölkələrində biotibb elmi istiqamətinin
inkişafına da əlavə təkan verəcək.
Kafedra biotibbi materiallar üzrə
tədqiqat işlərinin aparılmasına,
ICESCO-ya üzv dövlətlərdən olan
tələbə və gənc alimlərin bu araşdırmalara cəlb edilməsinə və müxtəlif
ölkələrlə bu sahədə əməkdaşlığın
qurulmasına da yardım göstərəcək.
Görüş zamanı Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində ICESCO-nun
Biotibbi materiallar kafedrasının yaradılmasına dair müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, kafedranın yaradılmasında məqsəd sənaye və
yüksək səviyyəli tədqiqatçılar, ali
təhsil müəssisələri və burada çalışan
alimlər arasında əlaqələri, “təhsilelm-sənaye” üçlüyünün qarşılıqlı inteqrasiyasını inkişaf etdirmək, tələbə
və gənc alimləri biotibbi materialların
alınması, tədqiqi və tətbiqi ilə bağlı

Parfiyalı Qriqor tərəfindən yaradılmış erməni-qroqorian kilsəsi Aştişat
kəndində, Fərat çayının qollarından
olan Arasani çayının sahilində,
Taron vilayətində (Muş – red.), Kiçik
Asiyanın şərq hissəsində inşa edilmiş və bu kilsənin Qafqaz meqaregionuna, o cümlədən Azərbaycanın
maddi-mədəni irsinə heç bir aidiyyatı olmamışdır.
Real Tarixi yalanlar müstəvisində
quran və öz pərakəndə dini icması üçün “vətən” axtarışında
olan erməni-qriqorian kilsəsi Ərəb
xilafətinin konfessional siyasətinin
(xristianlığın pravoslav təlimini təqib
edən-red.) konturlarını öz maraqları
ilə uzlaşdırmağı əsas götürür və katolikos İlya 704-cü ildə Alban həvari
kilsəsində baş verən proseslər
haqda xəlifə Əbd-əl-Malikə məktub
yazır. Məktubunda katolikos İlya
Alban katolikosu Nerses Bakuru

araşdırmalara cəlb etmək, həmçinin
bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığı
genişləndirməkdir. Kafedrada bioloqların, kimyaçıların, fiziklərin, tibb
sahəsi üzrə çalışanların və sənaye
sektorunun nümayəndələrinin biotibbi tətbiqlər üçün potensial antimikrobial xüsusiyyətlərə malik qabaqcıl
materialları hazırlamaq üçün səyləri
birləşdiriləcək.
Kafedrada akademik heyətlə
sənayedən olan mütəxəssislərin
birgə əməkdaşlığı sayəsində tibbin
müxtəlif sahələri üçün perspektiv
sayılan nanomodifikasiya olunmuş
materialların laboratoriyadan istehsalata transferinin məqsədyönlü və
effektiv şəkildə həyata keçirilməsinə
şərait yaradılacaq. Beynəlxalq
fənlərarası şəbəkənin yaradılması
yolu ilə nanosistemlərin ilkin dizaynının hazırlanması, effektivliyinin
klinikadan əvvəlki sınaqlarının aparılması, farmakokinetika və toksikliyinin müəyyən edilməsinə də nail
olunacaq.

ortalarında, avtokefallığını bərpa
edir, Gəncəsər Monastırı Alban
həvari kilsəsinin iqamətgahına
çevrilir. Məbəd mehranilər
sülaləsinin nümayəndəsi, Alban
Xaçın hakimlərindən olan knyaz
Həsən Cəlalın əmri ilə 1216–1238ci illərdə inşa edilir (Həsən Cəlal
mehranilərdən olan Qriqor Hammamın nəslindəndir, 1261-ci ildə
Hülakü xanın dövründə monqollar tərəfındən öldürülmüşdür).
Gəncəsər (Qanzasar) monastırı
hazırda Kəlbəcər rayonunun
Vəngli kəndində, Xaçınçayın sol
sahilində yerləşən orta əsr Alban
memarlığının incisidir. Lakin
erməni məkri Alban həvari kilsəsini
izləməkdə davam edirdi. Belə
ki, orta əsrlərdən etibarən Alban
həvari kilsəsinin maddi-mədəni
irsinə və daha sonra isə bu irsi öz
qoynunda qoruyan Azərbaycan

ƏƏSMN-dən verilən
məlumatda bildirilir ki, “Aİ
Biznes Mühiti Hesabatı-2021”
Azərbaycandakı mövcud
biznes mühitinin müstəqil
qiymətləndirilməsini təmin edir və
trendləri müəyyən etməyə imkan
verir. Təcrübəli ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən bu ilki sorğuların
nəticəsi Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən, 24 Avropa ölkəsindən
olan 139 şirkət arasında aparılmış
sorğu və 27 müsahibəyə əsaslanır.
Hesabatda Azərbaycanda
siyasi və sosial stabillik investorlar
tərəfindən əsas qiymətləndirilən
faktor kimi göstərilib. Bundan
əlavə, nəşrdə biznes intizamı
etikası, korrupsiyanın aradan
qaldırılması üzrə tədbirlər və peşə
təhsilinin keyfiyyəti inkişaf etdirilən
amillər kimi göstərilib.
Sosial islahatların sırasında
DOST mərkəzlərinin fəaliyyəti
investorlar tərəfindən xüsusilə
qiymətləndirilib. Nəşrdə 2021-ci
ildə ölkəmizdə daha iki DOST
mərkəzinin açıldığı, 2025-ci ilə

qədər bütün ölkə ərazisini əhatə
edəcək 17 DOST mərkəzinin
fəaliyyətə başlayacağı qeyd
olunub.
Bundan əlavə, DOST Agentliyinin BMT Əhali Fondu, BMT İnkişaf
Proqramı, Beynəlxalq Əmək
Təşkilatı və digər beynəlxalq
qurumlarla əməkdaşlığı, müxtəlif
proqramlarda iştirakı diqqətə
çatdırılır. Agentliyin fəaliyyətinin
effektivliyinin beynəlxalq təsdiqi
olaraq 2022-ci ilin aprel ayında
Avropa Sosial Şəbəkəsinin Avropa
Sosial Xidmətləri Mükafatına layiq
görüldüyü vurğulanıb.
Qeyd edək ki, təkcə bu il DOST
Agentliyi 5 beynəlxalq mükafatla - Avropa Sosial Şəbəkəsinin
Avropa Sosial Xidmətlər Mükafatı,
Beynəlxalq Pensiya və Sosial
Fondlar Assosiasiyasının (BPSFA)
mükafatı və Beynəlxalq Sosial
Təminat Assosiasiyasının (BSTA)
3 mükafatı ilə təltif olunub.

Erməni saxtakarlarına cavab

dеməkdir. İsa peyğəmbərin tək
“təbiətini’’ – ilahiliyini qəbul edir və
bununla da diofizitlərdən fərqlənir).
VIII əsrin əvvəllərində Ərəb
xilafətinin hökmranlığından qurtulmaq yolunu Bizans imperiyasında
görən Alban həvari kilsəsi yenidən
diofizitliyə qayıtmaq istəmiş, lakin
erməni-qriqorian kilsəsinin məkri
ilə üzləşmişdir. Belə ki, erkən orta
əsrlərdən etibarən pərakəndəlik
taleyini yaşayan ermənilər geniş bir
məkana – İkiçayarasından Şərqi
Anadoluya, Qars yaylasına, oradan
Aralıq dənizi bölgəsinə – Kilikiyaya
yayılmış, özlərinə yeni torpaqlar
axtarmışlar. “Vətən” axtarışı zamanı
pərakəndə erməniləri öz ətrafında
toplayan erməni-qroqorian kilsəsi
Azərbaycanın maddi-mədəni irsinin
qatlarından olan xristian abidələrinə
mərhələlərlə iddialar bildirməyə
başlamışdır. Bu monofizit kilsə belə
bir həqiqəti unutmağa çalışmışdır ki,

xilafətə qarşı xəyanətdə suçlayır.
Nəticədə, Alban həvari kilsəsi özünün avtokefallığını itirir və 704-cü
il Bərdə iclasının qərarına görə
Alban həvari kilsəsi erməni-qriqorian
kilsəsi ilə bərabərhüquqlu uniya
əsasında idarə olunmağa başlayır. Yaranmış vəziyyətdə VIII əsrin
əvvəllərindən etibarən Alban həvari
kilsəsinin iqamətgahı Tərtərçayın
sahilində Tərtər, Kəlbəcər ərazisində
lokallaşan Berdakurda yerləşir.
Ərəb xilafətinin hökmranlığı bölgədə
zəiflədiyi dövrdə, IX əsrin sonlarından etibarən, Alban həvari
kilsəsi Bərdə iclasının qərarına
tabesizlik göstərir. X əsrin ortalarından etibarən Alban həvari kilsəsi
diofizitliyə keçir və bu, 17 il davam
edir.
X əsrin ikinci yarısında yenidən
monofizitliyə qayıdan Alban həvari
kilsəsi Alban Xaçın knyazlığının
yüksəlişi dövründə, XIII əsrin

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

sını Azərbaycanın tarixi torpağı olan
İrəvan məkanında yerləşdirməyə
başlamışdır. Üçkilsədə öz
iqamətgahını yerləşdirən erməniqriqorian kilsəsi katolikosluğun bu
torpaqlara kilsənin hüququnu və
gələcəkdə Azərbaycanın tarixi torpaqlarına iddialarını əsaslandırmaq
üçün 1443-cü ildən başlayaraq
yerləşdiyi Üçkilsə kəndini müxtəlif
vasitələrlə hissə-hissə Azərbaycan
türklərindən alıb monastırın tərkibinə
qatmışdı ki, vətənsiz, torpaqsız
ermənilər üçün uydurduğu “erməni
məsələsi”ni – “böyük Ermənistan”
əfsanəsini gələcəkdə Azərbaycan
torpaqlarında reallaşdıra bilməsi
üçün bir əsasa malik olsun. Bu işdə
1461-ci ilə qədər erməni-qriqorian
kilsəsinin katolikosu olan Qriqor xüsusi fəallığı ilə seçilmişdir, O, Makulu Səid bəydən 8040 dinara Üçkilsə
kəndinin alınmamış torpaqlarını

Tarix həqiqət müstəvisində:
Alban həvari kilsəsi
torpaqlarına o cümlədən İrəvan
məkanına əsassız iddiaları üçün
zəmin yaratmaq məqsədilə erməniqriqorian kilsəsi orta əsrlərdən
etibarən Azərbaycanın köklü əhalisi
– azərbaycanlılardan torpaq almağa
başlamışdı.
Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və
sonradan Səfəvi dövlətlərinin
himayəsindən sui-istifadə edən
erməni-qriqorian kilsəsi erkən orta
əsrlərdən etibarən pərakəndəlık
həyatını yaşayan ermənilərin
Azərbaycan torpaqlarında – İrəvan
məkanında məskunlaşması
istiqamətində məqsədyönlü
fəaliyyət göstərir və XV əsrdən
başlayaraq Azərbaycanın köklü
əhalisi – azərbaycanlılardan İrəvan
məkanının torpaqlarını alqı-satqı
yolu ilə ələ keçirməyə başlayır.
Matenadaranda saxlanan alqı-satqı
sənədləri göstərir ki, 1441-ci ildə
öz iqamətgahını Sisdən Üçkilsəyə
köçürən erməni-qriqorian kilsəsi bu
prosesə öncədən başlamış, hələ
1431-ci ildə katolikos Makulu Qriqor
Azərbaycanın iri torpaq mülkiyyətçisi
Əmir Rüstəmdən İrəvan məkanının
7 kəndini – Üçkilsə monastırının
yerləşdiyi Vağarşapat, Əştərək,
Batrinc, Noraqavit, Ağunatun,
Kirəcli və Muğni kəndlərini 530 min
Təbriz dinarına almış və bu kəndləri
Üçkilsə monastırına bağışlamışdır.
Sonralar erməni-qriqorian kilsəsi
azərbaycanlıların daha 16 kəndini,
digər torpaq və mülklərini ələ keçirmişdi. Bu yolla erməni-qriqorian
kilsəsi pərakəndə ermənilər üçün
Azərbaycan torpaqlarında yeni
yaşayış məskənləri yaratmış və bu
monofizit kilsə özünün köçəri icma-

DOST bu gün Avropa Sosial
Şəbəkəsi Şurasının Avropa İttifaqı
üzvü olmayan yeganə dövlət
qurumu, eyni zamanda şəbəkənin
tədbir və müzakirələrinin fəal
iştirakçısı olan yeganə MDB
təmsilçisidir.
Bu uğurlar Prezident İlham
Əliyevin sosial islahatlar proqramının nailiyyətlərinin, o
cümlədən DOST konsepsiyasının
beynəlxalq səviyyədə də yüksək
qiymətləndirildiyini bir daha
təsdiq edir. Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü
olan DOST konsepsiyası ölkəmizin
mühüm sosial uğurlarından biri olmaqla, 154 dövlət sosial xidmətinin
“bir pəncərə”dən, operativ, şəffaf,
vətəndaş məmnunluğuna uyğun
təqdim olunmasına imkan verib.

da satın almışdır. Həmin vaxtdan
erməni-qriqorian kilsəsinin katolikoslarının Üçkilsə monastırı ətrafındakı
türk torpaqlarını, kəndlərini pulla
alıb monastırın tərkibinə qatması
bir ənənəyə çevrilmişdir. Göstərilən
dəlillər belə bir həqiqəti göstərir
ki, 1441-ci ildə Sisdən - Kilikiya
torpaqlarından Üçkilsəyə İrəvan
(Çuxursəəd) məkanına köçürülən
erməni-qriqorian kilsəsinə nə bir
kənd, nə də bir torpaq sahəsi
məxsus olmuşdur. Pərakəndə
ermənilər üçün yeni torpaqlar axtarışında olan erməni-qriqorian kilsəsi
bu etnik elementin tarixi Azərbaycan
torpaqlarında rişələrini atması üçün
XV əsrin ortalarından etibarən
məqsədyönlü fəaliyyətdə olmağa
başlamışdır.
Erməni katolikoslarının bu
məkrli siyasəti XVI əsrdə də
davam edir və onun təhlükəliyini
Çuxur-Səəd bəylərbəyi Rəvanqulu
xan görür. 1519-cu ildə o, Səfəvi
hökmdarı Şah İsmayıla yazdığı
məktubunda göstərirdi ki, “son illər,
Beynənnəhreyndən (İkiçayarasından –red.) Van gölü sahillərinə,
oradan da beş-beş, on-on Qafa
(Qafqaza), bizim torpaqlara gələn
ermənilər, sazişdəkilər kimi,
kəsbkarlıqla, xırda ticarətlə, bənna
və dülgərliklə güzəran sürüb farağat oturmaqdansa, tabeliyimdəki
torpaqlarda yerdəyişmə vurnuxmalarına başlamış, geniş oturaq
həyat iddialarına qapılmışlar. İndi
Üçkilsə kəndində əyləşən dünya
ermənilərinin katolikosu II Qriqori
zünnarına xas olmayan fəaliyyəti
və təxribatçılıq əməlləri ilə idarəmizi
müşküllərə məruz qoyub. Katoli-

kos erməni dini mərkəzinin vəqf
sərmayəsi hesabına öz soydaşlarının Azərbaycan kəndləri
kənarında iki-üç ailə olmaqla oturaq
məskunlaşmasını maliyyələşdirir,
onlara ufacıq kilsələr tikdirir,
beləliklə, bu tayfanın Qafda qədim
mövcudiyyəti təsəvvürünü yaradır
ki, bunlar istiqbalda nəsillərimizə
başağrısı verə biləcək fəsadlar
törənməsinə zəmin yarada bilər”.
XVI əsrdə bu erməni təhlükəsini
görən Rəvanqulu xan özünün
düşüncələrində yanılmamışdır.
Məkansız qalan erməni icması
üçün yeni ərazilər axtarışında
olan erməni-qriqorian kilsəsi, orta
əsrlərdən etibarən Azərbaycan torpaqlarına nəzər-diqqətini yönəltmiş,
Azərbaycanın maddi-mədəni irsi
olan Alban həvari kilsəsinə sahib
çıxmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Əsrlərlə bu siyasəti yeridən
erməni-qriqorian kilsəsi XIX əsrin
birinci otuzilliyində Rusiya imperiyasının Azərbaycanın Arazdan şimalda
olan torpaqlarının işğalından sonra
“Böyük Ermənistan” uydurması
üçün münbit şəraitin yetişdiyinə
əmin olub, Alban həvari kilsəsinin
irsinə sahib çıxmaq məqsədi ilə öz
dindarlarının bölgədə imperiyanın
siyasi hakimiyyətinin sosial bazasını
təşkil edəcəyinə Rusiyanı inandıra
bilmişdir. Saxtalaşdırıcı missiyasını
davamlı aparan bu monofizit kilsə
Romanovlar Rusiyasını aldatmış,
dini təlim baxımdan Rusiya pravoslav kilsəsi ilə eyni müstəvidə çıxış
etdiyini bildirmişdir. Cənubi Qafqazda özünün siyasi hakimiyyətini
möhkəmləndirmək məqsədi ilə
xristianlaşdırma siyasətini aparan və
pravoslav təlimə önəm verən Rusiya

imperiyası ermənilərin pravoslav
olduqlarına inandığından “erməni
kartına” üstünlük verir. Bu məsələyə
1907-ci ildə Müqəddəs sinoda
təqdim etdiyi arayışında Eçmiədzin
sinodunun prokuroru A.Frenkel toxunaraq, bildirirdi ki, Rusiyanın erməni
uydurmalarına qarşı xeyirxah
münasibəti bu köçəri etnos üçün
bir sıra güzəştlərə gətirib çıxardı
və öz növbəsində sonralar “erməni
katolikoslarının gələcək kələkləri
üçün presedent yaratdı, 1836-cı il
qanunu da onlara (erməni-qriqorian
kilsəsinə-red.) öz dindarları üçün
müstəsna vəziyyətin yaradılmasını
tənzimlədi”.
İmperator I Nikolay 11 mart
1836-cı il tarixli fərmanı imzaladıqdan sonra Rusiya Senatı 10 aprel
1836-cı il əsasnaməsini qəbul edir
və Alban həvari kilsəsinin maddimədəni irsinə nəzarət erməniqriqorian kilsəsinin ixtiyarına
keçir. Bu akt erməni millətçilərinin
Azərbaycanın tarixi torpaqlarına
qarşı əsassız iddialar qaldırmaları
üçün münbit bir zəmin yaradır.
Eyni zamanda, erməni-qriqorian
kilsəsi Rusiya hakim dairələrinin
icazəsi ilə 1909–1910-cu illərdə
Alban həvari kilsəsinin arxivlərini
məhv edərək Azərbaycanın tarixi
irsinə və xalqımızın tarixi yaddaşına
böyük zərbə vura bilmiş və öz məkrli
siyasətini reallaşdırmaq üçün aktiv
fəaliyyətə keçmişdi. Azərbaycanın
tarixi torpaqlarına ərazi iddiası ilə
çıxış etməyi qarşıya məqsəd qoyan
erməni-qriqorian kilsəsi erməni
millətçi partiyalarla tandemdə XX
əsrin əvvəllərində Azərbaycanın tarixi torpaqlarına əsassız iddialar irəli
sürmüş, qondarma “Dağlıq Qarabağ” problemini uydurmuş, aparılan
məkrli siyasət nəticəsində ermənilik
İrəvan məkanını ələ keçirə bilmişdir.
Lakin tarix həqiqət axtarışındadır və reallıq göstərir ki, pərakəndə
ermənilər Qafqazda qeyri-köklü –
allohton əhalidir. Bu həqiqəti onların
dili, antropoloji xüsusiyyətləri təsdiq
edir. Eyni zamanda, belə bir həqiqəti
də unutmaq olmaz ki, orta əsrlərdən
başlayaraq pərakəndə erməniləri
öz ətrafında birləşdirən erməniqriqorian kilsəsinin də Qafqaza
heç bir aidiyyəti yoxdur, çünki bu
kilsə Fərat çayının qollarından olan
Arasani çayının sahilində, Muş
vilayətində salınıb. Bu reallıq belə
bir gerçəkliyi təsdiq edir ki, tarix
həqiqət müstəvisi üzərində yaranıb
və erməniliyin uydurduğu əfsanələr
“sabun köpüyüdür”.

Həcər VERDIYEVA,
tarix üzrə elmlər doktoru
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Bu sətirləri qələmə almağa başlayanda təxminən 30-35 il əvvəl
qətiyyətlə söylədiyim bir arqument barədə fikirlərimi redaktə
etmək istəyirəm. Belə ki, hələ universitetin jurnalistika fakültəsində
oxuyanda müəllimlərimiz deyirdilər ki, həqiqi jurnalist ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələri ilə maraqlanmalı, elmi-mədəni və ictimai-siyasi
proseslər barədə yetərincə məlumatlı olmalıdır. Ona görə də mən sonralar pambıq, tütün, taxıl, meyvə, üzüm, tərəvəz sahələrində dəfələrlə
olmuş, məhsul yığımı barədə qəzet materialları hazırlamışdım. Bir
yazıda qeyd etmişdim ki, ən gözəl məhsul toplanışı çay yarpağının
yığılmasıdır.
Aradan xeyli keçəndən sonra – Şəki
– Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə bölgə
müxbiri vəzifəsində çalışanda isə həmin
qənaətimin o qədər də dəqiq olmadığını
etiraf etdim. Çünki Zaqatalanın Aşağı
Tala kəndində şahidi oldum ki, ən gözəl
məhsul toplanışı məhz gül ləçəklərinin
yığılmasıdır. Yeri gəlmişkən, Aşağı
Talada gül yarpağı yığanların hamısının
qızlar, qadınlar olduğunu görəndə kənd
sakinindən soruşmuşdum ki, nə üçün
sahədə kişilər görünmürlər? Maraqlı cavab
vermişdi: – Siz özünüz razı olarsınızmı ki,
gül yarpağı kimi zərif məhsulu zərif cinsin
nümayəndələrindən başqa kimsə toplasın?
Cavab verə bilməmişdim.
Yeri gəlmişkən, latviyalı jurnalist Edqars
Aynzdinsin Zaqatala barədə söylədiyi
fikirlərdə də bu diyarın gül ətri verən
sahələri barədə söz açılırdı. Edqars deyir
ki, Bakının gur işıqlarını, Dənizkənarı
parkını, sakinlərin mehribanlığını, tarixi
abidələrin çoxluğunu, iaşə obyektlərinin
zənginliyini Avropanın çox yerində görmək
və ya oxşarını tapmaq mümkündür. Zaqataladakı gözəllikləri isə bir də haradasa
görəcəyimə inanmıram. Çünki burada
insanlar nağıllarda oxuduğumuz kimi
mehriban, təbiət səxavətlidir. Burada çöllər,
tarlalar təbii parfümeriya məkanı kimi qızılgül ətri verir. Burada dünyanın ən gözəl
ətirlərindən birini tarladan yığırlar.
… Elə dövlət başçımız İlham Əliyev
də bir neçə il əvvəl Zaqatalaya səfəri
zamanı “AzRose” MMC-nin tikintisi davam
edən qızılgül yağı istehsalı müəssisəsi ilə
tanış olmuşdu. O vaxt bildirilmişdi ki, bu

müəssisənin ümumi ərazisi 3 hektardır.
Burada istehsalat bölməsi, anbar, ofis
və digər infrastruktur obyektləri tikilib.
2016-cı ilin oktyabr-noyabr aylarında
Türkiyədən və Bolqarıstandan dəvət olunmuş mütəxəssislərin tövsiyələri əsasında
Aşağı Tala kəndində gülçülüyün inkişaf
etdirilməsi məqsədilə 107 hektar torpaq
sahəsi müəyyənləşdirilib. Bolqarıstandan
gətirilmiş tinglərdən 82 hektarda “Dəməşq
qızılgülü” və 25 hektarda “Lavanda” gülü
növləri üzrə plantasiyalar salınıb. Bu
plantasiyalarda ilkin mərhələdə təxminən
600 ton gül ləçəyinin toplanması nəzərdə
tutulub. “Dəməşq qızılgülü”ndən istehsal
olunan yağ həm məhsuldarlığına, həm
də keyfiyyətinə görə ən yaxşısı hesab
olunur. Bolqarıstandan gətirilmiş “Lavanda”
gülü növünün Fransa və Türkiyə “Lavanda” növlərindən yağlılıq dərəcəsi 20 faiz
çoxdur.
… Rayon icra hakimiyyətinin başçısı
Mübariz Əhmədzadə ilə söhbətimizdə
çox məsələlər barədə danışdıq. Tikinti-quruculuq və abadlıq işlərinin dövri olaraq davam etdirilməsi, əhaliyə
göstərilən xidmətlərin yaxşılaşdırılması,
sahibkarlığın dəstəklənməsi, yeni turizm

O ki qaldı gülçülüyə, deyə bilərəm
ki, o sahənin inkişafı dövlət başçımızın
xüsusi diqqət mərkəzindədir və uğurlar da
istənilən qədərdir. Amma bir məsələ var ki,
Zaqatalanın aqrar sektorunun inkişafını və
gəlirlərini təkcə çayla və ya güllə bağlamaq qətiyyən mümkün deyil. Çünki bizim
fermerlərin daha çox məşğul olduqları
fındıqçılıq sahəsi qeyri-neft sektoru üzrə
ölkəmizə valyuta gətirən əsas sahələrdən
biridir. Azərbaycan hazırda fındıq istehsalı üzrə dünya ölkələri arasında üçüncü
yerdədir. Ölkəmizdə fındıq istehsalının
böyük hissəsi Zaqatala rayonunun payına
düşür.

verdiyi tapşırıqların icrasını təmin etmək
məqsədilə son illər Zaqatala rayonunda da yeni fındıq bağlarının salınması
istiqamətində davamlı iş aparılır. Belə ki,
fındıq bağlarının ümumi sahəsi 9 min 575
hektardan 20 min hektara çatdırılıb, qoz
və şabalıd sahələri genişləndirilib. 2015-ci
ildə rayonda 9 min 283 ton fındıq istehsal
olunduğu halda, son illər 20 min tona yaxın
məhsul istehsal olunub. Rayonda qoz və
şabalıd istehsalı da ildən-ilə artır.
Rayonun sosial-iqtisadi inkişafı
və tikinti-quruculuq işlərinin mövcud
vəziyyətindən danışarkən isə qeyd edək
ki, bu barədə dəfələrlə söhbət açmışıq və

Zaqatala rayonunun çox böyük sənaye, kənd təsərrüfatı potensialı
var. Rayonun inkişafına xüsusi diqqət göstərilir. Bu, mənim Prezident
kimi Zaqatala rayonuna səkkizinci səfərimdir və hər bir səfər zamanı
önəmli obyektlərin açılışında iştirak etmişəm. Burada həm s
 osial
obyektlər, həm sənaye müəssisələri istifadəyə verilib, Zaqatala
aeroportu tikilib... Diaqnostika Mərkəzi, Rayon Mərkəzi Xəstəxanası,
Olimpiya Kompleksi, məktəblər, zəlzələdən sonra 8 mindən çox ev
tikilib, təmir edilmişdir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Təbiəti zəngin, insanları işgüzar,
torpağı min bir nemətli Zaqatala

obyektlərinin açılması, səhiyyə, təhsil və
mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinin
zamanın tələbləri səviyyəsinə çatdırılması
istiqamətində həyata keçirilən çoxsaylı
tədbirdən söz açıldı. Mənim öz köhnə
arqumentimi Zaqatalada redaktə etdiyimi
də, pribaltikalı turistin Zaqatala tarlalarını
təbii parfümeriya məkanına bənzətdiyini
də xatırlatdım. İdarəçilikdə, quruculuqda
və ictimai-siyasi fəaliyyətdə kifayət qədər
təcrübəsi və peşəkarlığı olan Mübariz
müəllim istənilən məsələyə münasibət
bildirməkdə də peşəkardır:
– Əgər siz çay yarpağı yığımını sevirsinizsə, gəlib Zaqatalada da
həmin prosesə şahidlik edə bilərsiniz.
Rayonumuzdakı çay plantasiyalarında
mövsümün birinci yığımının qızğın çağıdır.
“Zaqatala – Çay” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətin 15 hektara yaxın məhsuldar
çay plantasiyası var. Yarpaq yığımı uğurla
davam edir. Yaz mövsümündə plantasiyalardan toplanmış yaşıl çay kütləsindən
2 tonadək quru çay istehsal edilməsi
nəzərdə tutulur. Havalar rütubətli keçərsə,
gələn ay da çay plantasiyalarında ikinci yığıma da başlanılması gözlənilir.
Müəssisədə istehsal olunan məhsul satış
üçün əsasən daxili bazara çıxarılır.

İcra başçısı xatırlatdı ki, rayonun kənd
təsərrüfatı üçün ənənəvi sahələrdən olan
fındıqçılığın, həmçinin qərzəkli meyvəçiliyin
daha geniş təbliğ edilməsi məqsədilə
Zaqatalada iki dəfə Beynəlxalq fındıq, qoz
və şabalıd festivalı keçirilib. Pandemiyadan əvvəlki il RİH-in təşkilatçılığı, Kənd
Təsərrüfatı və Mədəniyyət nazirliklərinin,
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki
“Aqrar Tədarük və Təchizat” ASC-nin
və Azərbaycan Fındıq İstehsalçıları və
İxracatçıları Assosiasiyasının dəstəyi ilə
“Dədə Qorqud” meydanında keçirilən II
Beynəlxalq fındıq, qoz və şabalıd festivalının təşkil olunmasında əsas məqsəd
ölkəmizin, eləcə də Zaqatala rayonunun
iqtisadi, mədəni və turizm potensialını
daha geniş nümayiş etdirmək idi. Sağlıq
olsun, həmin ənənənin davamına yenə də
şahidlik edəcəksiniz.
Həmsöhbətim əlavə etdi ki, Prezident
İlham Əliyevin kənd təsərrüfatının ixrac
potensialı yüksək sahələrindən olan
fındıqçılığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı

yenə də açacağıq. Fakt ondan ibarətdir ki,
Mübariz müəllim rayonun həqiqətən turizm
mərkəzlərindən birinə çevrilməsi üçün
bütün imkanlardan istifadə edir.
Yadımdadır ki, bir neçə il əvvəl yaradılmış Zaqatala Turizm İnformasiya Mərkəzi
öz fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Qurumun əsas məqsədi qədim tarixi abidələri
ilə zəngin olan Zaqatala haqqında əcnəbi
və yerli turistlərə məlumat vermək, əyani
vəsaitlər hazırlayaraq ziyarətçiləri bu regionla yaxından tanış etməkdən ibarətdir.
Mərkəz rayona daxil olan turistlərin statistik
sayının əldə olunmasını, müraciət edən
turistlərin rəy sorğularının öyrənilməsini,
onların yerləşmə və digər sahələrlə bağlı
fikirlərinin analiz edilməsini, rayonun tarixi
və istirahət yerlərini əks etdirən bukletlərin
hazırlanmasını, onların yerli və əcnəbi
turistlərə paylanılmasını həyata keçirir.
Amma daha çox turistin cəlb edilməsini
təmin etməyin əsas üsullarından biri turizm
obyektlərinin sayının çoxaldılması ilə yanaşı, onların xidmətinin modernləşdirilməsidir.

Bir də, rayonun yol infrastrukturunun
yenilənməsidir. Elə biz rayonda olduğumuz
günlərdə Əliabad – Bəhmətli – Kürdəmir –
Lahıc yoluun yenidən qurulmasının şahidi
olduq. Yevlax –Zaqatala –Gürcüstan ilə
dövlət sərhədi avtomobil yolunun 156-cı
kilometrliyindən ayrılan bu avtomobil
yolunun inşası İnvestisiya Proqramına
uyğun olaraq , yüksək keyfiyyətlə aparılır.
22,3 kilometr uzunluğu olan avtomobil
yolu 2 hərəkət zolaqlı olmaqla 4-cü texniki
dərəcəyə uyğun yenidən qurulur. Yolun
hərəkət hissəsinin eni 6 metr, yol yatağının eni 10 metr təşkil edir. Görülən işlər
çərçivəsində yolboyu suların ötürülməsini
təmin etmək məqsədilə müxtəlif ölçülü 130
suötürücü borunun təmiri, zəruri yerlərdə
yenilənməsi işləri də görüləcək. Bununla
yanaşı, layihə üzrə yolun əhatə etdiyi yaşayış məntəqələrinin daxilindən keçən və
ümumi uzunluğu 970 metr olan su arxlarının bərpası da nəzərdə tutulub.
Bu zaman bir məsələni xüsusilə qeyd
etmək zərurəti var. Belə ki, dövlət başçımızın tövsiyə və tapşırıqlarının icrası
çərçivəsində rayon rəhbərlərinin sakinlərlə
görüşməsi artıq ənənə şəklinii alıb. Elə
həftə olmur ki, rayon rəhbərinin hansısa
kənddə səyyar qəbulu keçirilməsin. Elə

həmin görüşlərin nəticəsidir ki, əhaliyə
göstərilən xidmətlərin səviyyəsi yüksəlir,
təmir-bərpa və abadlıq işlərinin sayı çoxalır, əhalinin məmnunluğunun artmasına
nail olunur. Çünki harada neqativ halın
olduğunu sakinlər daha yaxşı bilirlər. Onların təklif və təşəbbüsləri isə ümumi işə öz
səmərəsini verir.
Şəhid ailələrinin problemlərinin, qazi
və müharibə veteranları ilə görüşlərin daim
diqqət mərkəzində saxlanılması Mübariz Əhmədzadənin iş qrafikindəki əsas
məsələlərdəndir. Məhz bunun nəticəsidir
ki, rayonda həmin həssas zümrənin elə bir
ciddi problemi qalmamışdır. Yəni dövlət
başçısının tövsiyə və tapşırıqları layiqincə
icra olunur.
Yeri gəlmişkən, 2022-ci ilin “Şuşa
ili” elan edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin sərəncamının
icrası məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyi
Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin və Şəki Regional
Mədəniyyət İdarəsinin birgə təşkilatçılığı
ilə Zaqatala şəhərində müxtəlif məzmunlu
maarifləndirici silsilə tədbirlər təşkil edilib.
Gənc mədəniyyət işçilərinə motivasiya
təlimi ilə başlayan tədbirdə uğurun sirləri
və məqsədyönlü fəaliyyətin nəticələrinə
dair sahə əməkdaşları ilə fikir mübadiləsi
aparılıb. Uğur hekayəsini bölüşən təlimçilər
əldə olunan nailiyyətlərin davamlı və
məqsədyönlü fəaliyyətə bağlı olmasını
iştirakçıların diqqətinə çatdırıblar.
Bu xəbərin son cümləsindəki “uğur
hekayəsi” ifadəsi daha çox xoşuma gəldı.
Çünki bu gün Zaqatalada hər kəsin öz

uğur hekayəsi var. Hətta təbiətin də. Uzun
illər Zaqatalada bölgə müxbiri kimi çalışdığıma görə yaxşı bilirəm ki, burada təbiətin
uğur hekayəsi ilə ən çox may ayında
rastlaşırıq. Çünki may ayında – itburnu
kolları çiçəkləyəndə burada dağların da,
buludların da, çayların da öz uğur hekayəsi
yaranır. Zaqatalanın ən hündür zirvəsi olan
Quton dağının başına dolanıb “yallı gedən”
buludlar aşağıdakı çayları görəndə “özünü
qayadan atan” qıza çevrilirlər. Şair demiş:
Zirvə ətrafında yallı gedəndə
Yorulub, yamacda “yatır” buludlar.
Katexdə sulara qarışmaq üçün
Özünü Qutondan atır buludlar.
Buludların çaylara qarışmasından sonra isə əvvəlcə zəhmətkeş kəndlinin tarla,
bağ-bağat suyu artır, sonra əkin-biçinin
məhsuldarlığı, daha sonra isə süfrələrin
naz-neməti.
Süfrələrin həmişə naz-nemətli, qonaqqaralı olsun, Qumral gözlü, Zaqatala!

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Moskvada KTMT-nin
yubiley sammiti keçirilib
Bu il mayın 16-da Moskvada Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsi Təşkilatına (KTMT) üzv ölkələrin
liderlərinin sammiti keçirilib. Tədbirdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Belarus Prezidenti Aleksandr
Lukaşenko, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov, Tacikistan
Prezidenti Emomali Rahmon, Ermənistanın Baş naziri
Nikol Paşinyan və KTMT-nin Baş katibi Stanislav Zas
iştirak ediblər.
Kremldə keçirilən sammitdə
açılış nitqi ilə çıxış edən Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin budəfəki
sammitin yubiley sammiti olduğunu, 1992-ci il mayın 15-də Kollektiv Təhlükəsizlik müqaviləsinin
imzalandığını xatırladıb. Qeyd
edək ki, hazırda quruma yuxarıda
adlarını çəkdiyimiz altı ölkə daxildir.
KTMT-nin Nizamnaməsində qeyd
olunub ki, təşkilatın əsas vəzifəsi

üzv ölkələrin təhlükəsizliyini birgə
səylərlə təmin etməkdir.
Rusiyanın rəsmi informasiya
mənbələri qeyd ediblər ki, KTMTnin budəfəki iclasında əsasən üzv
ölkələr arasında hərbi əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi və Əfqanıstan
ərazisi daxil olmaqla regiondakı
yeni çağırışlara qarşı birgə fəaliyyət
məsələləri müzakirə edilib. Tədbirdə
bioloji təhlükəsizlik məsələlərinə

də ayrıca diqqət ayrılıb. Sammitdə
keçirilən müzakirələrdə, gözlənildiyi
kimi, Rusiya–Ukrayna arasındakı
silahlı münaqişə diqqət mərkəzində
olub. Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin bildirib ki, Ukraynada qatı
millətçiliyin kökünü kəsmək
məqsədilə Rusiya bu il fevralın 24dən başlayaraq, Ukraynada Xüsusi
Hərbi Əməliyyat keçirmək qərarına
gəlib. Dövlət başçısının sözlərinə
görə, hazırda Ukrayna ərazisində
hərbi əməliyyatlar əvvəldən nəzərdə
tutulmuş plan üzrə uğurla davam
edir.
Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin MDB ölkələrinə Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi
Təşkilatında (KTMT) müşahidəçi
statusu vermək təklifini irəli sürüb.
O bildirib ki, Şanxay Əməkdaşlıq
Təşkilatı və MDB-yə üzv ölkələrlə
qarşılıqlı fəaliyyəti artırmaq lazımdır. Bu baxımdan, MDB ölkələrinə

KTMT-də müşahidəçi statusu
verilməsini müzakirə etmək yerinə
düşərdi.
Qərbdəki bir çox siyasi təhlilçilər
hesab edirlər ki, hazırda KTMT-də
təmsil olunmayan MDB dövlətlərin,
o cümlədən Özbəkistan, Gürcüstan,
Moldova və Azərbaycanın yaxın
gələcəkdə qurumda müşahidəçi statusunda iştirak etmələri gözlənilmir.
Çünki bu ölkələr müstəqil xarici
siyasət xətti yürüdürlər və öz
üzərlərinə əlavə hərbi öhdəliklər
qəbul etmək istəməyəcəklər. Rusiya
Prezidenti İsveç və Finlandiyanın
Şimali Atlantika Alyansına – NATOya üzv olmaq niyyəti ilə bağlı da
maraqlı açıqlama verib. Bildirib ki,
Finlandiya və İsveçin Alyansa üzvlüyü Rusiya üçün təhlükə yaratmır.
Rəsmi Moskvanın mövqeyi Finlandiya və İsveç hökumətləri tərəfindən
razılıqla qarşılanıb. Əvvəllər Rusiya
qəti surətdə hər iki ölkənin NATO

üzvlüyünə qarşı çıxırdı.
Tədbirdə Belarus Prezidenti
Aleksandr Lukaşenko nisbətən sərt
açıqlamaları ilə “fərqlənib”. Belə
ki, Belarus lideri öz Orta Asiyalı
həmkarlarını və Ermənistanı Rusiyaya və Belarusa lazımi dəstək
göstərməməkdə günahlandırıb.
Xatırladıb ki, bu ölkələr Belarusun,
xüsusilə də beynəlxalq aləmdən
təcrid olunan Rusiyanın sanksiyalardan yayınmasına kömək etmirlər.
Hətta beynəlxalq təşkilatlarda
Rusiyanın əleyhinə qəbul olunan
qərarlarla bağlı səsvermələrdə

belə “susqun razılıq” ifadə edərək,
Moskvanın cəzalandırılmasına
“kömək edirlər”.
Belarus Prezidenti çıxışında
sonra deyib: “Tezliklə birlik ifadə
etməsək, siyasi, iqtisadi və hərbi
əlaqələrimizi gücləndirməsək, biz
sabah olmaya bilərik. Baxın, Avropa
İttifaqı necə monolit şəkildə səs
verir və fəaliyyət göstərir. Onlardan
nümunə götürmək lazımdır. Təklikdə
bizi əzəcəklər və parçalayacaqlar…”
Sammitə rotasiya qaydasında
sədrlik edən Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan isə çıxışında

növbəti dəfə fürsətgirlik edərək
KTMT-yə üzv dövlətləri İkinci Qarabağ müharibəsində onun ölkəsinə
hərbi yardım göstərməməkdə
günahlandırıb. Əsl həqiqət isə
budur ki, Ermənistan qonşusu,
müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq
hüquq tərəfindən rəsmən tanınan
ərazilərində 30 ilə yaxın işğalçılıq
və etnik təmizləmə siyasəti yürdüb
və Azərbaycan Ordusu tərəfindən
layiqincə cəzalandırlılıb.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”
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Nasiha xanımın ötən il rus və qazax dillərində nəşr etdirdiyi “Карабах:
долгая дорога домой” (“Qarabağ: evə
uzun yol”) kitabı oxucular arasında
xüsusilə böyük əks-səda doğurub. Bu
əsərin Qazaxıstanda, Azərbaycanda,
eləcə də bir çox MDB ölkələrində
müəllifin iştirakı ilə geniş müzakirəsi
keçirilir.
“Qarabağ sevdalı” qazax yazıçısı
bu günlərdə növbəti dəfə ölkəmizi
ziyarət edib, Bakıda, Sumqayıtda,
Gəncədə, əlbəttə, Şuşada olubdur.
“Xalq qəzeti”nin müxbiri qazaxıstanlı

bir çox şahidləri ilə də görüşmüşəm.
Onların ermənilərin ağlasığmaz zorakılıqları barədə həyat hekayətləri məni
çox təsirləndirib.
– Görünür, elə bu səbəbdən sizin
Xocalı soyqırımı barədə kitabınız
araya-ərsəyə gəldi, deyilmi?
– Bəli, elədir. Nə gizlədim, Xocalı
qətliamı barədə kitabımı böyük ürək
ağrısı ilə yazdım. Xocalı qatillərinə
qarşı hər zaman içimdəki qəzəb vulkan
kimi püskürməyə hazırdır. O məşum
hadisə barədə düşünəndə insanın
damarında qanı donur.

Qələbə paradı keçirildi. Həmin gün
özümü Bakıya çatdırmaq, paradı öz
gözlərimlə görməyi çox arzulayırdım.
Təəssüf ki, pandemiya səbəbindən
hava yolları bağlı olduğu üçün gələ
bilmədim. Bu səbəbdən çox mütəssir
olmuşdum.
Eyni zamanda, bu möhtəşəm
tədbirə internet vasitəsi ilə sonsuz
maraqla baxmışam. Azərbaycan
və Türkiyə prezidentlərinin parad
iştirakçıları qarşısındakı olduqca
səmimi və qürurlu çıxışlarından çox
təsirlənmişdim. Ulu babalarımız

– Budəfəki gəlişimin əsas məqsədi
“Qarabağ: evə uzun yol” kitabım ilə
bağlı geniş oxucu auditoriyalarında
təşkil olunan müzakirələrdə şəxsən
iştirak etməkdir. Bu, çoxsaylı oxuculardan gələn təşəbbüsdür və məni çox
məmnun etmişdir.
Kitabın müzakirələri son dərəcə
böyük uğurla keçir. AMEA-nın bir çox
elmi-tədqiqat institutlarında, Bakı
Dövlət Universitetində, paytaxtın,
Sumqayıtın, Gəncənin bir çox elm
və təhsil məktəblərində təşkil olunan
müzakirələrdə oxucular əsərlə bağlı

Qazaxıstanlı yazıçı: Şuşanın qeyri-adi
gözəlliyinə heyran qalmışam
Almatıda yaşayan tanınmış qazaxıstanlı yazıçı, şairə və
publisist Nasiha Qumarqızı Azərbaycanın yaxın dostlarından
və heyranlarındandır. Onun son illər Bakı, Qarabağın tarixi,
xalqımızın 44 günlük savaşda parlaq qələbəsi barədə rus və
qazax dillərində yazdığı bir-birindən dəyərli publisistik əsərləri
oxucular tərəfindən dərin maraqla qarşılanıb.

yazıçı ilə görüşüb söhbət etmişdir.
– Nasiha xanım, gəlin,
söhbətimizə Bakıya ilk gəlişinizdən
başlayaq...
– Məmnuniyyətlə. Bakıya ilk
dəfə gəlişimin qəribə və maraqlı
tarixi var. Belə ki, 2017-ci ilin yayında
Kislovodskidə istirahət etmək üçün
“Mineralnıye vodı” şəhərinə uçan
təyyarəyə bilet almışdım.
Lakin birdən-birə özüm üçün də
gözlənilmədən marşrutu dəyişdim.
Belə ki, məndə əvvəlcə Bakı ilə
yaxından tanış olmaq arzusu yarandı. Azərbaycan xalqının ədəbiyyatı,
mədəniyyəti ilə əvvəlcədən tanış idim,
amma qardaş ölkədə heç vaxt olmamışdım.
Beləcə, biletimi dəyişdirib Bakıya
uçdum. Azərbaycanla yaxın dostluğum məhz o vaxtdan başladı. Elə ilk
gündən Azərbaycanın zümrüd gözlü
Xəzərin sahilindəki füsunkar paytaxtına, onun halal, saf qəlbli sakinlərinə
bərk vuruldum.
Yadımdadır, Bakıdan ayrıla bilmirdim, bir də gördüm ki, məzuniyyətimin
müddəti artıq bitmək üzrədir və
evə dönmək lazımdır. Beləcə,
Kislovodskiyə gedə bilmədim.
– Taleyin bu sürprizinə peşman
deyilsiniz ki?
– Əsla, yox! Qədim və modern Bakının arxitekturası, şəhər sakinlərinin
yüksək qonaqpərvərliyi, mərdliyi,
ürəkgenişliyi məni elə ovsunladı ki, burada gördüklərim barədə ayrıca kitab
yazmağı qərara aldım.
Beləcə, “Баку глазами
казахстанки” (“Bakı qazaxıstanlı
xanımın gözü ilə”) kitabım meydana
gəldi. Əsər təkcə Qazaxıstanda deyil,
bütün MDB məkanında böyük rəğbətlə
qarşılandı.
Sonrakı illər ərzində qardaş
Azərbaycanı tez-tez ziyarət etməyə
başladım. Hər dəfə yeni dostlar, tanışlar, sirdaşlar tapdım. İndi özümü Bakıda doğma evimdəki kimi hiss edirəm.
Son illər Azərbaycanda insanlar,
həqiqətən, böyük həvəslə qurub-yaradırlar. Amma, ilyarım əvvələ qədər
buradakı dostlarımın qəlbində Qarabağ
kədərini, torpaq nisgilini sezirdim.
Mən Bakıda, Azərbaycanın
bölgələrində olarkən Xocalı qətliamının

Xocalı, təkcə Azərbaycanın, türk
dünyasının deyil, bütün bəşəriyyətin
faciəsidir. Yazdığım kitabın məramı
budur ki, Xocalı qatilləri mütləq layiqli
cəzalarına çatacaqlar. Belə faciələr
dünyanın heç bir yerində bir daha
təkrarlanmamalıdır.
Yeri gəlmişkən, Xocalı soyqırımına həsr olunmuş kitaba görə erməni
millətçiləri tərəfindən dəfələrlə kəskin
hədələrə və təzyiqlərə məruz qalmışam. Lakin, bunlar məni heç vaxt
qorxutmayıb və bu gün də qorxutmur,
çünki olanları qələmə almışam.
– İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan torpağında gedən
ağır döyüşlərə sadə qazaxların
münasibəti necə idi?
– Fəxrlə qeyd etmək lazımdır ki,
Qazaxıstanda Azərbaycan xalqının
Qarabağ torpaqlarının geri qaytarılması uğrunda ədalətli mücadiləsini
böyük həyəcanla izləyirdilər. Qazax
xalqı birmənalı olaraq Azərbaycanın
yanındadır!
Azərbaycanın igid əsgər və
zabitlərinin haqq-ədalət savaşında
nümayiş etdirdiyi şücaətlər şəxsən
mənim qəlbimdə sonsuz qürur hissləri
doğururdu. Mən Azərbaycanda baş
verən proseslər barədə Qazaxıstan
mətbuatında tez-tez yazır, televiziyalarda çıxışlar edirdim.
Qarabağın hər bir kəndi, şəhəri
düşməndən azad olunduqca, elə bilirdim ki, bütün dünyanı mənə verirlər.
Şuşanın azad olunması müjdəsini
eşidəndə isə lap çox sevindim,
üz-gözümdən göz yaşları axdı. Bu,
əlbəttə, sevinc göz yaşları idi!
Mən Azərbaycanın Qarabağdakı
zəfəri, Şuşanın fəthi barədə hər yerdə,
ən müxtəlif auditoriyalarda böyük
həvəslə söz açıram. Bu gün isə bir
daha qəlbimdən dilimə axan sözləri izhar etmək istəyirəm. Bəli, Azərbaycan
əsgəri yenilməz və qüdrətlidir. Müzəffər
Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyev adını tarixə qızıl hərflərlə
yazdırıb. Fateh Prezidentə eşq olsun,
deyirəm! Azərbaycanın Qarabağdakı zəfəri bütün türk dünyasının tarixi
qələbəsidir.
2020-ci ilin dekabrında Bakıda
“Azadlıq” meydanında Azərbaycan
və Türkiyə prezidentlərinin iştirakı ilə

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu
(İKZF)-nun açıqlamasında bildirilir ki,
bu günə qədər fond 39 001 borcalana
2 milyard 169 milyon 613 min manat
kredit verib.
Qurum bəyan edib ki, bundan başqa,
indiyə qədər 299 milyon 658 min manat
məbləğində biznes kreditlərinə zəmanət
verilib, 1 575 mənzil isə kirayəyə vermək yolu
ilə realizə edilib.

“Xalq qəzeti”

Cari ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi
və fiziki şəxsləri dünyanın 152 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət
əməliyyatları həyata keçirmiş, 100 ölkəyə məhsul ixrac olunmuş, 140
ölkədən idxal olunmuşdur.

Azərbaycan cari ildə 152 ölkə ilə
xarici ticarət əlaqələri saxlamışdır
necə də müdrikcəsinə deyiblər: Güc
birlikdədir. Həqiqətən, belədir!
– “Qarabağ: evə uzun yol”
kitabınızı Azərbaycan xalqının İkinci
Qarabağ müharibəsindəki parlaq
qələbəsinə həsr edibsiniz, deyilmi?
– Düzgün qeyd edirsiniz. Mən
həcmi 500 səhifəyə yaxın olan bu
kitabı Azərbaycanın Vətən savaşındakı ədalətli mücadiləsindəki parlaq
qələbəsindən ilhama gələrək cəmi 3
aya yazmışam. Qardaş Azərbaycanın
Vətən müharibəsindəki böyük uğuru
məndə elə bir coşqu yaratmışdı ki,
həmin günlər ərzində , demək olar ki,
səhərdən axşamadək işləyir və yorulmaq bilmirdim.
Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz
parçası olan qədim Qarabağın tarixi,
ermənilərin Azərbaycana qarşı əsassız
torpaq iddiaları, onların işğal etdikləri
ərazilərdə törətdikləri vəhşiliklər,
nəhayət, Azərbaycan əsgərinin, zabitinin Vətən müharibəsindəki qeyri-adi
hünərindən bəhs etmişəm.
Ötən ilin payızında kitabın Almatıda geniş təqdimat mərasimi keçirildi.
Sonrakı günlərdə Qazaxıstanın başqa
şəhərlərində belə müzakirələr keçirilib.
– Bildiyimə görə, Almatıdakı
tədbirdə görkəmli qazax şairi Oljas
Süleymenov da iştirak edib.
– Xalqımızın böyük və sevimli şairi
Oljas Süleymenov tədbirdə həvəslə
iştirak etdi, kitabın yüksək məziyyətləri
barədə danışdı, kitabın hazırlanması
üçün çəkilən əməyə, görülən işə böyük
dəyər verdi. Məxsusi olaraq qeyd etdi
ki, dost və qardaş Azərbaycan xalqı 44
günlük savaşda haqlı mücadilə aparıb,
Qarabağda tarixi ədaləti bərpa edibdir.
Yeri gəlmişkən. böyük şair tədbirdə
ötən ilin yayında Bakıya gəlişi, Prezident İlham Əliyevin onu qəbul etməsi
və avqustun 12-də Azərbaycanın
ali mükafatı – “Şərəf” ordenini ona
şəxsən təqdim etməsi barədə də dərin
minnətdarlıq hissilə söz açdı.
– Nasiha xanım, sirr deyilsə,
Azərbaycana budəfəki gəlişiniz nə
ilə bağlıdır?

Beynəlxalq Muzeylər Günündə
3000-ə yaxın insan Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyini ziyarət edib

dəyərli rəy və təkliflərini bildiriblər.
Fəxrlə bildirmək istəyirəm ki,
müzakirələrdə gənclərin fəal iştirak
etmələri məni xüsusilə sevindirdi.
Yaxşı haldır ki, Azərbaycan gəncliyi
öz tarixinə hörmətlə yanaşır və haqlı
olaraq qürur duyur.
– Əvvəlki kitablarınızda yazıbsınız ki, ən böyük arzunuz Şuşanı
ziyarət etməkdir. Bu arzunuz çin
oldumu?
– Bu il aprelin 16-da mənə Şuşanı
öz gözlərimlə görmək nəsib olubdur.
Bu, mənim həyatımın ən xoşbəxt anları
idi.
Şuşa mənim təsəvvür etdiyimdən
də qat-qat gözəl və ecazkardır. Onun
elə bir qeyri-adi aurası var ki, bura bir
dəfə gəlmək istəyən, mütləq bir də
gəlmək istəyir.
Sonda bir məqamı da vurğulamaq
istəyirəm. Mən bu dəfə Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə öz təşəbbüsümlə
Vətən müharibəsinin şəhidlərinin
ailələrini, onların məzarlarını ziyarət
etmişəm, çox sayda qazilərlə
görüşmüşəm. Bu görüşlərin hər biri
qəlbimdə silinməz izlər qoyubdur. Bu
barədə, əlbəttə, yazacağam.
Qazaxıstanlı zabit Erbola
Barımbəyov İkinci Qarabağ
müharibəsində iştirak etmək üçün
könüllü olaraq Qarabağa gəlmiş,
azərbaycanlı igidlərlə çiyin-çiyinə bir
çox ağır döyüşlərdə iştirak etmiş, bu
döyüşlərin birində qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur. Məzarı Bakıdakı
İkinci Şəhidlər xiyabanındadır. Əlbəttə,
həmyerlimin üzərini daim gül-çiçək
bəzəyən qəbrini də böyük fəxarət
hissilə ziyarət etmişəm, ora tər güllər
düzmüşəm. Allah bütün şəhidlərə
rəhmət eləsin!
PS. Müsahibim söhbətin sonunda iki gündən sonra Almatıya uçacağını, bu dəfə də dost Azərbaycandan
qardaş Qazaxıstana “özü ilə bərabər
bir qucaq sevgi” aparacağını dedi.

Söhbəti qələmə aldı:
Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
5 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına son sutkada 5 yoluxma faktı qeydə alınıb,
12 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 1 nəfər vəfat
edib.
İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 792 min 685 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan
782 min 933 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 710 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 42 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə
əlaqədar 3 min 919, bu günə qədər isə, ümumilikdə, 6 milyon
862 min 217 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
Hər il mayın 18-i dünyada Beynəlxalq
Muzeylər Günü kimi qeyd olunur. 
1977-ci ildə Beynəlxalq Muzeylər
Şurasının (ICOM) 11-ci konfransında təsis
edilən həmin gün 1978-ci ildən etibarən
dünyanın əksər ölkələrində əlamətdar
hadisə kimi qeyd edilir.
Muzeylərin cəmiyyətin həyatında mühüm
rol oynadığını göstərmək, xalqlar arasında
mədəni mübadilə və əməkdaşlığın inkişafına kömək etmək məqsədilə təsis olunmuş
əlamətdar gün ICOM-un təşəbbüsü ilə
hər il müəyyən deviz altında keçirilir. Bu il
Beynəlxalq Muzeylər Günü “Muzeylərin gücü”
(Muzeylər ətrafımızdakı dünyanı dəyişmək
gücünə malikdir) devizi altında qeyd olunur.
Hər il olduğu kimi, bu il də AMEA Nizami

Dövlət ipotekası
kreditlərinin sayı 39 mini ötüb

Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyində 18 may – Beynəlxalq Muzeylər
Günü münasibətilə “Açıq qapı” günü təşkil
olunub.
Dünən muzeyi çoxsaylı orta məktəb
şagirdləri, müxtəlif ali məktəblərdən olan
müəllim və tələbə heyəti, ölkədə müvəqqəti
məskunlaşan əcnəbilər ziyarət ediblər.
Onlara Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələri, muzeydə yer alan eksponatlar və mühüm ədəbi faktlar barədə ətraflı
məlumat verilib.
Beynəlxalq Muzeylər Günündə Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə gələnlərin
sayı 3000 nəfərə yaxın olub.

Qabil YUSİFOĞLU, “Xalq qəzeti”

“Xəzər Avtonəqliyyat” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
30 iyun 2022-ci il saat 10.30-da “Xəzər Avtonəqliyyat”
ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı cəmiyyətin
yerləşdiyi ünvanda keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələ:
1.2021-ci ilin hesabatı və maliyyə hesabatlarının təsdiq
edilməsi.
Səhmdarlar yığıncaqda müzakirəyə verilmiş məsələ ilə
əlaqədar sənədlərlə hər həftənin iş günləri saat 13.00-dək
cəmiyyətə gəlməklə tanış ola bilərlər.
Telefon- 050 – 268 – 05 – 29 .
Ünvan- Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, H.Aslanov küçəsi 44.

Dövlət Statistika
Komitəsindən verilən
məlumatda bildirilir ki, gömrük orqanlarında qeydiyyatı
aparılmış, lakin gömrük
rəsmiləşdirilməsi tam başa
çatdırılmamış ixrac olunan
xam neft və təbii qazın
statistik qiymətləndirilmiş
dəyəri nəzərə alınmaqla
2022-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin xarici ticarət
dövriyyəsi 12 milyard 194,2
milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Ticarət dövriyyəsinin
9 milyard 267,1 milyon
dollarını və ya 76,0 faizini ölkədən ixrac olunmuş
məhsulların, 2 milyard 927,1
milyon dollarını (24,0 faizini)
isə idxal məhsullarının
dəyəri təşkil etmiş, nəticədə
6 milyard 340,0 milyon dollar
məbləğində müsbət saldo
yaranmışdır.
2021-ci ilin yanvar-mart
ayları ilə müqayisədə xarici
ticarət dövriyyəsi faktiki
qiymətlərlə 1,7 dəfə, real
ifadədə 9,5 faiz, o cümlədən
ixrac 16,8 faiz artmış, idxal
isə 3,7 faiz azalmışdır. 2022ci ilin yanvar-mart aylarında
qeyri neft-qaz məhsullarının
ixracı əvvəlki ilin eyni dövrü
ilə müqayisədə faktiki
qiymətlərlə 45,0 faiz, real
ifadədə 32,1 faiz artaraq
727,2 milyon dollar təşkil
etmişdir.
Dövlət Gömrük
Komitəsindən daxil olmuş
məlumatlara əsasən, ölkənin
xarici ticarət dövriyyəsinin
36,3 faizi İtaliya, 13,2 faizi
Türkiyə, 5,8 faizi Rusiya, 4,4

faizi Çin, 3,7 faizi Ukrayna,
3,6 faizi Portuqaliya, 3,1 faizi
İsrail, 2,6 faizi Yunanıstan,
2,4 faizi Gürcüstan, 2,3 faizi
Tailand, 2,2 faizi Almaniya,
1,7 faizi Qazaxıstan, 1,6
faizi Birləşmiş Krallıq, hər
biri 1,3 faiz olmaqla Rumıniya və Hindistan, hər biri 1,1
faiz olmaqla İran, Tunis və
İspaniya, 11,2 faizi isə digər
ölkələr ilə aparılmış ticarət
əməliyyatlarının payına
düşmüşdür.
İxracın 48,8 faizini İtaliyaya, 12,0 faizini Türkiyəyə,
4,9 faizini Portuqaliyaya,
4,1 faizini İsrailə, 4,0 faizini
Ukraynaya, 3,5 faizini Yunanıstana, hər biri 2,9 faiz
olmaqla Gürcüstan və Tailanda, 1,9 faizini Rusiyaya,
1,6 faizini Birləşmiş Krallığa,
hər biri 1,5 faiz olmaqla
Tunis və Rumıniyaya, 1,4
faizini Almaniyaya, hər biri
1,3 faiz olmaqla İspaniya və
Hindistana, 1,1 faizini Çexiyaya, 0,8 faizini Belarusa,
4,5 faizini isə digər ölkələrə
göndərilmiş məhsulların
dəyəri təşkil etmişdir.
Qeyri neft-qaz
məhsulları üzrə ixracın
dəyərində Türkiyəyə (35,1
faiz), Rusiyaya (20,5 faiz),
Gürcüstana (6,5 faiz),
İsveçrəyə (4,6 faiz), ABŞ-a
(4,0 faiz), İtaliyaya (3,6 faiz),
Braziliyaya (2,2 faiz), Niderlanda (2,1 faiz), Rumıniyaya
(1,5 faiz), Qazaxıstana (1,4
faiz), Çinə (1,4 faiz), Ukraynaya (1,3 faiz), Özbəkistana
(1,2 faiz), İrana (1,2 faiz),
Kiprə (1,2 faiz) göndərilmiş

malların payı üstünlük təşkil
etmişdir.
Ölkəyə idxal olunmuş məhsulların ümumi
dəyərinin 16,5 faizi Türkiyə,
16,3 faizi Rusiya, 16,1 faizi
Çin, 6,0 faizi Qazaxıstan,
4,4 faizi Almaniya, 3,9 faizi
İran, 2,9 faizi Ukrayna, 2,6
faizi ABŞ, 2,3 faizi İtaliya,
2,0 faizi Koreya, hər biri
1,6 faiz olmaqla Birləşmiş
Krallıq və Yaponiya, hər biri
1,4 faiz olmaqla Hindistan,
Fransa və Norveç, 1,0 faizi
Türkmənistan, hər biri 0,9
faiz olmaqla İndoneziya, Rumıniya və Polşa, 15,9 faizi
isə digər ölkələr ilə aparılmış
idxal əməliyyatlarının payına
düşmüşdür.
2022-ci ilin yanvarmart aylarında əvvəlki ilin
eyni dövrü ilə müqayisədə
mühüm məhsul növlərindən
təzə tərəvəz ixracı 50,6 faiz,
tütün – 3,4 dəfə, çay – 33,3
faiz, gübrələr – 7,3 dəfə,
polietilen – 1,4 faiz, emal
olunmamış alüminium –
1,8 dəfə, qara metallardan
çubuqlar – 47,4 faiz, sement
klinkerləri – 20,9 faiz, qara
metallardan borular – 36,8
faiz, bentonit gili – 20,3 faiz
artmış, təzə meyvə ixracı
isə 6,1 faiz, şəkər – 33,9
faiz, bitki yağları – 38,4 faiz,
meyvə və tərəvəz şirələri –
37,3 faiz, meyvə və tərəvəz
konservləri – 6,5 faiz azalmışdır.
2021-ci ilin yanvar-mart
ayları ilə müqayisədə 2022ci ilin yanvar-mart aylarında
təzə meyvə idxalı 7,4 faiz,
kərə yağı, digər süd yağları və pastaları – 19,5 faiz,
unlu qənnadı məmulatları
– 15,4 faiz, kartof – 7,6
faiz, quş əti və onun əlavə
məhsulları – 26,5 faiz, minik
avtomobilləri – 12,1 faiz,
dərman vasitələri – 16,0 faiz
artmış, buğda idxalı isə 2,7
faiz, bitki yağları – 14,5 faiz,
xam şəkər – 24,8 faiz, şokolad və şokolad məhsulları
– 5,8 faiz, çay - 2,6 faiz, təzə
tərəvəz – 41,5 faiz azalmışdır.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Ağdamda V Beynəlxalq Həmzə
Nigari simpoziumu keçirilir

A

ğdamın Quzanlı qəsəbəsindəki
Muğam Mərkəzində start götürən
V Beynəlxalq Həmzə Nigari simpoziumu Azərbaycan Respublikasının
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı,
“Miras” Mədəni İrsin Öyrənilməsinə
Kömək İctimai Birliyi, Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti və
Türkiyə Cümhuriyyəti Amasiya Universitetinin təşkilatçılığı ilə təşkil olunub.
Üç gün davam edəcək beynəlxalq simpoziumun keçirilməsində əsas məqsəd Həmzə Nigarinin fikir dünyası və həyatı ilə
yanaşı, Türk və İslam dünyası araşdırmalarını dəyərləndirməkdir.
Simpoziumda milli rəqslər, ifalar, bədii
qiraət nümunələri təqdim olunacaq. Eyni
zamanda, Azərbaycan, Türkiyə, İtaliya, İran,
Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Şimali Makedoniya və s. ölkələrdən 200-dən çox alim
və tədqiqatçının məruzələri dinləniləcək.
Məruzələr Həmzə Nigari araşdırmaları,

İsmayıl Şirvani, nəqşibəndilik, xəlvətilik,
sufizm, İslam, Türk dünyası, Qafqaz, Qarabağ, Şuşa şəhəri, bərpa və konservasiya,
ədəbiyyat, sənətşünaslıq araşdırmaları kimi
mövzuları əhatə edəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”
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Ukraynada xüsusi hərbi
əməliyyat davam edir
Belçika

Satış azalıb

Avropa İttifaqında (Aİ) avtomobil satışları cari ilin
aprelində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,6 faiz
azalıb. Bu ilin martında isə azalma 20,5 faiz təşkil etmişdi. Bunu Avropa Avtomobil İstehsalçıları Assosiasiyası
açıqlayıb
Qeyd edilir ki, ötən ay Aİ ölkələrində 684 506 avtomobil
satışı qeydə alınıb. Regionun dörd ən böyük bazarının hamısında satışlarda azalma baş verib: İspaniyada 12,1 faiz,
Almaniyada 21,5 faiz, Fransada 22,6 faiz, İtaliyada 33 faiz.
Xəbəri “Autonews” verib.

İtaliya
Birdəfəlik yardım
İtaliya
əhalisinin yarıdan çoxuna 200
avro həcmində
birdəfəlik yardım
veriləcək. Bildirilir ki, hökumət
bu addımı pandemiya və artan
enerji qiymətləri
fonunda ölkədə iqtisadi aktivliyi qorumaq və investisiya
mühitini yaxşılaşdırmaq, eləcə də ev təsərrüfatlarına və
kiçik bizneslərə dəstək məqsədilə atır.
Təxminən 31,5 milyon nəfərə şamil olunacaq birdəfəlik
yardım illik gəliri 35 min avrodan az olanlara veriləcək.
Məlumatı “Euronews” yayıb.

Latviya
Nikbin proqnoz
Bu il Latviyada
ümumi daxili məhsulun
(ÜDM) 2 faiz artacağı
proqnozlaşdırılıb. Bildirilir
ki, bu, Baltikyanı ölkələr
arasında ən sürətli artımdır. Yeri gəlmişkən, proqnozu Avropa Komissiyası
(AK) açıqlayıb.
Bildirilir ki, Baltikyanı ölkələr arasında
bu göstərici üzrə Litva
(1,7 faiz) ikinci yerdə
qərarlaşır. Üçüncü yerdə
isə Estoniya qərarlaşıb. Estoniyada cari ildə ÜDM artımı
1 faiz proqnozlaşdırılıb.
Xəbəri “Business İnsider” verib.

U

kraynada Rusiyanın xüsusi hərbi əməliyyatı
davam edir. Dünən RF Müdafiə Nazirliyinin
verdiyi məlumata görə, Ukraynanın Mariupol
şəhərindəki “Azovstal” zavodundan 694 hərbçi əsir
düşüb. Onlardan 29 nəfəri yaralıdır. Məlumatı “İnterfaks.ru” verib.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi,
general-mayor İqor Konaşenkov bildirib ki, mayın 16-da
“Azovstal”dan 959 Ukrayna
hərbçisi və 80 nəfər yaralı
rus ordusuna könüllü əsir
düşüb. Yaralılardan 51-i
Donetskdəki Novoazovsk
xəstəxanasına yerləşdirilib.
Konaşenkovun sözlərinə
görə, bundan əlavə, Rusiya
hərbi qüvvələri son sutka
ərzində Ukraynanın 4 döyüş

təyyarəsini vurub: “Rusiyanın
hava hücumundan müdafiə
vasitələri Donetskin Tripolye
yaşayış məntəqəsi üzərində
Ukraynanın bir Su-25
təyyarəsini vuraraq məhv
edib. Bundan başqa, Xarkov
vilayətinin Kamennaya Yaruqa yaşayış məntəqəsində
Ukrayna Hərbi Hava
Qüvvələrinə məxsus MiQ-29
təyyarəsi də vurulub”.
O qeyd edib ki, Rusiyanın Hava Kosmik Qüvvələri

2022-ci ilin aprel
ayında Böyük Britaniyada illik inflyasiya son
40 il ərzində ən yüksək
həddə çatıb. Belə ki,
ötən ay ölkədə bu
göstərici 9 faiz təşkil
edib. Cari ilin martına
isə ölkədə inflyasiya 7
faizə bərabər olub.
Bildirilir ki, ölkədə
indiyədək qeydə alınan ən yüksək inflyasiya göstəricisi
1982-ci ilin martında 9,1 faiz olub.
Xəbəri “The Sun” verib.

Ulduz futbolçu “Mançester Siti”dən ayrılır
İngiltərənin “Mançester Siti” klubunun
futbolçusu İlkay Gündoğan mövsümün
sonunda komandadan ayrılacaq. 31
yaşlı türk əsilli almaniyalı yarımmüdafiəçi
özünə yeni klub
axtarmağa başlayıb.
Qeyd edilir ki, onun “şəhərlilər”lə daha bir illik müqaviləsi
var.
Qeyd edək ki, Almaniya millisinin üzvü 2016-cı ildən
“Mançester Siti”də çıxış edir.
Məlumatı “Daily Mail” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Fransa Prezidenti
Emmanuel Makron
ilə ukraynalı həmkarı
Volodimir Zelenski
arasında telefon danışığı
olub. Liderlər Rusiya–
Ukrayna cəbhəsində
mövcud vəziyyəti
müzakirə ediblər. Bu
barədə UNİAN agentliyi
Yelisey sarayının mətbuat
xidmətinə istinadən
məlumat yayıb.
Xəbərdə sonra deyilir
ki, Fransa lideri Ukraynanın
Avropa İttifaqına üzvlük
müraciətinə iyun ayında
baxılacağını bildirib. Fransa
Prezidentinin sözlərinə görə,
Ukraynanın Avropa İttifaqına daxil olmaq ərizəsinə
Avropa Komissiyasının
verdiyi rəy əsasında iyunda
Avropa Şurasında baxılacaq.
Ukrayna lideri buna görə

minnətdarlıq edib. Emmanuel
Makron, həmçinin Ukraynaya
silah tədarükünü davam
etdirəcəyinə söz verib.
Xatırladaq ki, rəsmi Kiyev
ölkənin Avropa İttifaqına və
Şimali Atlantika Alyansına
üzv olmasını arzulayır və bu
məqsədlə dəfələrlə həmin
qurumlara rəsmi müraciətlər
ünvanlayıb. Hələlik, Ukray-

Şimali Koreyanın Mərkəzi Teleqraf
Agentliyinin məlumatına görə, son
sutka ərzində ölkədə 232 min 880 nəfər
koronavirus infeksiyasının “omicron”
ştammının məlum olmayan növünə
yoluxub, 205 min nəfər sağalıb, 6 nəfər
vəfat edib.

Agentliyin məlumatına görə, aprelin sonlarından indiyədək Koreya Xalq Demokratik
Respublikasında (KXDR) 1 milyon 715 min
950 nəfər COVID-19 virusunun “omicron”

ştammının məlum olmayan növünə yoluxub,
1 milyon nəfər sağalıb, 691 min nəfərdən çox
adamın müalicəsi davam etdirilir, 62 nəfər
vəfat edib.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

“Anadolu” agentliyinin yaydığı
xəbərə görə, Amerika və Avropanın
neft şirkətləri Venesuelada fəaliy
yətini bərpa edəcək.

Cənubi Koreya Prezidentinin rəsmi iqamətgahı
olan Mavi Ev 74 il sonra ictimaiyyətə açıldıqdan sonra
minlərlə insan onu ziyarət edib. Bu barədə “Anadolu”
agentliyi məlumat yayıb.

Venesuelanın vitse-prezidenti Delcy
Rodriguez Twitter hesabında qeyd edib ki,

bir saray tikməyi hədəflədiyini
bildirən Yoon yeni ofislərin
xalqla daha yaxşı ünsiyyət
imkanları yaradacağını
bildirib.
Qeyd edilir ki, Yoonun
sarayın yerini dəyişdirmək
planı tələsik atılan addım
olduğu üçün tənqidlərə
məruz qalıb.
Xatırladaq ki, Mavi Ev
Yoonun vəzifədə olduğu ilk
gün ictimaiyyətə açılıb.

Ən gərgin vəziyyət İrkutsk diyarındadır.
Burada alov 15 min hektar sahəni əhatə

ÂÂ Mayın 19-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək, axşam
şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 12-16°,
gündüz 20-25, Bakıda gecə 14-16°, gündüz 22-24°
isti olacaq.Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760
mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-65 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı,
dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
9-14°, gündüz 23-28° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
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Artıq üç həftədir ki, Rusiya Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin əməkdaşları alovla
mübarizə aparırlar. Lakin alov daha da
genişlənir. Güclü külək və quru hava
şəraiti alovu daha da şiddətləndirir.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

edir. Kurqan və Tümen vilayətlərində də
meşə yanğınları tüğyan edir.
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış
yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı
var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, gündüz bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 3-8°, gündüz 10-15° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın, Zəngilan rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir.
Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək,
gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
3-8°, gündüz 10-15° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
axşama doğru bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə
dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
10-15°, gündüz 23-28° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

D

ünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda
davam edir. Londonun “İCE” (“Inter Continental
Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə,
“Brent” markalı neftin qiyməti 0,73 faiz artaraq bir bareli
113,40 dollar olub.

“AzeriLight” markalı neftin
qiyməti 123 dolları keçib
“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı
neftinin qiyməti 1,2 faiz artaraq bir bareli 113,76, Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 3,68 faiz artaraq bir bareli
123,18 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edəcək. Dünyada baş verən mürəkkəb
geosiyasi hadisələr neftin bahalaşmasına zəmin yaradır. Bəzi
mütəxəssislərin sözlərinə görə, neftin bir barelinin qiyməti 150
dolları keçə bilər. Çünki “qara qızıl”a olan tələbat günü-gündən
artır.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Rusiyada meşə yanğınları daha da şiddətlənə bilər
Rusiyanın Altay vilayətində küləyin daha da güclənəcəyi gözlənilir.
Sinoptiklərin proqnozlarına görə, burada küləyin sürəti saniyədə 20 metrə
çatacaq. Bu isə meşə yanğınlarını daha da şiddətləndirə bilər. Sibirdə, Uralda və Uzaq Şərqdə də meşə yanğınlarının genişlənməsi gözlənilir. Son sutka
ərzində meşə yanğınları 6,5 min hektar genişlənib.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Venesuelanın Bolivar hökuməti
ABŞ-ın Avropa və ABŞ neft
şirkətlərinə Venesuelada danışıqlar aparmaq və əməliyyatlarına
yenidən başlamaq icazəsi verdiyi
barədə xəbərləri təsdiqləyib.
Ölkəsinə qarşı sanksiyaların
tamamilə aradan qaldırılması üçün
mübarizəni davam etdirəcəklərini
vurğulayan Rodriges qeyd edib:
“Dünya Venesuelanın öz səyləri ilə
iqtisadi dirçəliş yolunda ilk addımları atdığını, qanunsuz sanksiyaları
və qeyri-insani blokadanı aşdığını bilir. Xalqımız bizim son işlərimizi və
nailiyyətlərimizi qürurla izləyir”. Venesuelanın
demokratik dəyərlərə sadiq ölkə olduğunu
deyən Rodriges dialoqun təşviqi üçün səy
göstərəcəklərini bildirib.



Cənubi Koreyada 74 ildən sonra ictimaiyyətə
açılan Mavi Evi minlərlə insan ziyarət edib
Yeni prezident Yoon SukYeolun ilk işlərindən biri Mavi
Evdəki prezident ofislərini
köçürmək və ictimaiyyətə
açmaq idi. Mayın 10-da
ziyarətə açılan sarayı gündə
təxminən 39 min insan
ziyarət edir.
Seçki öhdəliklərindən biri
Mavi Evi açmaq olan Yoon
prezident ofislərini təxminən
5 kilometr uzaqlıqdakı
Müdafiə Departamentinin
kampusuna köçürməyi
tapşırıb.
ABŞ-dakı Ağ Evə bənzər

nanın NATO üzvlüyü məlum
səbəblər üzündən gündəmdə
deyil. Lakin bu ölkənin
Avropa İttifaqına üzvlüyü
artıq təşkilatın əksər üzvləri
tərəfindən, o cümlədən Fransa tərəfindən dəstəklənir.

Amerika və Avropa neft şirkətləri Venesuelada
fəaliyyətini yenidən bərpa edəcək

Şimali Koreyada
yoluxma artmaqda
davam edir

Böyük Britaniya
Son 40 ilin ən yüksək inflyasiyası

tərəfindən Nikolayev rayonunda Ukraynaya məxsus
S-300 zenit-raket kompleksinin divizionu, eləcə də iki
idarəetmə məntəqəsi, bir
ərazi müdafiə qərargahı, 31
canlı qüvvə və hərbi texnika
bazası məhv edilib.
Ukrayna Silahlı
Qüvvələrinin Baş Qərargahı
isə Rusiyanın hərbi itkiləri
barədə məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilir ki, fevralın 24-dən dünən səhər saatlarına qədər Rusiya Silahlı
Qüvvələrinin 1 251 tankı,
3043 zirehli döyüş maşını,
586 artilleriya sistemi, 199
reaktiv yaylım atəşi sistemi,
91 havadan müdafiə sistemi, 202 hərbi təyyarəsi, 167
helikopteri, 2 137 avtomobil
texnikası və yanacaq çəni,
13 gəmi-kateri, 441 uçan
pilotsuz uçuş aparatı, 43 xüsusi avadanlığı, 102 qanadlı
raketi məhv edilib.
Ukrayna Silahlı Qüvvə
lərinin Baş Qərargahı
Rusiyanın dünənə qədər
təxminən 28 300-dən çox
canlı qüvvəsini itirdiyini
bəyan edib.

Makron: Ukraynanın Aİ-yə üzvlük
müraciətinə iyun ayında baxılacaq

Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Dolu düşəcəy ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək,
gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
8-13°, gündüz 22-27° , dağlarda gecə 4-8° ,
gündüz 11-16° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz bəzi yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 11-16°, gündüz 25-30°
isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək,
gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
13-16°, gündüz 21-26°, dağlarda gecə 11-13°,
gündüz 15-20° isti olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Asif Əsgərov Bakı Şəhər
İcra Hakimiyyəti Başçısı
Aparatının rəhbəri Ayaz
İmaməliyevə atası
AĞALAR İMAMƏLİYEVİN

vəfatından kədərləndiyini
bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Azərbaycan Kənd
Təsərrüfatı və Qida
Sənayesi İşçiləri Həmkarlar
İttifaqı Federasiyasının sədri
Tofiq Quliyev və federasiyanın kollektivi AHİK-in
məclis üzvü, “Kənd–Qida-İş”
Həmkarlar İttifaqı İcraiyyə
Komitəsinin və federasiyanın
məclis üzvü, federasiyanın
sədr müavini Təhmasib
Əliyevə qardaşı
YAVƏR ƏLİYEVİN

vəfatından
kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı
verirlər.

İNDEKS

0282

TİRAJ

5156

SİFARİŞ

1375

QİYMƏTİ

40 qəpik

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti tarix
və coğrafiya fakültəsinin
dekanlığı və ümumi
coğrafiya kafedrasının
əməkdaşları kafedranın
dosenti
YAVƏR ƏLİYEVİN

vəfatından
kədərləndiklərini bildirir və
mərhumun ailəsinə dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Turizm və
Menecment Universitetinin
rektorluğu, professormüəllim heyəti və Həmkarlar
İttifaqı Təşkilatı universitetin
beynəlxalq münasibətlər
kafedrasının dosenti Vasif
Muradzadəyə anası
SƏLMİNAZ XANIMIN

vəfatından
kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı
verirlər.
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