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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ
Biz həmişə bir arzu ilə, bir fikirlə yaşamışdıq ki, gün gələcək,
ədaləti bərpa edəcəyik, xalqımızın üstündən “məğlubedilmiş”
sözünü atacağıq, qürurlu xalq kimi, müzəffər xalq kimi
yaşayacağıq və bu gün gəldi. Əgər xalqımız buna inanmasaydı,
əgər cəmiyyətimiz bizim o sahədəki siyasətə dəstək olmasaydı,
müharibəni bu nəticələrlə başa vurmaq çox çətin olardı. Ona görə,
bu, bizim hamımızın qələbəsidir, hamımızın təntənəsidir.

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
rəsmi instaqram səhifəsində
Zəngilan səfərindən görüntü paylaşıb

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
müdafiə xətlərini qəhrəmanlıqla
yardı, Ermənistanın hava hücumundan müdafiə sistemi və hərbi hava
qüvvələrini sıradan çıxartdı. Silahlı
Qüvvələrimiz işğalçı qüvvələrə ağır
zərbələr endirdi, onların çoxlu sayda
canlı qüvvəsi və hərbi texnikasını
məhv etdi. Belə şəraitdə, şübhəsiz
ki, Ermənistan ordusunda fərariliyin
miqyası təssəvvür edilməyən bir
şəkildə genişləndi. Döyüş meydanında
zirehli və digər texnikasını, artilleriya
vasitələrini, raket sistemləri və digər
silah-sursatını atıb qaçan işğalçı
Ermənistan silahlı qüvvələrinin adı
tarixə XXI əsrin ən fərari ordusu kimi
yazıldı.
Müzəffər Ali Baş Komandan,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 27-də Anım Günü ilə əlaqədar

A

Azərbaycanın qələbəsini
Vətənə bağlılıq, torpağa
sevgi hissi təmin etdi

zərbaycan Silahlı Qüvvələri otuz il davam edən erməni işğalına cəmi 44 gündə son qoydu. Bu qısa müddət ərzində
döyüş əməliyyatlarının xronikasına diqqət yetirsək, parlaq
qələbənin əldə edilməsinin əsasında ordumuzun əsgər və zabitlərinin
peşəkarlığının, misilsiz şücaətinin dayandığını görə bilərik. Məhz bu
qəhrəmanlığın məntiqi nəticəsi idi ki, “Dəmir yumruq” əməliyyatı kimi
tarixə düşən döyüşlərin ilk günlərində Ermənistan ordusunun uzun
illər ərzində möhkəmləndirdiyi çoxqatlı müdafiə sədləri qısa vaxtda
yarıldı. Müharibənin ilk mərhələsində qəhrəman əsgər və zabitlərimiz
həm cənub, həm də şimal-şərq istiqamətində düşmən mövqelərini
kifayət qədər geniş cəbhədə yarmaqla Ermənistanın 30 il ərzində yaratdığı keçilməz “Ohanyan xətti”ni tamamilə darmadağın etdi. Bundan
sonra isə Silahlı Qüvvələrimizin hücumu getdikcə gücləndi.
Azərbaycan Ordusu 27 illik
atəşkəs dövründə ilk dəfə olaraq rayon
mərkəzini - Cəbrayıl şəhərini işğaldan
azad etdi. Cəbrayılın düşməndən
təmizlənməsi hücum cəbhəsinin daha
da genişlənməsinə və paralel olaraq
bir neçə rayon ərazisində əməliyyat
aparmaqla yanaşı, Füzuli şəhərinin
yağı tapdağından qurtulmasını
şərtləndirdi. Beləliklə, düşmən istehkamlarını canı-qanı bahasına keçən
qəhrəman əsgər və zabitlərimiz işğalçıya Azərbaycan xalqının böyüklüyünü
bir daha göstərdi.
Füzuli şəhərinin azad edilməsi
ordumuza əlavə mənəvi güc verdi.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bundan
sonra böyük əzmkarlıq göstərərək
xilaskarlıq missiyasını uğurla davam
etdirdi. Füzuli azad olunandan 3 gün
sonra Zəngilan şəhəri azad edildi,
ondan beş gün sonra Qubadlı, daha
sonra isə Silahlı Qüvvələrimiz Laçın
dəhlizinə çıxdı.
Hərbi ekspert Ədalət Verdiyevin
sözlərinə görə, ordumuz Cəbrayıl
rayonundan sonra düşmənin Füzuli
istiqamətində kifayət qədər ciddi resurslar cəmləşdirməsini nəzərə alaraq,
hücumlarını Hadrut istiqamətinə
çevirdi. Bu yaşayış sahəsinin işğaldan
azad olunması Ermənistanda daxili
parçalanmanı reallaşdırdı. Çünki
artıq Azərbaycan ətraf rayonların
deyil, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinə aid ərazilərin düşməndən
təmizlənməsinə başladı. Əməliyyatın
sonrakı mərhələlərində Cəbrayıl
rayonunun bir çox yaşayış məntəqəsi
azad edildi və kifayət qədər güclü
müdafiə xətlərinə malik düşmən
mövqeləri sıradan çıxarıldı, Zəngilan
istiqamətində Azərbaycan Ordusunun
hücumu üçün əlverişli şərait yaradıldı.
Qubadlı istiqamətində hücumları da-

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
yüksək döyüş hazırlığı və texniki
üstünlükləri işğal olunmuş ərazilərdə
düşmənin mühüm obyektlərini darmadağın etməyə imkan verdi. Eyni
zamanda, orduda şəxsi heyətin ruh
yüksəkliyi, əsgər və zabitlərimizdəki
torpaq, Vətən sevgisi, onların qələbə
naminə canından-qanından keçərək
misilsiz şücaətlər göstərmələri parlaq
zəfərimizi şərtləndirdi. Dövlətimizin
başçısı bununla əlaqədar Anım
Günündə xalqa müraciətində bildirib: “Biz şəhidlərimizlə, qazilərimizlə
fəxr edirik, eyni zamanda, Vətən
müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş
hərbçilərimizlə, əsgər-zabitlərimizlə
fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı,
onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Biz bütün dünyaya göstərdik
ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır,

vam etdirmək üçün kifayət qədər ciddi
potensiala malik qoşun qruplaşmaları
formalaşdırıldı.
Hərbi ekspertin bildirdiyinə görə,
əməliyyatların sonrakı mərhələsi
Qubadlının işğaldan xilası və qoşunlarımızın Laçın rayonunun cənubuna,
yəni Laçın dəhlizinə nəzarəti təmin
etməsi ilə yadda qaldı. “Dəmir
yumruq” əməliyyatının sonuncu və
kulminasiya mərhələsi isə Şuşanın
azad edilməsi oldu. Əsl hərbi ustalıq,
peşəkarlıq və qəhrəmanlıq nümunəsi
göstərən Azərbaycan Ordusunun
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələri bu qədim
mədəniyyət paytaxtımızda düşmənin
müqavimətini tamamilə qıraraq, ona
ağır zərbə vurdu və şəhəri faşizm
əsarətindən qurtardı.
Beləliklə, Şuşa əməliyyatının
uğurla başa çatması və Azərbaycan
bayrağının bu qala şəhərində dalğalanması müharibənin taleyini həll etdi
və Ermənistan kapitulyasiya aktını
imzalamağa məcbur oldu. Eləcə də
üçtərəfli birgə bəyanatın imzalanması ilə daha üç rayonumuz – Ağdam,
Kəlbəcər və Laçın döyüşsüz və itkisiz
Ermənistan tərəfindən boşaldılaraq
Azərbaycana təhvil verildi.
Beləliklə, Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin müdrik
rəhbərliyi, əsgər və zabitlərimizin
qəhrəmanlığı sayəsində Azərbaycan
Ordusu 44 günlük Vətən
müharibəsində işğalçı Ermənistan
üzərində son 200 ilin ən möhtəşəm
qələbəsini əldə etdi.
Vətən müharibəsində
döyüşçülərimizin fədakarlığı ilə
Ermənistan hərbi birləşmələrinin
“məğlubedilməzlik” mifi darmadağın edildi. Ordumuz döyüş meydanında işğalçının uzun illər ərzində
qurduğu, keçilməz hesab edilən

xalqa müraciətində bu barədə deyib:
“Qırx dörd günlük müharibə zamanı
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində
bir nəfər də olsun fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda
10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz
şəhidlərimizlə, qazilərimizlə fəxr edirik,
eyni zamanda, Vətən müharibəsində
qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə,
əsgər-zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların
qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı
heç vaxt unudulmayacaq. Biz bütün
dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan
xalqı böyük xalqdır, Azərbaycan xalqı
bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq
fikrində deyildi”.
Burada diqqəti bir mühüm
məqama da yönəltmək istərdik.
Belə ki, İkinci Qarabağ savaşında
Azərbaycan Ordusunun güc-qüdrəti,
şücaəti, qəhrəmanlığı özünü həm də
onda göstərdi ki, düşməndən fərqli
olaraq, Silahlı Qüvvələrimiz hücum
əməliyyatlarını ağır relyef şəraitində
aparırdı. Başqa sözlə, işğalçı uzun
illər idi ki, daha yüksək ərazilərdə
yerləşmiş, burada keçilməsi çətin olan
çoxqatlı istehkamlar və müdafiə xətləri
ilə mövqelərini möhkəmləndirmişdi.
Şübhəsiz ki, belə bir çətin şəraitdədağlıq, sıldırım qayalıqlarla əhatələnən
ərazidə qoşunlarımızın, ağır texnikalarımızın hərəkəti, üstünlük qazanması o
qədər də asan deyildi. Bu, Azərbaycan
Ordusundan peşəkarlıq, igidlik, şücaət
tələb edirdi. Təbii ki, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin müdrik siyasəti, dönməz
iradəsi, müasir silah və sursatla təmin
edilən ordumuzun rəşadəti, nəhayət,
xalqımızın dövlət başçısının və Silahlı
Qüvvələrimizin ətrafında yumruq kimi
birləşməsi İkinci Qarabağ savaşında
erməni faşistləri tərəfindən yaradılan
bütün istehkam və qurğuları keçərək,
sıldırım qayalıqları aşaraq, xalqımıza möhtəşəm tarixi qələbə sevincini
yaşatdı.
Ordumuzun Vətən müharibəsini
parlaq qələbə ilə başa çatdırmasını
şərtləndirən digər amil isə savaşa
qədər hərbçilərimizin döyüş hazırlığının gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin
gerçəkləşdirilməsinin daim diqqət
mərkəzində saxlanılması, irimiqyaslı təlimlərin keçirilməsi, ordunun
Ali Baş Komandanın diqqəti və səyi
nəticəsində müasir silahlarla silahlandırılması, artilleriya və aviasiyanın, eləcə də digər sahələrin inkişaf
etdirilməsi oldu.

Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç
vaxt barışmaq fikrində deyildi”.
Prezident İlham Əliyev oktyabrın
17-də Füzuli rayonuna səfəri zamanı
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşündəki çıxışında da bu barədə
ətraflı bəhs edərək, vurğulayıb ki, İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanda
Vətən müharibəsi adlandırılır. Çünki
hər birimiz, hər bir vətəndaşımız bu
günü səbirsizliklə gözləməklə yanaşı,
bu günün gələcəyinə, ordumuzun
parlaq qələbə qazanacağına, torpaqlarımızı düşməndən azad edəcəyinə
inanırdı, eyni zamanda, öz yorulmaz
fəaliyyəti ilə möhtəşəm tarixi, bu zəfəri
yaxınlaşdırırdı.
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev həm ölkə daxilində,
həm də beynəlxalq tədbirlərdə bütün
nitqlərində aydın, qəti mövqe nümayiş etdirdi: Azərbaycan xalqı bu
vəziyyətlə-məğlubiyyətlə heç vaxt barışmayacaq. Bəli, xalqımız ərazi bütövlüyü uğrunda daim əzmkar mübarizə
apardı. Vətən müharibəsinin gedişində
bu qətiyyət, bu iradə özünü qabarıq
büruzə verdi. Bu torpaqlarda doğulmayan, bu əraziləri görməyən gənclərimiz
bu yerlər, ata-babalarının yer-yurdları
uğrunda ölümə getməkdən belə
qorxmadılar, çəkinmədilər. Bununla
da xalqımızın böyüklüyü, müdrikliyi bir
daha təsdiqini tapdı.
Dövlətimizin başçısı bütün
bu məqamları ümumiləşdirərək,
sözügedən çıxışında deyib:
“Qələbəmizi şərtləndirən amillər
nəzərə alınaraq kitablarda,
məqalələrdə, elmi araşdırmalarda
yazılacaq. Amma hesab edirəm
ki, bunların arasında ən başlıcası məhz əyilməz ruhumuz və
vətənpərvərliyimizdir. Məhz bu
bölgədə bizim cavanlarımız, cavan
əsgər və zabitlərimiz ölümə gedirdilər.
Bütün o mövqelərdə, o dağlıq
mövqelərdə ermənilər yerləşmişdilər.
Onlar orada 30 il yerləşmiş, istehkamlar, bunkerlər, uzunmüddətli
atəş nöqtələri qurmuşdular. Biz isə,
düzənlik olan yerdən o təmas xəttini
keçərək, o istehkamları yararaq gedirdik, bizim gənclər ölümə gedirdilər.
Ona görə, birinci amil vətənpərvərlik,
Vətənə olan sevgi, məhəbbətdir. Bu
amil bizim xalqımızı bundan sonra da
yenilməz xalq kimi yaşadacaq”.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva
rəsmi instaqram səhifəsində Zəngilan
səfərindən görüntü paylaşıb.

Paylaşımda deyilir: “İşğaldan azad
olunmuş torpaqlarda xatirələr. Kədər və
sevinc. Allah xalqımızı qorusun!”.
AZƏRTAC

Müharibə artıq tarixdə qaldı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də tarixdə qaldı,
biz gələcəyə baxmalıyıq. Bu gün biz gələcəyi yaradırıq, öz əllərimizlə yaradırıq. Əminəm ki, bütün planlarımız, bu günə qədər bəyan edilən bütün hədəflər
necə təmin edilmişdisə, növbəti dövr üçün nəzərdə tutulmuş hədəflər də təmin
ediləcək. Biz bu hədəflərə çatacağıq, ölkəmizi gücləndirəcəyik, ordumuzu yenə
də gücləndirəcəyik və Azərbaycan xalqının təhlükəsiz həyatını təmin edəcəyik.
Əlbəttə ki, 30 il ərzində əziyyət içində, o cümlədən mənəvi əzab içində yaşamış
köçkünləri maksimum qısa müddət ərzində öz doğma torpaqlarına qaytaracağıq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Qarabağın bərpası
xalqımızın və dövlətimizin
qüdrətini göstərir

V

ətən müharibəsindəki parlaq qələbəmizdən sonra Azərbaycanın işğaldan
azad edilən ərazilərində erməni vəhşilərinin törətdikləri vandal əməllər bu
gün adamı dəhşətə gətirir, erməni faşizminin, vəhşiliyinin miqyası işğalçının
dağıtmaq, talan etmək xislətini aydın göstərir. Ermənilərin guya qədim tarixə, zəngin
mədəniyyətə malik olmaları haqqında miflərinin əsassızlığı da bu vandallıqlardan
əyani şəkildə nəzərə çarpır. Onların “mədəniyyəti”, mədəni irsə barbar münasibəti
yerlə-yeksan edilən yaşayış evlərinin, dağıdılan məzarların, məscidlərin fonunda
açıq-aşkar görünür.
Bəli, uzun illər davam edən işğal zamanı
Ermənistanın təcavüzkar siyasəti nəticəsində
şəhər və kəndlərimiz tamamilə dağıdılıb,
Azərbaycan xalqına məxsus daşınmaz tarix
və mədəniyyət abidələri yerlə bir edilib,
mənimsənilib, tarixi-mədəni təyinatına uyğun
olmayan şəkildə istifadə olunaraq vandalizmə
məruz qalıb. Erməni silahlı qüvvələri
tərəfindən ən çox dağıdılan daşınmaz mədəni
irs nümunələri İslam dini abidələri – məscidlər,
türbələr və digər inanc yerləri olub. Düşmən
məscidlərin içərisində ev heyvanları saxlamaqla azərbaycanlılara qarşı öz nifrətlərini
ortaya qoyub.
Bütün bunları nəzərdə tutan dövlətimizin
başçısı çıxışlarının birində deyib: “Bunu
hansısa başqa planetdən gələn yadplanetli
yox, erməni edib. Özü də Birinci Qarabağ
müharibəsi dövründə yox, müharibədən sonra,

məqsədyönlü şəkildə, barbar kimi, vəhşi kimi,
vandal kimi, bir-bir evlərin kərpiclərini, daşlarını söküb aparıb özləri üçün daxmalar tikiblər”.
Ermənilərin yaşayış məntəqələrimizə,
maddi-mədəni abidələrimizə düşmən
münasibəti, insanlıqla bir araya sığmayan
vəhşi əməlləri Qarabağ və ətraf bölgələrin
demək olar ki, hər qarışında nəzərə çarpır.
Əslində, beynəlxalq konvensiyalarda
bəşəri cinayət kimi qiymətləndirilən bu əməllər
bütün dünya mədəniyyətinə qarşı təcavüzdür.
Çünki talan və məhv edilən dəyərlər nəinki
ölkəmizin, həm də bütün dünya sivilizasiyasının misilsiz mədəniyyət nümunələridir. Buna
baxmayaraq, bu cür barbarlığı, təəssüf ki,
dünya birliyi uzun illərdir ki, susqunluqla qarşılayır, biganə münasibət bəsləyir.

(ardı 4-cü səhifədə)
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Azərbaycan və Monteneqro
parlamentləri arasında
əlaqələr müzakirə olunub

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Yunanıstana işgüzar səfəri
çərçivəsində Monteneqro parlamentinin sədri Aleksa Becic ilə görüşüb.
Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, görüşdə ölkələrimiz arasında müxtəlif
sahələrdə ikitərəfli münasibətlərin daha
da inkişafı barədə müzakirələr aparılıb. Yüksəksəviyyəli səfərlərin siyasi
münasibətlərimizin inkişafında xüsusi rol
oynadığı vurğulanıb.
Söhbətdə Azərbaycanla Monteneqro arasında əlaqələrin inkişafında parlamentlərin
rolundan danışılıb, bu sahədə dostluq qrup-

larının xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi diqqətə
çatdırılıb. Parlamentlərarası əməkdaşlığın
daha da gücləndirilməsi üçün qarşılıqlı
səfərlərin, fikir və təcrübə mübadiləsinin
əhəmiyyəti vurğulanıb. Qeyd olunub ki, iki
ölkə arasında iqtisadi, humanitar, mədəni,
turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığı
genişləndirmək üçün geniş imkanlar var.
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran digər
məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb.

Ceyhun Bayramov ilə iranlı həmkarı
arasında telefon danışığı olub
Oktyabrın 23-də xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun İran İslam
Respublikasının xarici işlər naziri Hüseyn Əmir-Abdullahian ilə telefon
danışığı olub.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazirlər
ikitərəfli münasibətlərin cari vəziyyətinə dair fikir
mübadiləsi aparıblar.
Son həftə ərzində baş vermiş inkişafı
müsbət dəyərləndirən nazirlər Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılması ilə
bağlı İranın müvafiq qurumlarının yaydığı
xəbərdarlığı, eyni zamanda, Azərbaycan
tərəfindən 2 iranlı sürücünün buraxılmasını
qarşılıqlı müsbət addım kimi vurğulayıblar.

Telefon danışığı zamanı Birgə
Hökumətlərarası Komissiyanın, İranın yeni
administrasiyası tərəfindən yenilənmiş tərkibdə
fəaliyyətinin davam etdirilməsinin əhəmiyyəti
ifadə olunub.
Tərəflər bütün fikir müxtəlifliklərinin dialoq vasitəsilə həll edilməsinin vacibliyini qeyd
ediblər.
Nazirlər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələləri müzakirə ediblər.

Səfirlik Araik Arutunyanın Moskvaya səfəri
ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirib
Oktyabrın 23-də bəzi sosial şəbəkələrdə Araik Arutyunyanın Moskvada
olması və Rusiya Federasiyasının rəsmiləri ilə görüşlər keçirərək regional
vəziyyəti müzakirə etməsi barədə xəbərlər yayılıb.
Son günlər erməni KİV-i tərəfində “Artsax
respublikasının vəzifəli şəxslərinin” Rusiyaya “işgüzar səfərləri” və guya burada Rusiyanın siyasi
dairələri ilə rəsmi görüşlər keçirdikləri barədə
həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yer alıb.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, səfirlik adları
qeyd olunan şəxslərin Rusiya Federasiyasının sərhədini Ermənistan Respublikasının
vətəndaşlarına məxsus olan pasportlarla
keçirdiyini və burada adətən erməni diasporu
nümayəndələri, eləcə də onlara lobbiçilik edən

şəxslərlə görüşdüklərini, belə səfərlərin yalnız
şəxsi xarakter daşıdığını bir daha diqqətə çatdırır, onların rəsmi qəbul edilmədiklərini, Rusiyanın dövlət strukturları və diplomatik xidmət xətti
ilə hər hansı siyasi məsləhətləşmələr aparılmadığını vurğulayır.
“Bir çox hallarda bu kimi məlumatlar saxta
olur, heç bir faktlara əsaslanmır, təxribat xarakteri daşıyır və ictimaiyyəti çaşdırmaq, uğurla
inkişaf edən Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığına
kölgə salmaq məqsədini güdür”, – deyə
məlumatda qeyd olunur.

İstanbulda keçirilən mediaforumda
türkdilli dövlətlərin
KİV nümayəndələrinin görüşü olub

Türk Şurasının İstanbulda keçirilən mediaforumu çərçivəsində türkdilli
dövlətlərin media qurumlarının rəhbər və təmsilçiləri, habelə sosial media
mütəxəssisləri arasında görüş olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə Türk
Şurasına üzv ölkələr arasında media sahəsində
əlaqələrin mövcud problemləri və onların həlli
yolları müzakirə edilib. Türkiyə, Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və
Özbəkistandan olan gənclər tərəfindən vahid
sosial media platformasının təşkil olunması,
media qurumları arasında texniki mütənasibliyin
təmin edilməsi və digər mövzularda fikir
mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı
direktoru Əhməd İsmayılov, Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC-nin sədri Rövşən
Məmmədov, Bakı Dövlət Universitetinin Jurna-

listika fakültəsinin dekanı Vüqar Əliyev və digər
türkdilli dövlətlərdən olan KİV nümayəndələri,
eləcə də gənc jurnalistlər iştirak ediblər.
Toplantıda çıxışı zamanı Rövşən Məmmədov
yaxın perspektivli addım kimi, türk dövlətlərindən
olan gənc jurnalistlərin ortaq süjetlər hazırlayaraq
hər birinin təmsil etdiyi media qurumunda yayımlanmasının mümkünlüyünü qeyd edib. Əhməd İsmayılov isə türkdilli dövlətlərdə fəaliyyət göstərən
gənc jurnalistlərin qarşılıqlı mübadiləsinin,
keyfiyyətli təcrübə proqramlarının tətbiqinin qardaş ölkələrin gəncləri və həmkarlarımız arasında
kommunikasiyanın gücləndirilməsinə töhfə verə
biləcəyini vurğulayıb.

İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan
Ortaq Media Platformasının ilk iclası keçirilib

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası)
mediaforumu çərçivəsində Türkiyə-Azərbaycan Ortaq
Media Platformasının ilk iclası keçirilib. AZƏRTAC xəbər
verir ki, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident
Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hikmət Hacıyev və Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının
Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fahrettin Altunun
rəhbərliyi ilə keçirilən görüşdə iki qardaş ölkənin media və
kommunikasiya sahələri üzrə rəsmi şəxslərlərindən ibarət
nümayəndə heyətləri iştirak ediblər.
"Bir millət, iki dövlət" şüarı ilə
keçirilən iclasda iki qardaş ölkənin
kommunikasiya sahəsində əlaqələrinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə ənənəvi
və rəqəmsal media, strateji kommunikasiya, eləcə də ictimai diplomatiya
sahələrində əməkdaşlıq və koordinasiyanın gücləndirilməsi, dezinformasiyaya
qarşı birgə mübarizə kimi məsələlər
müzakirə olunub. Türkiyə-Azərbaycan
Ortaq Media Platformasının struktu-

ru ilə bağlı məsələlərin də müzakirə
edildiyi tədbirdə “ictimai diplomatiya”,
“beynəlxalq media”, “strateji kommunikasiya”, “təhsil”, “qanunvericilik
və tənzimləmə”, "rəqəmsallaşma və
beynəlmiləlləşmə" komitələrinin yaradılması ilə bağlı qərar qəbul edilib.
İclasda çıxış edən Fahrettin Altun
bildirib ki, 2020-ci il dekabrın 10-da
prezidentlər Rəcəb Tayyib Ərdoğan
və İlham Əliyevin iştirakı ilə imzalanan

"Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə
Respublikası arasında media sahəsində
strateji əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu" ilə rəsmiləşdirilən
Ortaq Media Platforması iki ölkə
arasında son illər daha da inkişaf edən
əlaqələrin media və rabitə sahələrində
də tətbiqində çox dəyərli bir addım oldu.
F.Altun qeyd edib ki, Qarabağın
işğaldan azad edilməsi zamanı kommunikasiya və media sahələrində də
sıx əməkdaşlıq əhəmiyyətli rol oynadı.
Media, kommunikasiya, xalq diplomatiyası, həmçinin dezinformasiya
ilə mübarizə istiqamətləri TürkiyəAzərbaycan əməkdaşlığında önəmli yer
tutur. Ortaq Media Platforması Türkiyə
və Azərbaycan mediasının qarşılıqlı
əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərməsi,
iki ölkə ictimaiyyətinin effektiv şəkildə
məlumatlandırılması, qarayaxma
kampaniyaları ilə mübarizədə ortaq
strategiyaların hazırlanması baxımından böyük bir addımdır.

Azərbaycanın Vətən müharibəsi
zamanı iki qardaş ölkə arasında
kommunikasiya sahəsində formalaşan
əməkdaşlıqdan bəhs edən Hikmət
Hacıyev bu əlaqələrin Birgə Media
Platforması vasitəsilə rəsmiləşdirildiyini
diqqətə çatdırıb. Media və komunikasiya sahələrində nümayiş etdirilən
həmrəyliyin qısa zaman ərzində uğurlu
nəticələr verdiyini söyləyən Prezidentin
köməkçisi deyib: “Bu gün liderlərimizin
səyləri nəticəsində ən yüksək
səviyyəyə çatan Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərini qorumaq, daha da inkişaf etdirmək və gələcək nəsillərin yüz
illər sonra da davam etdirməsini təmin
etmək bizim tarixi borcumuzdur".
Hikmət Hacıyev sosial və
beynəlxalq media platformalarında
Azərbaycana qarşı aparılan dezinformasiyaya qarşı mübarizədə Türkiyənin
təcrübəsindən istifadə ediləcəyini də
vurğulayıb.

Aslan Aslanov: Türk dünyasının birliyinin və güclənməsinin
əhəmiyyətini Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev hələ illər öncə təkrar-təkrar vurğulayıb
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası)
İstanbulda keçirilən mediaforumu çərçivəsində oktyabrın 23-də
“Türk dünyası olaraq gələcəyi qurmaq" mövzusunda panel
iclası təşkil olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, panel
iclasında Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) İdarə
Heyətinin sədri Aslan Aslanov, Anadolu Agentliyinin (AA) Baş direktoru və
İdarə Heyətinin sədri Sərdar Karagöz,
Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Əliyev,
Türkiyənin NTV media qurumunun
Xarici əlaqələr və xarici xəbərlər redaksiyasının koordinatoru Ahmet Yeşiltepe
və digərlərinin mövzu ilə bağlı çıxışları
dinlənilib.
Tədbirdə çıxış edənlər türk dünyasının gələcəyinin qurulmasına xaricdən
edilən təzyiqlərə, zorakılıqlara, separatçı cəhdlərə qarşı alternativ, lakin
ədalətli mədəni, siyasi və iqtisadi birliyin
yaradılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, türk dünyasının gələcəyini qurmağın əsas yolu
həmrəylik və əməkdaşlıqdan keçir. Bu
birliyin ən gözəl nümunəsini Qarabağ
müharibəsi dövründə gördük. Qarabağ
Zəfəri türk dünyasının son dövrlərdə
qazandığı ən böyük uğurlarından biridir.
Burada biz yalnız torpaqlarımızı azad
etmədik, eyni zamanda, birliyimizi
qurduq. Burada ortaq iş görməyin və
Zəfəri əldə etməyin həzzini yaşadıq.
Bu Qələbənin əhəmiyyəti təkcə hərbi
Zəfər deyil, birlik Zəfəridir. Dünya
mediasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması ilə bağlı təhlili
yazı verilmədi. Biz bunu türk dünyası
olaraq birləşərək dünyaya çatdırmağa
çalışdıq. Bu proses yalnız 44 gün deyil,
bütün işğal dövrünü də əhatə etdi.
Azərbaycan və Türkiyə liderləri çox
ciddi iradə ortaya qoyaraq xalqlarımızın
birliyini gücləndirdilər. Bunun nəticəsidir
ki, Türkiyə KİV-ləri yayımlandığı hər
dildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təxribatları haqqında yazmağa başladı.
Burada kommunikasiya idarələrimizin
rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Çıxışında Türk Şurasının Baş katibi
Bağdad Amreyevin rəhbərliyi ilə Şuranın fəaliyyətinin çox geniş və müxtəlif
sahələri əhatə etdiyini bildirən Aslan
Aslanov deyib: “Bu çoxşaxəli fəaliyyət
və reallaşdırılan layihələr Türkdilli
dövlətlərin birliyinə, xalqlarımızın və
cəmiyyət institutlarının daha da yaxınlaşmasına xidmət edir. Buna ən yeni
misal olaraq, Azərbaycanın 44 günlük
Vətən müharibəsi zamanı Türk Şurasının dəstəyini və çox önəmli bəyanatını
qeyd etmək istərdim. Bu, türkdilli ölkələr
arasındakı birliyin, həmrəyliyin real
təzahürü kimi diqqət çəkir.
Biz ortaq tarixə, ortaq mədəniyyətə,
ortaq dilə və dinə mənsub dövlətlər və
xalqlarıq. Bu ortaq dəyərlər qloballaşan,
lakin bəzi hallarda qütbləşən müasir
dünya düzənindəki yerimizi və rolumuzu müəyyənləşdirmək üçün çox mühüm
istinad nöqtələridir. Türk dünyası olaraq
gələcəyə gedən yollarımız da məhz
burada kəsişərək qovuşur”.
Türk dünyasının güclənməsinin və
birliyinin əhəmiyyətinin Azərbaycan xal-

qının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
hələ illər öncə təkrar-təkrar vurğuladığını xatırladan A.Aslanov deyib: “Ulu
Öndər deyirdi ki, özünün yeni yüksəliş
dövrünü yaşayan çağdaş türk dünyasının xalqları yeni dünyanın mühüm
amillərindən birinə çevrilməkdədir. Öz
suverenliyini əldə etmiş bir çox türk
cümhuriyyətlərinin bu sıraya qoşulması türk dünyasının gələcəyinə işıqlı
ümidlər oyadır. Artıq gerçəkləşməkdə
olan bu ümidlər gələcək barədə daha
nikbinliklə danışmağa əsas verir”.
Bu gün Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan,
Türkmənistan və Türkiyənin regionda
önəmli mövqeləri ilə seçilən və qlobal
təhlükəsizliyə mühüm töhfələr verən
dövlətlər olduğunu xatırladan Aslan
Aslanov dövlətlərimizin və xalqlarımızın
potensialının real qiymətləndirilməsi və
bu gücün birləşdirilməsinin gələcəyimiz
üçün xüsusi önəmə malik olduğunu
vurğulayaraq bildirib: “Təəssüf ki, bu
gün dünyada türk düşmənçiliyi, islamofobiya və bu kimi digər ədalətsizliklər
ilə üz-üzəyik. Biz zamanın gözlənilən
və gözlənilməyən çağırışlarına birlikdə
cavab versək, mövcud təhdidlərin qarşısına birgə çıxsaq, önümüzdə heç bir
qüvvə duruş gətirə bilməz. Azərbaycan
Qarabağda qurtuluş savaşına qalxdığı
vaxt Türkiyənin, eləcə də Türk Şurasının mənəvi-siyasi dəstəyi bunun əyani
təsdiqidir”.
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının
Türk dünyasının gələcəyi üçün ən yaxşı
model, nümunə ola biləcəyini xüsusi
qeyd edən Aslan Aslanov deyib: “İstanbula səfər öncəsi tarixi vərəqləyərkən
2014-cü ilin aprelində Praqada keçirilən
“Şərq tərəfdaşlığı” Sammitində baş
verən bir olayı xatırladım. Türkiyə bu
sammitdə təmsil olunmurdu. Türkiyənin
qarasınca danışan birinin sözünü
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
kəsərək “Türkiyə burada yoxdur,
amma mən varam” dedi və Türkiyə
həqiqətlərindən danışdı. Azərbaycanın
olmadığı siyasi məkanlarda, beynəlxalq
siyasi müstəvidə isə onun sözünü
Türkiyə deyir. Mən Praqada 7 il əvvəl
baş vermiş hadisəni təsadüfən dilə
gətirmədim. Hesab edirəm ki, bu,
Türk dünyasının arzuladığımız və can
atdığımız gələcəyi üçün bir örnək, o
cümlədən biz media nümayəndələri
üçün də ibrətamiz nümunədir.
Bu gün türkdilli dövlətlərin
media sahəsində əlaqələri
də möhkəmlənməkdə olan
əməkdaşlığımızın ruhuna uyğun
inkişaf edir. Türk Şurasının təşəbbüsü
ilə keçirilən görüşlərimiz, eləcə də bu
mediaforum informasiya və təcrübə
mübadiləsi üçün münbit zəmin yaradır".
Yaşadığımız dövrün informasiya
mühitinin müasir reallıqlarının media
qurumları arasında sıx əməkdaşlığı,
çevik informasiya mübadiləsini,
qarşılıqlı kadr hazırlığı məsələlərini
getdikcə aktuallaşdırmaq olduğu-

nu qeyd edən AZƏRTAC-ın İdarə
heyətinin sədri Ermənistanın 30 il
işğal altında saxladığı torpaqları azad
etmək uğrunda Azərbaycanın apardığı
Vətən müharibəsi zamanı informasiya
cəbhəsində nələr baş verdiyinin şahidi
olduğumuzu xatırladadaraq deyib:
“Feyk xəbərlərin, reallıqdan çox-çox
uzaq olan qərəzli məlumatların yayılması, Azərbaycana aşkar təzyiq cəhdləri
və sair. Azərbaycan mediası bu informasiya savaşından möhkəmlənərək,
böyük təcrübə toplayaraq çıxdı.
Xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki,
qardaş Türkiyə mediasının müharibə
dövründə Azərbaycana verdiyi dəstək
dezinformasiyaların qarşısını almaqda və dünyaya əsl həqiqətləri
çatdırmaqda əvəzedilməz rol oynadı.
Müşahidələrimiz onu deməyə əsas
verir ki, türkdilli ölkələrin mediası lazım
gəldikdə bir-birinin haqq səsini dünyaya
çatdırmaq üçün güclü resurslara malik
olmalıdır. Bu hədəfə isə, ilk növbədə,
dünya təcrübəsini mənimsəməklə, yeni
trendləri çevik tətbiq etməklə nail olmaq
mümkündür. Media platformalarının
yaradılması və inkişafı bu baxımdan
önəmlidir”.
AZƏRTAC-ın Qazaxıstanın “Kazinform”, Qırğızıstanın “Kabar”,
Özbəkistanın “UzA”, Türkmənistanın
dövlət agentliyi və Türkiyənin Anadolu
xəbər agentliyi ilə ikitərəfli qaydada sıx
tərəfdaşlıq əlaqələrinə malik olduğunu diqqətə çatdıran A.Aslanov deyib:
“Eyni zamanda, 1992-ci ildə yaradılan
Türkdilli Xəbər Agentlikləri Birliyi – TKA
da bu baxımdan vacib platformalardan
biridir. Onun canlandırılması, inkişaf
etdirilməsi bu gün aktual məsələ kimi
qarşımızda dayanır.
Biz Anadolu Agentliyi ilə birlikdə
TKA-nın Baş Assambleyasını keçirməyi
planlaşdırırıq. Tərəfdaşımız olan
agentliklərin bu toplantıya verdiyi önəmi
yüksək qiymətləndiririk. Bununla bağlı
təşəbbüslərinə və səylərinə görə dəyərli
həmkarım, hörmətli Sərdar Karagözə
bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Bildiyimiz kimi, informasiya
agentlikləri istənilən ölkədə əsas
informasiya təchizatçısı olaraq doğru
və yoxlanılmış xəbər mənbəyidir. Feyk
və dezinformasiya dolu yeni informasiya məkanında belə xəbərlərə ehtiyac qat-qat artıb. Bu səbəbdən məhz
yoxlanılmış, dəqiq xəbərlərə böyük

tələbat yaranır. Məqsədimiz TKA-nın
fəaliyyətini daha da aktivləşdirməklə,
təkmilləşdirməklə onun beynəlxalq
informasiya məkanına inteqrasiyasını,
Dünya Xəbər Agentlikləri Konqresi,
Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansı,
Asiya və Sakit Okean Ölkələri Xəbər
Agentlikləri Təşkilatı və bu kimi digər
media qurumları ilə əməkdaşlığını
təmin etməkdir. İlkin olaraq təşkilatın
yeni Nizamnaməsinin layihəsi hazırlanıb və müzakirə üçün üzv agentliklərə
göndərilib. Bu ilin fevralında AZƏRTAC
təşkilatın saytını imkanları daxilində
yeniləyib. Saytın təkmilləşdirilməsi üçün
üzv agentliklərin ciddi dəstəyinə ehtiyac
var”.
Ötən ilin dekabrında Azərbaycan
Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
arasında "Media sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında" Anlaşma
Memorandumu imzalandığını və hər
iki ölkənin prezidentləri tərəfindən
təsdiqləndiyini xatırladan AZƏRTAC-ın
idarə Heyətinin sədri bildirib: “Hesab
edirəm ki, digər türkdilli ölkələr arasında da belə bir əməkdaşlıq platforması yaratmaq, yaxud onu daha
qlobal struktura çevirmək üçün bütün
şanslar, imkanlar var. Ümumiyyətlə,
media sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq
müstəvisində toplanmış təcrübənin
Türk Şurası formatına transformasiyası barədə düşünməyə dəyər.
Yəqin ki, digər türkdilli dövlətlərdəki
həmkarlarımızın da müvafiq ideya və
təklifləri var, onları müzakirə edib ortaq
məxrəc tapa bilərik. Birinci addım kimi
təklif edərdim ki, yaxın gələcəkdə Türk
Şurasına üzv dövlətlərin media strukturlarının iştirakı ilə konfrans keçirilsin.
Həmin konfransda ümumtürk media
platformasının yaradılmasına dair yol
xəritəsi hazırlansın”.
A.Aslanov qeyd edib ki, Türk
dünyasının öndərləri xalqlarımızın
gələcəyini həmişə parlaq görüblər.
Müstəqil dövlətlərə malik olan xalqlarımız bu parlaq gələcəyə doğru inamla
addımlayır, hər bir addım isə gələcəyin
binasının önəmli elementinə çevrilir.
Əminəm ki, Türk Şurasının təşkil etdiyi
bu mediaforum da mətbuatımızın daha
sıx əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar
açacaq və biz bu gələcəyin qurulmasına öz töhfəmizi verə biləcəyik.
Sonra mövzu ilə bağlı suallar cavablandırılıb.
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Xarici siyasətin
möhtəşəm təntənəsi
Azərbaycan on il bundan əvvəl BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir
Bildiyimiz kimi, 1992-ci ildə BMT Baş Məclisinin 46-cı sessiyasında
Azərbaycanın bu mötəbər quruma üzv qəbul olunması haqqında
qətnamə qəbul edilmiş və Nyu-Yorkda – BMT-nin iqamətgahı
qarşısında təşkilatın üzvünün – Azərbaycanın Dövlət bayrağı
qaldırılmışdır. Ötən dövrdə qurumla əməkdaşlıq Azərbaycanın dünya
birliyinə sıx inteqrasiyasını və ölkəmizin beynəlxalq mövqeyini
möhkəmləndirməklə yanaşı, həm də Ermənistanın təcavüzkar
siyasətini ifşa etməyə geniş imkan yaratmışdır. On il əvvəl – 2011-ci il
oktyabrın 24-də, müstəqilliyinin 20-ci ilində Azərbaycan Respublikası
ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilmişdir.
Siyasətlə az-çox maraqlananlar
yaxşı xatırlayırlar ki, həmin səsvermə
gərgin keçmiş və 17 raunddan ibarət
olmuşdur. Nəhayət, rəqibləri Macarıstan və Sloveniyanı üstələyən
ölkəmiz 155 səs toplayaraq, növbəti
iki il ərzində Təhlükəsizlik Şurasında
qeyri-daimi üzvlük hüququ qazanmışdır. Özü də digər namizədlərdən fərqli
olaraq, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə öz
namizədliyini ilk dəfə irəli sürmüşdü.
Azərbaycanın bu mötəbər quruma
üzvlüyü 2012-ci ilin yanvar ayından
başlanmışdır.
Yenicə dövlət müstəqilliyini bərpa
etmiş ölkəmizin dünyada get-gedə artan
nüfuzu sayəsində Azərbaycanın səsinin
ən mötəbər beynəlxalq tribunalardan
gəlməsi, dövlət bayrağımızın ən ali
qurumların ünvanı olan möhtəşəm sarayların qarşısında dalğalanması xarici
siyasətimizin böyük uğuru sayılır. Təməli
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş dövlət idarəetmə sistemi yeni
əsrin əvvəllərindən Prezident İlham
Əliyevin doğru-dürüst diplomatiyası
sayəsində özünün ən təkmil səviyyəsinə
çatmış, Azərbaycan regionda reallıqları diktə edən dövlət olmuşdur. Elə bu
uğurların nəticəsidir ki, ölkəmiz 30 ilə
qədər müddətdə ədalətli həllini tapa
bilməyən Qarabağ münaqişəsini öz
gücünə həll edə bilmiş və bununla da
BMT Təhlükəsizlik Şurasının havadan
asılı qalmış dörd qətnaməsinin icrasına
nail olmuşdur. Döyüş meydanlarında
göstərdiyi qəhrəmanlıqla əzəli torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Silahlı
Qüvvələrimiz “DQR” adlı qondarma
qurum yaratmış erməni separatizmini
məhv edə, “böyük Ermənistan” xülyasını
biryolluq heçə çıxara bilmişdir. Özü də
dövlət başçımız bu zaman elə məharətli
siyasi-diplomatik gedişlər etmiş, dünya
ictimaiyyətinin ermənilərin guya haqlı olmasına dair yanlış təsəvvürlərini
əsaslı şəkildə elə dəyişdirmişdir ki,
Azərbaycanın haqq savaşına qarşı heç
bir hegemon dövlət, heç bir beynəlxalq
təşkilat etiraz edə bilməmişdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurası daimi fəaliyyət

İnsan Vətənini, özünə aid olanı
nə yıxar, nə də dağıdar. Əksinə,
sevər, bəsləyər, əzizləyər... Axı
torpaq Tanrının insana bəxş etdiyi
nemətlərdən biridir. 44 gündə
Azərbaycan xalqı sübut etdi ki,
insan üçün ən ali nemət torpaqdır. Üzərində gəzmək sevdası ilə
yanıb-tutuşduğun torpaq üçün
gözünü qırpmadan şirin candan da
keçirsən. Azərbaycan qadını illər
ərzində oğlunu belə böyütdü.
Bəli, sevda dedik. Söhbət
Vətən və torpaq sevdasından gedir. Erməninin olmayan
Vətənindən, ermənidə olmayan
sevdadan… Əgər bir qarış torpaq
belə ermənin olsa idi, olmayan
soyqırımını illər ərzində əllərində
bayraq etdikləri kimi, o torpaqları da səhralığa çevirməzdilər.
Ola bilər ki, ermənilər maliyyə
və insan resursları baxımından
qat-qat aşağı idilər, lakin, görünür, bunlar hələ də Azərbaycan
Qələbəsinin əsas amilləri deyildi.
Ermənistanda fərarilik baş alıb
gedirdi, amma bizim mərd oğullarımız cəbhə bölgəsinə yola düşmək
üçün növbələrə düzülmüşdülər...
Azərbaycan gəncləri o qədər
böyük Vətən sevdası ilə döyüş
meydanına yollanırdılar ki, heç
ehtiyac da olmadı ki, ölkədə tam
səfərbərlik elan edilsin. Ən önəmli
məsələ azərbaycanlıların mənəvi
cəhətdən torpaq sevdasıdırsa,
konkret olaraq, ölkəmizdə vahid
dövlət idarəçiliyi strukturunun
olması idi. Bunun da tək bir səbəbi
var. Ermənistan illər ərzində məlum
ağalarının, məchul ata-analarının,
kiçik qardaş olaraq böyük, amma

göstərən ali orqandır. BMT-nin
Nizamnaməsinə görə, beynəlxalq sülhün
və təhlükəsizliyin qorunmasında əsas
məsuliyyət daşıyır. Şuranın 15 üzvü var:
bunlar 5 daimi (Çin, Fransa, Rusiya, Böyük Britaniya və ABŞ) və 2 il müddətinə
seçilən 10 qeyri-daimi üzvdür. Şuranın
hər bir üzvü bir səsə malikdir. Prosedur
məsələlərinə dair qərarlar Şuranın 9
üzvü səs verdikdə qəbul olunmuş sayılır.
Azərbaycanın orada təmsil olunması
həm dünya düzənində söz sahibi olmağımız, beynəlxalq idarəetmədə yaxından
iştirakımız, həm də özümüzün ən önəmli
problemimiz olan Qarabağ münaqişəsi
barədə əsl həqiqətlərin dünyaya çatdırılması baxımından çox faydalı olmuşdur.
Azərbaycan bu təşkilatda sadiq olduğu
ideallara, sülhə, təhlükəsizliyə, demokratiyaya, ədalətə xidmət nümunəsi
göstərmişdir.
Prezident İlham Əliyev müstəqil
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik
Şurasına üzv seçilməsi münasibətilə
yaydığı bəyanatda bütün bu amilləri
hərtərəfli nəzərə çatdırmışdır: “Dünyada dostlarımız kifayət qədər çoxdur.
Əgər əvvəlki dövrlərdə belə bəyanatlar
konkret nəticələrlə təsdiqlənmirdisə, bu
səsvermə verilən bütün bu bəyanatların
əyani sübutudur. Dünya miqyasında 155
ölkə Azərbaycana inanır, Azərbaycana
hörmət edir, Azərbaycana rəğbətlə
yanaşır və Azərbaycanı dəstəkləyir. Bu
qələbə Azərbaycan xalqının qələbəsidir.
Bu qələbə Azərbaycan dövlətinin
qələbəsidir, siyasətimizin təntənəsidir.
Bu böyük qələbə münasibətilə mən
öz sevincimi Azərbaycan vətəndaşları
ilə bölüşmək istəyirəm. Bir daha bütün Azərbaycan xalqını əmin etmək
istəyirəm ki, bundan sonra da ölkəmiz
uğurla inkişaf edəcək, bundan sonra da
qələbələrimizin sayı çox olacaqdır”.
Azərbaycan bu mötəbər beynəlxalq
qurumda layiqli iştirakı ilə bir daha özünü
etibarlı tərəfdaş, dost ölkə kimi təsdiq
etmişdir ki, bu da dövlətimizin siyasətinin
təntənəsi sayılmalıdır. 2012-ci il mayın
4-də Nyu-Yorkda Azərbaycanın BMT-yə
üzv qəbul olunmasının 20-ci ildönümü münasibətilə cənab İlham Əliyevin
adından rəsmi qəbul təşkil edilmişdir.

Ölkəmizin BMT TŞ-yə sədrliyə başlamasının ardınca baş tutan bu mərasim
bir daha Azərbaycanın dünya birliyində
tutduğu mövqeyin möhkəm təməllər
üzərində qurulduğunu göstərmiş,
həmçinin bütün beynəlxalq təşkilatlarla,
o cümlədən BMT ilə səmərəli
əməkdaşlıq edən ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə qazandığı etimadın və dəstəyin
nümayişinə çevrilmişdir. Cənab İlham
Əliyev mərasimdə parlaq çıxış etmiş
və çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkə olan
Azərbaycanda köklü islahatlar keçirildiyini, burada bütün dinlərin və xalqların
uğurla qovuşduğunu, bütün ölkələrlə
tərəfdaşlıq ruhunun güclənməsi əzminin
konkret addımlarda ifadə olunduğunu
vurğulamışdır. Azərbaycan Prezidenti,
eyni zamanda, Ermənistanın ölkəmizə
təcavüzünü diqqətə çatdırmış, işğalçıların ərazilərimizdən qeyd-şərtsiz və
dərhal çıxarılması barədə BMT TŞ-in 4
qətnaməsinin kağız üzərində qaldığına
təəssüf etdiyini bildirmişdir.
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında qeyri-daimi üzv kimi ilk
dəfə 4 yanvar 2012-ci ildən iştirak etmiş,
mayın 1-dən etibarən isə BMT TŞ-yə
sədrlik etmişdir. Azərbaycan sədrlik
estafetini ABŞ-dan almış və bir ay sonra
— iyunun 1-də isə sədrliyi Çinə ötürmüşdür. Azərbaycanın sədrliyi dövründə
BMT Təhlükəsizlik Şurası 13 açıq, 16
qapalı iclas keçirmişdir. Bu müddət
ərzində BMT TŞ-nin 2-si Sudandakı
vəziyyətə, 1-i isə Qvineya-Bisaudakı
hərbi çevrilişə dair olmaqla 3 qətnaməsi,
habelə mətbuat üçün 7 bəyanatı qəbul
edilmişdir.
Xatırladaq ki, ölkələr BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi
üzvlüyünə müəyyən iri regional qruplar
arasında kvota ilə seçilir. Bu statusu
əldə etmək istəyən ölkənin beynəlxalq
münasibətlər sistemində həmin qrupun
daxilində kifayət qədər böyük nüfuza
malik olması mühüm amildir. Bu mənada
Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasında
təmsil olunması ölkəmizin beynəlxalq
statusunu artırmaqla yanaşı, diplomatik
sahədə də ona yeni imkanlar yaratmışdır. Bu ali şuranın üzvü kimi, Azərbaycan
müstəqillik tarixində ilk dəfə beynəlxalq
gündəlikdə duran ən aktual məsələlər
üzrə müxtəlif səviyyələrdə müzakirələrin
və qərarların qəbul edilməsinin bilavasitə
iştirakçısı olmuş və şurada üzvlüyün yaratdığı imkanlardan tam istifadə edərək,
bir sıra vacib mövzularda öz prinsipial
mövqeyini ortaya qoymuşdur.
Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasında iki dəfə – 2012-ci ilin may ayında
və 2013-cü ilin oktyabr ayında sədrlik
vəzifəsini həyata keçirmiş və bir sıra
əhəmiyyətli mövzular üzrə müzakirələr
və yüksək səviyyəli tədbirlər təşkil
etmişdir. Prezident İlham Əliyevin
ilk sədrlik iclasında BMT-nin keçmiş

Baş katibi Pan Ki-Munun iştirakı ilə
"Terror aktlarının beynəlxalq sülh və
təhlükəsizliyə törətdiyi təhdidlər: Terrorçuluqla mübarizə üzrə öhdəliklərin
yerinə yetirilməsində beynəlxalq
əməkdaşlığın gücləndirilməsi" mövzusunda Təhlükəsizlik Şurasının yüksək
səviyyəli iclası keçirilmiş və yekun
sənəd kimi Təhlükəsizlik Şurası sədrinin
bəyanatı qəbul olunmuşdu. Bəyanatda
terrorçuluğun bütün forma və təzahürləri
pislənilmiş və terrorçuluğa qarşı bütün
vasitələrlə mübarizənin vacibliyi bildirilmişdi.
Bundan əlavə, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı
güc tətbiq etməmək prinsipi vurğulanmış, habelə terrorçuluğun qarşısının
alınması və onunla mübarizədə dinlər
və mədəniyyətlər arasında hörmət və
dialoqun təşviq olunması, beynəlxalq
əməkdaşlığın genişləndirilməsinin
əhəmiyyəti qeyd edilmişdir. Hesabatda
daha sonra vurğulanırdı ki, iki il ərzində
Azərbaycan BMT üzvü olan dövlətləri,
BMT Katibliyi və qeyri-hökumət
təşkilatları və araşdırma mərkəzləri ilə
sıx əməkdaşlıq münasibətlərini daha
da inkişaf etdirmiş, üzvlüyü müddətində
ölkəmizin yüksək fəaliyyəti, eləcə də,
hər zaman ədalət və beynəlxalq hüquqa
əsaslanan prinsipial mövqedən çıxış
etməsi onlar tərəfindən dəfələrlə təqdir
edilmişdi.
Siyasi şərhçilərin sözlərinə görə,
Təhlükəsizlik Şurasında fəaliyyəti və
qazanılmış təcrübə Azərbaycanın
beynəlxalq mövqelərinin gücləndirilməsi
və milli maraqlarının təmin olunmasına
xidmət etmişdir. Belə ki, Təhlükəsizlik
Şurasında üzvlüyü dövründə dövlətimiz

milli maraqlarının qlobal səviyyədə irəli
aparılması istiqamətində fəal səylər
göstərmiş, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzünün müxtəlif aspektləri
TŞ-nin müvafiq iclaslarında ardıcıl
şəkildə diqqətə çatdırılmışdır. Bununla
yanaşı, dövlətlərin suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət, həmçinin
münaqişələr zamanı müharibə və
insanlığa qarşı cinayətlər törətmiş
şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinin
vacibliyi ardıcıl olaraq qaldırılmış və
müvafiq müddəalar Şuranın qəbul etdiyi
sənədlərdə əksini tapmışdır.
Azərbaycanın uğurlarının miqyasını göstərən daha bir vacib amil isə
budur ki, SSRİ-nin süqutundan sonra
müstəqillik qazanmış 15 respublikadan
yalnız Ukrayna 2000-ci ildə BMT TŞ-yə
qeyri-daimi üzv ola bilmişdi. TŞ-də
SSRİ-nin varisi qismində daimi üzv olan
Rusiya istisnadır. Hətta Türkiyə də BMT
TŞ-nin qeyri-daimi üzvü olmaq üçün 50 il
gözləmiş və buna yalnız 2009-cu ildə nail
olmuşdu. O dövrdə Türkiyənin Baş naziri
olmuş Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident
İlham Əliyev ilə görüşdə demişdi ki,
Azərbaycanın bu uğuru ilə əlaqədar
sevinci hədsizdir: “Azərbaycanla Türkiyə
ayrılmaz qardaş və dost ölkələrdir. Biz
Azərbaycanla əl-ələ, çiyin-çiynə regionumuzda sülh və çiçəklənmə uğrunda
çalışacağıq". Rusiya XİN rəsmiləri, ABŞ
Dövlət Departamentinin nümayəndələri
və digər dövlətlərin təmsilçiləri də
Azərbaycanın TŞ-ə üzvlüyünü müsbət
qiymətləndirmişlər.
... Bu yaxınlarda Prezident İlham
Əliyev Qoşulmama Hərəkatının 60

Vətən sevdalı qırx dörd gün
onlardan daha həyasız bacılarının
ağzından nə cür avazın çıxmasını
gözləyib, havadarlarının nəfəsi bir
balaca üzərlərində kənarlaşanda
ağlı başında bir dövlət adamı
ortaya çıxmadı.. Azərbaycan xalqı
isə tariximizin ən parlaq şəxsiyyəti
olan ümummilli lider Heydər Əliyevi
və onun siyasi xəttini mükəmməl
şəkildə reallaşdıran Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevi
yetişdirdi.
Məhz ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən qurulan vahid
dövlət idarəçiliyi sistemi 18 il
ərzində Prezident İlham Əliyev
tərəfindən daha da təkmilləşdirildi.
Heç şübhəsiz, vahid dövlət
idarəçiliyi dediyimiz zaman
bunun bünövrəsində duran xalq
dəstəyidir. Hər bir dövlət adamı
dövlətinə illərlə xidmət edə bilər,
lakin xalqına həlledici və taleyüklü zamanda lazım olmaq, bunun
müqabilində sinəsini, sözün həqiqi
və məcazi mənasında, güllə
önünə, təhdid və təzyiq hədəfinə
açmaq üçün də təkcə sonradan
əldə olunan savad və dərin bilik
deyil, təbiətin və Yaradanın sənə
bəxş etdiyi şəxsi keyfiyyətlər də
olmalıdır.
Möhtərəm Prezidentimiz bütün
bu keyfiyyətlərə malik dövlət
idarəçisidir. Məhz bu səbəbdən
də xalq onu illər ərzində sorğusualsız, qeyd-şərtsiz dəstəklədi...
Mürəkkəb coğrafi şəraitdə –yəni,

Azərbaycan xalqı Vətən müharibəsinin başlamasının ilk ildönümünü yaşayır. Qarabağ uğrunda 44
gün davam edən haqq savaşımız Azərbaycanın qeydşərtsiz qələbəsi ilə başa çatdı. Bu qələbənin arxasında
isə bir neçə faktor durur. Əvvəla, Azərbaycan maliyyə
və insan resursları baxımından Ermənistan üzərində
çox əhəmiyyətli bir üstünlüyə malik idi. Belə ki,
erməni rəsmi şəxslərinə istinadən desək, illər ərzində
ermənilər eyforiyaya qapılaraq məğlubedilməz erməni
ordusu xülyalarına özlərini inandırıblar və işləri-gücləri
dövlət büdcəsini talamaq olub. Bu, məsələnin bir
tərəfidir. Digər səbəb torpaq sevdası, Vətən qübarıdır. Ermənidə bu, yox idi, axı olsaydı, illər ərzində daş
üstünə bir daş qoyardılar.
kəsişən siyasi maraqların tən
ortasında yerləşən Azərbaycan
kimi bir dövləti idarə etmək, 44
gün ərzində “Mən xalqımdan
heç nəyi gizlətmirəm, bizə qarşı
böyük təzyiqlər var”– deyərək ölkə
başçımızın özünün də xalqa hər
müraciətində çatdırdığı kimi. O,
təzyiqlərə sinə gərdi. Bu duruş
mərd duruş idi. Yalanın, haqsızlığın, ədalətsizliyin gözünün içinə
dik baxmaq, doğrunun, haqqın
yanında məğrur dayanmaq kimi.
Bəli, Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev bir tərəfdən xalqının
ümidlərini doğruldur, digər tərəfdən
elə özünün də ifadə etdiyi kimi,
hər bir sadə vətəndaşın ürəyində
arzuları var idi. Məhz oğul kimi ata

vəsiyyətini yerinə yetirmək. Bu gün
biz məhz bu faktorlara görə fəxr və
qürurla deyirik ki, indi ümummilli
lider Heydər Əliyevin də, bütün
şəhidlərimizin də ruhu şaddır.
Hələ SSRİ dövründə müxtəlif
səviyyələrdə və fərqli yollarla
Azərbaycanı siyasi səhnədən
sıxışdırıb çıxarmağa, xalqımızı
əzməyə cəhdlər göstərilsə də,
ümummilli lider Heydər Əliyev heç
zaman bu ədalətsizliklə barışmadı... 1993-cü ildə xalqın təkidli
çağırışları ilə yenidən hakimiyyətə
gəldiyi zaman real mənzərəni
aydın görən dahi şəxsiyyət, ilk
olaraq, iqtisadiyyatımızı qaldırmağa istiqamətlənmiş “Əsrin
müqaviləsi”ni reallaşdırdı. Elə bu
notlar üzərində qurulan siyasi xətti

əsas götürən cənab Prezident
İlham Əliyev hər şeydən öncə,
iqtisadi baxımdan güclü olmağın əhəmiyyətini vurğulayırdı.
Azərbaycan tam döyüş qabiliyyətli
bir ordu yaratdı. Bu baxımdan da
qəhrəman əsgər və zabitlərimiz
Vətən müharibəsi zamanı hərbi
əməliyyatlar aparmaq motivləri
baxımından heç bir halda erməni
əsgərlərinə nəfəs almağa belə
aman vermədilər.
Azərbaycan xalqı da 44 günlük
Vətən savaşında yenidən Günəş
kimi parladı. Qanı torpağa qarışan
hər bir mərd oğlumuzun dünyaya
gələn yeni körpəsinin səsi, nəfəsi
bu Vətən torpağına qarışdıqca,
bu torpaqlar üstündə qürurla
gəzməyimiz üçün stimul verdi…

illiyinə həsr edilmiş yüksək səviyyəli
toplantının rəsmi açılış hissəsinə sədrlik
edərək videoformatda proqram xarakterli çıxış etmişdir. Bildiyimiz kimi,
Azərbaycan 2019-2022-ci illər üçün
BMT Baş Assambleyasından sonra
üzvlərinin sayına görə dünyada ikinci
yerdə dayanan bu nəhəng beynəlxalq
təşkilatın sədri seçilmişdir. 2019-cu il
25-26 oktyabr tarixində QH dövlət və
hökumət başçılarının Bakı şəhərində
keçirilən Zirvə toplantısında Azərbaycan
quruma sədrliyi öz üzərinə götürmüş
və fəaliyyətini tarixi Banduq prinsipləri
əsasında həyata keçirəcəyini bir daha
bəyan etmişdir. Ölkəmizin missiyasını
layiqincə yerinə yetirdiyinin nəticəsidir
ki, qurumda sədrliyimiz daha bir il
müddətinə – 2023-cü ilin sonunadək
uzadılmışdır.
Bəli, Azərbaycan diplomatiyasının
beynəlxalq arenada möhtəşəm uğuru
olan TŞ üzvlüyü dünyada mövqelərimizin
daha da möhkəmlənməsində müstəsna
rol oynayır. Xarici siyasətimiz hazırda daha böyük uğurla davam etdirilir və Azərbaycanın regional, qlobal
müstəvilərdə maraqlarının yüksək
səviyyədə qorunmasını təmin edir.
Bir danılmaz həqiqət də budur ki, bu
gün Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etməlkə,
beynəlxalq aləmdə haqq və ədalətin
çarçısı olaraq qlobal lider statusuna
yüksəlmişdir. Azərbaycan rəhbərinin ən
qatı əleyhdarları belə bu həqiqəti etiraf
edirlər.

Məhz o şəhidlərin sayəsində biz
artıq bundan sonra torpaqlarımızın
işğal tarixini yox, azad olunmasını qeyd edəcəyik. Bu tarixlərin
hər biri qalib Azərbaycan xalqının tarixində, indiki və gələcək
nəsillərin yaddaşında əbədi
qalacaq.
Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin də haqlı olaraq böyük bir qürurla qeyd etdiyi kimi, Şuşanın işğaldan azad edilməsi böyük
qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, milli ruh
tələb edirdi. Azərbaycan hərbçiləri
bütün bu ülvi xüsusiyyətləri nümayiş etdirdi. Bütün çətinliklərə
baxmayaraq, “alınmaz qala” hesab
edilən Şuşa alındı. Qəhrəman
Azərbaycan övladları mükəmməl
hərbi əməliyyat keçirərək cəsarət,
rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, milli
ruh nümayiş etdirdilər. Qəhrəman
hərbçilərimiz Vətən sevgisi ilə
Şuşanı işğalçılardan azad etdilər
və uzun fasilədən sonra noyabrın
8-də Şuşada Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. O gənclər ki, hər bir
şəhərin, kəndin, bir qarış torpağın
alınmasını özü üçün dünya boyda
xoşbəxtlik sayırdı…
Vaxtilə Bakıda möhtəşəm
Dövlət Bayrağı Meydanının açılışındakı çıxışında Prezident İlham
Əliyev demişdir: “Gün gələcək və
Azərbaycan bayrağı işğal edilmiş
torpaqlarda, o cümlədən Şuşada
qaldırılacaqdır”. Sözünün imzası
qədər dəyərli olan Prezident İlham
Əliyev bu vədinə də əməl edərək
öz xalqının ümidlərin doğrultdu,
qürurlu və məğrur Azərbaycan
xalqının sevgisini əbədi olaraq
qazandı. İndi bütün dünya bizi
qürurlu, məğrur, məğlubedilməz
xalq kimi tanıyır. Döyüş meydanın-

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

da Ali Baş Komandan, diplomatiya
masasında mahir və məharətli
diplomat olan İlham Əliyevin timsalında bu sübut olundu. Ümumilikdə
isə Azərbaycanın timsalında bunu
dünya birliyi gördü.
Gənclərimizin məhz
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
alması, düşmənə nifrət hissi bizi
Qələbəyə apardı və Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa etdi. Qələbəmizin
rəmzi təsadüfən “dəmir yumruq”
seçilməyib. Gənc nəsil, yaşlı,
təcrübəli insanlar, xalqımız, bütün
etnik qrupların nümayəndələri,
bütün dinlərin nümayəndələri bir
yumruq kimi birləşdilər. Bu yumruq, həm gücdür, həm də birlik.
Bu birlik, güc bundan sonra daha
da güclü olacaq. Birliyi olan,
iradəli, heç nəyə baxmayan, heç
kimdən çəkinməyən, milli maraqları
müdafiə edən liderə malik olan
ölkələr qələbə qazanırlar.
Bu gün Azərbaycan qalib xalq
olaraq yenə Ermənistana sülh
təklif edir. Məğlub ölkənin ayrı
seçimi, yenidən müharibə etməyə
də taqəti qalmayıb. Ermənistan
gec-tez düz yolu tutmağa məcbur
olacaq. Azərbaycanın beynəlxalq
hüquq normalarına istinadla özünümüdafiə hüququndan
istifadə edərək Qarabağı işğaldan
azad etməsi nəticəsində yaranan
yeni geosiyasi reallıqla hər kəs
barışmalıdır. Bölgədəki erməni
təəssübkeşliyi çəkən məqsədli
qruplaşmalar əllərində kifayət
qədər təzyiq vasitəsi olduğu
halda, ermənin başını tumarlamaq
adətlərindən əl çəkməlidirlər.

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
politoloq
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Qarabağın bərpası xalqımızın və
dövlətimizin qüdrətini göstərir
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev oktyabrın
17-də Füzuli rayonuna səfəri zamanı
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşündəki çıxışında da bu
barədə ətraflı bəhs edərək, bildirib:
“Bu gün Füzulidə olarkən hər kəs
erməni vəhşiliyinin təzahürlərini görür.
Çünki Füzuli ən çox dağıntılara məruz
qalmış rayondur. Bir dənə salamat
kənd yoxdur, bir dənə salamat bina
yoxdur. Füzuli şəhəri tamamilə yerləyeksan edilib. Siz yaxşı xatırlayırsınız,
Azərbaycan xalqı yaxşı xatırlayır,
Füzuli azad olunandan sonra bir bina
tapılmadı ki, biz oraya bayrağımızı
sancaq. Bayrağımız hərbi hissənin
həyətində dirəkdə qaldırılmışdı.
Buraya gələn hər bir insan erməni
vəhşiliyini, erməni vandallığını görür
və bunu artıq heç kim inkar edə
bilməz…”.
Bax, elə bu vandal, barbar
əməllərə görə də düşmən işğal
dövründə bu əraziləri “qapalı zonaya”
çevirmişdi. Hətta tapdaq altındakı
torpaqlara beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələri də buraxılmırdı.
Düzdür, işğal dövründə Minsk qrupunun nümayəndələri tərəfindən
təşkil edilən faktaraşdırıcı missiya iki
dəfə bu bölgələrdə olaraq, müvafiq
məruzələr hazırlayıb. O sənədlərdə də
erməni faşizminin törətdiyi cinayətlər
öz ifadəsini tapıb. Amma həmin vaxt
barbarlığın miqyasının bu qədər geniş,
eyni zamanda, dəhşətli olması heç
kimin ağlına belə gəlməyib.
Şübhəsiz ki, düşmənin torpağımıza vurduğu bu yaralar sağaldılacaq.
Amma illər, əsrlər keçsə də, belə
vəhşiliklər heç vaxt unudulmayacaq,
yaddan çıxmayacaq.
Artıq bir ildir ki, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda işğalçının dağıtdığı,
xaraba qoyduğu yaşayış sahələrində
genişmiqyası bərpa-quruculuq işləri
gedir, bütün torpaqlarda həyat bərpa
olunur.
Otuz il ərzində erməni tapdağı altında sızlayan ərazilərdə tikinti işlərinin aparılması, yaşayış
sahələrinin bərpası o qədər də asan
deyil. Dövlətimizin başçısı Füzuli
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşündə bu barədə deyib: “Bu proses çox mürəkkəbdir. Burada düzgün
planlaşdırma aparılmalı, minalardan
təmizləmə işləri görülməlidir. Füzuli
azad edilmiş rayonlar arasında minaların sayına görə ən çox çirkləndirilmiş
rayondur - yüz mindən çox mina
basdırılıb. Biz bütün bu işləri paralel
şəkildə aparmalıyıq. Eyni zamanda,
Füzuli şəhərinin baş planı, kəndlərin
inkişaf konsepsiyası hazırlanıbdır.

Birinci infrastruktur layihələri də məhz
Füzulidə başlamışdır”.
Hazırda düşməndən təmizlənən
torpaqlarda infrastrukturun yaradılması, vaxtilə mövcud olmuş magistralların yenidən qurulması və yeni yolların
çəkilməsi mühüm önəm daşıyır. Çünki
bu sahənin inkişafı şəhər və kəndlərin
salınmasını, məskunlaşmanın
gerçəkləşdirilməsini şərtləndirir. Ona
görə də bu gün “Zəfər”, ƏhmədbəyliFüzuli Şuşa, Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu,
Kəlbəcər-Laçın, Horadiz-CəbrayılZəngilan-Ağbənd, Talış-Tapqaraqoyunlu-Qaşaltı, Xudafərin-QubadlıLaçın, Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut,
Füzuli-Hadrut, Bərdə-Ağdam avtomobil yollarında tikinti işləri sürətlə aprılır.
Qarabağın bərpasında digər
infrastruktur layihələrinin icrası da
diqqətdə saxlanılır. Məhz bunun
nəticəsidir ki, “Füzuli” yarımstansiyası artıq istifadəyə verilib, Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanının tikintisi isə
demək olar ki, başa çatıb. Prezident
İlham Əliyevin Füzuliyə səfəri zamanı
şəhərin və yeni yaşayış məhəlləsinin,
Rəqəmsal Stansiya İdarəetmə
Mərkəzinin, Dövlətyarlı kəndində yeni
salınacaq “Ağıllı kənd”in təməli qoyulub. Şuşada da yenidənqurma ilə bağlı
mühüm tədbirlər həyata keçirilib, su,
elektrik təchizatı infrastrukturunun qurulması diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Cəbrayılda da bərpa işlərinə
başlanılıb. Dövlətimizin başçısı
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşündə Qarabağda bərpaquruculuq işlərinin gedişi barədə
fikirlərini bildirərək, bu məsələyə
Cəbrayılda da prioritet istiqamət kimi
yanaşıldığını vurğulayıb. Ölkə rəhbəri
burada olduğu müddətdə artıq bir
neçə layihənin icrasına start verildiyini
qeyd edib. Cəbrayılın təhlükəsizliyində
önəmli rol oynayacaq Dövlət Sərhəd

Xidmətinin yeni hərbi hissəsinin açılışının reallaşdığını, “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”nın, birinci yaşayış binasının
təməlinin qoyulduğunu, rayonun elektrik təchizatı üçün yarımstansiyanın istismara buraxıldığını, bununla yanaşı,
Laçın və Kəlbəcər rayonlarında hazırda su elektrik stansiyalarının bərpası
istiqamətində tədbirlərin həyata
keçirildiyini xatırladıb. Dövlətimizin
başçısı daha sonra deyib: “Qarabağda
artıq bir neçə stansiya işə başlayıb, o
cümlədən, Tərtər rayonunda Suqovuşan Su Elektrik stansiyaları. Mən tapşırıq vermişəm, ermənilər tərəfindən,
- onlar qaça-qaç dövründə, Kəlbəcəri,
Laçını tərk edən dövrdə, - dağıdılmış
stansiyaların 10-nu biz gələn il, qalan
20-dən çoxunu isə ondan sonrakı
illərdə bərpa edəcəyik. Yəni, Cəbrayıl
rayonunun elektrik təchizatı artıq var.
Bu, əsasdır. Çünki bu olmasa, heç nə
etmək mümkün olmayacaq”.
Prezident İlham Əliyevin yenicə
səfər etdiyi Zəngilan rayonunda da
tikinti-quruculuq işləri sürətlə aparılır.
Ərazidə innovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla 200 fərdi evin
inşası nəzərdə tutulur.
Zəngilanda müasir məktəb, uşaq
bağçası, poliklinika tikiləcək, iş yerləri
yaradılacaq, elektron idarəetmə olacaq. Rayondakı Ağalı kəndi Qafqazda
müasir standartlara cavab verən ilk
kənd kimi tarixə düşəcək. Layihələrin
icrasında Türkiyə, Çin, İsrail, İtaliya
şirkətləri iştirak edəcək. Texnologiyalar
sahəsində dünyanın ən inkişaf etmiş
kompaniyalarından olan “HuaweiAzərbaycan” şirkəti Qarabağda “Ağıllı
kənd” üzrə qabaqcıl texnologiyaları
təmin etmək üçün ən son məhsul və
texnologiyaları bölgədə yerləşdirəcək.
“Ağıllı kənd” layihəsinin birinci
mərhələsində Qarabağda təhlükəsiz
yaşayış mühiti yaradaraq “ağıllı

Tezliklə Zəngilana “Böyük
Qayıdış” başlayacaq
“1993-cü il oktyabrın 30-da Zəngilan erməni silahlı qüvvələrinin işğalına məruz
qalandan sonra rayonun 45 minlik əhalisi məcburi olaraq ölkənin 43 rayonunda
müvəqqəti məskunlaşıb. Düşmən zəngin təbii sərvətləri, tarixi və dini memarlıq
abidələri olan bu gözəl diyarı başdan-başa tarmar edib. 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandanımız cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Silahlı Qüvvələrimizin başladığı güclü əkshücum əməliyyatları nəticəsində, 44 günlük zəfər yürüşü ilə ulu torpaqlarımız,
o cümlədən Zəngilan düşmən tapdağından azad olunub. Bu gün orada
genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işlərinin aparıldığını görmək son dərəcə xoşdur”.
Bu sözləri dövlət başçısının Zəngilanın
işğaldan azad olunmasının birinci ildönümü
ilə əlaqədar həmin rayona səfəri zamanı
ictimaiyyət nümayəndələri ilə keçirilən görüşünün iştirakçısı olmuş Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü Elvin
Əlizadə deyib. Səfər təəssüratlarını bizimlə
bölüşən gənc şair bir neçə ay əvvəl də eyni
missiya ilə Zəngilanda olduğunu bildirərək
vurğulayıb ki, cənab İlham Əliyevin Mehriban
xanımla birlikdə azad Qarabağın rayonlarına, o
cümlədən Zəngilana vaxtaşırı səfərlər etməsi,
açılış və təməlqoyma mərasimlərində iştirakı,
yeni tapşırıqlar verməsi, həmçinin əhali ilə
səmimi görüşlər keçirməsi hər kəsin ürəyincədir.
Müsahibimiz daha sonra dedi:
– Mən əslən “Ağıllı kənd” layihəsinin reallaşdırıldığı Ağalı kəndindənəm. Zəngilan zəfərinin
ildönümü günündə möhtərəm Prezidentimiz
rayonumuzun perspektivi ilə bağlı bizə şad
xəbərlər verdi. Bəyan etdi ki, bu ilin sonu-gələn
ilin əvvəlində Ağalı kəndinə böyük qayıdış baş
tutacaq. Kəndimizdə bütün işlər özünün son
mərhələsinə çatıb.
Zəngilana səfər zamanı “Ağıllı kənd”də
görülən işlərlə, Zəngilan Beynəlxalq Hava
Limanının tikintisi ilə, Dövlət Sərhəd Xidmətinin
yeni hərbi hissə kompleksində yaradılan şəraitlə
tanış olan dövlət başçısı “Azərişıq” ASC-nin
Zəngilan Rəqəmsal Yarımstansiyasının təməlini
qoyub və çox güclü “Zəngilan” yarımstansiyasının açılışını edib. Prezidentin rayon ictimaiyyəti
ilə görüşü də qəlbimizdə dərin izlər buraxıb.
Görüşdə bildirilib ki, Silahlı Qüvvələrimizin
Zəngilanı azad etməsi bir çox cəhətdən mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Ən əsası, bu, İranla dövlət
sərhədlərimizin tam bərpasını reallaşdırmağa
və ərazi bütövlüyümüzü təmin edən yürüşü üzüyuxarı davam etdirməyə imkan verib.
Zəngəzura gedən yolda ilk addım olan Zəngilan
zəfəri igid oğullarımızın canı və qanı ilə qaza-

nılıb. Bizim bu gün o yerlərə sahiblənməyimiz
tükənməz qürur hissi yaradır.
Prezidentin Bəsitçay Dövlət Qoruğunun
yenidən fəaliyyəti barədə imzaladığı fərman
bizi çox sevindirir. Ərazilərin bərpası keçmiş
məcburi köçkünlərə qayğıdırsa, bu da ana
təbiətə olan diqqətin bariz nümunəsidir. Cənab
İlham Əliyev rayon ictimaiyyəti ilə tanış olduqdan sonra rayonun müəyyən yerlərinə birgə
gəzintiyə çıxdıq. Sökülmüş evlərin sahibləri də
bizimlə bərabər idilər. Erməni vandalizminin
nəticələri insanları çox sarsıtmışdı. Təsəllimiz
odur ki, tezliklə torpağın, yurdun bütün yaraları
sağalacaq. Möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər
Ali Baş Komandanımız və xanımı orada bizimlə
xatirə şəkilləri çəkdirdilər.
Elvin Əlizadə daha sonra Qarabağın azadlığının şair və yazıçıların yaradıcılığına böyük
təsiri barədə danışdı: “Parlaq zəfərimiz məğlub
ölkənin yazarı adını bizim üstümüzdən götürdü.
Daha bədbin ruhlu şeirlər deyil, nikbin və işıqlı
bədii nümunələr yaradacağıq, zəfər dastanı
yazacağıq. Bu, ümidin inam, inamın qətiyyət,
qətiyyətinsə Qələbə ovqatına çevrilməsidir.
Bütün bunlar, şübhəsiz, ədəbiyyatda da özünün
layiqli əksini tapacaq”.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

tədris”, “ağıllı səhiyyə” və “ağıllı kənd
təsərrüfatı” sistemləri də qurulacaq.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyev Zəngilan rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşdə diqqəti
“Ağıllı kənd” layihəsinə yönəldərək,
deyib: “İndi Zəngilanın yeni dövrü
başlayır və şəhərin baş planı artıq
hazırlanır. Bir xarici şirkət müsabiqədə
qalib gəldi və hesab edirəm ki, yaxın
aylarda baş plan təqdim ediləcək.
Bütün bu təbii gözəllik nəzərə alınaraq
müasir, çox gözəl bir şəhər qurulacaq,
həmçinin də kəndlər. Siz də bilirsiniz
ki, azad edilmiş bütün torpaqlarda
birinci “Ağıllı kənd” layihəsi məhz
Zəngilan rayonunda həyata keçirildi”.
Qarabağın bərpasının sürətlə
aparılmasının təsadüfi olmadğını qeyd
edən dövlətimizin başçısı deyib: “Bütün bu işləri görərək biz bir məqsədi
güdürdük ki, keçmiş köçkünləri tezliklə
öz doğma torpaqlarına qaytaraq…
Ancaq hər kəs bilməlidir ki, bütün bu
bərpa işləri böyük vəsait tələb edir.
Yenə də deyirəm, Azərbaycan heç
kimdən heç bir yardım, bir qəpik də
yardım almayıb və almayacaq. Bu
günə qədər almayıbsa, bundan sonra
da almayacaq. Bunu öz imkanlarımız çərçivəsində edəcəyik. Mən tam
əminəm ki, bütün planlarımız maksimum qısa müddət ərzində həyatda
öz əksini tapacaq, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur nəinki Azərbaycanın,
dünyanın ən gözəl yerlərindən birinə
çevriləcəkdir”.
Sonda onu da qeyd edək ki,
işğaldan azad olunmuş torpaqlarda
yeni infrastruktur və biznesin inkişafı
layihələrinin həyata keçirilməsi digər
dövlətlər, həmçinin türkdilli ölkələr
üçün geniş imkanlar yaradır. Türkdilli
dövlətlər içərisində Azərbaycan bu
sahədə Türkiyə ilə daha çox səmərəli
əməkdaşlıq həyata keçirir. Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında infrastruktur layihələrinin, yolların
tikintisində qardaş ölkənin şirkətləri
fəal iştirak edir.
Ümumiyyətlə, işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizdə turizm, kənd
təsərrüfatı, dağ-mədən və hasilat
sənayesi, tikinti materialları istehsalı, alternativ enerji kimi potensial
sektorların yenidən canlandırılması
və ölkə iqtisadiyyatına inteqrasiyası, habelə bölgədə yeni nəqliyyatlogistika dəhlizlərinin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçiriləcək
tədbirlər Türkiyə, eləcə də digər
türkdilli ölkələr ilə əlaqələrimizin
genişləndirilməsində yeni perspektivlər
vəd edir.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Müdafiə naziri Laçında
keçirilən komandaqərargah təlimini izləyib

Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir
Həsənov Laçın rayonunun ərazisində keçirilən
komanda-qərargah təliminin gedişatını
izləyib. General-polkovnik Z.Həsənov Quru
Qoşunlarının təlim qərargahında olub və
fəaliyyətlərin təşkilini yoxlayıb.
Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir ki, nazir
səhra şəraitində açılan komanda idarəetmə məntəqəsində
komandir və qərargah zabitlərinin xəritə və ərazinin maketi
üzərində əməliyyatların aparılması zamanı fəaliyyətlərin
təşkili üzrə qəbul edilən qərarlara dair məruzələrini dinləyib.
Qeyd olunub ki, dağlıq-meşə və çətin relyefli ərazilərdə
keçirilən təlimdə əsas diqqət komandir və müvafiq vəzifəli
şəxslərin bilik səviyyəsinin, eləcə də idarəetmə və çevik
qərar qəbuletmə vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilib.
Vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə
alınaraq müasir idarəetmə üsullarının tətbiq edilməsi ilə
keçirilən təlimdə digər qoşun növü bölmələri ilə qarşılıqlı
əlaqədə tapşırıqlar icra edilib.
Təlimin planına uyğun olaraq bölmələr “Həyacan” siqnalı
ilə qaldırılaraq cəmləşmə rayonlarını tutub və qruplaşmalar
yaradılıb. Müxtəlif dərəcəli döyüşə hazırolma vəziyyətinə
gətirilmə zamanı tapşırıqların şəxsi heyət tərəfindən gizli və
operativ yerinə yetirilməsi məşq etdirilib.
Müdafiə naziri qoşunların idarə olunması üzrə müvafiq
tapşırıqlar verib.

“Xalq qəzeti”

Canəli Xanəli oğlu Əkbərov

Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinə
ağır itki üz vermişdir. Milli muğam
sənətinin görkəmli nümayəndəsi,
Xalq artisti, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Canəli
Xanəli oğlu Əkbərov 2021-ci il oktyabrın
22-də ömrünün 82-ci ilində vəfat etmişdir.
Canəli Əkbərov 1940-cı il mart ayının 10-da Lənkəran rayonunun Tükəvilə
kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra o, 1956–1958-ci illərdə
Lənkəran Tibb Texnikumunda oxumuşdur.
Musiqiyə hələ erkən yaşlarından hədsiz
maraq göstərən Canəli Əkbərov 1963–
1968-ci illərdə Asəf Zeynallı adına Bakı
Musiqi Məktəbinin xanəndəlik şöbəsində
təhsil almış və mədəni-mənəvi irsimizin
zəngin xəzinəsi olan muğamın incəliklərini
həmin dövrdə böyük həvəslə öyrənmişdir.
Burada onun sənətkar şəxsiyyətinin formalaşmasında məşhur ustad sənətkarlarımızın
böyük rolu və mühüm təsiri olmuşdur.
Canəli Əkbərov 1976–1982-ci illərdə
indiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetində təhsil almışdır.
1963–1975-ci illərdə Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasında işləyən Canəli Əkbərov
1976–2006-cı illərdə Azərbaycan Dövlət
Akademik Opera və Balet Teatrının solisti
olmuş, opera səhnəsində aparıcı rollarda

çıxış edərək çox sayda yaddaqalan obrazlar
yaratmışdır.
Canəli Əkbərov 1992-ci ildən etibarən
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetində dərs demiş, uzun
illər muğam sənəti kafedrasının müdiri olaraq fəaliyyət göstərmişdir.
Geniş səs diapazonuna malik sənətkar
Canəli Əkbərov milli xanəndəlik məktəbinin
nailiyyətlərini layiqincə davam etdirmiş
və Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti
xəzinəsinə töhfələr vermişdir. Sələflərinin
yaradıcılıq ənənələrinə sadiqlik və muğamın klassik ifa tərzinin qorunub saxlanması
onun altmış ildən artıq müddət ərzindəki
fəaliyyətinin başlıca qayəsini təşkil etmişdir.
Canəli Əkbərovun ifasında səslənən “Orta
mahur”, “Çahargah”, “Arazbarı”, “Heyratı” və
digər qədim muğamlarımız, bir çox təsniflər
və xalq mahnıları, həmçinin muğam operalarında yaratdığı partiyalar Azərbaycanın
musiqi mədəniyyətinin inciləri sırasında
özünəməxsus yer tutur.
Dünyanın bir çox ölkələrinə qastrol
səfərlərində Azərbaycan mədəniyyəti günləri
və beynəlxalq musiqi festivallarının iştirakçısı kimi Canəli Əkbərov milli mədəniyyətimizi
uğurla təmsil etmiş, öz çıxışları ilə musiqimizi dünyanın müxtəlif xalqlarının
nümayəndələrinə sevdirməyi bacarmışdır.
Uzun müddət pedaqoji fəaliyyətlə məşğul
olmuş ustad xanəndənin səmərəli sənət
fəaliyyəti gənc və istedadlı ifaçıların yeni
nəslinin formalaşdırılması üçün bir məktəb
olmuşdur.
Canəli Əkbərov milli musiqi
mədəniyyətinin inkişafı sahəsində
nailiyyətlərinə görə 2000-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının ali mükafatlarından olan
“Şöhrət”, 2010-cu ildə “Şərəf” və 2020-ci
ildə 1-ci dərəcəli “Əmək” ordenləri ilə təltif
edilmişdir.
Görkəmli xanəndə, mahir pedaqoq, səmimi və təvazökar insan Canəli
Əkbərovun xatirəsi sənətsevərlərin qəlbində
həmişə yaşayacaqdır.
Allah rəhmət eləsin!

İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva,
Əli Əsədov, Sahibə Qafarova,
Samir Nuriyev, Eldar Əzizov,
Fərəh Əliyeva, Anar Kərimov,
Emin Əmrullayev, Zeynəb Xanlarova,
Əlibaba Məmmədov, Arif Babayev,
Səkinə İsmayılova

Zəngilan Qafqazın logistika
mərkəzinə çevriləcək

P

rezident İlham Əliyev oktyabrın 20-də Zəngilan ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşündə bu rayona dördüncü dəfədir ki, gəldiyini
bildirdi. Ölkə rəhbəri ötən il dekabr ayında burada mövcud vəziyyətlə
tanış olduğunu, cari ilin fevralında səfəri zamanı ermənilər tərəfindən bir
çox hissəsi dağıdılan Bəsitçay qoruğunda çinar ağacları əkdiyini, apreldə
isə hava limanının təməlini qoyduğunu vurğuladı. İndiki-dördüncü səfərində
isə dövlətimizin başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilanda
rayonun Ağalı kəndində həyata keçirilən “Ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində
görülən işlərlə, Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının tikintisi ilə, Dövlət
Sərhəd Xidmətinin Zəngilan rayonunda yerləşən hərbi hissə kompleksində
yaradılan şəraitlə tanış oldular, “Azərişıq” ASC-nin Zəngilan Rəqəmsal
Yarımstansiyasının təməlqoyma mərasimində və “Azərenerji” ASC-nin
110/35/10 kV-luq “Zəngilan” yarımstansiyasının açılışında iştirak etdilər.

Prezident İlham Əliyev rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə
dedi: “Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanına
baş çəkdim, artıq zolağın torpaq işləri hazırlanır. Bilirsiniz ki, sovet vaxtında Zəngilanda
hava limanı yox idi. Amma indi nəinki hava
limanı, beynəlxalq hava limanı olacaq
və Zəngilan ölkəmizin nəqliyyat-logistika
mərkəzinə çevriləcək. Çünki Zəngəzur dəhlizi
buradan keçir, dəmir yolu, Horadiz-Ağbənd
avtomobil yolu tikilir. Zəngəzur dəhlizinin
açılması ilə bağlı son hadisələr onu göstərir
ki, istədiyimizə nail oluruq. Birinci mərhələdə
Ermənistan tərəfi müqavimət göstərsə də, indi
özləri artıq buna razılaşıblar. Burada, əlbəttə
ki, yumşaq desək, bizim rolumuz az deyil. Ona
görə artıq avtomobil yolunun açılışı məsələsi
həll olunur, dəmir yolu məsələsi həll olunur…”.
Zəngilanın yaxın gələcəkdə ölkəmizin
nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevriləcəyini bu
gün təsəvvürümüzdə canlandıranda, Qarabğın, eləcə də Şərqi Zəngəzurun hansı bir
sürətlə inkişaf edəcəyini, bu ərazilərin gülüstana çevriləcəyini aydın görə bilərik.
Burada bir məsələni də xatırlatmaq
istərdim. Bu gün Azərbaycanın tərəqqisində,
dünya dövlətləri arasında böyük nüfuz qazanmasında respublikamızın bölgədə nəqliyyatlogistika mərkəzi kimi fəaliyyət göstərməsinin
önəmli təsiri var. Xatırladım ki, ŞimalCənub və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin
kəsişməsində yerləşən Azərbaycan hazırda regionun mühüm nəqliyyat və logistika
mərkəzi kimi tanınır. Avropa İttifaqı ölkələri ilə
bu sahədə uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirilir.

Ölkəmizin ərazisindən keçən Şərq-Qərb,
Şimal-Cənub və Cənub-Qərb beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizləri yükdaşımalar üçün məsafə
və müddət baxımından olduqca əlverişlidir.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı, Azərbaycanın Xəzər
dənizində ən böyük ticarət donanması, müasir
gəmiqayırma zavodu, müasir standartlara
cavab verən avtomobil yolları həmin nəqliyyat
dəhlizlərinin imkanlarını daha da genişləndirir.
Bu imkanlar fonunda tranzit yüklərin həcmi də
getdikcə əhəmiyyətli dərəcədə artır.
Zəngilan rayonun gələcəkdə nəqliyyatlogistika mərkəzinə çevriləcəyi isə göstərir ki,
Azərbaycanda tranzit yolların genişlənməsi
davam edir. Bu isə son nəticədə respublikamızın ticarət dövriyyəsinin daha da artmasına,
bütövlükdə Azərbaycanın, o cümlədən regionun firavanlaşmasına önəmli təsir göstərəcək.

Vəkil HÜSEYNOV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin (UNEC) professoru
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Azərbaycan müstəqil siyasət aparan
ölkədir və bu yoldan heç vaxt dönməyəcəkdir
Bunu hər kəs bilir və birinci il deyil ki, müstəqil siyasət
aparırıq. Qonşularımızla və bütün başqa ölkələrlə
münasibətləri müstəqil siyasət əsasında qururuq. Heç kim
bizim daxili işimizə qarışmasın. Biz hansı ölkə ilə hansı
səviyyədə münasibətlər qururuq, bizim öz işimizdir. Axı, biz
Ermənistan ilə sıx dostluq əlaqələri olan ölkələrə qarşı iddia
qaldırmırıq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

A

zərbaycan dövlətinin və Prezident İlham Əliyevin
bu gün regiona sülh gətirilməsi istiqamətdə atdığı
addımlar türk dünyasının iki öndərinin –Mustafa
Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin sülh siyasətinin davamı
kimi qiymətləndirilir. Belə ki, ümummilli liderimiz ordu
quruculuğuna və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə
mükəmməl bir hazırlıq görsə də, daim deyirdi ki, biz ərazi
bütövlüyümüzü sülh danışıqları ilə həll etməyə hazırıq.
Eləcə də, təkcə türk dünyasının
deyil, ümumiyyətlə, bütün mütərəqqi
insanların sevərək xatırladığı, “Yurdda
sülh, cahanda sülh!” tezisinin müəllifi
Mustafa Kamal Atatürkün lüzumsuz,
kiminsə hikkəsi əsasında başlanılan
hərbi əməliyyatları cinayət adlandıran
tezisi də vardır: “ Döyüş zəruri və qaçılmaz olmalıdır, millətin həyatı təhlükə
ilə qarşı-qarşıya qalmadıqca, hərbi
yolun seçilməsi bir cinayətdir”.
Prezident İlham Əliyev də son
18 ildə həmin siyasi kursa sədaqətlə
əməl edərək, daim sülh çağırışları
səsləndirmişdir. Ancaq bu çağırışları
başa düşməyənlərin başa salınması
zərurəti yaranmışdı. Dövlət başçımız bir neçə gün əvvəl Zəngilanda
səfərdə olarkən də açıq şəkildə dedi
ki, biz regionda sülhə nail olmaq üçün
lazım olan bütün addımları atacağıq:
“Azərbaycan ictimaiyyəti bilir, bu yaxınlarda mən demişdim ki, Ermənistan
baş naziri ilə görüşməyə hazıram. O
da demişdi ki, hazırdır. Yəni, bu, nəyi
göstərir? Bu, onu göstərir ki, bizim
gündəliyimiz artıq burada qəbul olunur. Bəziləri yəqin ki, bundan narahatdır. Amma əsas odur ki, Azərbaycanla
Ermənistan arasında barışıq olsun,
yəni sülh müqaviləsi imzalansın. Biz
bunu istəyirik. Sərhədlərin delimitasiyası həyata keçirilsin”.

Yəni biz xoş niyyət göstəririk.
Amma bu, o demək deyil ki, biz
özümüzə qarşı əsassız ittihamları
qəbul edəcəyik. Dövlət başçımız
Cəbrayılda qəti şəkildə dedi ki, bizə
qarşı əsassız ittihamlar cavabsız
qalmayacaq. Biz bu ittihamları rədd
edirik, qəbul etmirik və sübutlar
tələb edirik: “Guya ki, Azərbaycan
bu bölgələrə İsraili gətirib. Gözlərini
açsınlar, görsünlər. Onlar İsraili burada
harada görüblər?! Burada bir adam da
yaşamır. Burada bir bina da yoxdur.
Sübutlar var? Yoxdur. Sübutlar yoxdursa, hər kəs gərək dediyi sözlərə görə
cavabdehlik daşısın. Biz imkan verə
bilmərik ki, bizə qarşı kimsə əsassız
iftira uydursun”.
Dövlət başçımızın nümayiş etdirdiyi qətiyyət və konkretlik öz nəticəsini
göstərməkdədir. Belə ki, Azərbaycan
rəhbərliyinin bu şəkildə açıq və sərt
danışmasına səbəb olan insanlar
səhv etdiklərinin fərqinə vara biliblər.
Bildirilir ki, hazırda İran – Azərbaycan
münasibətlərində müşahidə olunan
müsbət meyillər Azərbaycanın haqlı
tərəf olduğunu bir daha sübut edib.
Bəyan etdiyimiz kimi, Azərbaycan heç
bir ölkənin onun suveren hüquqlarını,
ərazi bütövlüyünü pozmasına imkan
verməyəcəyi barədə dediklərini günün
reallığına çevirir.

Azərbaycan Prezidenti bizə
əsassız ittihamlar irəli sürənlərə
qarşı əsaslı arqumentlərlə danışır:
“Ermənistanın nə qədər havadarı
var, İkinci Qarabağ müharibəsi bunu
göstərdi. Görün, bu gün Ermənistanı
dəstəkləyən nə qədər ölkə var. Yəni,
biz bu ölkələrlə düşmən olaq? Yox.
Bu, ölkələrin suveren hüququnu biz
qəbul edirik. Onların suveren işidir.
Bəli, haradasa daxili aləmimizdə
bundan narahat ola bilərik, bizi incidə
bilər, xüsusilə yaxın olan ölkələr
Ermənistanla münasibətlərdə xüsusi
canfəşanlıq edəndə. Amma biz bunu
heç vaxt dilə gətirmirik. Biz hər bir
ölkənin suveren hüquqlarına hörmətlə
yanaşırıq və tələb edirik ki, bizim suveren hüquqlarımıza hər kəs hörmətlə
yanaşsın, bizim daxili işlərimizə
müdaxilə etməsin”.
Bizi narahat edən məqamlar təkcə
əsassız ittihamlar deyildi. Həm də İran
iş adamlarının ermənilərin yaşadığı
ərazilərlə qeyri-qanuni əlaqələrə son
qoymasını tələb edirdik. Ancaq hədə,
təhdid, şantaj yolu ilə deyil, diplomatik
kanallarla İran tərəfinə müvafiq mesajlar göndərilmişdi. Sonra nota təqdim
olundu, sonda isə, bu vasitələr nəticə
vermədiyinə və İran tərəfindən inkar
edildiyinə görə, zəruri tədbirlərə əl
atılaraq qəti tədbirlər görülmüşdü.
Nəticədə İranın müvafiq orqanlarının həmkarlar ittifaqlarına, şirkətlərə
tövsiyələr verməsi, bu problemə son
qoyulacağı barədə öhdəlik götürülməsi
Azərbaycanın haqlı tələblərinin icra
olunduğunu bir daha nümayiş etdirdi.
Fikrimi daha da əsaslandırmaq
üçün Azərbaycan – İran
münasibətlərində kimin nə qədər
səmimi, kimin isə qeyri-səmimi olduğunu nümayiş etdirən bir faktı yada
salmaq istəyirəm. Belə ki, bu il yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev İran İslam Respublikasının
xarici işlər naziri Məhəmməd Cavad
Zərifi qəbul edirdi.
Dövlət başçımız qonşu
ölkənin baş diplomatına dedi: “İlk
növbədə, ikitərəfli əlaqələrimizi,
onların səviyyəsini, inkişaf tempini,
nailiyyətləri və yeni planları yüksək
qiymətləndirdiyimi bildirmək istərdim.
Əlbəttə ki, biz işğaldan azad edilmiş
ərazilərin yenidən qurulmasında
iştirak edəcək şirkətlər arasında İran
şirkətlərini görməyə çox şad olarıq.
Bu, təbiidir, çünki dediyim kimi, yalnız
dost ölkələr bizim tərəfdaşımız olacaq.
Sözsüz ki, İran şirkətlərinin bizə yaxın
yerləşməsi, logistika və böyük təcrübə
kimi üstünlükləri var”. Yəni siyasi
fəaliyyətində tam səmimi olan tərəf
digər tərəfə sırf dost kimi əl uzatdı.
İndi isə Cavad Zərifin dediklərinə
nəzər salaq: “Sizi və Azərbaycan

xalqını ərazilərinizi azad etməyiniz
münasibətilə təbrik etmək istərdim.
Ölkəniz və region baxımından
bu qələbə Sizin rəhbərliyiniz və
Azərbaycan xalqının mətanəti
sayəsində mümkün olmuşdur. Ümid
edirik ki, bu, region dövlətləri arasında dinc və normal münasibətlərin
başlanğıcı olacaqdır. Mən Sizin “3+3”
əməkdaşlıq formatı təklifinizə uyğun
olaraq, regionun 6 ölkəsini ziyarət
edəcəyəm, yəni 5 üstəgəl İran. Sizin
sülhlə bağlı təqdim etdiyiniz baxışınızın müzakirəsi və onun reallığa
çevrilməsini təmin etmək üçün çalışacağam, çünki region ölkələrinin bir-biri
ilə əməkdaşlıq edə bilməsi hamımızın
maraqlarına uyğundur”.
Bəs nəticədə nə oldu? İran sübut
etdi ki, qətiyyən sülh istəmir və əksinə,
işğalçı, məsciddə donuz saxlayan,
bütün məscidləri dağıdaraq daşlarına
qədər satan Ermənistanı dirçəltməyə
çalışır. Özü də bütün dünyanın gözü
qarşısında. Təbii ki, Azərbaycan
tərəfi bu boyda haqsızlığa, riyakarlığa, ikiüzlülüyə və müsəlman
təəssübkeşliyinin hansısa maraqlara
satılmasına dözə bilməzdi və dözmədi.
Rəsmi Bakı təkcə İrana deyil,
Ermənistanın bütün havadarlarına
başa saldı ki, heç kim onunla diktə
və təzyiq dilində danışa, ona öz
iradəsini qəbul etdirə bilməz. Hamı
gördü ki, İrandan gələn hədələr,
sərhədlərimizdə keçirilmiş hərbi
təlimlər Azərbaycanı qorxutmadı,
ölkəmiz bütün müstəvilərdə hər bir
təzyiq və təpki cəhdinə adekvat cavab
veriləcəyini öz qəti mövqeyi ilə nümayiş etdirdi.
Təbii ki, İran öz hikkələrini yığışdırmaq, geri çəkilmək əlamətləri nümayiş
etdirdi. Bu isə Ermənistana böyük
zərbə oldu. Yəni İrəvan rəsmiləri üçüncü tərəflərin dəstəyi ilə Azərbaycanın
suveren ərazilərinə müdaxilə etmək
imkanından məhrum oldular. Ona
görə də əvvəllər Rusiyanı xəyanətdə
ittiham edən bəzi erməni siyasətçi və
ekspertləri indi də İranı “ağ yuyub,
qara sərirlər” ki, guya Tehran İrəvana
verdiyi vədlərin arxasından qaçır.
Həqiqət isə ondan ibarətdir ki, Tehran öz vədlərindən yox, beynəlxalq
ictimaiyyətin haqlı qınağından qaçır.
Bütün bunlar Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyətli,
cəsarətli, prinsipial, milli maraqlara hesablanmış siyasətinin məntiqi
nəticəsidir. Prezident İlham Əliyev
bir daha sübut etdi ki, Azərbaycanın
milli maraqları onun üçün bütün
məsələlərdən üstündür və heç bir
qüvvə onu geri çəkilməyə məcbur edə
bilməz.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Zəngilan ölkəmizin gözəl
məkanlarından birinə çevriləcək
A
zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin işğaldan azad
olunmuş rayonlarımıza səfərləri intensivləşib. Səbəb,
təbii ki, həmin rayonlarda yeni infranstruktur layihələrinə
başlanması, yeni obyektlərin təməlqoyma mərasimlərinin,
inşasının başa çatdırılaraq açılış tədbirlərinin keçirilməsidir. Bu
istiqamətdə növbəti səfər oktyabrın 20-də Zəngilan rayonuna
oldu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva rayonda yenidənqurma-bərpa işlərinin gedişi
ilə tanış oldular, ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşdülər.

Prezident İlham Əliyev Zəngilanın
füsunkar təbiətə malik olduğunu, buradakı əzəmətli dağlara, yaşıl meşələrə,
çaylara, xüsusən iqlimin gözəlliyinə
heyran qaldığını bildirdi. Onun
sözlərinə görə, Zəngilan, doğrudan da,
Azərbaycanın ən gözəl guşələrindən
biridir və hazırda məqsəd ermənilərin
dağıtdığı rayonu yenidən qurmaqdır. Mənfur düşmən istər Zəngilan
şəhərində, istərsə də kəndlərdə, demək
olar ki, bütün binaları dağıdıb. Bunu
bir məqsədlə edib ki, azərbaycanlılar
buraya qayıtmasınlar: “Amma biz qayıtmışıq, şanlı ordumuz düz bir il bundan
əvvəl Azərbaycan bayrağını Zəngilanda
qaldırdı və düşməni bu torpaqlardan
qovdu. Zəngilan azad olunandan sonra
artıq yolumuz Qubadlıya açıldı və
beş gün sonra Qubadlı azad olundu,
ondan sonra da Laçın dəhlizinə çıxdıq.
Laçın dəhlizinə çıxdıqda demək olar,
düşmən də bildi ki, artıq müqavimət
göstərməyin mənası qalmayıb”.
Azərbaycanın Ali Baş Komandanı
bildirdi ki, indi Zəngilanın yeni dövrü
başlayır və şəhərin baş planı artıq

hazırlanır. Burada müasir, çox gözəl
bir şəhər və kəndlər qurulacaq. Azad
edilmiş torpaqlarda birinci “Ağıllı
kənd” layihəsi məhz Zəngilan rayonunda həyata keçirilib. Aprel ayında
Ağalı kəndinin təməli qoyulub. Artıq
burada bəzi binalar hazırdır və yəqin
ki, gələn ilin əvvəli, bəlkə də bu ilin
sonu zəngilanlıları doğma yurdlarına
köçürmək mümkün olacaq.
Prezident Zəngilanın azad
edilməsində bütün xalqımızın, hətta bu
torpaqları görməyən gənclərin böyük

rolundan danışdı. Qeyd etdi ki, bu
gənclər əsasən işğaldan sonra dünyaya gəliblər və bəlkə də işğal dövründə
onların 5-10 yaşı olub. Yəni, bu, onu
göstərir ki, xalqımız müqəddəs Zəfər
gününü gözləyib, bütün çətinliklərə,
əzab-əziyyətlərə baxmayaraq, inanıb
ki, bu gün gələcək.
Dövlət başçısı artıq dördüncü
dəfədir ki, Zəngilana gəldiyini söylədi.
Birinci dəfə dekabrda gələrək buradakı vəziyyətlə tanış olub. Fevral ayında ermənilərin dağıtdığı
Bəsitçay qoruğunda çinar ağacları
əkib. Aprel ayında gələndə hava
limanının təməli qoyulub. İndi orada
işlər davam edir, artıq zolağın torpaq işləri hazırlanır. Sovet vaxtında
Zəngilanda hava limanı olmasa da,
indi burada nəinki hava limanı, hətta
beynəlxalq hava limanı olacaq və
Zəngilan ölkəmizin nəqliyyat-logistika
mərkəzinə çevriləcək. Çünki Zəngəzur
dəhlizi buradan keçir, dəmir yolu,
Horadiz-Ağbənd avtomobil yolu
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Həmin gün:
– Prezident İlham Əliyev Fransanın “Figaro” qəzetinə müsahibə verib. Dövlətimizin
başçısı müsahibədə jurnalistin “Siz sentyabrın
27-də Dağlıq Qarabağa hücuma keçmisiniz
və bunda siyasi məqsəd nədir?”,-sualına belə
cavab verib: “Biz sentyabrın 27-də Dağlıq Qarabağa hərbi hücuma keçməmişik, Ermənistan
Azərbaycana qarşı hərbi hücuma keçmişdir.
Bu hərbi hücumun ilk saatlarında bizim mülki
şəxslər və hərbi qulluqçularımız arasında qurbanlarımız olmuşdur. Bu, üç ay müddətində
Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı
üçüncü hərbi təxribat idi. Onlar birinci dəfə
bizə Qarabağ bölgəsindən uzaqda olan
Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində
hücum etdilər. Beynəlxalq müşahidəçilərin
yekdil rəyi ondan ibarət idi ki, Ermənistan bizə
qarşı hücum etmişdir. Onlar yeni əraziləri işğal
etmək istəyirdilər. Onlar bizim Ermənistanla
dövlət sərhədindən bir neçə kilometr
məsafədə yerləşən strateji enerji infrastrukturu
üzərində nəzarəti ələ keçirmək istəyirdilər…”;
– Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyasının
Kayseridə keçirilən konqresində deyib:
“Türkiyə bu günə kimi azərbaycanlı qardaşlarının yanında yer alıb və bundan sonra da yer
almağa davam edəcək…”;
– Prezidentin köməkçisi - Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib:
“Ermənistanın öz ərazisindən Azərbaycan Ordusunun bölmələrini Ermənistan-Azərbaycan
dövlət sərhədinin Zəngilan, Qubadlı və
Laçın rayonları istiqamətində atəşə tutması növbəti hərbi təcavüz aktıdır. Bu hallar
Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın Gəncə,
Mingəçevir, Kürdəmir, Siyəzən, Qəbələ, Xızı
və digər şəhərlərinə, mülki insanlara və mülki
obyektlərə ballistik və reaktiv raketlərlə olan
təcavüzkar hücumların davamıdır…”;
– Prezidentin köməkçisi - Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev rəsmi Tvitter
hesabında yazıb: “Ermənistanda 15 yaşınadək
uşaqların əsgər kimi işə götürülməsi və
istifadəsi beynəlxalq humanitar hüquqlar müqavilələr və qanunlar baxımından qadağandır və ICC tərəfindən müharibə cinayətləri
kimi təyin olunur”;

Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb
Cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli,
Hadrut və Qubadlı istiqamətlərində döyüş
əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib.
Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar,
minaatanlar və toplardan atəşə tutub.
Azərbaycan Ordusunun bölmələri
əməliyyat planına uyğun cəbhənin
müəyyənləşdirilən istiqamətlərində döyüş
fəaliyyətlərini davam etdirib.
Cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində mütəşəkkil müqavimət
göstərə bilməyən Ermənistan silahlı qüvvələri
bölmələrinə atəşlə ciddi ziyan vurulub.
Düşmənin silah və sursat, yanacaq ehtiyatları
anbarları sıradan çıxarılıb. Bəzi istiqamətlərdə
işğalçı nizamsız qaydada mövqeləri tərk
edərək geri çəkilib. Əhəmiyyətli kommunikasiya xətləri nəzarətə götürülüb, düşmənin

bir neçə dayaq məntəqəsi dağıdılıb və vacib
yüksəkliklər azad edilib.
Döyüş mövqelərini itirərək geri çəkilməyə
məcbur edilən düşmən Ermənistanın Gorus
rayonu istiqamətindən Azərbaycanın Qubadlı
rayonunun ərazisini artilleriya atəşinə tutub.
Ermənistan tərəfinin bu təxribatı
törətməkdə məqsədi Azərbaycan Ordusunu
cavab tədbirləri görməyə təhrik etməkdir.
Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdərə
istiqamətindən Naftalan və Tərtər rayonlarının
ərazisini yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən
atəşə tutub.
Ağdərə rayonu istiqamətində uçuş
keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı
qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı
hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz
tərəfindən məhv edilib.
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin
(HHQ) döyüş aviasiyası cəbhənin Ağdərə və
Ağdam istiqamətlərində Ermənistan silahlı
qüvvələrinin 3 tankı, 2 sığınacağı və bölüyün 4
dayaq məntəqəsini dəqiq aviasiya zərbələri ilə
məhv edib.

***

Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi
Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi general-mayor
Hüseyn Mahmudov Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş xarici hərbi attaşelər
və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki
nümayəndələri üçün növbəti brifinq verib.
Brifinqdə qonaqlara Ermənistanın
münaqişədə birbaşa iştirakı, Ermənistanın Gorus və Qafan rayonlarından Azərbaycanın Qubadlı və Laçın rayonlarının ərazilərinin, Ağdərə
rayonunun işğal altında olan ərazilərindən
Goranboy, Tərtər və Naftalan rayonlarında yaşayan Azərbaycan mülki əhalisinin və infrastrukturunun raket zərbələrinə məruz qalması,
eləcə də humanitar atəşkəs rejiminin kobud
şəkildə pozması haqqında ətraflı məlumat
verilib.
Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam
edir. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət
edir.
Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı törətdiyi
cinayətlərin son statistikası
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin
məlumatına görə, Ermənistan ordusunun
Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini ağır
artilleriya və raket atəşinə tutması nəticəsində
həlak olan mülki şəxslərin sayı 65-ə çatıb.
Onların 18-i qadın, 10-u uşaqdır.
Oktyabrın 4-də, 11-də və 17-də raket və
ağır artilleriya hücumları nəticəsində Gəncədə
10-u qadın, 6-sı uşaq olmaqla 26 nəfər həlak
olub, 138 nəfər yaralanıb. Şəhərdə mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə
külli miqdarda ziyan dəyib.

***

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin saytına göndərilən məktublarda
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun cəbhədəki
uğurlu əməliyyatları, torpaqlarımızın ard-arda
işğaldan azad edilməsi vətəndaşlarımızda,
xaricdə yaşayan soydaşlarımızda, eləcə də bir
sıra ölkələrin vətəndaşlarında böyük sevinc
hissi doğurduğu ifadə olunur.

“Xalq qəzeti”

Fransa məhkəməsi Hadrutun keçmiş
separatçı rəhbərliyi ilə imzalanmış
daha bir qanunsuz sənədi ləğv edib
tikilir. Prezident böyük qürur hissi
ilə bəyan edib: “Zəngəzur dəhlizinin
açılması ilə bağlı son hadisələr onu
göstərir ki, istədiyimizə nail oluruq.
Birinci mərhələdə Ermənistan tərəfi
müqavimət göstərsə də, indi özləri
artıq buna razılaşıblar. Burada, əlbəttə
ki, yumşaq desək, bizim rolumuz az
deyil. Ona görə artıq avtomobil yolunun açılışı məsələsi həll olunur, dəmir
yolu məsələsi həll olunur… Beləliklə,
Zəngilanda müasir logistika-nəqliyyat
mərkəzi, yük təyyarələri, sərnişin
təyyarələri, dəmir yolu qovşağı,
avtomobil yolları - bütün infrastruktur
qurulacaq”.
Görünən budur ki, bu gün Zəngilan
yenidən qurulur, burada turizm, kənd
təsərrüfatı, nəqliyyat, logistika, ətraf
mühitin qorunması və əlbəttə ki,
insanlar üçün şəraitin yaradılması
istiqamətində işlər görülür. Əminik ki,
Zəngilan çox tezliklə ölkə üzrə çox
müasir və böyük əhəmiyyətə malik bir
bölgəyə çevriləcək.

İbrahim İLYASLI,
Sumqayıt Şəhər Poeziya
Klubunun direktoru

Fransanın İzer departamentinin əvvəl işğal altında olmuş Hadrutun keçmiş
separatçı rəhbərliyi ilə imzaladığı qanunsuz sənəd ləğv edilib.

Azərbaycanın Fransadakı səfirliyindən
verilən məlumatda bildirilir ki, Qrenobl şəhər
məhkəməsi 2019-cu il sentyabrın 20-də
separatçı rejimin həmin departamentə səfəri
zamanı imzalanmış qondarma "İzer departamenti ilə Hadrut rayonu arasında dostluq
xartiyası"nı ləğv edib. Azərbaycan tərəfinin bu
aktın qanunsuzluğu barədə iddiaları iki dəfə,
2020-ci ilin fevralında və noyabrında qaldırılıb.
Bu il sentyabrın 27-də qəbul edilmiş və
rəsmi şəkildə Azərbaycan tərəfinə verilmiş
məhkəmə qərarında vurğulanır ki, sənəd İzer
departamentinin bələdiyyə şurasının sədri

tərəfindən imzalanıb və Fransa Konstitusiyasının 5, 14, 20, 52 və 55-ci maddələrini pozur.
Bu maddələrə əsasən, ölkənin xarici siyasət
məsələlərinin həlli ölkə prezidentinin müstəsna
səlahiyyətidir.
Qərarda o da qeyd olunur ki, qanunsuz
xartiyanı imzalamaqla bələdiyyə şurasının prezidenti Yerli idarəetmə orqanları Məcəlləsinin
L.1115-1 maddəsini pozub. Bu maddə Fransanın beynəlxalq öhdəliklərinin yerli idarəetmə
orqanlarının fəaliyyətinin bütün aspektlərinə
şamil olunur.
Qeyd edək ki, 1,2 milyon əhalisi olan İzer
departamenti Overn-Ron-Alp regionunun 13
departamentindən biri və ən böyüyüdür. Bu
regionun payına yerli idarəetmə orqanlarının
qanunsuz işğalçı rejim rəhbərliyi ilə imzalanmış akt və sazişlərin böyük əksəriyyəti (28
sənəddən 15-i) düşür.
Bu, artıq Fransa məhkəmələri tərəfindən
ləğv edilmiş 11-ci qanunsuz sənəddir. Daha 2
iddiaya məhkəmələrdə baxılır. Əvvəllər işğal
olunmuş Qarabağın separatçı rejiminə dəstək
olaraq qəbul edilmiş sənəd və qərarların ləğvi
ilə bağlı işlər davam etdirilir.

“Xalq qəzeti”
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Ermənistana və
havadarlarına gözdağı
Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının professoru, tarix elmləri doktoru Havva
Məmmədovadır

Füzulinin bərpasına dövlət səviyyəsində
göstərilən diqqət çox böyük inam yaradır
Dövlətimizin başçısı və birinci
xanım Mehriban Əliyevanın Füzulinin
işğaldan azad olunmasının birinci
ildönümü günündə bu rayona səfəri
zamanı ictimaiyyət nümayəndələri ilə
unudulmaz görüş olub. Qeyd edilib ki,
30 il işğal altında qalmış Qarabağın
şəhər və kəndləri görünməz vəhşiliyin
qurbanı olub, bütünlüklə xarabalığa
çevrilib, təbii sərvətlərimiz talanıb,
maddi-mədəni abidələrimiz dağıdılıb.
Cənab İlham Əliyevin də vurğuladığı kimi, Füzuli ən çox dağıntılara
məruz qalıb, burada bir dənə də
salamat bina yoxdur, rayon mərkəzi
isə yerlə-yeksan olunub. Ermənilər
buranı elə günə salıblar ki, əraziyə
heç kəsi, hətta beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələrini də buraxmayıblar.
Çünki elə olan təqdirdə onların barbarcasına törətdikləri eybəcər əməlləri –
vandallıqları aləmə faş olardı.
Füzulinin timsalında görünən odur
ki, azadlığına qovuşmuş ərazilərimiz
baş planlar əsasında bərpa edilir,
ölməz Qarabağ ruhu kəndbəkənd,
elbəel özünə qayıdır. Yaxşı xatırlayırıq
ki, ötən il noyabrın 16-da, Şuşanın
azad olunmasından 8 gün, məlum
üçtərəfli Bəyanatın (Ermənistan üçün
faktiki kapitulyasiya aktının) imzalanmasından 6 gün sonra ilk dəfə
bölgəyə gələn qalib xalqın müzəffər
Prezidenti cənab İlham Əliyev başlanğıcını Alxanlı qəsəbəsindən götürən
Füzuli-Şuşa yolunun təməlini qoyub
və bunu azad Qarabağda icrasına
başlanan ilk layihə kimi dəyərləndirib.
Sonra Füzuli şəhərində şanlı dövlət
bayrağımızı qaldırıb. Erməni vəhşiliyini
dəqiq səciyyələndirən və tez bir zamanda dillər əzbərinə çevrilən “Sanki
bu torpaqlardan bir vəhşi qəbilə keçib”
fikrini də dövlətimizin başçısı məhz
orada ifadə edib. O gündən Qarabağda başlanan bərpa-quruculuq işləri
uğurla davam edir.
Ötən ilin oktyabrında dövlət bayrağını ucaltmağa bir bina belə tapılmayan Füzulidə indi artıq Beynəlxalq
Hava Limanı var, baş plan təqdim
olunur, yeni Rəqəmsal Stansiya
İdarəetmə Mərkəzinin və böyük bir
ərazini əhatə edəcək, 2860 nəfərlik
sakini qoynuna alacaq yaşayış
məhəlləsi kompleksinin təməli qoyulur. Şəhidlərin xatirəsinə yaradılacaq
möhtəşəm Memorial Kompleksə xeyirdua verilir. Düşmənin saysız-hesabsız
mina basdırdığı bu yerlərin tamamilə
təmizlənməsi və əvəzində yaşıl tinglər
basdırılması, ulu yurd yerlərinin
gül-çiçəyə qərq olması üçün zəruri
addımlar atılır.
Füzuli görüşləri zamanı bu
rayonun geri alınması ilə bağlı uğurlu əməliyyatın hərbi-siyasi
önəminə diqqət cəlb olunub. Xatırladılıb ki, Cəbrayıl və Hadrutun

Hələ XVI əsrdə “Vətənimdir, Vətənim…” deyən dahi şairimiz
Məhəmməd Füzulinin adının Azərbaycanın ayrılmaz parçası
olan bölgələrimizin birinə qoyulmasından düz 62 il ötür. Özü də
cismani olaraq 62 il ömür sürmüş, amma gözəl əsərləri ilə beş
əsrdən bəri könülləri ehtizaza gətirən məhəbbət şairimizin adını
yaşadan Füzuli rayonu ötən payız, oktyabrın 17-də rəşadətli
Silahlı Qüvvələrimizin qəhrəmanlığı sayəsində erməni işğalından
azad edilib. Vətən yenidən vətən olmağa başlayıb. Möhtərəm
Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin
tapşırığı ilə hazırda burada genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri
aparılır və doğma ocaqlarından didərgin salınmış soydaşlarımızın “Böyük Qayıdışı” durmadan sürətlənir.
ardınca keçilməz Füzuli maneəsi
qəhrəmancasına dəf edilib, bundan
1 gün sonra Xudafərin kəndi alınıb, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
Xudafərin körpüsünə çıxıb və orada
dövlət bayrağımız ucaldılıb. Cənub
sərhədlərimiz tam bərpa olunub.
Təkzibedilməz fakt kimi bir daha
təsdiqlənib ki, Füzulinin azad edilməsi
böyük zəfərə yol açıb. Cənab İlham
Əliyev bununla bağlı deyib: “Füzuli
nəzarətimizə keçəndən sonra artıq
Şuşa istiqamətinə getmək üçün daha
geniş imkanlar açıldı. Bir daha demək
istəyirəm ki, Ermənistan tərəfi burada
çox güclü istehkamlar qurmuşdu, bir
neçə qat istehkamdan ibarət müdafiə
xətti qurmuşdu. Otuz il ərzində
düşmən burada möhkəmlənirdi və bu
istehkamları yarmaq, keçmək xalqımızın bir daha böyük qəhrəmanlığını,
fədakarlığını göstərmişdir. Təbii ki,
bunu görən düşmənin gözü qorxdu…
Təsadüfi deyil ki, Füzuli azad olunandan sonra Ermənistan ordusunda
fərarilik halları daha geniş vüsət aldı.
Düşmən gördü ki, bizim qabağımızda
dura bilməyəcək, düşmən gördü ki, artıq bizim önümüz açıldı, digər şəhər və
rayonlarımızın azad edilməsi məsələsi
qaçılmazdır”.
Cənab İlham Əliyev Füzulinin
alınmasının bizə əlavə güc verdiyini
beləcə konkret faktlarla əsaslandırıb.
Fərəhli haldır ki, məhz Füzulidən
üç gün sonra Zəngilan şəhəri azad
edilib, ondan beş gün sonra Qubadlı alınıb, ordumuz Laçın dəhlizinə
çıxıb və beləliklə, müharibənin taleyi
heç kəs üçün sirr olaraq qalmayıb.
Dövlət müstəqilliyimizin bərpasının
ildönümü ərəfəsində yazılan bu
qəhrəmanlıq səhifəsi şanlı tariximizi
daim bəzəyəcək. Elə Qarabağın baş
tacı olan Şuşaya ilk elektrik enerjisi
xəttinin də məhz Füzulidən çəkilməsi
işıqlı Zəfər yolunun başlanğıcına
ünvan olmaq baxımından bu bölgənin
dəyərini artırır.
İctimaiyyət nümayəndələri ilə
görüşdə o da iftixarla vurğulanıb
ki, Vətən müharibəsində böyük

Qələbənin ilk təməl daşı da məhz
Füzulidə qoyulub. Zəfər xronikası xatırladır ki, müharibənin ilk
günündə – sentyabrın 27-də Füzulinin
Qaraxanbəyli, Qərvənd, kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri və
Cəbrayılın Böyük Mərcanlı və Nüezgər
kəndləri azad edilib. Yəni zəfər
missiyamız məhz Füzuli rayonundan
başlanıb.
Prezident İlham Əliyev görüşdə
bildirib ki, Füzuli azad edilmiş rayonlar
arasında minaların sayına görə ən çox
çirkləndirilmiş rayondur – burada yüz
mindən çox mina basdırılıb. “Biz bütün
bu işləri paralel şəkildə aparmalıyıq.
Eyni zamanda Füzuli şəhərinin baş
planı, kəndlərin inkişaf konsepsiyası hazırlanıbdır. Birinci infrastruktur
layihələri də məhz Füzulidə başlamışdır”.
İşğal dövründə düz 12 dəfə
Füzulidə olmuş, köçkünlərlə görüşərək
onlara torpaqları mütləq qaytaracağını vəd etmiş və sözünün üstündə
duraraq bütün ərazilərimizi işğaldan
azad etmiş möhtərəm Prezidentimiz,
müzəffər Ali Baş Komandanımız
indi də “Böyük Qayıdış”ı daha da
sürətləndirməklə bağlı beləcə əməli
addımlar atır. Dövlət başçısı tərəfindən
Qarabağın hava qapısı elan olunan
Füzuli şəhəri yenidən göz önündə
canlanır. Düşmənin tamamilə dağıtdığı, viran etdiyi şəhər növbəti illərdə
50 min sakini olan yaşayış məntəqəsi
kimi istifadəyə veriləcək. Müasir standartlar və memarlıq xüsusiyyətlərinə
uyğun inşa ediləcək, Füzuli işğaldan
azad olunan ərazilərimizdə ikinci ən
böyük şəhər olacaq. Şəhəri əhatə
edən yüksəklikdə Bayraq meydanı
yaradılacaq. Camaat yenidən doğma
yurd-yuvasına qovuşması ilə fəxr
edəcək, orada ən bəxtəvər günlərini
yaşayacaq. Zəfər parkına gəzməyə
çıxan füzulililər qürurla deyəcəklər ki,
ermənilər bu yerlərdən bizi müvəqqəti
olaraq çıxarsalar da, Qarabağ ruhunu
buradan didərgin sala bilməyiblər.
Füzulidən seçilmiş deputat Vüqar
Bayramov Prezidentlə görüşdə

deyib ki, hələ 1993-cü ildə ulu öndər
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması füzulililərin taleyində həlledici
rol oynayıb. Məhz dahi şəxsiyyətin
inamı, qətiyyəti sayəsində 1994-cü
ildə Füzuli rayonunun 21 kəndi, eləcə
də strateji əhəmiyyət daşıyan Horadiz
qəsəbəsi işğaldan azad olunub. Daha
sonra Horadiz şəhər statusu alıb və
bu gün Azərbaycanın ən inkişaf etmiş
şəhərlərindən biridir. Artıq Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanı istismara hazırlanır. Bu, dünyada ən qısa
müddətdə inşa edilən aeroportlardan
biridir. “Bütün bunlar ondan xəbər
verir ki, Sizin rəhbərliyinizlə işğaldan
azad olunmuş ərazilərimizə çox qısa
zamanda həyat gələcək. Sizin də
qeyd etdiyiniz kimi, Qarabağ tezliklə
cənnətə çevriləcək”.
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun
nəzdində postmünaqişə ərazilərin
bərpası elmi mərkəzinin rəhbəri Akif
Musayev isə deyib ki, cənab İlham
Əliyevin Ali Baş Komandanlığı ilə
Azərbaycan Ordusu ötən payız əsl
zəka müharibəsi apardı və layiqli
qələbə qazandı, dünya hərb tarixində
yeni səhifə açdı: “Eyni zamanda,
Siz indiyə qədər haqsız olaraq
Azərbaycana qarşı formalaşmış
ədalətsizliyə son qoyaraq, informasiya
müharibəsində qələbə qazandınız.
Həmçinin diplomatiya sahəsində qalib
gəldiniz və erməni faşizminin havadarlarının nə dərəcədə ədalətsiz mövqe
tutduğunu dünyaya bəyan etdiniz.
Müharibədən, qələbədən bir ilə yaxın
vaxt keçib. Bu müddətdə burada
görülən işlərin miqyası, intensivliyi, sürəti onu göstərir ki, çox yaxın
vaxtlarda bu strateji hədəfə də Sizin ali
rəhbərliyinizlə nail olunacaq, əhali öz
doğma yurdlarına qayıdacaq”.
Sonra Prezidentin tapşırığına
əsasən, repatriasiya potensialının
proqnozlaşdırılması və effektiv təşkili
ilə bağlı aparılan araşdırmalardan söz
açılıb. Bildirilib ki, ilkin nəticələrə görə,
bölgəni məcburi tərk etmiş əhalinin
böyük əksəriyyəti geriyə qayıtmaq
əzmindədir və bu prosesi səbirsizliklə
gözləyir. Füzuli əhalisi də bu quruculuq prosesində yaxından iştirak edərək
öz töhfəsini vermək arzusundadır və
bu, belə də olacaq.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevi tez-tez müqəddəs Qarabağ
torpağında görməkdən çox sevincli və
qürurlu olan füzulililər doğma ocaqlarında olmalarının, müqəddəs yurdun
azadlığının bir illiyini qeyd etmələrinin
ali səbəbkarına minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Qarabağda bərpa və yenidənqurma
işlərinin vüsəti heyranlıq doğurur

M

əlum olduğu kimi, bu il oktyabrın 20-də Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər. Bu
səmimi ab-havada keçən çox maraqlı tədbiri hamı kimi, mən
də böyük maraqla izlədim və müstəqil Azərbaycanın vətəndaşı
olmağımdan bir daha qürur hissi yaşadım.

Dövlətimizin başçısı tədbirdə
Zəngilanın çox füsunkar təbiətə malik
olan bir diyar olduğunu vurğulayaraq
dedi: “Mən ilk dəfə Zəngilana keçən
ilin sonlarında gəldim, dekabr ayında
və o vaxt heyran oldum bu diyara. Əzəmətli dağlar, yaşıl meşələr,
çaylar, iqlim - bura doğrudan da
Azərbaycanın ən gözəl yerlərindən
biridir və məqsədimiz də odur ki,
Zəngilanı yenidən quraq. Çünki
köhnə Zəngilandan bir şey qalmayıb.
Siz indi görürsünüz, mənfur düşmən
demək olar ki, bütün binaları dağıtmışdır. Bir neçə bina qalıb ki, orada
hərbçilər yerləşirdi. Qalan bütün
binaları, bütün kəndlərin binalarını bir
məqsədlə dağıtmışlar ki, biz buraya
qayıtmayaq. Amma biz qayıtmışıq,
şanlı Ordumuz düz bir il bundan əvvəl
Azərbaycan bayrağını Zəngilanda
qaldırdı və düşməni bu torpaqlardan
qovdu”.

Qeyd etmək istəyirəm ki, cənab
Prezident bundan əvvəl Füzuli,
Xocavənd Cəbrayıl rayonlarına
səfərlər edərək, burada bir çox
mühüm sosial və istehsalyönlü obyektlərin təməlini qoyubdur.
Azərbaycan dövlətinin, şəxsən
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü
və rəhbərliyi ilə hazırda işğaldan azad
edilmiş bütün ərazilərdə geniş bərpa
və yenidənqurma işləri görülür.
Qarabağ hər bir azərbaycanlı
üçün olduqca doğma və məhrəm bir
diyardır. Onun 30 ilə yaxın düşmən
əsarətində qalması hər birimizin
ürəyini ağrıdırdı. İnsan yalnız şərəfli
ölkədə ləyaqətli ömür sürə bilər.
Azərbaycan bu gün dünyanın ən
şərəfli ölkələrindən biridir. Biz bu
mənada son dərəcə xoşbəxt xalqıq.
Xalqımıza bu xoşbəxtliyi müzəffər
Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyev, rəşadətli Azərbaycan Ordu-

sunun igid əsgər və zabitləri bəxş
ediblər.
Bu xoşbəxtlik xalqla dövlətin sarsılmaz birliyi sayəsində mümkün olubdur.
Bu birliyin, həmrəyliyin, yurdsevərliyin
qədrini bundan sonra daim bilməliyik.
O zaman daha güclü, daha qüdrətli
olacağıq.
Ermənilər Qarabağda olmazın
vəhşiliklər törədiblər. Onların əsl xisləti
məhz budur. Azərbaycan xalqı isə
ermənilərdən fərqli olaraq doğma Qarabağda son bir ildə qurub-yaratmaqla
məşğuldur. Biz sivil, mədəni xalqıq.
Bizim onlardan fərqimiz çox böyükdür.
Mən çox istərdim ki, erməni xalqı
öz səhvlərini etiraf edib, nəhayət, düz
yola, haqq yoluna qayıtsın. Tarixdə
əbədi müharibələr olmur. Ermənilər
bizimlə qonşu kimi sülh, əmin-amanlıq
şəraitində yaşamağa çalışmalıdırlar.
Bu, onların da bizim də xeyrimizədir.
Bir məqamı xüsusi qeyd etmək
istəyirəm. Ermənistanda bəzi qatı
millətçi qüvvələr yenidən revanşist planlar qururlar. Bunlar əbəs
cəhdlərdir. Azərbaycan dövləti heç
vaxt bu qədər güclü və qüdrətli
olmamışdır. Azərbayacanın regionda
yaratdığı reallıqları heç bir qüvvə, heç

– Havva xanım, torpaqlarımız işğaldan
azad edildikdən sonra dövlət başçımız və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın səfərləri
intensiv xarakter alıb. Məhz bu səfərlərin
nəticəsidir ki, yenidənqurma və abadlıq
işləri sürətlənir. Bir qarabağlı kimi sizin də
fikrinizi bilmək istərdik.
– Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların və dünyanın ən qüdrətli dövlətlərinin 30 il ərzində həll
edə bilmədikləri münaqişəni 44 gün ərzində
aradan qaldıran, Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqımıza dünya boyda
sevinc bəxş etdi. Möhtərəm Prezidentimiz
otuz ildən sonra azad edilmiş torpaqlarımıza
səfərləri zamanı düşmənin yerlə-yeksan etdiyi
ərazilərimizdə həyata keçiriləcək quruculuq
və tikinti işlərinin yüksək səviyyədə aparılacağını bildirmişdi. Dölət başçımız qeyd
etmişdi ki, respublikamızın müxtəlif yerlərində
məskunlaşmış soydaşlarımızın doğma
ata-baba yurdlarına qayıtması üçün hər cür
şərait yaradılacaq. Artıq həmin ərazilərdə
tikinti-bərpa işləri geniş vüsət alıb. Özü də hər
bir rayon təsdiq olunmuş baş plan əsasında
qurulur. Torpaqların bərpası prosesi artıq başlanmışdır. Sevindirici haldır ki, bir sıra xarici
ölkələrin şirkətləri də bu işə qoşulublar.
Möhtərəm Prezidentimizin göstərişi ilə
azad olunmuş bütün ərazilərdə görülən işlər
planlı şəkildə aparılır. Uzun illər işğal altında
qalmış yurd yerlərində həyatın bərpası, müasir
infrastruktur layihələrin reallaşdırılması üçün
bütün imkanlardan istifadə olunur. Dövlət
başçımızn dediyi kimi, Qarabağı cənnətə
çevirəcəyik: “Artıq bütün göstərişlər verilib.
Bütün işlər görülür, planlı şəkildə görüləcək
və biz bundan sonra bu torpaqlarda əbədi
yaşayacağıq”.
– Dünyanı koronavirus pandemiyası
və maliyyə böhranı bürüdüyü bir vaxtda
ölkəmizdə nəzərdə tutulan layihələrin icrası, xüsusilə azad edilmiş ərazilərin yenidən
qurulması səngimir.
– Mən bunu, ilk növbədə, düzgün
müəyyənləşdirilmiş iqtisadi strategiya ilə
əlaqələndirirəm. Ölkəmizin iqtisadi qüdrəti
ildən-ilə yüksəlir. Ona görə də pandemiya və
maliyyə böhranı nəzərdə tutulan layihələrin
icrasına mane ola bilmir. Qeyd edək ki,
erməni işğalından azad olunmuş ərazilərdə
dövlətimizin başçısının birbaşa təşəbbüsü və
tapşırıqları ilə “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd”
konsepsiyalarının reallaşdırılması nəzərdə
tutulmuşdu. Artıq bu layihələrin də icrası yeni
müstəvidə aparılır. Pandemiya şəraitində
dünya iqtisadiyyatında böyük problemlərin
yarandığı bir dövrdə Azərbaycan Prezidentinin
təşəbbüsü dövlətimizin qüdrətini nümayiş etdirir. İlk “ağıllı kənd” layihəsi Zəngilan rayonunun
Üçüncü Ağalı kəndində icra edilir. Layihənin
icrası, əsasən, 5 komponent üzrə aparılır.
Onlar yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, “ağıllı
kənd təsərrüfatı”, alternativ enerji sahələridir.
– Dövlət başçımızın işğaldan azad
edilmiş rayonlara səfərləri düşmənlərimizə
göz dağıdır. Bu barədə siz necə düşünürsünüz?
– Möhtərəm Prezidentimizin və birinci
xanım Mehriban Əliyevanın işğaldan azad
edilmiş rayonlara mütəmadi səfərləri, həmin
ərazilərdə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi,
dağlarda, dərələrdə Azərbaycan muğamının
sədasının əks- sədası təkcə Ermənistanı deyil,
onun havadarlarını da ciddi narahat edir. Bu,
düşmənlərimizə və havadarlarına göz dağıdır.
Dövlət başçımızın və birinci xanımın Qarabağa növbəti səfəri zamanı Füzuli şəhərində
salınacaq çoxmənzilli yaşayış məhəlləsinin

təməlqoyma mərasimi keçirildi. Burada 17,8
hektar ərazini əhatə edəcək yaşayış məhəlləsi
mərhələli şəkildə tikilib istifadəyə veriləcək.
İlk mərhələdə 1, 2, 3 və 4 otaqlı mənzillərdən
ibarət 65 mənzilli 4-5 mərtəbəli yaşayış binaları inşa ediləcək. Ümumilikdə, məhəllədə 2860
nəfərin yaşaması nəzərdə tutulur. Həmçinin,
burada şəhər sakinləri və qonaqlar üçün 21
hektarlıq böyük meşə parkı salınacaq. Sevindirici haldır ki, Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva Füzulidə yaradılacaq
mərkəzi şəhər parkında ağac əkdilər.
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında yaradılan şərait və artıq ilk sərnişinlərin qəbul
edilməsi qürurverici hadisədir. Hava limanında görülən bütün işlər beynəlxalq norma və
standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilib.
Bundan əlavə, rayon ərazisində Rəqəmsal
Stansiya İdarəetmə Mərkəzinin təməli qoyulub. Füzuli–Ağdam avtomobil yolunun tikintisi,
rayonunun Dövlətyarlı kəndində “ağıllı kənd”
layihəsinin icrası yenidənqurma və abadlığın
təzahürüdür.
Artıq Cəbrayıl rayonunun da baş planı
ictimaiyyətə təqdim olundu. Dövlət başçımız
rayonda Memorial Kompleksin və şəhərin
bərpasının təməl daşını qoyub. Bundan başqa, rayon mərkəzi xəstəxananın təməlqoyma
mərasiminin, 10,5 hektar ərazini əhatə edən
yaşayış məhəlləsinin təməli qoyuldu. Rayonda ilk mərhələdə 5 bina tikiləcək və buraya
200-ə yaxın ailə, ümumilikdə 654 sakin
köçürüləcək. Cəbrayıl şəhərində akademik
Mehdi Mehdizadə adına tam orta məktəbin də
təməli qoyulub.
960 şagirdin təhsil alacağı yeni məktəb
binasında lazımi inventarla təchiz olunmuş sinif otaqları, fənn kabinetləri fəaliyyət
göstərəcək. Məktəbin həyətində geniş idman
meydançası tikiləcək ki, bu da sağlam nəslin
yetişməsi üçün vacib amillərdəndir. Bir sözlə,
doğma torpaqlarına geri dönən cəbrayıllı
şagirdlər ən müasir tələblərə cavab verən
təhsil ocağında oxuyacaqlar. Bundan başqa,
Cəbrayıl şəhərində daha 3 məktəbin tikilməsi
də nəzərdə tutulur.
Dövlət başçımızn və birinci xanımın
Zəngilan rayonuna səfərləri də böyük maraqla izlənilib. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə
də yeni obyektlərin, yaşayış məhəlləsinin və
digər müəssisələrin təməli qoyulub. Rayonun Üçüncü Ağalı kəndində həyata keçirilən
“ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində görülən
işlər, Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının
tikintisi, “Azərişıq” ASC-nin Zəngilan rəqəmsal
yarımstansiyasının təməlinin qoyulması,
Dövlət Sərhəd Xidmətinin Zəngilan rayonunda
yerləşən hərbi hissə kompleksində əlverişli
şəraitin yaradılması, “Azərenerji” ASC-nin
110/35/10 kV-luq “Zəngilan” yarımstansiyasının açılışı tarixi qələbəmizin töhfələridir. Bu
töhfələrin sayı gündən-günə çoxalır. Bütün
bunlar düşmənlərimizə gözdağıdır.
Müsahibəni qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Xəzərin sahilində tank
əleyhinə mina aşkarlanıb

F

övqəladə Hallar Nazirliyinin
“112” qaynar telefon xəttinə
Lənkəran şəhəri ərazisində
Xəzər dənizinin sahilə yaxın sularında
partlayış təhlükəli əşyanın aşkar
edilməsi barədə məlumat daxil olub.

Məlumatla əlaqədar hadisə yerinə dərhal
FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin
(XRXX) pirotexniklər qrupu cəlb edilib.
İlk növbədə, ərazidəki insanların təhlükəsiz
məsafəyə uzaqlaşdırılması təmin edilib və
kənar şəxslərin əraziyə girişi müvəqqəti
məhdudlaşdırılıb.
bir düşmən dəyişdirə bilməz.
Prezident İlham Əliyevin Zəngilan
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşdə vurğuladığı kimi, biz
torpaqlarımızı şəhidlərimizin canı-qanı
bahasına işğalçılardan azad etmişik.
Şəhid olmuş hər bir insan, gənc bizim
ürəyimizdə, Azərbaycan xalqının
ürəyində əbədi yaşayacaq.
Bu gün Azərbaycan xalqı və
dövləti əl-ələ verib Qarabağı dünyanın ən gözəl məkanına çevirməklə
məşğuldur. Tezliklə qaçqın və köçkün ailələri doğma yurd yerlərinə
qayıdıb orada rahat və firavan ömür
sürəcəklər.

Habil NİFTALI,
“Optimist” Sosial Problemlərin
Həllinə Yardım” İctimai
Birliyinin sədri

Sonra pirotexniklər tərəfindən hadisə
yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş partlayış
təhlükəli əşyanın partladıcısı olmayan döyüş
tətbiqinə yararlı TM-57 tank əleyhinə mina
olduğu müəyyən edilib. Pirotexniklər istehkamçı qarmağından istifadə etməklə minanın

altında “sürpriz” qurğunun olmadığına əmin
olduqdan sonra mina yerindən götürülüb və
zərərsizləşdirilməsi üçün XRXX-nin xüsusi
təyinatlı avtonəqliyyat vasitəsilə ərazidən
kənarlaşdırılıb.
Hadisə yerində və yaxın ərazidə əlavə
axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və
ya şübhəli əşya aşkar edilməyib.
Bundan əlavə, FHN-in “112” qaynar telefon
xəttinə Sumqayıt şəhərində “Azərişıq” ASC
tərəfindən aparılan qazıntı işləri zamanı döyüş
sursatının aşkar edilməsi barədə daxil olmuş
məlumat əsasında Nazirliyin Xüsusi Riskli
Xilasetmə Xidmətinin pirotexnikləri tərəfindən
əraziyə keçirilmiş baxış zamanı aşkar edilmiş
sursatın partladıcıları olmayan, lakin döyüş
tətbiqinə yararlı 3 ədəd F-1 əl qumbarası olduğu müəyyən edilib.
Qumbaralar pirotexniklər tərəfindən
zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək
kənarlaşdırılıb.
Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə
əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli
və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib.

“Xalq qəzeti”

24 oktyabr 2021-ci il, bazar

Böyük Şərq filosofu Əbülhəsən
Bəhmənyarın müdrik kəlamlarından
birində deyilir: “Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət yaxşı kitaba
bərabər olsun, elə kitablar da axtarın ki, mütaliəsi filosoflarla söhbətə
dəysin”. Bu dərin məna yükü və
tərbiyəvi önəm daşıyan sözlər ömrünü Azərbaycan elminin, təhsilinin və
mədəniyyətin inkişafına həsr etmiş
unudulmaz ziyalı, professor Tofiq
Rəsulov kimi nurlu insanların timsalında hikmətini tamamilə doğruldur.

O, ümumi həcmi 100 çap vərəqinə
yaxın 80-dən artıq məqalə, tədrismetodik vəsait, monoqrafiya və kitabların müəllifi, çoxsaylı əsərlərin elmi
redaktoru olmuşdur. İstedadlı filosof
alim kimi o, Azərbaycanda pozitivizm
fəlsəfəsinin, sosiologiyasının tədqiqi
və ümumiyyətlə, Qərb fəlsəfəsinin
öyrənilməsi sahəsində ilk cığır açan
müəlliflərdən biri sayılır.
Azərbaycan oxucusunun diqqətini
Qərb fəlsəfi ideyalarına doğru
istiqamətləndirən də Tofiq Əli oğlu

respublika qəzetlərində nəşr
etdirməklə siyasi-ictimai elmlərin inkişafına sanballı töhfələr vermişdir.
Nüfuzlu filosof alim Tofiq Rəsulov
çoxsaylı namizədlik dissertasiyalarının opponenti, magistr dissertasiyalarının elmi rəhbəri, Bakı Dövlət
Universitetində “Fəlsəfə” ixtisası üzrə
Dövlət Attestasiya Komissiyasının
sədri, Dövlət İdarəçilik Akademiyası
nəzdindəki Dissertasiya Şurasının və
bir sıra şuraların üzvü kimi elmi kadrların hazırlanmasında yaxından işti-

kitabında Əli Rəsulov haqqında yazdıqlarının oğlu Tofiq Rəsulova da eyni
dərəcədə aid olduğunu düşündüm.
Oğul ataya oxşayar deyiblər, – amma
bütün hərəkəti, davranışı, mülayimliyi, səmimiyyəti və xeyirxahlığı,
ağsaqqallığı və s.üst-üstə düşməyi
möcüzəli bir haldır və bu da hər kəsə
heç də qismət olmur.
Tofiq müəllim həmişə öz obyektivliyi ilə seçilən alim, vətəndaşlıq mövqeyi yüksək olan ziyalı, tələbkarlığı ilə
kompleks fəaliyətini uğurlara yönəldə
bilən bacarıqlı təşkilatçı olmuşdur. O,

İşıqlı şəxsiyyəti və xeyirxah
əməlləri ilə tanınmış alim-pedaqoq
Orta təhsili atasının çalışdığı rayonlarda almış Tofiq Rəsulov 1947-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin
(indiki BDU-nun) tarix fakültəsinin
fəlsəfə şöbəsinə daxil olmuşdur. Ali
təhsili yüksək göstəricilərlə başa vuran
gənc filosof Gəncə Pedaqoji İnstitutunun fəlsəfə kafedrasına göndərilmişdir.
Tofiq müəllimin elmə, təhsilə və fəlsəfi
fikir tarixinə marağı Gəncə Pedaqoji
İnstitutunda kabinet müdiri işlədiyi
dövrdə daha da artmış və o, 1954-cü
ildə SSRİ EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda aspiranturaya daxil olmuşdur.
1958-ci ildə Moskvada “XIX əsrin
axırlarında pozitiv sosiologiyanın
tənqidi” mövzusunda elmi iş müdafiə
edərək fəlsəfə elmləri namizədi
alimlik dərəcəsi alan soydaşımız elmi
fəaliyyətini Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstutunda davam etdirmişdir. İlk ilərdə
burada kiçik elmi işçi, baş elmi işçi
vəzifələrində çalışmış, 1961–62-ci
illərdə isə Azərbaycan Kommunist
Partiyasının orqanı olan o dövrün
nüfuzlu “Azərbaycan kommunisti”
jurnalında redaktor müavini işləmişdir.
Tofiq Rəsulov 1966–69-cu illərdə
Bakı Ali Partiya Məktəbinin fəlsəfə
kafedrasının dosenti olmuş, 1969-cu
ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsində mühazirəçilər
qrupunun rəhbəri təyin edilmişdir.
Filosof alim 1981-ci ildən Ali Partiya Məktəbində fəlsəfə kafedrasına
rəhbərlik etmiş, müstəqillik illərində
bu nüfuzlu ali məktəbin bazasında
yaradılan Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasında ömrünün sonuna kimi – 2012-ci ilədək fəlsəfə və
sosial psixologiya kafedrasının müdiri
vəzifəsində çalışmışdır.
Yüksək təşkilatçılıq bacarığı, çevik
idarəetmə qabiliyyəti ilə seçilən Tofiq
Rəsulovun AKP MK-nın mühafizəçilər
qrupunun rəhbərlik etdiyi illər ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikanın ali siyasi rəhbəri olduğu
dövrə təsadüf edirdi. O bu illərdə ulu
öndərin müdrik rəhbərlik məktəbində
kamillik dərsi keçmiş, onun
Azərbaycanda nail olduğu hərtərəfli
yüksəlişə uyğun olaraq, çalışdığı
sahədə canlanma yarada bilmişdir.
Professor Tofiq Rəsulovun elmitədqiqat fəaliyyəti fəlsəfə tarixi, sosiologiya, insan və cəmiyyət, cəmiyyət
quruculuğu prosesində dövlət
idarəçiliyinin mənəvi əsasları probleminin işlənməsinə həsr olunmuşdur.

A

zərbaycanda elmin, təhsilin, fəlsəfi fikrin inkişafında
dəyərli xidmətləri olan ziyalılardan biri– Əməkdar müəllim,
fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Tofiq Rəsulov 1930-cu
ildə gözəlliklər məskəni, Gədəbəydə xalqımıza bir çox görkəmli
simalar bəxş etmiş Şınıx zonasında müəllim-pedaqoq, bacarıqlı,
nümunəvi ailə başçısı, el ağsaqqalı Əli Rəsulovun ailəsində
dünyaya gəlmiş, tərbiyə alıb boya-başa çatmışdır.

Rəsulov olmuşdur. Pozitivizmin banisi
O.Kont və N.Spenserin yaradıcılığına
ölkəmizdə həsr olunmuş məqalələr
məhz onun qələmindən çıxmışdır.
Tanınmış filosofun “XIX əsrin 90-cı
illərində V.İ.Lenin tərəfindən pozitivist
sosiologiyanın tənqidi” adlı irihəcmli
monoqrafiyasında pozitivizmin tarixi
formaları və xüsusilə də neopozitivizm məsələləri öz əksini tapmışdır.
Moskva Dövlət Universitetinin professoru Q.M.Şestakov bu kitab barədə
rəyində yazıb: “Əsərin elmi dəyəri
ondan ibarətdir ki, burada indiyədək
az tədqiq olunan subyektiv sosiologiyanın Qərbi Avropa pozitivizmi ilə
əlaqəsi müəyyənləşdirilir. LavrovMixaylovski təliminin fəlsəfi mənbəyi
kimi pozitivizm hərtərəfli təhlil olunur.”
Pozitivizm fəlsəfəsi ilə bağlı aktual
məsələlər onun Moskvada çıxan nüfuzlu “Voprosı filisofii” jurnalında dərc
edilmiş məqalələrində də yer almışdır. Onun bu jurnalda dərc olunmuş
“Pitirim Sorokinin türkiyəli həmfikri”
məqaləsində İstanbul Universitetinin
professoru Nurettin Sazi Kösemihalın “Sosiologiya tarixi” kitabında
şərh olunmuş məsələlərin Qərb
sosiologiyasının XX əsrdə görkəmli
nəzəriyyəçisi, Rusiya mənşəli
Pitirim Sorokinin “Müasir sosioloji
cərəyanlar” adlı kitabı ilə səsləşməsi,
türk aliminin onunla həmfikir olması işıqlandırılır. O zamanlar üçün
türk sosioloqu və professorunun
əsərindən “Voprosı filosofii” kimi
sovet nəzəri jurnalında söhbət açmaq
cəsarət və obyektivlik göstəricisi idi.
Professor Tofiq Rəsulov Moskva,
Kiyev, Leninqrad, Novosibirsk, Tbilisi,
Daşkənd və digər şəhərlərdə keçirilən
ümumittifaq, respublika, zona elminəzəri, elmi-praktik konfranslarda,
təbliğatçıların toplanışlarında bacarıqlı təşkilatçı, elmi ictimaiyyət
arasında özünəməxsus nüfuzu olan
bir filosof alim kimi iştirak etmişdir.
O, çoxsaylı broşüra və məqalələrini
“Voprosı filosofii”, “Azərbaycan Kommunisti”, ”Təşviqatçı” jurnallarında,
“Elm”, ”Azərbaycan” nəşriyyatlarında,
“Azərbaycan Ensiklopediyası”nda,

rak etmişdir. Onun elmi redaktorluğu
ilə “Müasir təbiətşünaslığın konsepsiyaları”, “İdarəetmə psixologiyası”,
“Fəlsəfə sxemlərdə” dərs vəsaitləri
nəşr edilmişdir. Moskva İctimai Elmlər
Akademiyasının Tədris Metodiki isə
Tofiq müəllimin “Dialektik materializm
üzrə tapşırıq və çalışmalar toplusu”
nəşr olunmuşdur.
Alimin mətbuatda çap olunmuş “Vətəndaşlıq borcu, mənəvi
sima”, “Dövlət suverenliyinin
möhkəmləndirilməsinin mənəvi
problemləri”, “Dialektik materializm
üzrə tapşırıq və çalışmalar toplusu”,
“Karl Marks və ictimai tərəqqi”, “Pitrim
Sorokinin türkiyəli həmfikiri”, “Oqyust
Kontun fəlsəfi və sosioloji görüşləri“,
“Vətəndaşlıq borcu, mənəvi sima”,
“L.Feyerbax”, “Fəlsəfi fikrin tarixində
insan problemi”, “İnsanın mahiyyəti
və təbiət”, “Humanizm və milli şüur”,
“İnsan ən yüksək dəyər və tərəqqinin
məqsədidir” kimi əsərləri ona nüfuz
və populyarlıq qazandırmışdır.
Bəşəri inkişafın bütün
mərhələlərində səmimiyyət və istedad insanı əbədiləşdirən, ucaldan,
zirvələrə doğru aparan ən təməl kimi
qiymətləndirilmişdir. Bu keyfiyyətlər
üzərində nümunəvi insan həyatı yaranır, ən qiymətli əsərlər, heyrətamiz
sənət nümunələri, möhtəşəm
mədəniyyət abidələri meydana
gəlir, bəşəriyyətin incilər xəzinəsi
zənginləşir. Yeri gəlmişkən bildirim
ki, Tofiq müəllimin Qazax Müəllimlər
Seminariyasını, sonra isə Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirib
Gədəbəy, Tovuz, Qax və Zəngilan
rayonlarında məsul vəzifələrdə
çalışmış atası Əli Rəsulovu ucalığa
çatdıran bu mənəvi dəyərlər sonrakı illərdə oğlunun həyat yolunun
müəyyənləşməsində, ictimai məzmun
almasında önəmli rol oynamışdır.
Tofiq Rəsulov atasının xalqa və
dövlətə xidmət, el-obaya gərəkli
olmaq yolunu layiqincə davam etdirmişdir. O da atası kimi çox sadə,
vətənpərvər, zəhmətkeş bir ziyalı
idi. Bu yerdə yazıçı-publisist, tanınmış ziyalı Nahid Hacızadənin “Yada
düşdü” (xatirələr, məqalələr, istəklər)

ATMU əməkdaşları elmi-praktik
konfransda iştirak ediblər

dövrün ictimai-siyasi və sosial-mədəni
problemlərinin müzakirəsində və həll
edilməsində daim özünəməxsus ziyalı
mövqeyini ortaya qoymuş alim-pedaqoq, vətənini sevən, insanlara bacardığı köməyi əsirgəməyən ləyaqətli
vətəndaş kimi tanınmışdır. Tofiq
müəllim özünün çoxillik elmi-pedaqoji
fəaliyyəti ərzində öz tələbələrinin,
aspirantlarının, doktorantlarının
qəlbində xeyirxah insan, ləyaqətli
ziyalı, dəyərli alim kimi silinməz izlər
qoymuşdur.
Tofiq müəllim həm də doğulduğu Düz rəsullu kəndin, ata ocağına
dərindən bağlı olan, onun yolunda
canından belə keçməyə hər an
hazır olan vətənpərvər vətəndaş
idi. O, həmişə doğma el-obası ilə
sıx əlaqədə olmuş, insanlara doğru
yol göstərmiş, illər keçdikcə hamıya
düzgün məsləhət verən ağsaqqala
çevrilmişdir. Mənim şəxsimdə neçəneçə həmyerlimiz onun məsləhəti,
xeyir-duası və yaxından köməkliyi
ilə arzularımıza çatmış, uğurlar əldə
etmişik.
Tanınmış Azərbaycan alimi,
pedaqoqu Tofiq Rəsulov bütün
şüurlu həyatı və fəaliyyəti ərzində öz
missiyalarını birtərəfli deyil, müəyyən
standart meyar və kodekslərlə deyil,
hərtərəfliliyə əsaslanan şəxsiyyət
bütövlüyü ilə həyata keçirmiş kamil
insan idi. Adı həmişə ölkənin ən yaxşı
ziyalılarının sırasında çəkilən Tofiq
Rəsulov bugünkü nəsillərə və gələcək
nəsillərə örnək ola biləcək müdrik bir
həyat yolu keçmiş, qürurlu, əzəmətli,
təmiz və ləkəsiz bir ömür yaşamışdır.
Ata Əli Rəsulov və oğul Tofiq Rəsulov
öz həyatları, xeyirxah əməlləri ilə
çoxlarına gərəkli, tanıyanlara nümunə
oldular.
Sonda Şınıx obasının Hacı
Məmməd ocağından çıxıb Vətəninə
dəyərli övladlar olmuş Əli Rəsulovun
və Tofiq Rəsulovun ruhları şad olsun,– deyirəm!

Xəlil İSMAYILOV,
BDU-nun professoru, Əməkdar
mədəniyyət işçisi, BMT yanında
Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma
Akademiyasının həqiqi üzvü

Koronavirus infeksiyasına 2315
yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına son sutkada 2315
yoluxma faktı qeydə alınıb, 981 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 22 nəfər
vəfat edib.

“Qələmini silaha
dəyişən Mədət”
Bugünlərdə Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində 44 günlük Vətən
müharibəsində ölməzlik zirvəsinə ucalmış
ağdamlı şəhid Mədət Qənbərov barədə yerli
ziyalı Tahirə İmanovanın yazdığı “Qələmini
silaha dəyişən Mədət” kitabının təqdimatı
və igid şəhidin xatirəsinə yaradılmış bulağın
açılışı keçirilib. Hər iki mərasimdə şəhidin
doğmaları, kitabın müəllifi, rayon rəhbərliyi
və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
“Qələmini silaha dəyişən
Mədət” kitabının Heydər Əliyev mərkəzində
keçirilən təqdimat mərasimində Ağdam
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vaqif
Həsənov bildirib ki, Azərbaycan tarixinin
ən möhtəşəm qələbəsi– Qarabağ savaşında qazanılmış zəfər Prezident, Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin sonsuz
Vətən sevgisindən, sarsılmaz iradəsindən,
məqsədyönlü siyasətindən, yaratdığı ordu–
xalq– hakimiyyət birliyindən qaynaqlanıb.
Dövlət başçısı bu müzəffər fəaliyyətini
Qarbağın dirçəldilməsi ilə bağlı irimiqyaslı,
çoxsaylı layihələri sürətlə gerçəkləşdirməklə,
şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirməklə, onların
ailələrinə və qazilərə yüksək diqqət və qayğı
göstərməklə davam etdirir.
I Qarabağ müharibəsinin acısını başqa
bölgələrdən artıq yaşamış, 6 minədək şəhid
vermiş Ağdamın Vətən müharibəsində 53 ən
yaxşı övladı döyüşlərdə igidliklə həlak oldu .
Biz Mədət kimi şəhidlərimizin nakam taleyinə
balamız kimi yanırıq, lakin həm də qürur
duyuruq. Gənc müəllim Mədət Qənbərov
öz hünəri ilə ağdamlıların başını uca etmiş
igidlərdən biridir. Biz birliyimizi daha da
möhkəmləndirməli, şəhidlərin müqəddəs
qanı hopmuş bu torpağı bütün varlığımızla
sevməliyik, onu qoruyub abadlaşdırmalıyıq.
Çıxış edənlər ötən il sentyabrın 27-də
başlanan və tarixə "44 günlük savaş" kimi
düşən Vətən müharibəsindən, Azərbaycan
Ordusunun qəhrəmanlığından, şəhid Mədət
Qənbərovun şərəfli ömür və döyüş yolundan
danışıblar. Doğma Vətəni, torpağı uğrunda
öz canını əsirgəməyən oğullarımızın şərəfli
ömür yolunun gənc nəslin vətənpərvərlik,
qəhrəmanlıq, torpağa bağlılıq ruhunda
tərbiyə olunmasında canlı örnək olduğu
bildirilib.
Şəhidin anası Bəsti Vəliyeva ailəsi adından kitabın müəllifinə, tədbirin təşkilatçılarına
və iştirakçılara minnətdarlıq edib. O, Vətən
uğrunda canlarından keçən qəhrəman
övladlarımızın qanının yerdə qalmadığını,
düşməndən qisas alındığını, torpaqlarımızın
30 illik işğaldan azad edilməsinin ağrı-acılarımıza məlhəm olduğunu bildirib.
Sonra iştirakçılar İmamqulubəyli kəndində
yaradılmış “Şəhid Mədət Qənbərov” bulağının açılışınmda iştirak ediblər.
Müəllifi olduğu "Qələmini silaha dəyişən
Mədət" kitabını redaksiyamıza təqdim

nıb. Xatırladaq ki, elmi-praktik konfransın
gündəliyinə ATMU-nun adıçəkilən kafedrasının baş müəllimi H.Məmmədova, müəllimlər
E.Qurbanov və S.Qasımovanın da məqalələri
daxil idi.
Tədbir Lənkəran mətbəxinə aid
nümunələrin dequstasiyası və müzakirəsi
çərçivəsində başa çatıb.

Z.BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 514 min 289 nəfərin
koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib,
onlardan 483 min 559 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 6869
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 23 min 861 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi
ilə əlaqədar 14 min 053, bu günə qədər isə ümumilikdə 5
milyon 95 min 973 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

edərkən Ağdamdan məcburi köçkün Tahirə
İmanova bütün bunlar barədə ətraflı məlumat
verdi. Tahirə xanım söhbətinə davam edərək
bildirdi:
– Mədət Qənbərovun ailəsi 1993-cü
ildə Ağdam rayonunun Mollalar kəndindən
məcburi köçkün düşüb. Mədət ata-baba
yurdunda doğulmasa da, həmişə doğma
torpaqların həsrəti ilə yaşayıb. Gəncə Dövlət
Universitetinin filologiya fakültəsinin məzunu
olan Mədət Qənbərov ötən ilin payızında
II Qarabağ savaşı zamanı torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda döyüşlərə qatılıb, Suqovuşan–Talış istiqamətində gedən döyüşlərdə
şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə əsgər
Mədət Qənbərov ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilib.
Şəhid Mədət Qənbərov haqqında kitab
yazılması, adına bulaq ehsan edilməsi, bu
münasibətlə onun doğulub-böyüdüyü rayonda xatirə tədbirləri keçirilməsi ölkəmizdə
Vətən yolunda canını qurban vermiş igid
övladlarımızın xatirəsinə xalqımızın sonsuz
ehtiramının, dövlətimizin böyük diqqətinin
göstəricisidir. Şəhidin xatirə kitabının
təqdimatında səslənən fikirlər məni daha çox
duyğulandırdı. Bir daha inandım ki, məcburi
köçkün ailəsi çadırında doğulub tərbiyə alan
mənim qəhrəmanım Mədətin içində boy
atdıqca bir qisas hissi də böyüyürmüş.
“Vətən müharibəsində qazanılmış
tarixi zəfər dövlət başçımız İlham Əliyevin
ağıllı siyasətinin və igid oğullarımızın
yenilməzliyinin nəticəsidir” – söyləyən Tahirə
İmanova sonda dedi:
– Qarabağ savaşının baş sərkərdəsi
Prezident İlham Əliyevin bu ilin Novruz
bayramında ailəsi ilə birlikdə Şuşada, igidlik
meydanı Cıdır düzündə yandırdığı tonqalın
işığı bütün qaranlıq yurdlarımızı işıqlandırdı. Qələbəmizi qısqanan, həzm etməyən
ermənipərəst qüvvələrin üstünə zülmət
çökdü. Azadlığı qanla əldə etdik, torpaqları
qanla aldıq. Viran edilmiş yurd yerlərimizi
isə ağılla, daha gözəl, daha abad quracağıq.
Bu xoşbəxtliyi bizə daddıran şəhidlərimizin,
qazilərimizin qanı-canı bahasına alınan bu
torpaqları gülüstana çevirib, göz bəbəyimiz
kimi qorumalıyıq.

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

YAP Gənclər Birliyi “ZƏFƏR”
Parlament Debatı Forumu təşkil edəcək
Yeni Azərbaycan Partiyası
Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə 44
günlük Vətən müharibəsindəki tarixi
qələbəmizə həsr olunan “ZƏFƏR”
Parlament Debatı Forumu keçiriləcək.
Partiyanın mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, forum çərçivəsində
100-dək gənc Qarabağa həsr olunan mövzu
ətrafında debat yarışlarında iştirak etmək
şansı qazanacaq. Bütün iştirakçılar turnirdən
əvvəl Parlament Debat formatına uyğun olaraq xüsusi təlim prosesinə cəlb ediləcək.
Qeyd edək ki, layihə "Vətəndaş
Cəmiyyətində Debat" İctimai Birliyinin
tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilir.
Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr
edilən Parlament Debatı Forumunun iştirakçısı olmaq üçün fərdi qaydada və ya komanda
şəklində (komanda 2 nəfərdən ibarət olmalıdır) qeydiyyatdan keçmək mümkündür.
Xatırladaq ki, oktyabrın 26-sı saat 12:00

müraciət üçün son tarixdir.
“ZƏFƏR” Parlament Debatı Forumuna
qeydiyyat üçün keçid: https://forms.gle/
cnn8GKkqDrDN599CA

Azərbaycanlı rejissorun filmi
Amerikada mükafat aldı

Lənkəran şəhərində Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi, Lənkəran Şəhər
İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət nazirliyi, Lənkəran
Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanın cənub bölgəsinin
mətbəx mədəniyyəti” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilib.
ATMU-nun mətbuat xidmətindən bildiriblər
ki, Konfrans iştirakçıları əvvəlcə Şəhidlər
xiyabanını və ümummilli lider Heydər Əliyevin
büstünü ziyarət ediblər.
Tədbirdə Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin mehmanxana və
restoran biznesi kafedrasının əməkdaşları –
pedoqoji elmlər namizədi, dosent N.Quliyev
və dosent Ç.Əliyevin çıxış və məruzələri
iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşıla-
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“Yaradanlar” filmi Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə “Salnamə” studiyasında
2020-ci ildə istehsal olunub. Rejissor
Şamil Əliyevin bu bədii-sənədli filmi ABŞın Florida ştatında keçirilən “Only the
best film awards” beynəlxalq festivalında
ən yaxşı sənədli film mükafatına layiq
görülüb.

Qeyd edək ki, “Yaradanlar” bədii-sənədli
filmi dahi memarlar Mikayıl Hüseynov və
Sadıq Dadaşovun həyat və yaradıcılığından
bəhs edir. 1937-ci il repressiyasında onların
qohumlarından olan ziyalıların əksəriyyəti
məhv edilib. Mikayıl Hüseynov və Sadıq
Dadaşov ömürlərinin bir hissəsini qorxu və
mənəvi sıxıntılarla yaşamağa məcbur olublar.
Qeyd edək ki, “Yaradanlar” filmi
Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə “Salnamə”
studiyasında 2020-ci ildə istehsal olunub.
Filmin ssenari müəllifi Natiq Rəsulzadə,
operatoru Rüfət Süleymanov, bəstəkarı Azər
Əsgərov, rəssamı Lalə Hüseynzadə, prodüseri Nazim Hüseynovdur.
“Yaradanlar" filmi bu ilin iyulunda İtaliyanın Neapol şəhərində keçirilən "Vesuvius İnternational Film Festival 2021"in münsiflərinin
də xüsusi mükafatına layiq görülüb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”
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24 oktyabr 2021-ci il, bazar

Vladimir PUTIN: Rusiya İsraillə
əməkdaşlığın genişlənməsində maraqlıdır
Çin

Yeni dronlar yaradılır

əsasında əsasında yaradılır.
Xəbəri BBC yayıb.

Çinin Hərbi Hava
Qüvvələri köhnəlmiş
müasir dronlar (pilotsuz
uçuş aparatları) yaradır.
Məlumata görə,
yeni dronlar “Shenyang J-6” qırıcılarının
kütləvi şəkildə yenidən
dəyişdirilərək MiQ-19

ABŞ

Dünyanın ən qiymətli brendi

R
verib.

"Apple" brendi
ardıcıl doqquz ildir ki,
dünyanın ən qiymətli
brendi olaraq qalır.
Məlumata əsasən,
brendin qiyməti
ötən il ərzində 26
faiz artaraq 408,25
milyard dolları ötüb.
İkinci yerdə 24 faiz
(249,25 milyard dollara qədər) bahalaşan "Amazon" brendi, üçüncü yerdə 27
faiz bahalaşan "Microsoft" (210,2 milyard dollar), dördüncü
yerdə qiyməti 19 faiz (196,8 milyard dollara qədər) qalxan
"Google" brendi qalıb.
Reytinqdə ən nəzərəçarpacaq yüksəlişi "Tesla" brendi
nümayiş etdirib: onun dəyəri demək olar ki, üç dəfə artıb
(184 faiz, 36,27 milyard dollara qədər), nəticədə o, 26-cı
yerdən 14-cü mövqeyə yüksəlib.
Xəbəri “ferra.ru” yayıb.

İspaniya

Ödənilən cərimələr geri qaytarılacaq
İspaniya
hökuməti pandemiya zamanı
karantin tədbirlərinin
pozulmasına görə
ödənilən cərimələrin
əhaliyə geri qaytarılması barədə
göstəriş verib. Bu
məqsədlə müvafiq qurumlar tərəfindən işçi qrupun yaradılması nəzərdə
tutulub.
Bildirilir ki, hökuməti bu addımı atmağa Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı vadar edib. Belə ki, ölkənin ali
məhkəmə instansiyası pandemiya dönəmində tətbiq edilən
bir sıra məhdudlaşdırıcı tədbirlərin, xüsusən də evdə təcrid
olunmanın ölkənin ana qanununda təsbit edilmiş hüquq və
azadlıqlarla ziddiyyət təşkil etməsi barədə rəy verib.
Xəbəri TASS yayıb.

Rusiya

Hökumətin qərarı
Rusiyada qeyri-iş
günlərində məscidlərin
fəaliyyətinin dayandırılması planlaşdırılır. Bu
barədə Rusiya Federasiyası Müsəlmanları Ruhani
İdarəsindən məlumat
verilib.
Bildirilib ki, məsələ
ilə bağlı əmr hazırlanır. Möminlərin bu qərarı anlayışla qarşılaşması lazımdır. Bəzi fəaliyyətlərin də
məhdudlaşdırılacağı söylənilib.
Qeyd edək ki, Putin 30 oktyabr-7 noyabr tarixləri arasında bütün iş yerlərinin bağlanması barədə təklifi qəbul
edib.
Xəbəri RİA “Novosti” yayıb.

İsveçrə

Həftənin ən yaxşısı
Futbol üzrə Avropa
Konfrans Liqasında qrup
mərhələsinin 3-cü turunun oyunlarından sonra
həftənin ən yaxşı oyunçusu
müəyyənləşib. Məlumata
görə, bu ada Norveçin “Bodo
Qlimt” komandasının hücumçusu Erik Botheym layiq
görülüb. 21 yaşlı forvard doğma meydanda İtaliyanın “Roma” komandasına 6:1 hesabı
ilə qalib gəldikləri matçda 2 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə
yadda qalıb.
Qeyd edək ki, Konfrans Liqasında həftənin ən yaxşı
oyunçusu adına “Anortosis”dən (Kipr) Rauno Sappinen, “Makkabi”dən (Təl-Əviv, İsraill) Qabi Kaniçovski və
“Feyenoord”dan (Niderland) Brayan Linssen də namizəd idi.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

usiya Prezidenti Vladimir Putin Soçidə İsrailin Baş naziri Naftali
Bennet ilə görüşüb. İsrail hökumətinin başçısı iki ölkə arasında
çox əhatəli danışıqların getdiyini bildirib. Məlumatı “İzvestiya.ru”

Bennet deyib: “Rusiya regionda
çox vacib oyunçudur. Bu ölkə, eyni
zamanda, bizim şimal qonşumuz hesab
oluna bilər. Ona görə də ölkələrimiz
arasında münasibətlər gündəlik və
stratejidir. Biz Soçidə Putinlə onun
yəhudilərə münasibətindən tutmuş
fundamentalizmlə mübarizəyə qədər
məsələlərin çox geniş spektrini

Türkiyənin ikinci ən böyük
gölü olan Duz Gölü qlobal
istiləşmə və buraya axan
çaylardan əkinçilik üçün
düzgün istifadə edilməyən
suvarma nəticəsində 30
faiz kiçilib. Konya Texniki
Universitetinin Mühəndislik
və Təbiət Elmləri Fakültəsi
Geologiya Mühəndisliyi
bölümünün professoru Muazzez
Çelik Karakaya qeyd edib ki,
tədbirlər görülməsə, göl 30 ilə
qədər yox olacaq.
Konya, Ankara və Aksaray sərhədləri
içərisində yerləşən və qapalı göl olan
Duz Gölü başda flaminqo olmaqla
yüzlərlə quşa evsahibliyi edir. Həmçinin,
Türkiyənin duz ehtiyacının yarıdan çoxunu qarşılayan göl turizm baxımından da
əhəmiyyətlidir. Sahəsi 1600 kvadratkilometr olan göl əsasən Peçen və Melendiz, eləcə də ətrafındakı digər çaylarla
qidalanır. Bölgədəki iqlim dəyişikliyi və
bu çaylardan düzgün istifadə edilməyən
suvarma səbəbiylə Duz Gölü quruyur və
günü-gündən kiçilir.
Türkiyə Elmi-Texnoloji və Araşdırmalar İnstitutunun dəstəyi ilə Duz
Gölündə araşdırma aparan professor
Muazzez Çelik Karakaya hövzədə 1700
metrə qədər qazma işləri apardıqlarını
və müqayisələr apardıqlarını bildirib.
Gölün əvvəllər Karapınar və Ereğliyə
qədər uzandığını bildirən Karakaya
qeyd edib ki, Duz Gölü təxminən, 5-8
milyon il əvvəl Aralıq dənizinin bölgəyə
doğru irəliləməsi nəticəsində meydana
gəlib. Onun sözlərinə görə, bu hadisə

müzakirə etdik”.
Hökumət başçısı qeyd edib ki, İsrail
və Rusiya arasında münasibətlər iki
xalqın zəngin keşmişinə əsaslanır.
O, rusların İkinci Dünya müharibəsi
zamanı nasistlərin kapitulyasında
həlledici rol oynadığını bildirib: “Bu tarixi
yaddaş silinməməli, nəsildən-nəslə
ötürülməlidir”.

Rusiya Prezidenti isə, öz
növbəsində, ikitərəfli dialoqun vacibliyini
bəyan edib. Onun sözlərinə görə, bunu
vacib edən İsraildə bir milyondan artıq
rusdilli əhalinin yaşaması, onların bir
hissəsinin İkinci Dünya müharibəsinin
veteranları olmasıdır.
Putin ümidvar olduğunu deyib ki,
Bennet hökuməti İsrailin sabiq Nazirlər
Kabinetinin formalaşdırdığı strateji
münasibətləri davam etdirəcək və Rusiya-İsrail ticarət dövriyyəsinin artırılması
kursunu götürəcək. Rusiya lideri əlavə
edib ki, 2021-ci ilin yeddi ayı ərzində iki
ölkə arasında xarici ticarət balansı 50
faiz artıb.
Prezident Rusiyanın yüksək texnologiyalar və regiondakı problemlərin
birgə həlli sahələrində də İsraillə
əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bəyan
edib. Onun fikrincə, Rusiya və İsrail
müharibədən sonrakı dönəmdə Suriyada infrastrukturun bərpası, xüsusilə
terrorizmlə mübarizə və bir sıra digər
problemlərin həlli istiqamətində birgə
fəaliyyət göstərməlidir.
Naftali Bennet və Vladimir Putin
arasında danışıqlar 5 saat davam edib.
İsrail tərəfinin verdiyi məlumata görə,
görüş səmimi və pozitiv keçib.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Qorxunc açıqlama:
“Duz gölünü
30 ilə itirə bilərik”
irəliləyən dəniz suyunun daha sonra
yüksəlməsi və buxarlandıqdan sonra burada duz yataqlarını meydana
gəlməsi nəticəsində baş verib. Karakaya
qeyd edib ki, göldəki duz 30 sahədə,
xüsusilə qida, kimya sənayesi və kənd
təsərrüfatında istifadə olunur.
Gölün gündən-günə kiçildiyini qeyd
edən Karakaya bildirib ki, 1930-cu ildən
bəri burada təxminən 30 faiz daralma
baş verib. O həmçinin bu daralmanın
bundan sonra da artacağını istisna
etməyərək bildirib ki, qlobal istiləşmə
səbəbindən su azaldıqca duz yağıntıları
da azalacaq. Bu vəziyyət duz yataqlarından fəaliyyət göstərən şirkətlərə
iqtisadiyyat baxımından mənfi təsir
göstərəcək. Eyni zamanda vəziyyət belə
davam edərsə, ərazidə böyük bir quş
köçü də baş verəcək.
Professor qeyd edib ki, problem
bununla məhdudlaşmyacaq: “Əgər su
azaldıqca duzlu yağıntı baş verməzsə,
gölün səthində gilli çöküntü sahəsi
əmələ gələcək və nəticədə burada çoxlu

toz yaranacaq, bu da bir çox tənəffüs
yolu xəstəliklərinə yol aça bilər”.
Qlobal istiləşmənin təsirinin artdığını bildirən professor Karakaya qeyd
edib ki, əgər tədbir görülməsə 20-30
ilə qədər yavaş-yavaş Duz Gölünü
itirə bilərik. Professor həmçinin qeyd
edib ki, Duz Gölündə aparılan geofiziki
tədqiqatlar nəticəsində bəlli olub ki,
gölün altında çox böyük mağaralar və
mənfi anomaliyalar mövcuddur: “Buna
görə də, hövzəni səthdən su basdıqda,
bu suyun bir hissəsini itirə bilərik. Bəs
Duz Gölü necə xilas edə bilərik? Kənd
təsərrüfatı ərazilərində gölə bağlı kiçik
axınlardan daha az su istifadə etməklə
gölə su nəql edilə bilər”.
Duz Gölü hövzəsinin 2000-ci ildə
mühafizə altına alındığını xatırladan
Karakaya qeyd edib ki, gölün quruyan
hissələrində abadlıq işləri aparılarsa,
kənd təsərrüfatına yararlı hala gətirilə
bilər.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

Rusiyada maksimal yoluxma və yeni antirekord
COVID-19 virusuna yoluxub. 7 milyon
143 min 137 nəfər sağalıb. 229 min 528
nəfər koronavirus infeksiyasının qurbanı
olub.
Koronavirus infeksiyasının qarşısını almaq məqsədilə Rusiya Prezidenti
Vladimir Putinin sərəncamı ilə oktyabrın
30-dan noyabrın 7-dək ölkədə qeyri-iş
günü hesab edilir. Paytaxt Moskvada isə
oktyabrın 28-dən noyabrın 7-dək istirahət
günləri sayılır.

Rusiya Federal Operativ
Qərargahının məlumatına görə, son
sutka ərzində ölkədə 37 min 678
nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. 26 min77 nəfər sağalıb. 1075
nəfər vəfat edib.
Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma
paytaxt Moskvada ( 7803 nəfər ) , SanktPeterburq şəhərində ( 3360 nəfər ) və
Moskva vilayətində ( 2783 nəfər ) qeydə
alınıb.
Pandemiya başlanandan indiyədək
Rusiyada 8 milyon 205 min 983 nəfər

ÂÂ Oktyabrın 24-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz şimalşərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 1214°, gündüz 18-21°,Bakıda gecə 12-14°,
gündüz 18-20° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
764 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70
faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 3-8°, gündüz 20-25° isti
olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
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rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq.
ÂÂ Şərq küləyi əsəcək.Gecə 1-6°, gündüz
8-13° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 1-6°, gündüz 8-13°
isti, dağlarda 2-4° şaxta, gündüz 0-3° isti
olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə
7-10°, gündüz 16-21° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki,
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu,
Şamaxı,Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba,

Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 6-9°, gündüz 15-20,
dağlarda gecə 2-6°, gündüz 12-17° isti
olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 8-13°,
gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Dağlarda duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 10-13°, gündüz 1821°, dağlarda gecə 7-9°, gündüz 13-17°
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

Almaniya Bundestaqına bu yaxınlarda keçirilmiş seçkilərdə koalisiya şəklində çıxış edərək
qalib gəlmiş alman sosial-demokratları (ASDP),
azad demokratlar (ADP) və “yaşıllar” dekabrın
ortalarında yeni hökumət formalaşdıracaqlar. Bu
barədə “Euronews” agentliyi məlumat yayıb.

Angela Merkelin
varisi məlum oldu

Yeri gəlmişkən, Angela Merkelin varisi olan yeni kanslerin adı da artıq məlumdur. Bu, sosial-demokrat Olaf Şoltsdur.
O.Şolts formal baxımdan dekabrın 6-da seçiləcək və buna heç
bir şübhə yoxdur.
Qeyd edək ki, Olaf Şolts 1958-ci ilin iyunun 14-də Osnabryuk şəhərində anadan olub. 2018-ci ildə bir neçə ar ərzində
Almaniya Sosial Demokrat Partiyasının sədri vəzifəsini icra
edib. Həmin ilin martından Almaniyanın Vitse-kansleri və eyni
zamanda Maliyyə naziridir.
Almaniya hökumətin formalaşması qrafiki koalisiya danışıqlarından əvvəl təqdim ediləcək. Gələn həftə ekspert-siyasətçilər
birgə dövlət proqramı üzərində işə başlamalıdırlar. Sonra koalisiyanın ayrı-ayrı üzvləri hər gün (istirahət günlərindən başqa)
görüşərək ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə sənədlərin layihələrini
hazırlayacaq və müzakirə edəcəklər.
Bu proses noyabrın 10-na qədər davam edəcək. Əsas danışıq qrupu qarşıya çıxan sualların təfərrüatını nəzərə almaqla
həmin sənədlərə son düzəlişləri edəndən sonra və noyabrın
sonuna qədər koalisiyaların sazişini təqdim etməlidir.
Angela Merkel isə bu il oktyabrın 10-da Avropa İttifaqının
(Aİ) Brüsseldə keçirilən sammitində Almaniya Kansleri statusunda sonuncu dəəfə iştirak edib. Maraqlıdır ki. Almaniya
hökumətinə başçılıq etdiyi 16 il ərzində Merkel Aİ-nin ən azı 107
sammitinə qatılıb.
Xəbərdə həmçinin qeyd olunur ki, A. Merkel sammitdə
Avropa qitəsində hazırkı enerji böhranı ilə bağlı beş saat davam
edən müzakirələrdə rəsmi Berlinin mövqeyini müdafiə etməyə
çalışıb.
Sonda xatırladaq ki, Almaniya Aİ ölkələrində bərpa olunan
enerji mənbələrinin sayının və onların istehsal güclərinin kəskin
artırılması tələbi ilə çıxış edir.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Həftəsonu neftin qiyməti
Həftəsonu neftin qiyməti belə oldu: Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 1,09
faiz artaraq bir bareli 85,53 dollar olub. Nyu-York Əmtəə
Birjasının məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın
“WTI” markalı neftinin qiyməti 1,53 faiz artaraq bir bareli
83,76 , Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti
1,89 faiz artaraq bir bareli 86,19 dollar olub.
Bəzi ekspertlərin fikrinə görə, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti 100 dollara yüksələ bilər. Buna səbəb dünya iqtisadiyyatının güclü inkişafı və təbii qazın qiymətinin artmasıdır. Artıq
bəzi ölkələr qazın qiymətini dondurub, bəziləri isə qaza görə
fövqəladə vəziyyət elan ediblər. Neftə olan tələbat isə artıb.
Buna görə də dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda
davam edir.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Dövlət İnformasiya
Agentliyi (AZƏRTAC)
Publik Hüquqi Şəxsi
2020-ci ilin maliyyə hesabatlarının auditi
xidmətinin satın alınması üçün kotirovka
sorğusu müsabiqəsi həyata keçirir
İddiaçılardan ixtisas uyğunluğuna aid sənədləri
və təklifləri möhürlənib imzalanmış, bağlı zərfdə
11 noyabr 2021-ci il saat 17.00-a dək təqdim
etmələri xahiş olunur. Əsas şərtlər toplusu üçün
göstərilən ünvanlara yazılı və ya elektron müraciət
etmək lazımdır. Təklif zərfləri 12 noyabr 2021-ci il
sаat 11.00-da “Zoom” proqramı vasitəsilə iddiaçıların iştirakı ilə açılacaqdır.
Ünvan – Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 30.
Telefon: +994705554133
Fax: +994124937462
E-mail: azertac.muhasibat@gmail.com

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafil
Hüseynov Azərbaycan Respublikasının İqisadiyyat
Nazirinin müavini Niyazi Səfərova anası
ƏSKINAZ SƏFƏROVANIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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