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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bolqarıstana rəsmi səfəri

Sofiyada Yunanıstanın
Baş naziri ilə görüş

Hörmətli cənab Sədr!
1 oktyabr – Çin Xalq Respublikasının
Yaranması Günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan və
Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir,
ən xoş və səmimi arzularımı çatdırıram.
Son 73 ildə Çin Xalq Respublikası həyatın
bütün sahələrində, istər iqtisadi, sosial, elmi-texniki, istərsə də beynəlxalq müstəvidə
heyrətamiz nailiyyətlər əldə edərək öz inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə qədəm
qoymuşdur. Biz bu gün güclü iqtisadiyyata
malik, beynəlxalq aləmdə fəal rolu və mövqeyi ilə fərqlənən ölkənizin Sizin liderliyiniz
altında böyük uğurlara imza atmasının şahidi oluruq. Dost ölkə olaraq Azərbaycan Çinin
nailiyyətlərini görməkdən sevinc hissi keçirir.
Biz
tarixi
ənənələrə
əsaslanan
Azərbaycan–Çin əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət
veririk. Məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm ki,
diplomatik münasibətlərimizin qurulduğu otuz
ildə ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri,
siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə
əməkdaşlığımız dinamik inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə
Çinin
dəstəyini
yüksək
qiymətləndiririk. Azərbaycan da ölkənizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü hər zaman
birmənalı şəkildə dəstəkləmişdir.
Hazırda Azərbaycan ilə Çin arasında
bütün sahələrdə, xüsusilə də iqtisadi-ticari,
nəqliyyat-logistika, sərmayə qoyuluşu, enerji, kənd təsərrüfatı və humanitar sahələrdə
səmərəli əməkdaşlığımızın yeni məzmunla
zənginləşməsi üçün yaxşı perspektivlər

ktyabrın
1-də
Yunanıstan–Bolqarıstan
Qaz
İnterkonnektorunun (IGB) açılış mərasimi çərçivəsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada Yunanıstan Respublikasının
Baş naziri Kiriakos Mitsotakis ilə görüşüb.

O

Görüşdə
enerji
sahəsində
əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub,
bu
xüsusda
TAP
layihəsinin
əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin
Yunanıstan ilə Bolqarıstan arasında
istifadəyə veriləcək təbii qaz
interkonnektorunun
əhəmiyyəti

Çin Xalq Respublikasının Sədri
Zati-aliləri cənab Si Cinpinə

qeyd olunub.
Eyni zamanda, Azərbaycan
ilə Avropa İttifaqı arasında imzalanmış enerji sahəsində Strateji
Tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumunun vacibliyi bildirilib.
AZƏRTAC

var. Eyni zamanda, biz işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan yenidənqurma
və bərpa işlərində Çin şirkətləri ilə birgə
fəaliyyətimizin genişlənməsində maraqlıyıq.
İnanıram ki, müxtəlif sahələrdəki, o cümlədən
təşəbbüskarı olduğunuz “Kəmər və yol”
layihəsi çərçivəsində mövcud potensialdan
tam şəkildə istifadə etməklə qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığımızı daha da möhkəmləndirə və
dərinləşdirə bilərik.
Bu yaxınlarda Şanxay Əməkdaşlıq
Təşkilatının Səmərqənddə keçirilmiş Sammiti çərçivəsində Sizinlə keçirdiyimiz görüşü ən xoş təəssüratlarla xatırlayıram.
Hesab edirəm ki, apardığımız ətraflı fikir
mübadiləsi və müzakirələr qarşılıqlı etimad
və dəstək üzərində qurulmuş dövlətlərarası
əlaqələrimizin hərtərəfli inkişafına yeni təkan
verəcəkdir. Əminəm ki, birgə səylərimizlə
Azərbaycan–Çin
dostluğu
və
strateji
tərəfdaşlığı xalqlarımızın rifahı və ölkələrimizin
maraqlarına uyğun olaraq bundan sonra da
genişlənməkdə və möhkəmlənməkdə davam
edəcəkdir.
Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər,
dost Çin xalqına daim əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram.
Hörmətlə,

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 sentyabr 2022-ci il

Yaponiya portalı 2023-cü ilin
Azərbaycanda “Heydər Əliyev İli”
elan edilməsi barədə məlumatlar yayıb
Yaponiyanın “ajmedia.jp” portalı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2023-cü
ilin ölkəmizdə “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi haqqında Sərəncam imzalaması
barədə məlumatlar yayıb.
Yapon və ingilis dilində yayılan
məlumatlarda yapon izləyicilərə ulu öndər
Heydər Əliyevin ölkəmizin tarixində oynadığı böyük və əvəzedilməz rol barədə ətraflı
məlumat verilir. Sərəncama istinadla qeyd edilir ki, 2023-cü il mayın 10-da Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qurucusu, görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ili
tamam olacaq. Bu münasibətlə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən gələn il ölkəmizdə “Heydər Əliyev İli”
elan edilib.

Azərbaycan–Rumıniya
əlaqələrinin inkişafından
məmnunluq ifadə edilib
ktyabrın 1-də Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun (IGB) açılış mərasimi çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bolqarıstanın
paytaxtı Sofiyada Rumıniyanın Baş naziri Nikolae-Yonel Çuke
ilə görüşüb.

O

Görüşdə dövlətimizin başçısı
Azərbaycanla Rumıniya arasında
münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq
əsasında inkişaf etdiyini xüsusi vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev
ölkələrimiz arasında ənənəvi dostluq
münasibətlərinin, geniş əməkdaşlıq

əlaqələrinin mövcud olduğunu bildirib.
Baş nazir Nikolae-Yonel Çuke
Azərbaycanla
Rumıniya
arasında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsində
inkişafından
məmnunluğunu ifadə edib. Baş nazir müxtəlif sahələrdə geniş gündəlik

AZƏRTAC

əsasında əlaqələrin daha da inkişafı
üçün böyük imkanların olduğunu bildirib. Eyni zamanda, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oyna-

dığı mühüm rolu xüsusilə qeyd edilib.
Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində
Strateji Tərəfdaşlığa dair Anlaşma
Memorandumunun imzalanması və
bundan irəli gələn məsələlərin icrası baxımından ölkəmizin xüsusi rolu
diqqətə çatdırılıb. Eyni zamanda,
Azərbaycanla Rumıniya arasında
kənd təsərrüfatı, neft-kimya, energetika, o cümlədən, elektrik enerjisinin
ixracı, nəqliyyat-logistika və digər
sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə
toxunulub.
Görüşdə,
həmçinin
ikitərəfli
gündəlikdə duran və qarşılıqlı maraq
doğuran digər məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüş
zamanı
toxunulan
məsələlər üzrə müzakirələrin davam
etdirilməsi üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına müvafiq tapşırıqlar verilib.
Rumıniyanın
Baş
naziri
dövlətimizin başçısını ölkəsinə rəsmi
səfərə dəvət edib. Öz növbəsində,
Prezident İlham Əliyev Rumıniyanın Baş nazirini Azərbaycana səfərə
dəvət edib.

AZƏRTAC

Strateji tərəfdaşlığa
əsaslanan münasibətlər
A

zərbaycan–Bolqarıstan strateji əməkdaşlığı bir çox istiqamətləri, o
cümlədən, enerji təhlükəsizliyini əhatə edir. Belə ki, iki ölkə arasında
enerji sahəsi ilə bağlı məsələlər mühüm önəm daşıyır. Bu, ilk
növbədə, Cənub Qaz Dəhlizinin istismarı ilə bağlıdır. Hazırda bu ölkəni adı
çəkilən dəhlizlə birbaşa xətt bağlayır. Belə bir əhəmiyyətli kommunikasiya
isə gələcəkdə böyük potensialı olacaq uzunmüddətli əməkdaşlığın əsasını
təşkil edir.

Prezident İlham Əliyev sentyabrın
30-da Bolqarıstan Respublikasına rəsmi
səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlərdə bu
ölkə ilə siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə
münasibətlərin uğurlu inkişafından danışarkən,
bu gün iki dövlət arasında fəal əməkdaşlığın
mövcudluğunu, yüksək səviyyəli qarşılıqlı
səfərlərin
həyata keçirildiyini vurğulayıb.
Ölkə rəhbəri, həmçinin Bolqarıstan və
Azərbaycanın iki dost ölkə kimi bundan sonra
da uğurla əməkdaşlıq edəcəyinə əminliyini
bildirib.
Dövlətimizin
başçısının
Bolqarıstan
Prezidenti Rumen Radev ilə geniş tərkibdə
görüşündə də bu barədə ətraflı söhbəti olub.

Bolqarıstan rəhbəri dövlətimizin başçısının
bu səfərini yüksək
dəyərləndirirərək,
gələcək əməkdaşlığın inkişafında mühüm
rol oynayacağına əminliyini ifadə edib.
Prezident Rumen Radev daha sonra deyib:
“Biz Azərbaycanla sıx dostluq, qarşılıqlı
hörmət münasibətlərinə malikik. Bizim ən
yüksək səviyyədə siyasi dialoqumuz il ərzində
çox fəal olub, münasibətlərimiz artıq strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxmışdır. Bizim üçün
Azərbaycan etibarlı və sınanmış tərəfdaşdır.
Əminəm, bizim qarşılıqlı marağımız var ki,
bütün sahələr üzrə praqmatik və səmərəli
münasibətlərimizi inkişaf etdirək”.

(ardı 4-cü səhifədə)
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Sofiyada Yunanıstan–Bolqarıstan
Qaz İnterkonnektorunun açılış mərasimi keçirilib
Prezident İlham Əliyev
mərasimdə iştirak edib
Oktyabrın 1-də Bolqarıstan Respublikasının paytaxtı Sofiya
şəhərində Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun
(IGB) açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib.
Bolqarıstan
Prezidenti
Rumen
Radev Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevi, digər ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarını qarşıladı.
Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun texniki göstəriciləri,
layihənin əhəmiyyəti barədə videoçarx
nümayiş etdirildi.
Sonra çıxışlar oldu.
Layihə barədə danışan Bolqarıstanın müvəqqəti Hökumətinin rəhbəri
Qılıb Donev bildirdi ki, interkonnektorun həyata keçirilməsi tərəfdaş ölkələr
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bolqarıstan Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında enerji sahəsində Strateji
Tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumunu və Azərbaycandan təbii qaz
təchizatının artırılması imkanlarını alqışlayır. Bu, “Repower Europe” planındakı şaxələndirmə hədəflərinə töhfə
verəcək.
İnterkonnektorun Bolqarıstanda təbii
qaz mənbələrinin real şaxələndirilməsini
və enerji müstəqilliyini təmin edən
ilk layihə olduğunu bildirən Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkonnekto-

runun (IGB) icraçı direktoru Teodora Georgiyeva dedi: “Mən, həmçinin
Azərbaycandan olan tərəfdaşlarımızın
və dostlarımızın dəstəyinin əhəmiyyətini
vurğulamaq istərdim. Bu gün onlar Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə burada yenidən yüksək səviyyədə təmsil
olunublar. Azərbaycan qazının Bolqarıstana təchizatı layihənin əsasını və
onun ehtiyatının 1/3-ni təşkil edir, bu
həcmin artırılması potensialı var”.
Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun (IGB) digər icraçı direktoru George Satlas da layihə barədə danışdı. Bildirdi ki, 5 il əvvəl bu layihənin
reallaşmasına inananlar az olsa da,
birgə səylər sayəsində o, bu gün artıq
reallığa çevrilib.
Avropa Komissiyasının Prezidenti
Ursula Fon der Lyayen çıxışında dedi ki,
IGB kimi layihələr qışda Avropanı qazla
kifayət qədər təmin edəcək. Bu gün qaz
kəmərinin işə salınması ilə Bolqarıstan
və Cənub-Şərqi Avropa üçün yeni dövr
başlayır.
Dövlətimizin başçısı mərasimdə
çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı
belə bir mühüm layihənin tamamlanması
münasibətilə təbrik etmək istərdim və Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkonnektoruna uzun və uğurlu fəaliyyət arzu edirəm.
Sağ olun.
***
Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun istismara verilməsini təkcə
layihədə iştirak edən tərəflər üçün deyil,
həm də bütövlükdə Avropa üçün xüsusi
hadisə kimi dəyərləndirən Yunanıstanın
Baş naziri Kiriakos Mitsotakis dedi:
“Prezident Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bu
kəmər vasitəsilə Azərbaycan qazı Bolqarıstana nəql olunacaq və əlbəttə ki, bu, regionda həyata keçirilən digər infrastruktur
layihələri ilə birlikdə təbii qaz şəbəkəsinin
inkişafına töhfə verəcək”.
Rumıniyanın Baş naziri Nikolae-Yonel Çuke isə bildirdi ki, qaz təchizatının
şaxələndirilməsi üçün bütün imkanlardan
istifadə edilməlidir. Bu layihə də təchizatın
yaxşılaşdırılmasına öz töhfəsini verəcək.
Serbiya
Prezidenti Aleksandar
Vuçiç çıxış edərək dedi: “Bolqarıstanlı və yunanıstanlı dostlarımızı bu interkonnektorun uğurla tamamlanması
münasibətilə təbrik edirəm. Layihə Serbiya üçün də vacib əhəmiyyət kəsb edir.
Deməliyəm ki, dostumuz İlham Əliyevin
iştirakı olmasaydı, bizim hər birimiz üçün
qaz, eləcə də elektrik enerjisi təchizatının
şaxələndirilməsinə ümid etmək asan olmazdı. Əziz dostum, görürəm ki, indi Siz
Avropada çox məşhurlaşmısınız. Mən

– Təqdimata görə çox sağ olun.
Hörmətli Bolqarıstan Prezidenti Radev.
Hörmətli Avropa Komissiyasının Prezidenti xanım Ursula Fon der Lyayen.
Hörmətli prezidentlər və Baş nazirlər.
Xanımlar və cənablar.
Əvvəlcə
Bolqarıstan
Prezidenti
Radevə bu tarixi mərasimdə iştirak etmək
üçün dəvətə görə təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm. Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz
İnterkonnektoru layihəsi Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində
və qaz təchizatının şaxələndirilməsində
mühüm rol oynayacaq. Enerji təhlükəsizliyi
hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyinin
bir hissəsidir. Dünyada cari geosiyasi vəziyyət bunu bir daha sübuta yetirir.
Təxminən iki ildir ki, Azərbaycan qazı
Avropa bazarlarına çıxarılır və indi isə, o,
Bolqarıstana daxil olur.
Avropanın enerji xəritəsini dəyişmiş
Cənub Qaz Dəhlizi qitə üzrə ən böyük infrastruktur layihələrindən biridir.
Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizini başlayan tərəf olmaqdan qürur hissi duyur.
Cənub Qaz Dəhlizi qazı istehlakçılara yeni
marşrutla, o cümlədən yeni mənbədən
nəql edir. Bu vaxta qədər yeganə mənbə
Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən
“Şahdəniz” qaz yatağı olmuşdur. Lakin
Azərbaycanın bir neçə digər qaz yatağında hasilat bu yaxınlarda başlayacaq və
təchizat həcmlərinin artırılmasına töhfə
verəcəkdir.

Uzun illər Azərbaycan beynəlxalq bazarda və ilk növbədə, Avropa bazarında
etibarlı neft təchizatçısı olub. İndi isə etibarlı qaz təchizatçısına çevrilir. Xanım
Prezidentin bərpaolunan enerji barədə
dedikləri ilə bağlı bildirmək istərdim ki,
bu, həmçinin bizim iyul ayında Avropa
Komissiyası ilə Azərbaycan arasında
imzaladığımız Enerji sahəsində strateji
tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumunun bir hissəsidir. Beləliklə, əminəm ki,

bu yaxınlarda Azərbaycan Avropa üçün
etibarlı elektrik enerjisi təchizatçısına
çevriləcəkdir. Külək enerjisi sahəsində
təkcə Xəzər dənizində təsdiq edilmiş
potensialımızın həcmi 157 qeqavatdır.
Hazırda biz avropalı tərəfdaşlarımızla
bu enerjinin Avropa qitəsinə çatdırılması
barədə müzakirələr aparırıq.
Ötən il qaz ixracımız təxminən 19 milyard kubmetr təşkil etmişdir. Onun 8,2
milyard kubmetri Avropaya nəql olunmuş-

dur. Bu isə əvvəlki illə müqayisədə 40 faiz
artım deməkdir. Bu il biz ixracımızı 22 milyard kubmetrə qədər artıracağıq və onun
11,5 milyard kubmetri Avropa istehlakçılarına çatdırılacaqdır. Artıq söylədiyim kimi,
bu ilin iyul ayında biz xanım Prezident
Ursula Fon der Lyayenin Azərbaycana
səfəri zamanı Avropa Komissiyası ilə Anlaşma Memorandumu imzaladıq. Bu, çox
əhatəli sənəddir, ona əsasən, 2027-ci
ilə qədər biz təbii qazın təchizat həcmini

ən azı iki dəfə artırmağı planlaşdırırıq və
bunu etməyə tam potensialımız var.
Biz TANAP-ın 16 milyard kubmetrdən
32 milyard kubmetrə, TAP-ın isə 10 milyard kubmetrdən 20 milyard kubmetrə
qədər
genişləndirilməsi
ilə
bağlı
tərəfdaşlarımızla artıq məsləhətləşmələrə
başlamışıq. Çünki bu, olmadan əlavə
təchizatı təmin etmək çətin olacaq.
Sonda mən Bolqarıstan, Yunanıstan
xalqlarını və hamımızı bu tarixi mərasim,

Sizinlə əlaqə saxlamaq istəyirəm. Mən
onunla dəfələrlə danışmışam. O, Avropada çox məşhurlaşıb. Bu arada, bilmirəm
o, nə edib, amma etiraf edim ki, bunun
sirrini mən də bilmək istərdim”.
Şimali Makedoniyanın Prezidenti
Stevo Pendarovski də layihənin təkcə ev
sahibləri üçün deyil, bütövlükdə CənubŞərqi Avropa üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb etdiyini bildirərək dedi: “Avropada ən

çox arzuolunan şəxs – Azərbaycan Prezidenti barədə söz düşmüşkən, onun yeni
nömrəsini bilmirik. Ola bilsin ki, o, telefon
nömrəsini dəyişib”.
Mərasimə yekun vuran Bolqarıstan
Prezidenti Rumen Radev Yunanıstan–
Bolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun artıq Avropanın enerji xəritəsini əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişdiyini vurğuladı. Prezident
dedi: “Nəhayət ki, 10 ildən çox bundan
əvvəl Prezident Pırvanovla əldə edilən razılaşmaya sadiq qalan Prezident Əliyevin
simasında özünü etibarlı tərəfdaş kimi
sübut etmiş Azərbaycandan real qaz axını var. Dünən mən çox mühüm bir təklif
aldım, faktiki olaraq 4 ölkənin – Bolqarıstan, Rumıniya, Macarıstan və Slovakiyanın qaz nəqli şirkətləri və təchizatçıları
tərəfindən, belə demək mümkündürsə,
mənə səlahiyyət verilib. Onlar məndən
Avropa Komissiyasının Prezidentinə
birgə imzalanmış məktubu təqdim etməyi
xahiş edirlər və iyulda Avropa Komissiyasının Prezidenti ilə Prezident Əliyev arasında imzalanmış Memorandumla paralel
olaraq, Azərbaycandan nəql olunan qazın
həcminin artırılmasını təklif edirlər”.
***
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
***
Qeyd edək ki, Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun (IGB) ümumi
uzunluğu 182 kilometrdir, Bolqarıstanın
və Yunanıstanın qaz nəqli şəbəkələrini
birləşdirir.
Layihə 2011-ci ildə Bolqarıstanda
qeydiyyatdan keçmiş Bolqarıstan-Yunanıstan “ICGB AD” investisiya şirkəti
tərəfindən Bolqarıstanın Enerji Holdinqi
və Yunanıstanın “IGI Poseidon” şirkətinin
səhmdarları ilə birlikdə reallaşdırılır və hər
biri 50 faiz paya malikdir.
İnterkonnektorun ümumi dəyəri 240
milyon avrodan çoxdur. Avropa Komissiyası 2010-cu ildə texniki-iqtisadi
əsaslandırmalar üçün 45 milyon avro
qrant yardımı və Bolqarıstanın həyata
keçirdiyi proqram çərçivəsində 35 milyon
avro məbləğində daha bir ödəniş ayırıb.
Avropa İnvestisiya Bankı isə 110 milyon
avro kredit verib.
Xatırladaq ki, IGB Azərbaycanın
“Şahdəniz-2” yatağından hasil edilən
təbii qazı Bolqarıstana çatdıracaq. Bu
məqsədlə Bolqarıstanın “Bulgargaz EAD”
dövlət şirkəti “Şahdəniz” konsorsiumu
ilə müqavilə imzalayıb. Boru xəttinin illik ötürmə gücü 3 milyard kubmetr təşkil
edəcək. Perspektivdə bu göstərici ildə
5 milyard kubmetrədək artırıla bilər.
Beləliklə, Azərbaycan təbii qazı Bolqarıstanın tələbatının 25-30 faizini ödəyəcək.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan
qazının Avropaya nəqli 2020-ci ilin axırında Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu
seqmentinin – TAP-ın işə düşməsi ilə
başlayıb. Hazırda Türkiyə, Gürcüstan,
Yunanıstan, Bolqarıstan, Albaniya və İtaliya Azərbaycan qazının alıcılarıdır. Göründüyü kimi, yeni çağırışlar qarşısında
Azərbaycan qazına tələbat artır.

AZƏRTAC

2 oktyabr 2022-ci il, bazar

Sofiyada qaz interkonnektorunun açılış
mərasimində iştirak edən dövlət və
hökumət başçıları üçün rəsmi lanç verilib

Oktyabrın 1-də Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Rumen
Radevin adından Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun
(IGB) açılış mərasimində iştirak edən dövlət və hökumət başçıları
üçün rəsmi lanç verilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev lançda iştirak edib.

AZƏRTAC

Prokurorluq orqanlarının yaradılmasının
104-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib
istintaq və dövlət ittihamının müdafiəsi sahəsindəki
fəaliyyəti ilə dövlətin və
cəmiyyətin
qanunla
qorunan mənafelərinin müdafiə
edilməsində əhəmiyyətli rol
oynayır.
Baş
prokuror
çıxışının
sonunda
əminliklə
bildirib
ki,
prokurorluq
orqanlarının əməkdaşları göstərilən
yüksək etimadı doğrultmaq
üçün bütün səylərini səfərbər
edəcək, bundan sonra da öz
vəzifələrinə məsuliyyətlə yanaşaraq, ictimai asayişin təmin
olunmasında və cəmiyyətin
cinayətkar qəsdlərdən qorunmasında respublikanın digər
hüquq-mühafizə orqanları ilə

Səfər başa çatdı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Bolqarıstan Respublikasına rəsmi səfəri oktyabrın 1-də başa çatıb.
Hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının
dalğalandığı Sofiya şəhərinin hava lima-

nında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə
fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
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Prezident İlham Əliyevi Bolqarıstanın yüksək vəzifəli dövlət və hökumət
nümayəndələri yola saldılar.

AZƏRTAC

Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili ilə görüşüb
Tbilisidə səfərdə olan Bakı
Şəhəri İcra Hakimiyyətinin
başçısı Eldar Əzizov Gürcüstanın
Baş naziri İrakli Qaribaşvili
ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə
arasındakı sıx əməkdaşlığın əsas
prioritetləri diqqət mərkəzində
olub.
Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsinə yüksəldiyi xüsusi qeyd olunub.
Bildirilib ki, ölkələrimiz arasında möhkəm
strateji tərəfdaşlıq, yaxşı dialoq, dostluq və
əməkdaşlıq təcrübəsi var.
Baş nazir qeyd edib ki, regional
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi iki ölkənin
ümumi maraqlarına uyğundur.
Hökumət başçısının sözlərinə görə,
Gürcüstan etibarlı tərəfdaş kimi birgə
layihələrin həyata keçirilməsinə və inkişafına bundan sonra da mühüm töhfə verəcək.

Söhbət zamanı regionda və dünyada təhlükəsizlik vəziyyətinə toxunulub.
Münaqişənin sülh yolu ilə həllinin vacibliyi
vurğulanıb.
Hökumət administrasiyasında keçirilən
görüşdə Azərbaycanın Gürcüstandakı

səfiri Faiq Quliyev və hökumət aparatının
rəhbəri Revaz Cavelidze iştirak ediblər.

Xətayi ƏZİZOV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Tbilisi

Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti başçısının
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
“Tbilisoba” bayramında iştirak edib
Milli prokurorluq orqanlarının yaradılmasının
104-cü ildönümü münasibətilə Baş
Prokurorluğun rəhbərliyi oktyabrın 1-də Fəxri
xiyabana gələrək, ulu öndər Heydər Əliyevin
xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə
əklil və gül dəstələri qoyublar.
Görkəmli
oftalmoloqalim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın da xatirəsi yad olunub, məzarı üzərinə tər çiçəklər
düzülüb.
Sonra Şəhidlər xiyabanına
gələn prokurorluğun kollektivi
Azərbaycanın müstəqilliyi və
azadlığı uğrunda şəhid olmuş
qəhrəman Vətən övladlarının
xatirəsinə dərin ehtiramlarını bildirib, məzarları üzərinə
gül dəstələri, “Əbədi məşəl”
abidəsini önünə əklil qoyublar.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
daha sonra Baş Prokurorluğun yeni inzibati binasında 1
oktyabr – Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun yaradılmasının 104-cü ildönümü
münasibətilə tədbir keçirilib.

Azərbaycanın müstəqilliyi
və ərazi bütövlüyü uğrunda
şəhid olmuş qəhrəman Vətən
övladlarının əziz xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edildikdən
və Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himni səsləndirildikdən
sonra Baş prokuror Kamran
Əliyev prokurorluq orqanlarında
çalışan bütün əməkdaşları, veteranları, onların ailə üzvlərini
peşə bayramı münasibətilə
təbrik edib.
Kamran Əliyev iki il bundan
əvvəl işğal altında olan torpaqlarımızın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müdrik
rəhbərliyi, rəşadətli Ordumuzun
igidliyi ilə düşmən işğalından
azad edildiyini diqqətə çatdı-

raraq Sentyabrın 27-də Anım
Günü zamanı Azərbaycan xalqının öz qəhrəman şəhid övladlarına böyük hörmət və ehtiram
bəslədiyini bütün dünyaya bir
daha nümayiş etdirdiyini vurğulayıb.
Qeyd edilib ki, prokurorluq
orqanlarında həyata keçirilən
hüquqi islahatlar nəticəsində
Azərbaycan Prokurorluğu milli
maraqların və qanunun aliliyinin təmin olunmasına, insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsinə
xidmət edən müasir dövlət
təsisatına çevrilib. Vurğulanıb
ki, prokurorluq orqanlarına
müasir dünyagörüşlü, bilikli və
dövlətçilik ideyalarına sadiq
gənc hüquqşünasların qəbulu
prokurorluğun
fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsinə təkan verib. Xüsusilə qeyd edilib ki,
bu gün prokurorluq orqanları
qanunların icra və tətbiq olunmasına prokuror nəzarətini və
ibtidai araşdırmaya prosessual
rəhbərliyi həyata keçirilməklə,

əlaqəli şəkildə yaxından iştirak
edəcək.
Daha sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin
Sərəncamı ilə ali xüsusi rütbə
verilmiş bir qrup prokurorluq işçisinə rütbələrin təqdim
edilməsi, xidməti fəaliyyətdə
fərqlənən əməkdaşların mükafatlandırılması, prokurorluq
əməkdaşları arasında keçirilmiş
şahmat turniri qaliblərinin, “Prokurorluğun dostu” mükafatına
layiq görülmüş media qurumları
və onların nümayəndələrinin
təltif olunması mərasimi keçirilib. Təltif olunmuş media qurumları arasında AZƏRTAC da
var.
Sonda milli prokurorluq
orqanlarının
yaradılmasının
104-cü ildönümünün qeyd
edilməsi ilə əlaqədar həyata
keçirilmiş silsilə tədbirlərə həsr
olunmuş video və prokurorluq əməkdaşlarının gündəlik
həyatından bəhs edən “Valideynimin peşəsi” adlı qısametrajlı film izlənilib.

Ombudsman Füzuli və Tərtərdə baş vermiş mina partlayışları
ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət ünvanlayıb
Azərbaycan Ombudsmanı Səbinə Əliyeva Füzuli və Tərtərdə baş
vermiş mina partlayışları ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət
ünvanlayıb. Bu barədə AZƏRTAC-a Ombudsman Aparatından
məlumat verilib.
Müraciətdə deyilir: “Dəfələrlə çağırışlar edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan
tərəfindən işğal dövründə Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərində
basdırılmış minaların dəqiq xəritələrinin
hələ də ölkəmizə təhvil verilməməsi hərbi
qulluqçularla bərabər, mülki şəxslərin də
həyat və sağlamlığı üçün ciddi təhlükə olaraq qalmaqdadır.
Təəssüflər olsun ki, 2022-ci sentyabrın
30-da Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş Yuxarı Dilağarda kəndinin minalardan

təmizlənməmiş ərazisində tank əleyhinə
minanın partlaması nəticəsində 1986-cı il
təvəllüdlü Əsədov Amid Fətullah oğlu və
2007-ci il təvəllüdlü Quluzadə Çərkəz Bahadur oğlu həlak olub, 1973-cü il təvəllüdlü
Quliyev Bahadur Məhi oğlu isə yaralanıb. Eyni zamanda, 2022-ci il oktyabrın
1-i tarixində Tərtər rayonunun işğaldan
azad edilmiş ərazisində yerləşən minalardan təmizlənməmiş “Üçüncü Sovxoz” adlı
yerdə piyada əleyhinə minanın partlaması
nəticəsində 1990-cı il təvəllüdlü Cabbarov

Nicat Novruz oğlu və 1976-cı il təvəllüdlü
Bayramov Rəfail Köçəri oğlu ağır xəsarət
alıb və ilkin məlumata əsasən ayaqları amputasiya edilib.
Bir daha beynəlxalq təşkilatlara
müraciət edərək, işarələnməmiş minaların insan həyatı üçün potensial təhlükə
mənbəyi olması ilə bağlı narahatlığımızı
təkrar diqqətə çatdırır və bununla əlaqədar
təxirəsalınmaz addımlar atmağa çağırırıq.
Ermənistan tərəfi minaların dəqiq
xəritələrini ölkəmizə təhvil verməklə
beynəlxalq humanitar hüquq normalarına əməl etməli, insan hüquqlarına hörmət
bəsləməli, regionda davamlı sülhün və
təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı üzərinə
düşən öhdəlikləri yerinə yetirməlidir”.

Bu gün Gürcüstanda ənənəvi olaraq “Tbilisoba” bayramı
qeyd olunur. İki gün davam edəcək bayram çərçivəsində paytaxt
Tbilisinin Orbeliani, Qudiaşvili meydanlarında, Heydər Əliyev,
Leqvtaxevi və Rike parklarının ərazilərində bayram yarmarkaları
açılıb. Gürcüstandakı milli azlıqların nümayəndələri də bayram
günündə xüsusi guşələr təşkil edib, milli mədəniyyət və mətbəx
nümunələrini nümayiş etdirirlər.
Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun rəhbərliyi ilə Tbilisidə
səfərdə olan nümayəndə heyəti, eləcə
də görkəmli ictimai-siyasi xadim Həsən
Həsənov bayram münasibətilə yaradılmış Azərbaycan guşəsi ilə tanış olublar.
Tbilisi meriyasının nəzdindəki Milli
Azlıqlar Şurasının azərbaycanlı üzvü və
guşənin təşkilatçısı Gültəkin Mustafayeva qonaqlara ətraflı məlumat verib. O,
səfirliyin dəstəyi ilə yaradılmış guşədə
Azərbaycanın
zəngin
mədəniyyət,
incəsənət və mətbəx nümunələrinin
sərgiləndiyini bildirib.
Gənc tarzən Ramin Pirməmmədovun
ifasında səslənən Azərbaycan musiqisi
guşəni ziyarət edənlərə xüsusi ovqat

bəxş edib.
Sonra E.Əzizov, H.Həsənov və səfir
Faiq Quliyev Orbeliani sarayının qarşısında təşkil olunmuş yarmarkaya və burada Tbilisi ilə qardaşlaşmış şəhərlərə
aid guşələrlə tanış olublar.
Tbilisinin meri Kaxa Kaladze
E.Əzizovu və nümayəndə heyətinin
üzvlərini mehribanlıqla qarşılayıb, Bakı
guşəsi barədə qonaqlara məlumat verib.
Qeyd edək ki, oktyabrın 1-də həm də
“Tbilisinin fəxri vətəndaşları” təltif olunacaqlar.
“Tbilisinin fəxri vətəndaşı” adına elm,
mədəniyyət, incəsənət, siyasət və iqtisadiyyat sahələrində xüsusilə fərqlənən

şəxslər layiq görülürlər. Bu dəfə “Tbilisinin fəxri vətəndaşı” adına Azərbaycanın
tanınmış ictimai-siyasi xadimi Həsən
Həsənov layiq görülüb.
“Tbilisinin fəxri vətəndaşı” adını daşıyan vətəndaşlara diplomla yanaşı,
şəhərin simvolik açarı da təqdim olunur.
Qeyd edək ki, bu günədək “Tbilisinin
fəxri vətəndaşı” adına layiq görülənlər
sırasında beş Azərbaycan vətəndaşı da
var.
“Tbilisinin fəxri vətəndaşı” adını
alan ilk azərbaycanlı bu şəhərdə anadan olmuş görkəmli dirijor və bəstəkar,
SSRİ Xalq artisti Niyazi olub. O, bu ada
1982-ci ildə layiq görülüb.
Gürcüstan
paytaxtının
ikinci
azərbaycanlı fəxri vətəndaşı məşhur
müğənni, SSRİ Xalq artisti və Gürcüstanın Əməkdar incəsənət xadimi Rəşid
Behbudovdur. Ona bu fəxri ad 1987-ci
ildə verilib.
Fəxri
vətəndaşlar
arasında
Azərbaycanın hazırkı iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun da adı var. O, bu
ada 2009-cu ildə layiq görülüb.
Azərbaycanlı iş adamı Şahin Mövsümov da bu fəxri adı daşıyır. 2012-ci
ildən “Tbilisinin fəxri vətəndaşı”dır.
Gürcüstan
paytaxtının
beşinci azərbaycanlı “fəxri vətəndaşı”
Azərbaycanın Xalq artisti, ölkəmizin
Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğludur.
Fəxri ad ona 2015-ci ildə verilib.
Həsən Həsənov “Tbilisinin fəxri
vətəndaşı” fəxri adına layiq görülmüş
6-cı şəxsdir.
Məlumat üçün bildirək ki, bu bayramın əsası 1979-cu ildə qoyulub.
“Tbilisoba” bayramı və “Tbilisinin fəxri vətəndaşı” adının verilməsi
ənənəsi 1988-ci ildən 1995-ci ilə qədər
dayandırılıb.
Lakin 1995-ci ildə “Tbilisoba” bayramının təntənəli keçirilməsi bərpa olunub və fəxri adın verilməsi də bayramın
tərkib hissəsi kimi davam etdirilib.

Xətayi ƏZİZOV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Tbilisi
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Bolqarıstan Prezidentinin vurğuladığı kimi, ölkəsi ilə Azərbaycan arasında
diplomatik münasibətlərin qurulduğu 30 il
ərzində hər iki dövlətin əməkdaşlığı dinamik inkişaf edib. Bir çox istiqamətlərdə,
xüsusilə neft-qaz sahəsində həyata
keçirilən
səmərəli
dialoq
uğurlu
nəticələrlə yekunlaşıb. Məsələn, Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun həm Bolqarıstan, həm də Avropa
qitəsi üçün strateji əhəmiyyətə malik bir
layihənin olacağı əvvəlcədən proqnoz-

də gözəl zəmindir”.
Yeri gəlmişkən, Yunanıstan–Bolqarıstan Qaz İnterkonnektoru kimi bir strateji
layihə həm Bolqarıstan, həm də Şərqi
Avropa üçün çox mühüm önəm daşıyır.
Bu interkonnektor Bolqarıstana ilk dəfə
olaraq Azərbaycandan təbii qaz almağa
imkan verəcək. Bu, təbii ki, Avropanın
enerji xəritəsini dəyişdirəcək, həmçinin
təkcə Bolqarıstanla deyil, həmçinin bütün
region dövlətləri ilə iqtisadi əməkdaşlığın
inkişafını şərtləndirəcək.
Xatırladaq ki, ekspertlər tərəfindən

məqsədyönlü əməkdaşlıq yaranmasaydı,
ardıcıl nailiyyətlərə də imza atmaq mümkün deyildi.
Sözügedən interkonnektor barədə
onu da deyək ki, 2013-cü ilin sentyabrında “Bulgargaz EAD” “Şahdəniz-2”
çərçivəsində ildə 1 milyard kubmetr qazın
alınması ilə bağlı 25 illik saziş imzalayıb.
2019-cu ilin mayında isə Bolqarıstanın
Kirkovo bölgəsində Yunanıstan–Bolqarıstan İnterkonnektorunun təməlqoyma
mərasimi keçirilib.
İnterkonnektorun
işə
salınması

laşdırılıb. Artıq bununla Avropanın enerji
xəritəsinin yenidən cızıldığı qənaəti tam
təsdiqini tapıb.
Burada Prezident İlham Əliyevin Bolqarıstana səfəri çərçivəsində mətbuata
bəyanatında səsləndirdiyi bir məqamı
da xatırlatmaq yerinə düşər. Dövlətimizin
başçısı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol barədə
fikir bildirərək, deyib: “Avropa İttifaqı
ilə Azərbaycan arasında bu yaxınlarda enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq
haqqında Memorandum imzalanmışdır.
Bu memoranduma əsasən, növbəti bir
neçə ildə biz Avropaya qaz ixracatımızı
ən azı 2 dəfə artıracağıq və buna imkan
var. Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrdir. Yeni və
çoxşaxəli qaz nəqliyyat infrastrukturu
bizə imkan verir ki, bir çox ölkələri təbii
qazla təmin edək. Əlbəttə ki, bu sahədə
əldə edilmiş uğurlar gələcək planlar üçün

Yunanıstanın
Komotini
bölgəsində
Azərbaycan təbii qazını Bolqarıstana
nəql edəcək Yunanıstan–Bolqarıstan
İnterkonnektorunun reallaşması TAP-ın
inkişafında mühüm bir mərhələnin başlanğıcı, Cənub Qaz Dəhlizinin isə yeni
qollarla şaxələnməsinin göstəricisi kimi
dəyərləndirilib.
Cənub Qaz Dəhlizinin, onun yeni
qolu Yunanıstan–Bolqarıstan İnterkonnektorunun ərsəyə gəlməsi, Azərbaycan
qazının ən çox ehtiyac olan vaxtda Avropaya tədarükünün mümkün olması
ölkələrimiz arasında yüksək səviyyəli
əməkdaşlığın, həmrəyliyin, qarşılıqlı etimad və dəstəyin nəticəsidir. Əgər tarixi
İstanbul Sazişi imzalanmasaydı, Cənub
Qaz Dəhlizi gerçəkləşməyəcəkdi. 2015-ci
ildən etibarən Cənub Qaz Dəhlizi üzrə
Məşvərət Şurası formatında ölkələrimiz
arasında mütəmadi sıx təmaslar, yüksək
əlaqələndirmə, məsuliyyətli davranış və

 olqarıstanın,
B
ümumən,
CənubŞərqi Avropanın şaxələndirilmiş enerji təchizatında, istehlakçıların sərfəli
və təmiz enerjiyə çıxışında strateji
əhəmiyyətli hadisədir.
Bir sözlə, bu qaz interkonnektorunun
işə salınması Azərbaycan–Bolqarıstan
strateji tərəfdaşlığını yeni bir mərhələyə
qaldıracaq və Strateji Tərəfdaşlıq haqqında 2015-ci il tarixli Bəyannamə
əsasında qurulan münasibətləri daha da
dərinləşdirəcək.
Azərbaycanla Bolqarıstan arasında münasibətlərin genişləndirilməsi ilə
bağlı o da qeyd edilməlidir ki, hər iki ölkə
hazırda bir sıra innovativ sahələrdə də
əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirir.
Məsələn, informasiya texnologiyaları və
süni intellekt sahəsi araşdırılır. Əlbəttə,
bu istiqamətdə qarşıda “yaşıl enerji”, karbon neytrallığı ilə bağlı müəyyən çağırış-

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bolqarıstan ilə Azərbaycan
arasında yüksək səviyyəli strateji
əməkdaşlıq mövcuddur. Əlbəttə,
bu əməkdaşlıq bir çox sahələri, o
cümlədən, enerji təhlükəsizliyini
əhatə edir. Bu mövzu hazırda qlobal
gündəliyin ən üstün mövzularından
biridir.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Strateji tərəfdaşlığa
əsaslanan münasibətlər
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günlük müharibənin nəticələri regionda inkarolunmaz reallıqlar
yaradıb. Mövcud reallıqlar Ermənistanda qəbul edilmədikcə, vəziyyət
bir az da mürəkkəbləşir. Artıq bütün siyasi kuluarlarda Ermənistanın düşdüyü
qeyri-müəyyən vəziyyət, geostrateji proseslərdə Azərbaycan–Türkiyə
dostluğu faktorunun danılmaz ağırlığı etiraf edilir. Hətta özünün revanşist
siyasi proqramları ilə daha çox gündəmə gələn və Paşinyan hakimiyyətinin
ən qatı əleyhdarı olan eks-prezident Robert Köçəryan da məsələnin onlar
üçün arzuolunmazlığını etiraf edir.

Əlbəttə, Paşinyan hakimiyyətindən narazı
elektoratın yeganə ümidinə çevrilmiş Köçəryan
hazırki vəziyyəti sıravi revanşistlərdən daha
yaxşı anladığı üçün əvvəlki barışmaz tərzini
nisbətən kənara qoymuşdur. O da yaxşı dərk
edir ki, hakimiyyətə gəlsə, bütün Ermənistan
xalqı arxasında dayansa da, qatar artıq getmişdir. Ümid bəslədiyi Rusiya və Fransanın
proseslərə birbaşa müdaxiləsi mümkünsüz-

kunda bərabər təmsil olunduğu Türkiyə ilə
Ermənistana görə qarşı-qarşıya gəlməyəcəyi
də bəllidir. Bir sözlə, Köçəryana görə artıq
ABŞ və Fransa Azərbaycana təsir rıçaqlarına
malik deyil.
Köçəryan xəsisliklə olsa da, Ermənistanın
düşdüyü aporiyanı izah etməyə çalışıb. O, bütün bunların kökündə səbəb kimi Azərbaycan–
Türkiyə birlik tandeminin regionda yeni güc

Revanşistlər də geri çəkilirlər

lar var. Hazırda bu məsələlər üzərində
fikir mübadiləsi aparılır. Eyni zamanda,
Bolqarıstan gübrə istehsalını nəzərdən
keçirir. Bütün bunlarla yanaşı, avtomobil və ehtiyat hissələrinin istehsalı,
kənd təsərrüfatı, qida istehsalı, əczaçılıq
sahələrində böyük potensialın reallaşdırılması da diqqət mərkəzində saxlanılır.
Nəqliyyat sahəsinin inkişafı da hər
iki ölkə üçün prioritet təşkil edir. Bu
mənada Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi hər iki respublika
üçün böyük tarixi əhəmiyyət daşıyır. Bu
layihənin həyata keçirilməsi Bolqarıstanın Azərbaycan tərəfdən Avropa İttifaqı
bazarına giriş kimi, Azərbaycanın isə Bolqarıstan üçün Mərkəzi Asiya regionuna
çıxış imkanı kimi rolunu daha da artırır.
Coğrafi yerləşməni, Avropa və
Azərbaycanın dəmir yolu sistemini
birləşdirmək üçün ölkəmizin həyata keçirdiyi layihələri, respublikamızdan keçən

yüklərin artan həcmi nəzərə alınsa, daşımalar sahəsində də böyük potensial
mövcuddur. Yalnız bu ilin ilk yarısında
Azərbaycandan tranzit 30 faizdən çox
artıb.
Sonda qeyd edək ki, Bolqarıstan
Azərbaycanla birlikdə 1998-ci ildən
Avrasiya nəqliyyat dəhlizi layihəsində
(TRASECA) də iştirak edir. İki dövlət

arasında həmçinin, regional təşkilat olan
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
çərçivəsində də sıx münasibətlər
mövcuddur. Bütün bunlarla bərabər,
Azərbaycanla
Bolqarıstan
arasında
indiyədək iqtisadi sahələri əhatə edən bir
sıra önəmli sənədlər imzalanıb.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

ADA Universitetində silsilə media seminarları keçirilir
Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) təşkilatçılığı ilə
gənclərin media sahəsində fəal iştirakına şərait yaratmaq,
yaradıcı-innovativ potensialını stimullaşdırmaq, xarici
təcrübəyə əsaslanan nəzəri biliklərinin artırılması və yerli
mediada tətbiqini reallaşdırmaq, bu istiqamətdə təcrübə
mübadiləsini həyata keçirmək üçün xarici mütəxəssislərin cəlb
edilməsiylə silsilə seminarların keçirilməsinə başlanılıb.
MEDİA-dan qəzetimizə bildirilib
ki, seminarların keçirilməsində əsas
məqsəd xarici mütəxəssisləri cəlb
etməklə Azərbaycan universitetlərində
jurnalistika
ixtisası
üzrə
təhsil
alan tələbələrin beynəlxalq media
təcrübəsinə yiyələnmələrinə dəstək
olmaqdır.
Silsilə seminarlar çərçivəsində
ilk olaraq Medianın İnkişafı Agentliyi və ADA Universiteti arasında bu
il imzalanan əməkdaşlıq memorandumunun tərkib hissəsi kimi media

sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması məqsədilə Universitetin Kommunikasiya və rəqəmsal media ixtisasının tədrisində xarici mütəxəssislərin
cəlb olunmasına başlanılıb. Agentliyin dəstəyi ilə cari tədris ilində
Universitetdə kommunikasiya, marketinq və ictimai əlaqələr üzrə müvafiq
fənləri Udin və Milan universitetlərinin
məzunu, kommunikasiya və marketinq, peşəkar brendin formalaşması
üzrə strateji planlama istiqamətində
ixtisaslaşan, Azərbaycan və Mərkəzi

Asiya üzrə biznes brendləri ilə yaxından işləyən Tatyana Ravalli tədris
edəcək.
Qeyd edək ki, Medianın İnkişafı Agentliyi müxtəlif universitetlərdə

jurnalistika ixtisası üzrə təhsil alan
tələbələrin xarici mütəxəssislərin
cəlb olunduğu silsilə seminarlarda
mərhələli şəkildə iştirakı istiqamətində
layihənin icrasını davam etdirəcək.

Azərbaycan mediasının uğurları
Polşada keçirilən konfransda səslənib
Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyi
(MEDİA) ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları
Bürosunun Polşada keçirilən konfransında öz nümayəndəsi
ilə təmsil olunub, milli jurnalistikamızın uğurları və hədəfləri
iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb.

dür. Köçəryan İrəvanda keçirdiyi mətbuat
konfransında açıq şəkildə bildirib ki, Rusiya
Ermənistanla Azərbaycan arasında toqquşmalara yol verməmək üçün əlindən gələni edir
və edəcəkdir. Amma Rusiya yalnız diplomatiyadan istfadə edə bilər. Bakıya qarşı Kremlin
Ermənistan maraqlarına görə hərbi müdaxilə
edəcəyinə inanmaq absurddur.
Sözsüz ki, baş revanşist Rusiyanın
Azərbaycanla olan müttəfiqlik müqaviləsinin
buna mane olacağını anlayır və yaxşı bilir ki,
rusların Ukraynada ağır hərbi əməliyyatlar
aparması, tamam başqa geopolitik maraqlardan çıxış etməsi günün reallığıdır.
Köçəryan yaxın günlərdə baş vermiş sərhəd
insidentində də yaxşı gördü ki, Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsində digər KTMT
ölkələri nəinki neytral mövqe ortaya qoydular,
hətta Azərbaycan əleyhinə heç bir müdaxilə
üçün əsas olmadığını birmənalı müdafiə
etdilər.
Bu
məsələdə
istər
Paşinyan
hakimiyyətinin, istərsə də revanşistlərin ən
çox ümid bəslədikləri Fransanın NATO blo-

balansının yaratdığını yaxşı anlayır. Və
dolayısıyla etiraf edərək deyir ki, Ərdoğan
ölkəsinin milli maraqlarının qorunması üzrə
ustad dərsi nümayiş etdirir – heç bir təzyiqlərə
məhəl qoymur. O, heç bir böyük dövlətin regiona müdaxilə edib Ermənistan tərəfini üstün
tutmasına imkan verməz. Bizim regiondakı nüfuzumuz azalıb və düzünü desək, biz
özümüz bunu plintus səviyyəsinə çatdırmışıq. Biz danışıqlar masasının ətrafında deyil,
üzərindəyik.
Revanşistlərin əsas ümid yeri olan
Ermənistanın eks-rəhbəri cəmiyyətin onlardan qərarlar tələb etdiyini, digər tərəfdən bu
qərarların ölkə daxilində iğtişaşlara səbəb ola
biləcəyini istisna etmədiyini də açıqlayıb.
Beləliklə, Cənubi Qafqazın siyasi reallığında Ermənistan adlı dövlətin heç bir
rolu qalmayıb. Ermənistanın müharibədə
məğlubiyyətinin nəticələri özünü hər gün daha
aşkar şəkildə göstərməkdə, yeni dəyişilməz
geosiyasi vəziyyətin mənzərəsini açmaqdadır.

Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”

Qurumdan qəzetimizə verilən
məlumata görə, ənənəvi toplantıda Medianın İnkişafı Agentliyinin
Beynəlxalq əlaqələr və strateji planlaşdırma işçi qrupunun rəhbəri Rasim Bağırov çıxışında bildirib ki, informasiya texnologiyaları və qlobal
kommunikasiyanın davamlı inkişaf
etdiyi bir dövrdə medianın rolu və
əhəmiyyəti daha da artır. Bu baxımdan, media subyektləri və jurnalistlərin

iş şəraitinin yaxşılaşdırılması xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir və qeyd olunan
istiqamətdə həm milli qanunvericilik, həm də beynəlxalq müqavilələrin
tələbləri nəzərə alınmaqla çoxşaxəli
tədbirlər görülür.
Təmsilçimiz toplantıda qeyd edib
ki, Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyi peşəkar jurnalist qurumlarına dəstək göstərmək,
institusional quruculuq işlərini davam

etdirmək, eyni zamanda, bu sahədə
kommunikasiya texnologiyaları və innovasiyaların tətbiqini təşviq etmək
istiqamətində uğurla fəaliyyət göstərir.
“Media haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu çərçivəsində
ölkəmizdə
jurnalistlərin
azadlığı
qorunur, onların peşə fəaliyyətinə
müdaxilənin yolverilməzliyi təmin edilir. Azərbaycanda media subyektlərinin
öz vəzifələrini yerinə yetitməsi
üçün əlverişli şərait yaradılmasını
nəzərdə tutan davamlı dövlət siyasəti
gerçəkləşdirilir.
Beynəlxalq media konfransında
Rasim Bağırov AZƏRTAC-ın müxbiri
Məhərrəm İbrahimov və AZTV-nin operatoru Sirac Abışovun Ermənistanın 30

Amerikalı senator bu ölkədə yaşayan soydaşımızın
Ermənistanla bağlı müraciətini cavablandırıb
ABŞ senatoru Tim Keyn Azərbaycan icmasının fəal üzvü
Türkan Tahirlinin Ermənistanın son hərbi təxribatları ilə bağlı
müraciətinə cavab verib.
Diasporla
İş
üzrə
Dövlət
Komitəsindən
bildiriblər ki, senator cavab məktubunda cari ildə
Azərbaycanla ABŞ arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinin qeyd edildiyini bildirib. İki ölkənin xalqlarının uzun illər
ərzində məhsuldar əlaqələri paylaşdığına, ABŞ-la Azərbaycan arasında sıx ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin
mövcud olduğuna, Kosovo, İraq və

Əfqanıstandakı beynəlxalq sülhyaratma əməliyyatlarında tərəfdaşlıq
edildiyinə
və
Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin dəstəklənməsi
sahəsində birgə əməkdaşlığa diqqət
cəlb edilib.
ABŞ Senatının 2022-ci ilin martında Qarabağda minatəmizləməyə
iki milyon ABŞ dollarının ayrılmasına dair hərtərəfli təxsisat paketi
qəbul etdiyini xatırladan senator bu

illik işğalından azad olunmuş Kəlbəcər
rayonu ərazisində öz vəzifə borclarını yerinə yetirərkən şəhid olmasını,
mina xəritələri təqdim edilmədikcə belə
hadisələrin sayının arta biləcəyini qeyd
edib. Ölkəmizin təmsilçisi regionun
gələcəyi naminə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə və sülhsevər niyyətlərinə
qarşılıqlı hörmətin vacibliyini, Cənubi
Qafqazda sülhün alternativinin olmadığını vurğulayıb.

T.RÜSTƏMOV,
“Xalq qəzeti”
addımı dəstəklədiyindən məmnun
olduğunu, eləcə də ABŞ-ın minasızlaşdırma səylərinin etibarlı şəkildə
maliyyələşdirməsini, o cümlədən, belə
yardımın bütün Qarabağ regionuna
göstərilməsini dəstəklədiyini söyləyib.
Tim Keyn hazırda Cənubi Qafqaz
bölgəsində vəziyyətin qeyri-sabit qaldığını, münaqişənin uzunmüddətli
siyasi həllinə nail olmaq üçün
Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin
birgə işləməsi zərurətini vurğulayıb.
“Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin
üzvü olaraq sizin fikirlərinizi nəzərə alacağam və ABŞ-la Azərbaycan arasındakı mühüm əlaqələri dəstəkləməkdə
davam edəcəyəm”, – deyə senator
əlavə edib.

“Xalq qəzeti”
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Azərbaycanın yeni reallıqları – dünyada,
ölkəmizdə və mənim həyatımda

Son 30 ildə Avrasiyanın 60-dan çox şəhərində
olsam da, Şuşaya ayağım dəyməmişdi
Moskva, Vaşinqton və
Brüsseldən çağırışlar

Ər-Riyad Ciddədən də isti idi.
Termometrlər, az qala, əlli dərəcəni
göstərirdi. Bələdçi dedi ki, üç dəqiqəyə
Azərbaycan səfirliyinə çatırıq. Allah
bilir nə qədər sevinirdim. Diplomatiyanın əlifbasını bilənlərə də məlumdur ki,
hansısa şəhərdəki səfirliklərin ərazisi
artıq həmin ölkənin deyil, səfirlik açmış
ölkənin ərazisidir.
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Qarabağ münaqişəsinə görə Ermənistanla
heç bir siyasi-diplomatik əlaqə qurmayan Türkiyə və Pakistandan sonra
üçüncü ölkədir. Həmin ölkənin əhalisi
də bizə həddən artıq xoş münasibət
göstərirdi. Bütün bunlara baxmaya-

Bir oğlum Şuşaya, biri Ağdama...

B

əli, müharibə 2020-ci ilin noyabrında bitib. Mübarizə isə hər an,
hər gün və hər ay davam edir. Azərbaycan əsgərinin rəşadəti,
xalq – ordu, xalq – iqtidar birliyi və Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin qətiyyəti nəticəsində ölkəmizin tarixi
Qələbəsi ilə başa çatan İkinci Qarabağ müharibəsi təkcə ölkəmizdə
və regionda deyil, bütün böyük ölkələrdə yeni reallıqlar yaradıb. Yəni
mübarizə artıq başqa müstəvilərdə, yeni mərhələdə davam etdirilir.

yaq, səfirlikdə özümü Qəbələdəki kimi
hiss edirdim. Orada olduğumuz saatları qələmə alarkən yazıya belə bir
sərlövhə vermişdim: “Yurdum, yuvam,
məskənim olmayan... Vətənim”. Bu yazını “Xalq qəzeti”ndə oxuyan akademik
Budaq Budaqov şöbə müdirimiz Telman Heydərova zəng edərək demişdi:

“Kəlbəcər də, Laçın da, Şuşa, Ağdam,
Zəngilan da, Qubadlı da sizin müxbirinizin yurdu, yuvası, məskəni olmayan
Vətənidir. Bu dərdin ağırlığından da yazın”.
... Bu gün mərhum akademikin xatırlatdığı ünvanların hamısı artıq mənim
məhz yurdum, yuvam, məskənim olan

Heydər Əliyev — 100

“Heydər Əliyev İli” ulu öndərə
ümumxalq məhəbbətinin ifadəsidir
“Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 29 sentyabr 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə
2023-cü il ölkəmizdə “Heydər Əliyev İli” elan edilmişdir.
Ümummilli lider, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və
qurucusu Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ilinin
tamam olması şərəfinə qarşıdakı ilin ölkəmizdə “Heydər Əliyev
İli” elan edilməsi xəbəri cəmiyyətin bütün təbəqələrində hədsiz
sevinclə qarşılanmışdır.
Ötən günlərdə siyasi partiya və
vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından,
ayrı-ayrı
kollektivlərdən
aldığımız
xəbərlərdə, redaksiyamıza ünvanlanan zənglərdə, göndərilən məktub
və rəylərdə bu qərar dünya miqyaslı
siyasət və dövlət xadiminin dövlətçilik
ənənələrimizin dirçəldilməsi, yaşadılması və bərpa edilməsi sahəsində misilsiz xidmətlərinə, çağdaş tariximizdə
tutduğu müstəsna mövqeyinə
xalqımızın və dövlətimizin qədirbilən
münasibətinin
növbəti
parlaq
təcəssümü kimi qiymətləndirilir.
Prezident sərəncamının doğurduğu
böyük məmnunluğun əks-sədası olaraq bu açıqlama, rəy və mülahizələrdə
bildirilir ki, sənəddə dahi şəxsiyyətin
müstəqil Azərbaycan Respublikasının
bugünkü tərəqqisində, ən əsası, qalib
ölkə kimi beynəlxalq aləmdə tanınmasında rolu və xidmətləri sevgi-sayğı
ilə əksini tapmışdır. Qeyd edilir ki, ulu
öndərin dövlətimiz, xalqımız qarşısındakı xidmətləri hər an, hər gün gözümüzün önündədir. Bugünkü Azərbaycanın
reallıqları Heydər Əliyev siyasətinin
təntənəsidir. 2023-cü ilin Azərbaycanda
“Heydər Əliyev İli” elan edilməsi isə
bu dahi şəxsiyyətin fəaliyyətinin ayrı-ayrı istiqamətlərinin daha dərindən
araşdırılmasına, zəngin irsinin əhatəli
təbliğinə geniş imkanlar yaradacaq.
Doğrudan da, ümummilli lider
Heydər Əliyevin fəaliyyəti, ideya-siyasi
və idarəçilik irsi çox zəngindir. Heydər
Əliyev irsi Azərbaycan xalqının milli

Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN
Bakı, Azadlıq meydanı,
10 dekabr 2020-ci il
Vətənimdir. Bu, Azərbaycanın yaratdığı
yeni reallıqlardır.

Hamının yadındadır. Otuz ilə yaxın
idi ki, dünyanın bütün güc mərkəzləri
və aparıcı beynəlxalq təşkilatların
rəhbərləri ayda bir dəfə bəyanat yayırdılar ki, biz münaqişənin həllinə müdaxilə
etmək istəmirik, tərəflər öz aralarında
kompromisə gəlsinlər. Bu, sadəcə ikiüzlülük və riyakarlıq idi. Çünki mənim
ölkəmin ərazisinin 20 faizi on illər boyu
işğal altındadırsa, bir milyondan artıq
soydaşımın bütün hüquqları ayaq altına atılaraq qaçqın-köçkünə çevrilibsə,
mənim xalqım Xocalı soyqırımına
məruz qalıbsa, onda işğalçı, terrorçu,
təxribatçı, vandal və qarətçi ölkə ilə necə
kompromisə gedə bilərəm?
İndi isə Azərbaycan rəsmilərinə
Moskvadan, Vaşinqtondan, Brüsseldən
gələn telefon zənglərinin sayını bilən
yoxdur. Hamı çalışır ki, münaqişənin
tam həll edilməsi prosesində iştirak etsin və imzalanacaq tarixi sənəddə onun
da adı çəkilsin. Bunun isə bir adı var:
Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlar.
Yəni, mübarizə yeni mərhələdə davam
edir.

“Yurdum, yuvam, məskənim
olmayan... Vətənim”

Azərbaycanın
torpaqlarını işğaldan azad etməsi heç
də mübarizənin başa çatması
demək deyildir. Bu günə qədər
siyasi və hərbi sahələrdə davam
etdirilən mübarizə bundan sonra çox fərqli cəbhələrdə davam
edəcəkdir.

sərvəti, xəzinəsidir. Hələ bundan sonra neçə-neçə nəsillər bu məktəbdən
bəhrələnəcək, Azərbaycanın davamlı
inkişafına öz töhfəsini verəcək. Böyük rəhbərin istər Azərbaycanda
hakimiyyətinin birinci mərthələsi (1969-1982), istər Naxçıvan dövrü (1990-1993), istərsə də müstəqilliyimizin
bərpasından sonrakı illəri ayrı-ayrılıqda çağdaş siyasi tariximizin parlaq və
zəngin səhifələrini təşkil edir. Ulu öndər
Heydər Əliyev hər bir azərbaycanlının
qəlbində özünə əzəmətli bir abidə ucaldıb. O abidənin adı müasir müstəqil
Azərbaycan dövlətidir. Heydər Əliyev
və Azərbaycan məfhumlarının birgə
ifadə olunması xalqımızın qüdrətli oğlunun bənzərsiz həyatının və titanik
fəaliyyətinin aydın mənzərəsini yaradır.
Yeni Azərbaycan Partiyası Xətai
rayon təşkilatının sədri, siyasi
elmlər doktoru Vüqar Rəhimzadə
isə sərəncamla bağlı qəzetimizə
müsahibəsində
aşağıdakıları
söylədi:
– 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli”
elan edilməsi haqqında dövlət başçısının sərəncamında da vurğulandığı
kimi, ulu öndər Heydər Əliyev öz xalqını zamanın mürəkkəb tarixi-siyasi sınaqlarından uğurla çıxarmış və ardıcıl
mübarizə apararaq onu müstəqilliyə qovuşdurmuş qüdrətli şəxsiyyətdir: “Davamlı yüksəliş yolunda inamla irəliləyən
müasir Azərbaycan ulu öndər Heydər
Əliyevin həyat amalının təntənəsidir”.
Azərbaycana
rəhbərliyinin
birinci

dövründə Heydər Əliyev özünün böyük idarəçilik bacarığı, polad iradəsi
və yüksək vətənpərvərliyi sayəsində,
uzaqgörən və məqsədyönlü qərarları
ilə çox qısa müddətdə respublikamızda
sosial-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni
sahələrin inkişafında böyük sıçrayışa
nail olmuşdur. Ulu öndərin xalqın yaradıcılıq enerjisini bir məqsədə yönəltməklə
tarixi yaddaşın bərpası istiqamətindә
atdığı qətiyyətli addımlar o dövrdə milli
ruhun canlanmasına xidmət göstərmiş,
özünüdərki və soykökə qayıdışı təmin
etmiş, müstəqil dövlət quruculuğuna
aparan yolun təməl daşına çevrilmişdir.
Böyük siyasi iradəyə, sarsılmaz
əqidəyə malik olan ulu öndər Heydər
Əliyevin tükənməz dövlət idarəçiliyi istedadı onun SSRİ-nin rəhbərlərindən
biri kimi çalışdığı və irimiqyaslı layihələr
həyata keçirdiyi illərdə özünü bir daha
parlaq surətdə təzahür etdirmişdir.
Ümummilli lider bütün varlığı ilə sevdiyi və canından əziz bildiyi doğma
xalqının mənafelərini daim önə çəkmiş,
respublikamızın malik olduğu bütün imkanlardan onun inkişafı üçün istifadə
etmişdir. Heydər Əliyevin zəngin həyat
yolu və müstəsna fəaliyyətinin bütün mərhələləri bir-birini tamamlayır,
dövlətinə, xalqına sıx bağlılığın, milli
dövlәtçilik məfkurəsinə sadiqliyin əyani
təcəssümüdür.
Üzümüzə gələn 3 oktyabr ulu öndər
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə ilk dəfə

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, son otuz
ildə Avrasiyanın 60-dan çox şəhərində
səfərdə olsam da, buradan-buraya
– Şuşaya ayağım dəyməmişdi. Hər
dəfə uşaqlara deyirdim ki, bizdən ötdü,
Alllah Şuşanı, Ağdamı görməyi sizə
qismət eləsin. Sən demə, bizdən hələ
tam ötməyibmiş. Allaha şükür ki, mən
getməsəm də, övladlarımdan ikisi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olublar.
Mətbuat vasitələri bu yay Təhsil
Nazirliyinə istinadən xəbər verirdilər ki,
iyulun 31-də bu nazirliyin təşkilatçılığı
ilə “2007–2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı” və “Hökumətlərarası
Təqaüd
Proqramları”
çərçivəsində
dünyanın bir sıra nüfuzlu ali təhsil
müəssisələrində təhsil almış bir qrup
məzunun işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonuna səfəri təşkil olunub.
Səfərdə iştirak edən 71 nəfər məzunun
siyahısında mənim övladım – Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Sadiq Qaçayev də
var idi.
Başqa bir xəbərdə isə bildirilirdi ki,
Şuşada keçirilən mədəniyyət tədbirini
işıqlandırmaq üçün bu qədim diyarımıza
50-dən çox mətbuat təmsilçisi getmişdir.
Həmin 50 nəfərin sırasında isə mənim
televiziya operatoru işləyən oğlum Cavid Qaçayevin də adı var idi və o, Şuşadan çox böyük təəssüratlarla qayıtsa
da, “Zəfər yolu”ndan və yol boyu rastlaşdıqları bərpa-quruculuq işlərindən daha
çox danışır.
Bu, Prezident İlham Əliyevin və
Azərbaycan Ordusunun yaratdığı yeni
reallıqların daha bir nümunəsidir. Həmin
nümunələr beynəlxalq aləmdə də göz
önündədir, ölkəmizdə də, hər birimizin
həyatında da.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”
müstəqil Azərbaycan dövlətinə Prezident seçildiyi gündür. Artıq həmin
tarixdən bizləri 29 illik zaman ayırır. 29
ildə Azərbaycanın keçdiyi inkişaf yoluna nəzər salsaq görərik ki, hər bir addım torpağa, Vətənə bağlılığın fonunda dövlətimizin, xalqımızın gələcəyinə
xidmət edən qərarlarla zəngindir. Ulu
öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışı ilə Azərbaycan yenidən quruldu. Dövlətçiliyin əsasları yaradıldı.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
ilk Konstitusiyasının qəbul olunması
və bütün sferaları əhatə edən köklü
islahatların həyata keçirilməsi, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu, nizami
ordunun yaradılması ulu öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında
müstəsna xidmətləridir.
Ulu
öndər
Heydər
Əliyevin
dövlətimiz, xalqımız qarşısında
ən
böyük xidmətlərindən biri 2003-cü ildə
xalqa müraciətində qarşıdakı dövrdə
Azərbaycanı möhkəm təməl üzərində
uğurla inkişaf etdirməyə qadir ünvanı
göstərməsi oldu. 2003-cü ildə xalqın
böyük əksəriyyətinin səsini qazanaraq
Prezident seçilən cənab İlham Əliyev
son 19 ildə ulu öndərin siyasi kursunu bütün istiqamətlərdə uğurla davam
etdirir. Dövlətimizin qətiyyəti, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
ordumuzun gücü, qüdrəti, xalqımızın
birliyi sayəsində Heydər Əliyevin şah
əsəri olan güclü Azərbaycan dövləti
ərazi bütövlüyünü qorumağa qadir
oldu. 44 günlük Vətən müharibəsində
şanlı Zəfərimiz Azərbaycanın qarşısında yeni imkanlar yaradır.
YAP Xətai rayon təşkilatının
sədri
sonda qeyd etdi ki, dahi
şəxsiyyətin irsinin təbliği məqsədilə
yaradılmış Heydər Əliyev Fondunun
görəcəyi işlərə, gerçəkləşdirəcəyi
layihələrə, önəmli hədəflərə “Heydər
Əliyev İli” layiqli töhfəsini verəcək:
“Ümumiyyətlə, çoxşaxəli fəaliyyəti
ilə Azərbaycan dövlətinin daha da
qüdrətlənməsinə öz töhfələrini verən
Heydər Əliyev Fondunun ölkə daxilində,
eyni zamanda, xaricində həyata keçirdiyi layihələr ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır. Heydər Əliyev
yolu isə bundan sonra da Azərbaycana
möhtəşəm uğurlar qazandıracaq”.

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Anlaşma Memorandumu imzalanıb
Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin (4SİM)
nümayəndələri Qazaxıstanın Astana şəhərində “Tech Hub Limited” müəssisəsinin
təmsilçiləri ilə görüşüb, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, fintex və vençur kapitalı
sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparıblar.
İqtisadiyyat Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib
ki, görüş çərçivəsində 4SİM və “Tech Hub Limited”
arasında ikitərəfli əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Sənəddə tərəflər arasında

rəqəmsal iqtisadiyyat və 4Sİ texnologiyaları üzrə
təcrübə mübadiləsinin, birgə tədqiqatların aparılması, sənaye sahəsində rəqəmsal həllər mövzusunda təlim və tədbirlərin təşkili, süni intellekt,

əşyaların interneti və mobillik üzrə birgə təşəbbüs
və layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Səfər çərçivəsində 4SİM-in nümayəndələri “Astana” beynəlxalq maliyyə mərkəzi ilə də tanış olublar.
Məlumat üçün bildirək ki, “Tech Hub Limited”
müəssisəsi “Astana” beynəlxalq maliyyə mərkəzinin
nəzdində fəaliyyət göstərir və Dünya İqtisadi Forumunun Dördüncü Sənaye İnqilabı Şəbəkəsinin
Qazaxıstandakı Afiləedilmiş Mərkəzinə evsahibliyi
edir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 374 Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2022-ci il
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturunun və işçilərinin say həddinin
təsdiq edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikasında elm və təhsil
sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 28 iyul tarixli
1769 nömrəli Fərmanının 6.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
strukturu” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının

büdcədən maliyyələşdirilən işçilərinin say həddi
3510 ştat vahidi olaraq təsdiq edilsin.
3. “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 17 noyabr tarixli
363 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 11, maddə
1426; 2016, № 7, maddələr 1356, 1359; 2017,
№ 1, maddə 127; 2020, № 10, maddə 1263;
2021, № 9, maddə 1076) ləğv edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 375 Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2022-ci il

“Media
Reyestri
şəhadətnaməsinin
forması”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, “Media haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 30 dekabr tarixli 471-VIQ
nömrəli Qanununun tətbiqi və bundan irəli gələn
bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi barədə”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci
il 8 fevral tarixli 1589 nömrəli Fərmanının 1.2.5-ci
yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
“Media Reyestri şəhadətnaməsinin forması”
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 376 Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikasında dövlət
büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə
və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən
istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2011, № 7, maddə 747; 2012, № 8,
maddələr 827, 830; 2013, № 3, maddə 347,
№ 7, maddə 886, № 8, maddə 1017, № 10,
maddə 1218; 2014, № 1, maddələr 51, 69,
№ 2, maddə 201, № 4, maddə 441, № 5,
maddələr 572, 594, № 6, maddə 747, № 8,
maddə 1015, № 12, maddələr 1658, 1666;
2015, № 2, maddə 227, № 11, maddə 1417;
2016, № 3, maddə 609, № 4, maddə 831,
№ 5, maddə 955, № 7, maddə 1353, № 8,
maddə 1437, № 9, maddələr 1585, 1589,
№ 12, maddə 2241; 2017, № 5, maddə 966,
№ 10, maddələr 1890, 1919, № 11, maddə 2168,
№ 12 (II kitab), maddələr 2476, 2487, 2507;
2018, № 3, maddələr 588, 632, № 6, maddə

1374, № 7 (II kitab), maddə 1668, № 8, maddə
1807, № 9, maddə 1906, № 10, maddələr 2142,
2172, № 11, maddə 2426; 2019, № 3, maddələr
529, 563; 2020, № 2, maddə 204, № 4, maddə
500, № 5, maddə 652, № 8, maddə 1123,
№ 9, maddə 1217, № 10, maddələr 1258, 1296,
№ 11, maddə 1405, № 12 (V kitab), maddə 1616;
2021, № 2, maddə 203, № 3, maddələr 265,
276, № 4, maddə 420, № 6 (IV kitab), maddə
682; 2022, № 1, maddə 59, № 3, maddə 277,
№ 4, maddələr 387, 411, № 5, maddə 544, № 6,
maddə 683; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2022-ci il 4 iyul tarixli 256 nömrəli və
14 sentyabr tarixli 349 nömrəli qərarları) ilə təsdiq
edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə,
müəssisə və təşkilatlarda (hərbi qurumlar, dövlət
təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hüquq
mühafizə və prokurorluq orqanlarında xüsusi
təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna
olmaqla) xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər
avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və
istismar xərclərinin Normaları”nın 4-cü hissəsinin
ikinci abzasına “avtobuslar,” sözündən sonra
“DOST” mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətləri
üzrə monitorinqlərin və xidmətlərin səyyar formada təşkil edilməsi məqsədilə istifadə edilən
nəqliyyat vasitələri və” sözləri əlavə edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 377 Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2022-ci il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Əmtəə nişanlarının qeydə alınması
barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında”
1999-cu il 15 oktyabr tarixli 166 nömrəli və
“Coğrafi göstəricini qeydə almaq üçün iddia
sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il
11 sentyabr tarixli 166 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi barədə
“Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı – Şuşa
şəhəri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 13 may
tarixli 527-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi
və “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı – Şuşa
şəhəri haqqında” Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il 31 may tarixli 338-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 22 iyun tarixli 1374
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2022-ci il 1 iyul tarixli 1733 nömrəli Fərmanının
3-cü hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 166 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 10, maddə 600; 2004,
№ 3, maddə 193, № 9, maddə 742; 2006,
№ 5, maddə 463; 2009, № 1, maddə 32,
№ 9, maddə 752; 2012, № 9, maddə 924,
№ 11, maddə 1209; 2014, № 7, maddə 899; 2018,
№ 12 (II kitab), maddə 2735; 2019, № 12, maddə
2097; 2020, № 10, maddə 1310) ilə təsdiq
edilmiş “Əmtəə nişanlarının qeydə alınması
barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. aşağıdakı məzmunda 14.4-cü bənd
əlavə edilsin:
“14.4. İddia olunan əmtəə nişanının adında “Şuşa” sözündən (“Şuşa” sözü olan söz

birləşməsindən) istifadə olunduqda, bu barədə
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin razılığı
barədə sənəd əlavə olunur.”;
1.2. 23.2-ci bəndin “i)” abzasında “14.1, 14.2,
14.3-cü” sözləri “14.1-14.4-cü” sözləri ilə əvəz
edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 166 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 9, maddə 692; 2002, № 3,
maddə 148; 2004, № 3, maddə 193; 2009, № 1,
maddə 32, № 9, maddə 752; 2012, № 9, maddə
923, № 11, maddə 1210; 2014, № 7, maddə
900; 2018, № 12 (II kitab), maddə 2735; 2019,
№ 12, maddə 2097) ilə təsdiq edilmiş “Coğrafi göstəricini qeydə almaq üçün iddia sənədinin
verilməsi və ekspertizası Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. 2.1-ci bəndin altıncı-on ikinci abzasları
müvafiq olaraq yeddinci-on üçüncü abzaslar hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda altıncı abzas əlavə edilsin:
“Coğrafi göstəricinin adında “Şuşa” sözündən
(“Şuşa” sözü olan söz birləşməsindən)” istifadəyə
yalnız Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin razılığı ilə yol verilir.”;
2.2. 7.5-ci bəndə aşağıdakı məzmunda dördüncü abzas əlavə edilsin:
“Coğrafi göstəricinin adında “Şuşa” sözündən
(“Şuşa” sözü olan söz birləşməsindən) istifadə
olunduqda, bu barədə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin razılığı barədə sənəd əlavə olunur.”;
2.3. IV fəslin 2.1.1-ci yarımbəndinin “x)” abzasının sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül
işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda
“i)” abzası əlavə edilsin:
“i) “coğrafi göstəricinin adında “Şuşa”
sözündən (“Şuşa” sözü olan söz birləşməsindən)
istifadə olunduqda, bu barədə Şuşa Şəhəri
Dövlət Qoruğu İdarəsinin razılığı barədə sənəd.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 92 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına
92 yoluxma faktı qeydə alınıb, 143 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər
Kabineti
yanında
operativ
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz
nümunələri müsbət çıxan 2 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 821 min 532
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 810 min 730 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 919 nəfər vəfat
edib. Aktiv xəstə sayı 883 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 2 min 656, bu
günə qədər isə ümumilikdə 7 milyon 252 min
623 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
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2 oktyabr 2022-ci il, bazar

A

zərbaycan Respublikasında Anım günləridir. Azərbaycan
vətəndaşları, dünya azərbaycanlıları, xalqımızın vəfalı
qardaşları, könül dostları şəhidlərimizi yalnız 27 sentyabrda
anmır. Millət olaraq bütün günlərdəki hiss-həyəcanımızı, duyğu –
düşüncəmizi, fikir və hərəkətimizi, xarakter və taleyimizi bu günə
istinad edir, bu günlə ifadə edir, dünyaya çatdırırıq. 27 sentyabr –
hər təqvim ilimizdəki 365 günün ümumiləşməsi, sözün ən müsbət
anlamında, bir günə yerləşdirilməsi olub, məntiqli olaraq seçilmiş
rəmzi günüdür. Çünki 2 il öncənin bu günü bir dönəm bitir, yeni
dönəm başlayırdı. Hər xalq, hər dövlət belə yekun və başlanğıclar
edə bilmir.

Beləliklə, yaxın-uzaq ölkələrdə
baş verənlər fonunda 27 sentyabrın
– 27 sentyabrda verilmiş məsuliyyətli
qərarın dəyəri daha da artır. Qürur duyuruq! Azərbaycan Respublikasında
Anım Günündə şəhidlərimizi qürurla
anırıq. Çünki biz ədalətli idik, bizim işimiz haqq işi idi və biz Zəfər qazandıq!
Ədaləti bərpa etməyə, haqqın nazilsə
də, üzülməsinə imkan verməyən
qüdrət sahibi olduğumuzu sübut etdik! Qürurluyuq! Bütün dövrlərdəki

Məsuliyyəti şərəfindən
az olmayan 44 gün
şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı,
düşməndən ağır intiqam alındı.
***
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan
hərbi təcavüzü nə ilkdi, nə də son
olacaqdı. Bu, necə deyərlər, növbəti
təcavüz aktı idi. Tovuz döyüşləri, ardınca Goranboy istiqamətindən diversiya cəhdi, Rusiyadan Ermənistana
tonlarla silah daşınması, Ermənistanın
cəbhə xəttinə əlavə qoşun yığması və
27 sentyabr təcavüzkarlığı! Bunlar
müharibəöncəsi son 3 ay ərzində baş
vermişdi. Düşmən tam həyasızlaşmış,
rəsmən qudurmuşdu. 2020-ci ilin 27

Müharibə,
əks-hücum
qərarı
vermək bu dünyada ən çətin
qərarlardandır. Ondan da çətini, başlanmış müharibəni ən az itkilərlə aparmaq, ən uyğun zamanda, ən uyğun
nəticə ilə sona çatdırmağı bacarmaqdır. Elə günümüzdə müharibə aparan
və çox da uzaq olmayan ölkələrin
misalında görürük ki, nə qiyamətlər
qopur, (onlar üçün) etirafı necə çətin
olan peşmanlıqlar baş verir, necə
gərginliklər yaşanır... Ali Baş Komandanımızın əks - hücum əmrini ədalətin
bərpası məqsədi ilə verməsi, onun
siyasi iradəsi, qətiyyəti, dərin biliyi və
öz şanlı Ordusuna, vətəncanlı xalqına inamı xarüqələr yaratdı! Biz bunu
44 gün müddətində dəfələrlə yaşadıq,
gördük, dərk etdik.
Müharibənin qızğın çağlarında
canlı (yaxud onlayn rejimdə) götürülmüş müsahibələrdə Azərbaycan
Prezidentinə ünvanlanan bir çox suƏliyev Hikmət Fikrət oğlu hərbi
xidmətdə tankçı olub. O, xidmətdən ehtiyata buraxılanda da təcrübəli tankçı
kimi tanınmışdı. İşğalçı Ermənistan ordusu sərhədboyu ərazilərdə təxribatlar
törədən zaman Hikmət də təcrübəli
tankçı kimi diqqətdə saxlanılmışdı. O
, 2020-ci sentyabrın 21-də Beyləqan
rayonundakı “N” saylı hərbi hissəyə
çağırılıb. Sentyabrın 27-də Hikmətin
ilk döyüş yolu Füzuli rayonundan başlayaraq, Cəbrayıl, Zəngilan Qubadlı
, Xocavənd və nəhayət, Şuşa rayonuna qədər uzandı. Hikmət Əliyev
müharibəyə gizir, döyüş maşını komandiri və şəxsi heyət üzrə rəis kimi
qatılıb.
Hikmətlə söhbət zamanı dedi
ki, ilk dəfə səfərbərliyə çağırılanda Ermənistanın müharibə etmək
fikrindən xəbəri olmayıb: “Onsuz da
erməni silahlı birləşmələri tez-tez
atəşkəsi pozurdu. Buna adət etmişdik. Ancaq bir gənc kimi, mən də torpaqlarımızın işğal altında qalmasına
dözə bilmirdim. Hərbi xidmətdə olan
zaman təcrübəli tankçı kimi tanınmışdım. Müharibəyə də tankçı kimi qatıldım. Döyüşçü yoldaşlarımın hamısı
ermənilərdən intiqam almaq üçün
fürsət gözləyirdi. Artıq həmin fürsət
yetişmişdi. Söz yox ki, buna qədər
üç dəfə işğalçıların burnunu ovmuşduq. 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində,
Naxçıvanın Günnüt əməliyyatında
və Tovuz hadisələrində qəhrəman
ordumuz ermənilərə öz gücünü
göstərmişdi. Mən Aprel döyüşləri zamanı Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Saatlı
rayon şöbəsinə müraciət etmişdim.
Demişdim ki, hərbi xidmətdə tankçı
olmuşam, yaxşı təcrübəm var. Könüllü olaraq cəbhəyə getmək istədiyimi
bildirmişdim. Fikirləşirdim ki, köməyim
dəyər. Həmin vaxt mənə təşəkkür
etdilər və dedilər ki, lazım olsa, çağırarıq. Aprel döyüşlərində düşmən cəmi
dörd gün tab gətirə bildi. Sonra silahsursatını atıb qaçdı. 2020-ci il sentyabrın 27-də isə düşmən genişmiqyaslı
hücuma keçmişdi. Ancaq bu dəfə də
məğlub oldu”.
Qubadlı
uğrunda
gedən
döyüşlərdə Hikmət ağır yaralanır.
Hətta onun şəhid olması barədə
xəbər yayılır. Onu Füzuli Hospitalına gətirirlər. Hikmət həmin günü
xatırlayarkən deyir ki, 3 gündən sonra
özümə gəldim. Gözlərimi açanda hiss
etdim ki, xəstəxanadayam. Özümə

allar, dünyanın dörd tərəfindən gəlmiş
jurnalistlərdən bəzisinin özünü “istintaqçı” kimi aparması, bizə qarşı bəslənən
gərəksiz və əsassız kin-küdurəti, ikili
standartları açıqca göstərirdi. Biz yalnız
döyüş meydanında deyil, siyasi – diplomatik meydanda da əks-hücumdaydıq.
Və düşmən, dünya erməniliyi, şər
havadarları bizimlə ləyaqətli savaş
aparmırdı. Zatən, haqsız tərəf necə
ləyaqət nümayiş etdirə bilərdi ki?!
Müharibənin gedişində Ermənistan
Gəncə, Bərdə, Goranboy, Naftalan,
Mingəçevir, Yevlax, Qəbələ, Xızı, Naxçıvan... istiqamətlərində raketlər atdı və
biz, Atatürkün məşhur sözləri ilə desək,
xətti müdafiə deyil, səthi müdafiə ilə
məşğul olmaq məcburiyyətində qaldıq... Çox şükür, bacardıq! Xalq ruhunun cəsarəti, öz dövlətinə, dövlət
başçısına inam bütün kəsafətləri kəsdi,
doğradı. Hər kəs bircə söz dedi: İRƏLİ!

sentyabrında, səhər saat 06.00-da
atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan
Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə
boyu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
mövqelərinə
intensiv
zərbələr
endirməklə yanaşı Tərtəri, Ağdam, Füzuli və Cəbrayılın işğalda olmayan yaşayış məntəqələrini artilleriya atəşinə

tutdu. Hərbi qulluqçularımızla yanaşı, 11 dinc sakinimiz, o cümlədən 2
məsum uşaq həlak oldu. Bardaq artıq
daşmışdı! Düşmənin hərbi təxribatını
dəf etmək və təcavüzünə son qoymaq
məqsədi ilə Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı, Prezident İlham Əliyev
dərhal bütün cəbhə boyu əks-hücuma
keçmək əmri verdi! O mübarək əmr
bir dönəmi qapatdı, yeni bir dönəm
başlatdı–tariximizin yeni qızıl səhifəsi
açıldı, Azərbaycanın çağdaş intibah
dönəmi başladı!
27 sentyabr Azərbaycanda dövlət
– xalq birliyinin gücünü, təntənəsini
təcəssüm etdirir! Təsadüfi deyil ki,
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan
Respublikasında Anım Gününün təsis
edilməsi haqqında 2020-ci il 2 dekabr
tarixli sərəncamında respublikamızın
suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq
göstərən əsgər və zabitlərimizlə yanaşı, arxa cəbhədə çalışan mülki
insanlarımız, bütövlükdə xalqımız
göz önündə tutulmuş, onların əzmi,
iradəsi, bir yumruq kimi birlik və
həmrəylik nümayiş etdirərək düşmənə
sarsıdıcı zərbələr endirməsi xüsusi
vurğulanmışdır.
Qələbə bizə asan başa gəlməyib.
Qəhrəman şəhidlərimiz, əsgər və
zabitlərimiz öz əziz canı, qanı bahasına torpaqlarımızı işğaldan azad
ediblər. Vətən müharibəsində 2907
Azərbaycan hərbçisi şəhid olub, 6
hərbçimiz hələ də itkin sayılır, yaralanmış mindən çox əsgərimizdən
müalicəsinə hələ də davam edənlər
var, sağlamlığının bir hissəsini ömürlük itirmiş qazilərimiz var.
Bəli, dövlət başçımızın sözlərilə
desək, “Müzəffər Ordumuzun bu gün

yazdığı tarix sabah daha da güclü inkişaf edəcək, çiçəklənəcək Azərbaycan
üçün möhkəm bünövrədir. Bu, eyni
zamanda, regionda dayanıqlı və
uzunmüddətli sülhü, əmin-amanlığı
və təhlükəsizliyi təmin edən mühüm
amildir”.

Əkbər QOŞALI

Ordumuz Ermənistanın işğalçı qüvvələrinə
qarşı bütün cəbhə xətti şiddətli döyüşlər aparır.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Konya vilayətində inşa olunan şəhər xəstəxanasının
açılışında qardaş Azərbaycanı bu haqq savaşında tək qoymayacağını bildirərək, deyir:
“Ermənistan Qarabağ problemi həll edilmədən
yenidən Azərbaycan torpaqlarına hücumlara başlayıb. Lakin bu dəfə Ermənistan ordusu
çox ağır cavab aldı. Qardaş Azərbaycan Qarabağı işğaldan azad etmək üçün genişmiqyaslı

Döyüş meydanında sarsıdıcı zərbələr
alan Ermənistan silahlı qüvvələri qəhrəman
Azərbaycan əsgərinin dəmir iradəsi qarşısında tab gətirə bilməyib geri çəkilərkən, mülki
obyektləri, dinc əhalini, yaşayış məntəqələrini
artilleriya atəşinə tutmaqda davam edir.
Vardenis rayonu istiqamətindən Daşkəsən
rayonuna raket zərbəsi endirilib. Azərbaycan
tərəfi həmin atəş hədəfini sıradan çıxarıb. Eyni
zamanda, Ermənistan Füzuli istiqamətində
“Smerç” sistemindən istifadə edərək Cocuq

əməliyyata başladı. İndiyədək uğurla irəliləyən
Azərbaycan Ordusu bir çox əraziləri işğaldan
azad edib”.
Qarabağ işğaldan azad edilənədək bu
mübarizənin həyata keçiriləcəyini vurğulayan
Rəcəb Tayyib Ərdoğan daha sonra Türkiyənin
bütün imkanları ilə Azərbaycanın yanında olacağını vurğulayır.
Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar
bildirir ki, Ermənistan qardaş Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizini, o cümlədən, Qarabağın
dağlıq hissəsi və ətrafındakı 7 rayonu artıq 30
ilə yaxındır ki, işğal edib. Bu işğal nəticəsində 1
milyondan çox azərbaycanlı doğma yerlərindən
didərgin salınıb, 20 min insan şəhid olub, 5 min
nəfərin taleyi barədə hələ də xəbər yoxdur. Xocalı soyqırımının da yaddaşlarımızdakı yeri hələ
çox təzədir.
Beynəlxalq hüquq çərçivəsində qəbul edilən
qərarlara, Azərbaycanın bütün diplomatik və
sülhyönümlü səylərinə baxmayaraq, problemin
hələ də həll olunmadığına diqqət çəkən nazir
bildirir: “Ermənistan BMT-nin də qərarları daxil
olmaqla beynəlxalq hüququ tapdayaraq işğalı və
Azərbaycana qarşı hücumlarını hələ də davam
etdirir. Törətdikləri cinayətlərə görə cəza almayan, əksinə, zaman keçdikcə daha da simasızlaşan Ermənistan müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana
qarşı bir çox təxribatlar törədib”.

Mərcanlı kəndini atəşə tutub, 20-yə yaxın evə
ziyan dəyib.
Müharibənin başladığı ötən günlər ərzində
təkcə Ağdam rayonunun yaşayış məntəqələrinə
atılan mərmilər 100-dən çox evə, mülki tikiliyə
müxtəlif dərəcəli zərər vurub. Lakin düşmənin
bu vandalizmi əhalini qorxutmur. Cəbhədən
gələn qələbə soraqlı xəbərlər insanlarda yüksək
əhvali-ruhiyyə yaradır. Qısa vaxtda müqəddəs
torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad
ediləcəyinə hamı inanır.
***
Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, ordumuz uğurlu əməliyyat nəticəsində Ağdərə
istiqamətində Madagiz ətrafındakı hakim
yüksəklikləri düşməndən azad edib. CəbrayılFüzuli istiqamətində qoşunlarımız düşmənin
müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur
edib və irəliləyib. Murov dağı istiqamətində də
əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın tam nəzarəti
altındadır. Əməliyyatın gedişində düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur
obyekti və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib.
Bundan başqa, dayaq məntəqəsinə silah-sursat
çatdıran texnikalar bölmələrimiz tərəfindən sıradan çıxarılıb.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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larımı sanki İlahi bir qüvvə qoruyurdu.
Hikmət deyir ki, Şuşaya qədər getdik.
Ermənilər bizi Şuşanın girəcəyində
ağır artilleriya silahları ilə gözləyirdilər.
Ancaq, sanki nağıllarda olduğu kimi,
qayalardan kəndirlər vasitəsilə dırmaşıb Şuşaya daxil olan Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələr düşmənə necə divan tutdu-

larsa, onlar bizim Şuşaya girməyimizə
mane ola bilmədilər. Qələbə gününü
Şuşada qeyd etdik. Mənim döyüş yolum Şuşaya qədər uzandı.
Düşmən
üzərindəki
tarixi
Qələbəmizdən sonra Hikmət Əliyev 62
gün əlavə olaraq Laçında qulluq edib.
2021-ci il yanvarın 11-də isə hərbi
xidmətdən tərxis olunub.
Gizir Hikmət Əliyevin döyüşdə

Erməni vandalizmi
əhalini qorxutmur

zərbaycanın elə bir rayonu, elə bir kəndi yoxdur ki, oranın Vətən uğrunda
canından keçmiş şəhidi və ya qazisi olmasın. Belə igid Azərbaycan
övladlarından biri də müsahibimiz, 44 günlük Vətən müharibəsi iştirakçısı
və qazisi, Qəbələ rayonu Nohurqışlaq kənd sakini Rəfail Nuruyevdir.

– Rəfail bəy, sizi vətənpərvər oğullarımızdan biri kimi tanıyırıq. Ordumuzda xidmətə
nə vaxtdan başlamısınız?

Füzulidən Şuşaya qədər
uzanan döyüş yolu

Hikmət yenidən ayağa qalxır. Hərbçi
yoldaşlarını soruşur və yenidən onların yanına – döyüş meydanına qayıdır. Deyir ki, düşmənin “əl-ayağını bir
yerə yığmışdıq”. Hər gün irəliləyirdik.
Əsgər yoldaşlarım sanki qurd ürəyi
yemişdilər. Ermənilərin gülləsindən
qorxan yox idi. Erməni kəşfiyyatçıları
mənim idarə etdiyim tankı gözaltı
etmişdilər. Ancaq onu və hərbçi dost-

Qardaş Türkiyə
Azərbaycanın yanındadır

“Döyüşlərə intiqam hissi ilə gedirdik”

İkinci Qarabağ döyüşlərinin qızğın vaxtı idi. Silahlı Qüvvələrimiz
düşmənə ağır zərbələr vururdu. Belə bir vaxtda axşam tərəfi Saatlı rayonunun Genişkənd kəndinə kədərli bir xəbər yayıldı: “Hikmət
ağır yaralanıb. Deyirlər ki, Füzuli hərbi hospitalındadır”. Hətta,
bəziləri xısın-xısın deyirdi ki, deyəsən, şəhid olub. Atası cavan yaşında dünyasını dəyişmişdi. Həmin axşam qohum-əqraba yığışıb
Füzuli rayonundakı hərbi hospitala yollandı. Sonra məlum oldu ki,
Hikmət ağır yaralanıb və komadadır. Həkimlərin deməsinə görə, sağalmağına ümid var...
gəldiyimi hiss edən tibb bacıları mənə
təsəlli verərək dedilər ki, qorxma, yaralanmısan, sağalacaqsan. Ermənilərə
qan uddurmusan. Mənə dedilər ki,
narahat olma, qolların və qıçların
yerindədi. İnşallah, sağalıb yenidən
tankına minərsən.
Elə də olur. On bir gün sonra

Vətən savaşının altıncı günü...

göstərdiyi igidlik Ali Baş Komandan
və Müdafiə Nazirliyinin diqqətindən
yayınmayıb.
Prezident
İlham
Əliyevin sərəncamları ilə gizir Əliyev
Hikmət Fikrət oğlu “Cəsur döyüşçü”,
“Cəbrayılın azad olunmasına görə”,
“Füzulinin azad olunmasına görə”,
“Qubadlının azad olunmasına görə” və
“Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.
Hikmət deyir ki, son vaxtlar
ermənilər yenə də təxribatlar törədirlər.
Onlar qorxaqdırlar. Bundan sonra
bizimlə müharibə etməyə cəsarətləri
çatmaz. Bir el məsəlimiz var. Deyirlər
ki, “hürəyən olsa da, tutağan deyil”.
Artıq ordumuzun gücünə bələddirlər.
Bilirlər ki, Ali Baş Komandanımızın
“dəmir yumruğ”u başlarının üstündədir.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılarımıza cansağlığı versin. Bundan
sonra da Vətənimizin müdafiəsinə
həmişə hazıram!

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

– 1996-cı ildən Azərbaycan Ordusunda
hərbi xidmətə başlamışam. 2000-ci ildən isə
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrində hərbi xidmətimi
davam etdirmişəm. Xidmət göstərdiyimiz dövrdə
hər zaman bizə vətənpərvərlik ruhu aşılanmışdır.
Bundan başqa, son 30 ildə ermənilər tərəfindən
xalqımızın başına gətirilən faciələr düşmənə
nifrətimizi şərtləndirən başlıca amillərdən biri olmuşdur.
dəfə yaralananda bütün təkidlərə baxmayaraq, ilkin tibbi yardım aldıqdan sonra yenə
döyüşlərə qatılmısınız və Şuşanın azad olunmasında iştirak etmisiniz.

Bu gün ərazilərimizin azad olunması uğrunda döyüşlərimizi fəxarət hissi ilə xatırlayırıq.
44 günlük müharibə Azərbaycan Ordusunun
mənfur düşmən üzərində qalibiyyəti ilə başa çatdı. Biz hərbiçi kimi uzun illər idi ki, həmin günü
səbrisizliklə gözləyirdik. Ən əsası isə odur ki, 44
günlük müharibədə Azərbaycan Ordusunun döyüş əzmi və ruh yüksəkliyi heyrətamiz idi.
– Sizin döyüş yolunuz haradan başlandı?
– Müharibənin başlandığı ilk gündən
Azərbaycan Ordusunun digər bölmələri kimi,
biz də verilən tapşırığa uyğun olaraq Kəlbəcər
istiqamətində düşmənə qarşı əks-hücumə keçdik. Mən xidmət göstərdiyim taborun baş çavuşu
idim. Taborumuz verilən tapşırığın öhdəsindən
layiqincə gəldi. Murovdağ silsiləsində Murov zirvəsini azad etdik. Sonra Füzuli rayonuna gəldik. Füzulinin azad olunmasında ağır
döyüşlərdə iştirak etdik. Bundan sonra Cəbrayıl,
Xocavənd və Şuşanın azad olunması üçün
verilən döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirdik.
– Bizdə olan məlumata görə, siz 44 günlük
müharibədə iki dəfə yaralanmısınız. Birinci

– İlk dəfə oktyabrın 10-da Xocavənd
istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralandım. Düşmənin atdığı mərminin qəlpəsi diz
nayihəmdən aşağıda ayağımı yaraladı. Döyüş yoldaşlarım dəfələrlə hərbi hospitala
yerləşdirilməyimi və döyüşü dayandırmağımı
tələb etsələr də, razılaşmadım. Necə ola bilərdi
ki, Vətənin bu çətin anında yoldaşlarım cəbhədə
döyüşsünlər, mən hospitalda uzanım? Bir neçə
rayonu azad etmişdik. Bunu düşündükcə, daha
böyük coşqu ilə döyüşürdük. Ağrıları hiss etmirdim. Çünki Azərbaycan əsgəri döyüşə intiqam
hissi ilə köklənmişdi. Bundan başqa, orada olan
hər bir əsgər, zabit ətrafımızda şəhid olan döyüş
yoldaşlarımızın ruhu qarşısında özünü borclu
hesab edirdi. Qazanacağımız qələbənin onların
ruhuna su çiləyəcəyinə inanırdıq. Və bu iradə və
qətiyyət bizim haqq işimizə öz töhfəsini verdi.
İkinci dəfə isə Şuşa azad olunarkən qapalı kəlləbeyin travması aldım. Lakin, bu gün Qarabağın
azad olduğunu düşünəndə bütün ağrı-acılar
unudulur.
Müsahibimiz qazi Rəfail Nuruyev zəfərimizin
qazanılmasındakı xidmətlərinə görə Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamları
ilə Kəlbəcərin, Füzulinin, Cəbrayılın, Xocavəndin,
Qubadlının və Şuşanın azad olunmasına görə,
“İgidliyə görə” və “Üçüncü dərəcəli hərbi xidmətə
görə” medallarına layiq görülüb.

Müsahibəni aldı:
Elçin ABBASOV,
“Xalq qəzeti”
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Bibiheybətdə əbədi “yaşayan” polyak

Xalq yaddaşı saxlancı
El yaylağa qalxanda Çaxraç döngəsində
dayanan dövlət adamları mal-qoyunu sayıb rəiyyətlərdən, bəylərdən, ağalardan
vergi alırdılar. Dövlət adamları İsrafil ağa
Kərbalayevə hörmət əlaməti olaraq onun
mal-qoyunundan vergi almırdılar. Onun atası Oruc ağa rus ordusunda mayor rütbəsində
xidmətdə idi. İl başında məşhur ağalar,
bəylər kimi, onlar da çara hörmət əlaməti
olaraq dövlətə könüllü vergi verirdilər.

Yaxud “Pototski mənim qonşumdur”

B

Bir gün yaylağa qalxanda sürünün biri, üçü,
beşı keçir. Yolun qırağında durub keçən sürülərə
tamaşa edənlərə deyirlər ki, Qıraxkəsəmənli İsrafil ağanındır. Evi yolun qırağında olan bir kəndli
arvad-uşağı ilə sonu görünməyən sürünün tamaşasına çıxıbmış. Kəndli heyrətlə sürünü göstərib
sərkar çobandan soruşur:

İncə ruhlu İsrafil ağanın
nağıllaşan səxavəti
– Qardaş, bu sürülərin hamısı Kəsəmənli İsrafil
ağanındır?
Sərkar deyir:
– Bəli.
Bunu eşidən kimi, kişi həyətinə cumur, bir cüt
qoynunu gətirib İsrafil ağanın sürüsümə qatır.
– Bunları da aparın, – deyir. – Allah bu kişiyə
ki, bu qədər var-dövlət verib, qoy bunlar da onun
olsun. Mən bir cüt qoyunla neyləyəcəm ki...
Yaylağa çatanda baş sərkar filan kənddə bir
kəndlinin bir cüt qoyununu sürüyə qatdığını İsrafil
ağaya xəbər verir.
İsrafil ağa cavabında deyir:
– Yadında saxla, arana qayıdanda həmin
kənddə, həmin kəndlinin evinin yanında sürülərdən
birini saxlayıb evini mənə göstərərsən.
Köç arana qayıdanda baş sərkar İsrafil ağanın
dediyi kimi edir. Ağa gəlib sürüdən 20 qoyun, 2 də
qoç ayırıb həmin kəndlinin qapısına ötürür.
Kəndli deyir:
– Ay ağa, mən cəmi-cümlətanı sənin sürünə bir
cüt arıq qoyun qatmışdım.
İsrafiı ağa gülə-gülə kəndlinin çiynini qucaqlayıb deyir:
– Sən var-yoxun olan bir cüt qoyunu mənə
qıyırsan. Bəs mən 5 minlik sürüdən 20 qoyunu, 2
erkəyi sənə verə bilmərəm? Götür, halalın olsun.
Qoy, uşaqların südü, qatığı bol olsun.
***
İsrafil ağa Kərbalayevin ağbirçək nəvəsi
Fəxrəndə xanım Kərbalayeva 1988-ci ilin aprel
ayında xeyirxah babası haqqında mənə belə bir
əhvalat danışdı:
– Biz Bakıya köçəndən sonra evimizə tez-tez
bir həmkəndlimiz gələrdi. Atam Həmzə bəylə ötən
günlərdən söhbət edərdi. Yadımdadır, qonaq bir
dəfə atama danışırdı ki, xəstələnmişdim, həkimə
getdim. Həkim məni muayinə eləyib dedi:
– Səndə vərəm var, ya Tiflisə mualicəyə, ya
da yaylağa get. Təzə kərə yağı ye, süd iç, onda
xəstəliyin keçib gedər.
Kasıb komamın tinində özümü günə verirdim.
Bikef oturmuşdum. Ölümümü gözləyirdim. Bir
gün rəhmətlik atan İsrafil ağa atla keçib gedirdi.
Yüyəni çəkib atını yanımda saxladı. Niyə bikef
oturduğumu soruşdu. Dedim ki, ay ağa, sağlamlığım əlimdən gedir, necə bikef oturmayım? Həkimə
getdim. Dedi ya Tiflisə müalicəyə get, ya da yaylağa, təzə inək südü iç, kərə yağı ye, bəlkə sağaldın, belə qalsan, öləcəksən. Özün bilirsən, ay ağa,
Tiflisdə belə xəstəliyi qızıl pulla müalicə eləyirlər.
Yaylağa getməyə də qapımda nə inəyim var, nə də
qoyunum, necə gedim?

Kəndlini babam İsrafil ağa öz faytonunda yaylağa göndərir. Nənəm Hava xanıma ismarıc eləyir
ki, özüm bir az gec gələcəm, arpa, buğda biçininin
vaxtıdır. Xəstə Fətulla kişini göndərirəm, onu kərə
yağına tut, təzə inək südü içirt, qoy, cana gəlsin,
yazıqdır.
Saç-saqqalı ağarmış Fətulla kişi o günləri xatırlayaraq razılıqla alqış eləyə-eləyə dedi:
– Ay Həmzə bəy, bu günə kimi yaşamağımın
səbəbkarı cənnətlik anan Hava xanım və atan İsrafil ağadır. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin.
***
İsrafıl ağa həm də Aprel inqilabından qabaq
çıxan qəzetlərdə – “Qoç-Dəvət”, “Kaspi” və başqa mətbuat orqanlarında erməni-müsəlman qırğını
haqqında məqalələrlə çıxış etmiş, Sayıl təxəllüsü
ilə şeirlər də yazmışdır. İsrafıl ağa Sayılın ayrı-ayrı adamlardan topladığımız 3 şeirindən 2-si
tam, biri isə naqisdir, cəmi bir bəndi yaddaşlarda
qalıb. Həmin bənd Qazax rayonundakı Ağköynək
kəndinin ağsaqqalı, el şairi Dərdli Hüseynin yaddaşında qalmışdı. Dərdli Hüseyn deyirdi ki, bu
bəndi və “Fələk” adlı şeiri ötən əsrin 30-cu illərində
yaşı 80-i ötmüş Kəsəmənli gürcü Mənsur yanımda
deyib və mən də yaddaşımda saxlamışam:
Elmlərin sahibidir Mikayıl,
Sular üstə qanad çaldı Cəbrayıl.
Can almağa gəlsə əgər Əzrayıl,
Oxu, qafil, Ərrəhmani-yasini.
“A dağlar” şeirində isə Sayıl dağlara belə poetik xitab edib:
Bir yanın Arxaşan, Gülüm bulağı,
Bir yanın Əyriqar, Fərrux yaylağı.
Meydan da üstündə, bir də Pir dağı
Görsət bizə yadigarın, a dağlar.
Bir yanın Babacan, şamlıq meşəsi
Açılıb laləsi, tər bənövşəsi.
Dilican dərəsi, Məmməd körpüsü
Boş qalmasın oylaqların, a dağlar.
Var pənahı şahlar şahı Sayılın,
Azad etsin qibləgahı, Sayılın.
Tükənməz sizlərin ahı Sayılın,
Heç olmazmı namus-arın, a dağlar.

Şəmistan NƏZIRLI,
yazıçı-publisist

“Şuşa mədəniyyətinin
inciləri” layhəsi davam edir
Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız üçün müqəddəs və əziz məkandır. Şuşa
sevgisi hər bir azərbaycanlının mənəvi varlığının ayrılmaz parçasıdır.

Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı
ilə 2022-ci il ölkəmizdə “Şuşa ili” elan olunub.
Dövlət başçısının mədəniyyət paytaxtımızla bağlı
bu sərəncamı Mədəniyyət Nazirliyinin də üzərinə
müəyyən öhdəliklər və ciddi vəzifələr qoyub. Bu
mötəbər hadisəni rəhbər tutaraq, Mədəniyyət
Nazirliyi qədim şəhərimizin zəngin mədəni irsini tanıtmaq məqsədilə “Şuşa mədəniyyətinin
inciləri” adlı layihəyə start verib.
Şuşa şəhəri Azərbaycan incəsənətinin və
mədəniyyətinin mərkəzi kimi qədim tarixə malikdir. Şuşanın zəngin mədəniyyətini daha geniş əhatə etmək üçün layihə yeddi bölmədən
ibarət olacaq: “Şuşanın memarlıq salnaməsi”,
“Azərbaycan musiqisinin məbədi – Şuşa”, “Muğam ocağı – Şuşa”, “Qarabağ xalçaçılıq məktəbi
– Şuşa”, “Şuşanın ədəbi həyatı”, “Şuşanın simaları”, “Şuşa milli geyim üslubu”.
Layihənin “Şuşanın simaları” bölməsi üzrə

ilk təqdimatı bu il 190 illiyi qeyd edilən tanınmış şair, ictimai xadim, xeyriyyəçi Xurşidbanu
Natəvana həsr olunmuşdu.“Azərbaycan musiqisinin məbədi – Şuşa” bölməsi üzrə layihə “Şuşanın dağları” mahnısını təqdim etdi. Şuşada
musiqi onun hər daşına, qalasına, ab-havasına
hopub. Qarabağın baş tacı, Prezident İlham
Əliyev tərəfindən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşa şəhəri haqqında ilk mahnı
məhz Xan Şuşinski tərəfindən bəstələnib.
“Şuşanın memarlıq salnaməsi” bölməsi
üzrə növbəti təqdimat qala-şəhərimizin Mamay
məscidinə həsr olunub.
Muğam-sənət beşiyi Şuşada ədəbiyyatın
inkişafında mühüm rol oynayan məşhur poetik məclislərdən “Məclisi-üns” və “Məclisifəramuşan” da xatırlanıb.
Layihənin son bölməsi Şuşanın qadın geyim
nümunəsi olan Baharıya həsr edilib. Qarabağ
bölgəsi qadın geyimləri dəstində çiyin geyimləri
özünün rəng seçimi, estetik gözəlliyi, biçim
mütənasibliyi və çoxçeşidliliyi ilə diqqəti daha
çox cəlb edir. XX əsrin əvvəllərində Şuşanın
qadın geyimləri kompleksində çəpkən, arxalıq,
baharı, kürdü, nimtənə, pullu çəpkən və başqa
geyim tipləri daha çox istifadə olunurdu. Şuşada geniş yayılmış qadın üst geyim növlərindən
biri də baharıdır. Biçim üsuluna və tikiş texnikasına görə küləcə ilə eyni olan baharı bəzən
yaxa kəsiyinin quruluşuna (düzbucaqlı və oval),
qol kəsiyinə (adətən yarımqol olurdu) və ətək
biçiminə görə (ətək küləcədən qısa, arxalıqdan
isə uzun olurdu) fərqlənirdi. Astarlı və sırıqlı olan
baharı bahalı parçalardan (məxmər, tirmə) hazırlanır, ətək yanları, yaxa və qol kəsikləri küləcədə
olduğu kimi bəzədilirdi.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

ibiheybətdə dövlət başçısının tapşırığı ilə tikilmiş binada mənzil
alan həmkarlarımın hamısının sevincini başa düşürəm. Mənim
üçünsə həmin ərazidə ev almaq ikiqat sevinc idi. Çünki ötən əsrin
70-ci illərinin əvvəllərində 26 Bakı Komissarı adına Neft və Qazçıxarma
İdarəsində – yəni, mədən fəhləsi kimi işə düzələndə əmək fəaliyyətimə
məhz bu yerlərdə başlamışdım. 22–23 yaşlarımda dolaşdığım, əmək
təcrübəsi, ali təhsil, müəllimlik stajı, iki otaqlı mənzil (iş yerimdən 30
kilometr uzaqlıqda olsa da), o zamanların tələbinə uyğun ikinci diplom
qazandığım Bibiheybətə 62 yaşımda yenidən qayıdırdım. Amma indi
həmin İttifaq yox, başı daşdan-daşa dəymiş, SSRİ kimi nəhəng bir
dövlətin dağılmasının şahidi olmuş, gənc müstəqil Azərbaycanın
həqiqətlərini 20 dəfədən də artıq müxtəlif xarici ölkələrdə səsləndirmiş
qələm sahibi, fəxri adlı jurnalist kimi qayıdırdım. Bayıldan başlanan yol
məni bumeranqa döndərib buraya qaytarırdı.
Qayıtdım və jurnalistlər binasının ilk
sakinlərindən biri olduğum günün sabahı
– 2014-cü il dekabrın 28-də gəncliyimin
izlərini axtara-axtara yeni mənzilimizdən
dənizə, oradan Bayıla, sonra 20-ci
sahəyə qədər olan ərazini payi-piyadə,
qarış-qarış gəzdim. Köhnə tanışlarımızdan 2–3 nəfərlə görüşdüm. Bibiheybət
buxtasını
qurudub
azərbaycanlı
mədənçilər üçün neft çıxarmaq imkanı
yaratmış (o zamanlar hələ dənizdə neft
çıxarmaq texnologiyası yox idi) polyak
mühəndisin məzarını ziyarət etdim. 70-ci
illərdə həmin məzarı yüz dəfələrlə ziyarət
etmişdim. Bu adam vəsiyyət edibmiş
ki, dünyasını dəyişəndə onu bilavasitə
öz yaradıcılığının son hüdudu olan
yerdə – qurudulmuş ərazinin dənizlə
qovuşan hissəsində dəfn etsinlər.
Azərbaycan hökuməti həmin vəsiyyəti
yerinə yetirib.
Xatırladaq ki, tanınmış mütəxəssis
Pavel Pototski 1879-cu ildə Peterburq
şəhərində zadəgan ailəsində anadan olmuşdur. Gənc Pavel 1901-ci ildə Yollar
və Rabitə İnstitutunu bitirmişdir.1910-cu
ildə Bakı neft sənayeçiləri torpaq qazma
işlərində savadlı və bacarıqlı mühəndis
olan Pavel Pototskini Bibiheybət buxtasının doldurulması işlərinə rəhbərlik

etməyə dəvət etmişlər. O vaxta qədər isə
dünyanın heç bir yerində sulu ərazinin
torpaqla doldurulması işləri aparılmamışdı.
Məhz bu səbəblərdən körfəzin torpaqla doldurulması işində Pavel Pototskinin xidmətlərinin böyük əhəmiyyəti
olmuşdur. Ancaq Bakıya gələn Pototoski
burada 41 yaşında ikən gözlərinin nurunu itirmişdir.

Bibiheybət körfəzində işlərin davam etdirilməsi haqqında sərəncam
verildikdən sonra “Azneft”in rəhbərliyi
Pavel Pototskiyə buxtanın doldurulma
işlərinə rəhbərliyi öz üzərinə götürməyi
təklif edir. Bu iş uğurla davam etdirilir və
1923-cü il aprel ayının 18-də İliç buxtasında (3-cü layda) 82,5 metr dərinliyində
quyu işə salınır. Yeni ərazidən – torpaqla örtülmüş sahədən vuran ilk neft
fontanı bütün dünyanı heyrətə gətirir,
beynəlxalq neft konfranslarında böyük
marağa səbəb olur.
Sonra Pototski ikinci bir layihə
tərtib edir. Bu layihədə daha 79 hektar
ərazinin torpaqla doldurulması nəzərdə
tutulmuşdu. İkinci layihə onun müəllifinin

ölümünə az müddət qalmış yerinə yetirilir. 1930-cu ilin əvvəlində Pavel Pototskinin layihəsi üzrə dənizin torpaqla örtülən
ərazisi 100 hektara çatdırılır.
Məşhur rus yazıçısı Maksim Qorki də
Pavel Pototski şəxsiyyətinə pərəstişini
gizlədə bilməmiş, Bakıda olarkən öz
qeydlərində yazmışdı: “Eşitmişəm Pototski bir əfsanədir. Gözləri görmədiyi
halda Bibiheybəti yaxşı tanıyır, torpaqla

Yüz illik örnək ömür

H

əm cəmiyyətimizdə, həm də milli mentalitetimizdə ahıllara hörmət
insani borc sayılır. Azərbaycanın uzunömürlülər diyarı olmasının
bir səbəbi də elə ahılların urvatda saxlanması, məclislərin başına
keçirilməsi və onların sözünün mötəbər tutulması ilə bağlıdır.
2009-cu ildə aparılan əhali siyahıyaalmasının
nəticələrinə
görə,
Azərbaycanda yaşı 100-dən çox olan
insanların sayı 1143 nəfər olub. İki ay
əvvəl lənkəranlı Kamal Kələntərli də bu
sıraya qoşulub.
Cənub bölgəsinin “dan ulduzu” sayılan Lənkəran şəhərindəki Qala xiyabanında bir “Ağsaqqallar” abidəsi var.
Şəhərin ziyalı ağsaqqalları Mirhaşım
Talışlı və Kamal Kələntərlinin obrazları yaradılıb. Baxırsan, sanki oturub
söhbət edirlər. Abidənin fonunda şəkil
çəkdirənlər çoxdur. Filologiya elmləri
namizədi, dosent, Əməkdar müəllim
M.Talışlı 4 il əvvəl 92 yaşında vəfat edib.
Dostu Kamal müəllimsə ömür marafonunu davam etdirir, necə deyərlər, 100-cü
aşırımı geridə qoyub. Rayon Ağsaqqallar Şurasının fəxri sədridir. Lənkəranın
ictimai həyatında həmişə fəal iştirak
edib. İnişil oktyabrda, Vətən müharibəsi

dövründə Kamal Kələntərli bir aylıq
təqaüdünü Silahlı Qüvvələr Fonduna
köçürüb.
Bu ilin mayında AMEA-nın Lənkəran
Regional Elm Mərkəzinin və Fiziologiya İnstitutunun əməkdaşları 100 illiyi ilə
bağlı ona baş çəkiblər. Yeddi ilə yaxındır ki, institut tərəfindən Kamal müəllim
uzunömürlü kimi tədqiq olunur. Lənkəran
Regional Elm Mərkəzinin herontoloji
tədqiqatlar şöbəsi də bu təşəbbüsə qoşulub. Mərkəzin elmi işlər üzrə direktor
müavini, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Sevinc Hüseynova yubilyarla
görüşdən sonra müşahidələrini belə
ifadə edib: Hazırda uzunömürlünün
fiziki göstəriciləri yaşına görə normaldır, əllərində tremor yoxdur, yaxşı eşidir, yaddaşı mükəmməl, nitqi səlisdir.
Hərəkətlidir, arterial qan təzyiqi normaldır. Verilən suallara aydın və əhatəli cavabları diqqəti cəlb edir.

İyulun 21-də Lənkəran Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşov
el ağsaqqalı Kamal Kələntərlini evində
ziyarət edib. Onu 100 yaşı münasibətilə
təbrik edib, xoş arzularını çatdırıb. Görüş
zamanı birgə yubiley tortu kəsiblər. Yubilyara fəxri-fərman və qiymətli hədiyyə
verilib, xatirə şəkli çəkdirilib. Kamal
müəllim göstərilən diqqətdən kövrəlib,
təşəkkürünü bildirib.
Ağsaqqalın dediyinə görə, atasının
əmisi Əhəd bəy Kələntərli 114 yaşına
qədər yaşayıb. Ailəlikcə çox yaşamağın sirlərini yaxşı bilirlər. Atası İsrafil
bəy Kələntərli uzun illər daxili işlər orqanlarında çalışıb və əgər 1937-ci ildə
repressiya qurbanı olmasaydı, yəqin
ki, o da xeyli yaşayardı. O zaman 15
yaşı olan Kamal və qardaş-bacıları

doldurulma işlərinin görülən və görüləcək
yerini xəritədə düzgün göstərir”.
O, hətta ölümünə bir neçə gün qalmış belə, körfəzin işlərinin başa çatdırılmasına rəhbərlik etmişdir. Pavel Nikolayeviç Pototski 1932-ci ildə vəfat edir
və öz vəsiyyətinə görə Xəzərdən “zəbt
olunmuş” – Bibiheybətin torpaqla doldurulmuş sahəsində, dəniz kənarında dəfn
edilir. Onun məzarı ulu öndər Heydər
Əliyevin göstərişi ilə əcnəbi qonaqlar,
xüsusən, polyaklar üçün ziyarət yerinə
çevrilmişdir. Ölkəmizə rəsmi səfərə
gələn polyak siyasətçilər, polşalı turist
və qonaqlar mütləq həmin ərazini ziyarət
edirlər. Onun məzarüstü xatirə abidəsi
də Heydər Əliyevin tapşırığı ilə hazırlanmışdır.
Bax belə. Mən yeni binada mənzil
alandan dərhal sonra məhz həmin insanın məzarını ziyarət edib ruhuna rəhmət
oxumuşdum. Çünki onun elmi və əməli
olmasaydı, mənim indi yaşadığım binanın yeri hələ də dəniz idi. Ruhu şad
olsun.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
Əməkdar jurnalist

“xalq düşməni”nin övladları kimi çox
əziyyətlər çəkiblər. Amma əyilməyiblər.
Kamal Kələntərli Lənkəran Pedaqoji
Məktəbini bitirib, müəllimlik edib, ucqar
dağ kəndlərində savadsızlığın ləğvində
gərgin əmək sərf edib. Sonra Ümumittifaq Sovet Ticarəti İnstitutunun Bakı filialında ticarətin iqtisadiyyatı ixtisası üzrə
ali təhsil alıb, kooperasiya sahəsində
çalışıb. 1991-ci ildən təqaüddədir.
Respublika
Ağsaqqallar
Şurasının
növbədənkənar VI qurultayında Şuranın
Məclis üzvü seçilib.
– Çox yaşamaq həm Allahın lütfüdür, həm də insanın özündən asılıdır,
– deyə o, bildirir. – Gənclik yaşlarından
fəallığa vərdişkar olmalı, açıq havada
çox gəzməli, vaxtında yatıb-durmalı,
torpaqda bəslənən təbii qidalar qəbul
etməlisən. Bizə hər zaman dağlardan
yaxşı pendir, göy-göyərti gətiriblər. Bunlar da insanın ömrünün uzun olmasına
bir dayaqdır. Bir də ki, gərək paxıl olmayasan, hamıya bacardığın qədər yaxşılıq edəsən.
1 oktyabr – Beynəlxalq Ahıllar
Günündə onu təbrikə gələnlər çox olub.
Çünki Lənkəranda böyük hörmətə, nüfuza malik olan el ağsaqqalı Kamal
Kələntərlinin bir əsrlik ömür yolu gözəl
örnəkdir, nəsillərə nümunədir.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Nə yaxşı ki, Bakımızın Dənizkənarı bulvarı var...
İki
gün
bundan
əvvəlin
söhbətidir. Daha dəqiq desəm,
cümə günü idi. Bir tələbə olaraq
təcrübə keçdiyim “Xalq qəzeti”
redaksiyasında iş günü bitmək
üzrəydi.

Evə getməyə tələsmirdim. Qəzetin
son nömrələrini vərəqləyir, mövzusu və
yazı üslubu diqqətimi cəlb edən yazıları
gözdən keçirir, bəzi qeydlər edirdim.
Elə bu vaxt praktika rəhbərim dedi ki,
Dənizkənarı bulvardan bir reportaj hazırlaya bilsəm, yaxşı olardı.
Beləcə, qəzetin məndən cəmi bir
neçə yaş böyük olan gənc fotomüxbiri
Elşənlə vaxt itirmədən Dənizkənarı bulvara yollandıq.
Mən Bakıda böyümüşəm. Hər bir bakılı kimi, bura mənim, təbii ki, ən sevimli
məkanlarımdan biridir.
Qəribə və maraqlı burası idi ki, mənə
və rəfiqələrimə yaxşı tanış və doğma olan bu yerlərə bu dəfə artıq başqa gözlə, buradakı insanları yaxından
duymaq, hiss etmək, onların arzu və
diləklərini öyrənmək istəyən bir müxbir
gözü ilə baxırdım.
...Budur, bulvardakı məşhur saat
qülləsinə çatmamış, gül-çiçəklə əhatə
olunmuş skamyaların birində əyləşən
iki qadın bir-birilə nə barədəsə həvəslə
danışırdılar.
“Bəlkə təqaüdlərin yeni ildən artırılacağı barədə xəbərlə bir-birlərini
müjdələyirlər? Bəlkə də övladlarından,
nəvələrindən söz açırlar?! Allah bilir, –
deyə düşündüm.

Bu an fotomüxbirin mənə “Onların
şəklini artıq çəkmişəm” anlamı verən
baxışı nəzərimdən qaçmadı.
Bir qədər də dənizə tərəf getdik.
Dəmir məhəccərlərdən aşağıda, dəniz
sularının bir neçə metrliyində gənc qızlar selfi çəkdirirdilər. Üz-gözlərindən,
hərəkət və davranışlarından tələbələrə
oxşatdım.
İşinin mahir bilicisi olan həmkarım bir
anın içindəcə qızların selfi çəkmələrini
fotoaparatının yaddaşına həkk etdi.
“Hə, deyəsən, işlər pis getmir. Amma
bir qədər aralıda, orta yaşlı bir kişi skamyada yalqız oturmuşdu. Bir az qayğılı,
düşüncəli görünürdü. Gözlərini Xəzərin
gömgöy sularına zilləmişdi.
Həmin an yadıma Nəbi Xəzrinin bu
misraları düşdü:

“Dənizi verdim ki, sənə hədiyyə,
Gəldiyin sahilə gələsən bir də,
Məni görməyəndə o mənəm deyə,
Mənimlə görüşüb güləsən bir də”.
Sonra dünya şöhrətli müğənni Müslüm Maqomayevin heykəlinə tərəf yollandıq. Hər ikimiz ora, az qala, quş kimi
uça-uça gedirdik. Heykəlin önündə bir
nəfər yaşlı kişi durmuşdu.
“Bu ki, “Xalq qəzeti”nin əməkdaşı
Məsaim müəllimdir!”. Elşən gümanımın
düz olduğunu təsdiq etdi. O, bizim bulvardan yazı hazırladığımızı biləndə, bu
ideyanı çox təqdir etdi. Sözarası Moskvada tələbə olduğu zaman Müslüm Maqomayevin konsertlərində iştirak etdiyini
fəxrlə söylədi.
...Axşama doğru bulvara gələnlərin
sayı artırdı. Ən çox da gənc qız və oğ-

lanlar diqqətimi cəlb edirdi. Təəssüf
ki, onların bir çoxu qəzet üçün şəkil
şəkdirmələrinə razılıq vermirdilər.
Əlində körpə uşağını tutan bir gənc
qadınla tanış oldum. Dedi ki, bura
həvəslə və tez-tez gəlir:
– Nə yaxşı ki, Bakıının belə gözəl
Dənizkənarı bulvarı var.
Hə, az qala unutmuşdum. Yazının
sonunda adımı, soyadımı da yazmalıyam. Axı, qəzetdə hər şey yerli-yerində
olmalıdır:

Leyla HADİYEVA,
Bakı Slavyan Universitetinin
jurnalistika fakültəsinin
II kurs tələbəsi
Elşən Ağalar (fotolar),
“Xalq qəzeti”
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“F-16” ilə bağlı müzakirələr uzanır
Türkiyə

İxrac 13,1 faiz artıb
Türkiyənin ixrac həcmi cari
ilin avqust ayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13,1
faiz artıb. Bu barədə Türkiyə
Dövlət Statistika Komitəsi və
Ticarət Nazirliyinin birgə hesabatında bildirilib. Məlumata
görə, avqust ayında 21 milyard 337 milyon dollarlıq ixracat reallaşdırılıb. Hesabatda qeyd edilib ki, avqust ayında ən çox ixrac
reallaşdırılan ölkə 1 milyard 664 milyon dollarla Almaniya olub.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

ABŞ
Qızıl bahalaşıb
Dünya birjalarında qızılın
qiyməti yenidən bahalaşıb. Bildirilir ki, Nyu-Yorkun “Comex” əmtəə
birjasında qızılın 1 unsiyasının (31
qram) qiyməti 0,36 faiz və ya 6
ABŞ dolları bahalaşaraq 1674,6
dollara satılıb. Gümüşün qiyməti
isə 1,1 faiz artaraq bir unsiya üçün 18,915 ABŞ dolları təşkil edib.
Buna ABŞ Federal Ehtiyatlar Sisteminin (FES) faiz dərəcələrini
artırması və dolların bahalaşması səbəb olub.
Xəbəri CNN verib.

Böyük Britaniya
Unikal avtomobil satılıb
Ceyms Bond haqqında çəkilən
“Ölməyə vaxt yoxdur” filmində
istifadə olunan “Aston Martin”
markalı avtomobil “Christie's”
hərrac evi tərəfindən 2,9 milyon
funt-sterlinqə satılıb. Məlumat
üçün deyək ki, kaskadyor avtomobil həmin film üçün xüsusi olaraq
hazırlanmış və dizayn edilmiş səkkiz avtomobildən biridir. Unikal avtomobil fırlanan rəqəmsal nömrə nişanı, geri çəkilə bilən
fənərlər, pulemyotlar və atəş bombaları kimi cihazlarla təchiz edilib. Avtomobil filmin 60 illiyi şərəfinə satışa çıxarılıb.
Xəbəri “Autonews” verib.

Çin
Dünyanın ən sürətli dronu
Çin hərbçiləri Çandunq
şəhərindəki aviaşouda dünyanın ən sürətli pilotsuz uçan
aparatını (PUA) nümayiş
etdiriblər. “Wuzhen-8” adlı
dron düşmən texnikasının və
hədəfin məhv edilməsi üçün olduqca ideal vasitə sayılır. Belə ki,
yeni cihaz qırıcı təyyarə ölçüsündədir və saatda təxminən 3700
kilometr sürət yığır. PUA lazım gələrsə, dron qırıcıları və ya hərbi
gəmiləri məhv etmək üçün kamikadze raketinə də çevrilə bilir.
Xəbəri “Sinxua” verib.

Türkiyənin Müdafiə Sənayesi naziri
İsmail Demir “CNN Türk”
telekanalına
müsahibəsi
zamanı bildirib ki,
ABŞ
onlara döyüş təyyarələri satmaqdan imtina
edərsə, bu zaman Rusiyanın “Su-35” və
“Su-57” qırıcıları Birləşmiş Ştatların “F-16”
təyyarələrinə alternativ ola bilər.
Onun sözlərinə görə, “F-16” qırıcılarının Türkiyəyə satışına dair sövdələşmə baş
tutmasa, rəsmi Ankara “Su-35” və “Su-57”
təyyarələri də daxil olmaqla, müxtəlif variantları
nəzərdən keçirəcək. Nazir məsələnin müsbət
həll olunacağına və qırıcı təyyarələrin satışı ilə bağlı müqavilənin həyata keçiriləcəyinə
ümid etdiyini diqqətə çatdırıb.
Qeyd edək ki,
ötən gün Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-a
səfər
öncəsi
Vaşinqtonun
Ankaraya
“F-16” döyüş təyyarələrinin satışı ilə bağlı
sövdələşməni təsdiqləməyə meyilli olduğunu bildirmişdi. Türkiyə lideri ABŞ rəsmilərinin
sövdələşmədən imtina edəcəyi təqdirdə digər
ölkələrə, o cümlədən Rusiyaya müraciət edə
biləcəklərini vurğulamışdı: “Respublikaçılar
“F-16” qırıcılarının satışında Türkiyəyə dəstək
verəcəklərini açıq şəkildə bildirdilər. Ümid
edirəm ki, ABŞ bizi məyus etməyəcək, çünki
ABŞ qırıcı təyyarələri satan yeganə ölkə deyil.
Böyük Britaniya, Fransa və Rusiya da təyyarə
satır və bu barədə bizə siqnal ötürən ölkələr
də var. “F-35” qırıcılarının əvəzində yeni
“F-16” təyyarələrinin alınması barədə təklifi
ABŞ tərəfi irəli sürüb. Türkiyə tərəfi bu təklifə
müsbət yanaşıb və müvafiq sorğu göndərib”.
Avqustun sonunda Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, ABŞ-ın

Qəhvə insan ömrünü uzatmağa kömək edir. Bu, “Beyker” Universiteti alimlərinin araşdırması
nəticəsində bəlli olub. Tədqiqatda
40-70 yaş arası 450 min nəfər iştirak edib. Tədqiqat nəticəsində
bəlli olub ki, daim qəhvə içənlər
içməyənlərdən 12 faiz daha çox yaşayırlar. Üstəlik, insult və ürək-damar xəstəlikləri riski də qəhvə
içənlərdə içməyənlərə nisbətən təxminən 20 faiz az olub. Onların
fikrincə, qəhvənin bu faydaları yalnız üyüdülmüş forması üçün
keçərlidir. Eyni zamanda, qəhvə xərçəng, diabet və demensiya
(yaddaşsızlıq) riskini azaltmaqda təsirli olan minerallar və antioksidantlarla zəngindir. Lakin mütəxəssislər gün ərzində 2-3 fincandan artıq qəhvə içməyi məsləhət görmürlər.
Xəbəri Reuters verib.

İsveçin Silah İxracına Nəzarət üzrə Dövlət Agentliyi Türkiyəyə silah
ixracına tətbiq olunmuş embarqonun aradan qaldırıldığını bəyan edib.
Sənəddə bildirilir ki, Türkiyəyə silah ixracına icazə verilməsi barədə qərar
Ankaranın İsveçin NATO-ya üzvlüyü məsələsində tutduğu pozitiv mövqeyə
görə qəbul edilib. Məlumatı “Anadolu” verib.
Bundan əlavə, bəyanatda qeyd olunur ki, qəbul edilmiş qərar elektronika,
silahlanma və hərbi texnika sahəsinə aid
məhsulların ixracı ilə bağlıdır.
Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl – bu
il mayın 29-da Silah İxracına Nəzarət
üzrə Agentliyin başçısı Karl Evertsson
“Expressen” qəzetinə müsahibəsində
ölkəsinin NATO-ya üzvlük üçün ərizə
verməsi ilə bağlı Türkiyə ilə danışıqlar
aparılıdığını bəyan etmişdi.
O, qeyd etmişdi ki, İsveç silah ixracını müdafiə üzrə komissiyanın qoyduğu
şərtlər daxilində həyata keçirir. Evertsson

İqtisadi təhlilçilər Avrozonada iqtisadi inam indeksinin də 2020-ci ildən
bu vaxtadək ən aşağı səviyyəyə endiyini qeyd edirlər. Məlumatda bildirilir ki,
ötən ay Avrozonada iqtisadi inam indeksi 93,7 bənd təşkil edib. Bu, 2020-ci ilin
noyabrından bəri qeydə alınan ən aşağı
göstəricidir. İqtisadi inam indeksi ardıcıl
7-ci aydır ki, geriləməyə davam edir.
İndeksdə xidmətlər sektorundan tutmuş sənayeyə qədər bütün kateqoriyalarda geriləmə qeydə alınıb. Ən böyük
azalma – 28,8 bənd ilə istehlakçı inam
indeksində müşahidə olunub.
Ekspertlərin fikrincə, iqtisadi inam
indeksi rekord inflyasiya göstəriciləri və
enerji problemləri səbəbindən yaranan
böhran fonunda geriləyir.

Toni Kross karyerasını bitirə bilər

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Agentliyin yaydığı xəbərdə deylir ki, bu
barədə Kanadanın Xarici İşlər naziri Melani
Coli Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
“Biz NATO-nun açıq qapı siyasətinə inanırıq və NATO-da həmişə Ukraynanın yanında
olmuşuq. Hesab edirik ki, Ukrayna NATO-nun
bir hissəsi olmalıdır", – deyə nazir vurğulayıb.
M.Coli, həmçinin bildirib ki, rəsmi Ottava
Kiyevi silahla təmin etməyə və Ukrayna qoşunlarına təlim keçməyə, o cümlədən Böyük
Britaniya ilə əməkdaşlıqda davam edəcək.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Kanada ABŞ
və Böyük Britaniya ilə bərabər, Rusiya–Ukrayna müharibəsi başlanan ilk günlərdən Ukraynaya ən çox hərbi və maliyyə yardımları
göstərən ölkələrdəndir.
Belə bir məqamı da unutmaq olmaz ki, Kanadada kifayət qədər yüksək maliyyə imkanları olan Ukrayna diasporu fəaliyyət göstərir.
Bu ölkənin iki milyona yaxın vətəndaşının
Ukrayna kökənli olduğu ehtimal olunur.
Xatırladaq ki, bu günlərdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin NATO-ya

əlavə etmişdi: “Türkiyə birbaşa indi bizim
silahlara ehtiyac duymur. Biz Türkiyəyə
hər bir konkret halda silah sata bilərik”.
İsveç istehsalı olan tank əleyhinə
AT-4 silahlarının PKK terror təşkilatının
əlinə necə keçməsi ilə bağlı suala cavabında isə Evertsson deyib: “Biz bu
məhsulu ixrac etmirik. Bu silah ABŞ-ın
lisenziyası ilə istehsal olunur və onların razılığı olmadan bu silahları üçüncü
ölkələrə göndərmək mümkün deyil”.
Onu da qeyd edək ki, Silah İxracına
Nəzarət üzrə Agentlik Türkiyəyə silah
satışını 15 oktyabr 2019-cu ildə qadağan

edib. Həmin tarixdən sonra İsveçin üç
özəl şirkətinin Türkiyəyə silah satışı ilə
bağlı sorğusuna imtina cavabı verilib.
Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, NATOya üzvlük üçün Türkiyənin razılığını almış
digər ölkənin – Finlandiyanın Müdafiə
naziri Antti Kaykkonen bu ilin iyulunda
ölkəsinin Ankaraya silah satışı embarqosunu aradan qaldıracağına şübhə
ilə yanaşdığını bildirmişdi. Finlandiyalı
nazir ölkəsinin döyüş bölgəsinə silah ixrac etməmək prinsipinə sadiq olduğunu
qeyd etmişdi.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

ÂOktyabrın
Â
2-də
ÂBakıda
Â
və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək.
Gecə 19-21°, gündüz 25-29°, Bakıda gecə
19-21°, gündüz 26-28° isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi 770 mm civə sütunundan 765 mm
civə sütununa enəcək,nisbi rütubət 60-70 faiz
olacaq.
ÂNaxçıvan
Â
şəhəri,
Culfa,
Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 13-18°, gündüz 28-33°
isti olacaq.
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Cari ilin sentyabr ayında Avrozonada illik inflyasiya 10 faiz təşkil
etməklə rekord səviyyəyə yüksəlib. Bu barədə Avropa Statistika Agentliyi
(“Eurostat”) məlumat yayıb. Bildirilir ki, bu, son 25 ildə ən yüksək inflyasiya
səviyyəsidir. Avrozonada inflyasiya ilk dəfə olaraq ikirəqəmli göstəriciyə
çatıb. Bundan başqa, ötən ay Avrozonada ən yüksək qiymət artımı 40,8
faizlə enerji qiymətlərində qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, ötən ay İtaliyada illik inflyasiya göstəricisi ərzaq
qiymətlərindəki artımlar fonunda 8,9
faizə yüksəlib. İtaliya Milli Statistika İnstitutunun məlumatına görə, sentyabrda
ölkədə istehlak qiymətləri indeksi isə
əvvəlki ayla müqayisədə 0,3 faiz artıb.
Analoji vəziyyət Estoniyada da qeydə
alınıb. Belə ki, ötən ay Estoniyada inflyasiya illik ifadədə 24 faizi ötüb.
“Eurostat”ın
məlumatına
görə,
inflyasiya baxımından avrozonanın ən
problemli üç ölkəsinə Litva və Latviya
da daxildir. Həmin ölkələrdə il ərzində
ÂXankəndi,
Â
Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gecə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimalı var.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 8-13°,
gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂŞərqi
Â
Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 8-13°, gündüz 18-23° isti
olacaq.
ÂQazax,
Â
Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 15-19°,
gündüz 25-30° isti olacaq.
ÂBalakən,
Â
Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,

sürətləndirilmiş şəkildə daxil olması üçün
ərizə imzalayıb.
NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq Ukraynanın alyansa üzv qəbul edilibedilməyəcəyi barədə jurnalistlərin suallarını
cavablandırarkən bildirib ki, bu məsələ qurumun üzvlərinin qəbul edəcəyi qərardan asılıdır.
Bir çox siyasi təhlilçilər Ukrayna probleminin Rusiya–Ukrayna münaqişəsindən Rusiya–NATO qarşıdurması mərhələsinə keçə
biləcəyini və bunun böyük fəsadlar törədə
biləcəyini ehtimal edirlər. Hər halda vəziyyətin
günbəgün gərginləşdiyi göz qabağındadır.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Nikaraqua Niderlandla
diplomatik əlaqələri kəsib

Avrozonada inflyasiya artır,
iqtisadi inam isə azalır

Almaniya
Almaniya millisinin və Madridin “Real” klubunun təcrübəli futbolçusu Toni Kross mövsümün sonunda karyerasını başa vura bilər.
32 yaşlı yarımmüdafiəçi futbolla
vidalaşmağı düşünür. İstedadlı
futbolçu meydanın mərkəzində
gənclərin oynamasının tərəfdarı olduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, Toni Kross 2014-cü ildən “Real”da çıxış edir.
Onun “kral klubu” ilə müqaviləsi 2023-cü ilin yayında başa çatacaq.
Xəbəri “Bild” verib.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Kanada Ukraynanın NATO-ya
üzvlüyünü dəstəkləyir

İsveç Türkiyəyə silah ixracı ilə
bağlı embarqonu aradan qaldırıb

Avstraliya
Qəhvə ömrü uzadır

Ankaraya “F-35” qırıcıları satmaqdan imtina
etməsi və Vaşinqtonun müdafiə sistemlərinin
alınmasına reaksiyası ölkəni narahat etmir.
Xatırladaq ki, Türkiyə beşinci nəsil “F-35”
qırıcıları layihəsinin iştirakçısı idi və “Lockheed Martin” korporasiyasından 100 ədəd bu
qəbildən olan təyyarədən almağa hazırlaşırdı.
Hətta Türkiyə tərəfi layihəyə 1,4 milyard dollar
xərcləsə də, sonradan Ankaranın Rusiyadan
“S-400” zenit-raket komplekslərini alması
Vaşinqtonun narazılığına səbəb olmuşdu.
Nəticədə Konqres Türkiyəyə “F-35” satılmasına razılıq verməmişdi.
Bəzi hərbi ekspertlərə görə, Konqres
Türkiyəyə yeni “F-16” qırıcılarının satışını
növbəti dəfə əngəlləyə bilər. Lakin bu, Türkiyə
Hərbi Hava Qüvvələrinin inkişafına heç bir
təsir göstərməyəcək. Çünki onun arsenalında kifayət qədər “F-16” qırıcısı mövcuddur.
Fərəhli haldır ki, hazırda Türkiyənin müdafiə
sənayesində milli məhsulların nisbəti 80 faizə
yaxınlaşıb.

Rusiya–Ukrayna qarşıdurması fonunda Ukraynanın təcili surətdə Şimali Atlantika Alyansı – NATO üzvlüyünə qəbul olunması məsələsi gündəmə gəlib. Bu
arada məlum olub ki, alyansın aparıcı dövlətlərindən sayılan Kanada hökuməti
Ukraynanın sürətləndirilmiş əsaslarla NATO-ya üzv olmaq istəyini dəstəkləyir.
Məlumatı “Associated Press” agentliyi yayıb.

qiymətlər müvafiq olaraq 21,1 faiz və
20,8 faiz artıb.
Bildirilir ki, Avstriyada inflyasiya
səviyyəsi son 70 ildə ən yüksək həddə
çatıb. Avstriya Statistika İdarəsinin hesablamasına görə, sentyabrda inflyasiyanın səviyyəsi 10,5 faizə çatıb və bununla
da ikirəqəmli göstəricilər mərhələsinə keçid alıb. Bu cür yüksək inflyasiya ölkədə
son dəfə 1952-ci ildə qeydə alınıb.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 13-18° ,
gündüz 24-29°, dağlarda gecə 9-14°, gündüz
18-23° isti olacaq.
ÂMingəçevir,
Â
Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək.Gecə 15-19°, gündüz 28-33°
isti olacaq.
ÂMasallı,
Â
Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 17-19°,
gündüz 25-30°, dağlarda gecə 13-15°, gündüz
21-25° isti olacaq.

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

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

Niderland həmişə Nikaraquaya təzyiqlər edərək
ölkədə müxalifətə qarşı təzyiqləri, repressiyaları dayandırmağa çağırıb. Nikaraqua öz növbəsində bildirib
ki, Niderlandın nə ixtiyarı var ki, onun daxili işlərinə
qarışsın, ona göstəriş versin və Amsterdamla diplomatik əlaqələrini kəsdiyini bəyan edib.
Mərkəzi Amerika ölkəsi
onu da bildirib ki, Niderlandın daim ona qarşı yürütdüyü
təhdid və təhqir onu məcbur
edib ki, Niderlandla əlaqələrə
birdəfəlik son qoysun və Niderlandla bütün əlaqələrini
kəsdiyini bildirib.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

İndoneziyada zəlzələ
İndoneziyanın Şimali
Tapanuli
dairəsinin
Şimali
Sumarta
əyalətində 6 bal gücündə
zəlzələ
olub. Yeraltı
təkanlar nəticəsində bir
nəfər həlak olub, 9 nəfər
xəsarət alıb.
“Antara News”ə müsahibəsində İndoneziya Meteorologiya Agentliyinin rəhbəri Dvikorita Karnavati bildirib ki, zəlzələ
gecə saat 2:28-də baş verib. Yeraltı təkanların epimərkəzi
Şimali Tapanulidən 14 kilometr şimal-qərbdə, 10 kilometr
dərinlikdə qeydə alınıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Həftəsonu neftin qiyməti
Həftəsonu dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
belə oldu: Londonun “İCE” (“ Inter Continental
Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə,
“Brent” markalı neftin qiyməti 0,60 faiz azalaraq bir
bareli 88,90 dollar olub.
“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 2,14 faiz azalaraq bir bareli 79,49,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,21 faiz
azalaraq bir bareli 91,68 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edəcək. Dünəndən OPEC+
dövlətləri hasilatı sutkada 100 min barel azaldıblar. Bundan
əlavə, dünyada baş verən qlobal geosiyasi hadisələr neftə
olan tələbatı artırır.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov Ağcabədi
rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissənin komandiri
Şamxal Səlimova anası
İRADƏ SƏLİMOVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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