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Rəsmi Vaşinqton Bakının siyasətinə dəstək verir
Qarşıdan 28 May –
Azərbaycanın Müstəqillik Günü
gəlir. Qalib ölkəmizdə bu bayram
təntənə ilə qeyd ediləcək.
Artıq indidən əziz günə həsr
olunmuş tədbirlər görülür və
ölkəmizin rəhbərliyinin adına
təbrik məktubları gəlməyə
başlayıb. ABŞ Prezidenti Cozef
Bayden də 28 May – Müstəqillik
Günü münasibətilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə çox
səmimi təbrik məktubu ünvanlayıb.
Azərbaycan rəhbərini və xalqımızı
Amerika xalqı adından təbrik edən
Cozef Bayden bildirib ki, bu il Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan
Respublikası arasında diplomatik
münasibətlərin qurulmasının 30
illiyidir. Ötən müddət ərzində enerji
mənbələrinin şaxələndirilməsi və
beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində
əməkdaşlığımız tarixin mühüm
anında öz bəhrəsini verir, Azərbaycan
Avropa və dünya bazarlarının
təhlükəsizliyinin təmin olunması
və sabitləşdirilməsində önəmli rol
oynayır.
Həqiqətən də, Azərbaycanın
müstəqil xarici siyasətinin milli
maraqlara əsaslanması, regionda
təhlükəsizlik və əməkdaşlığa bu
günümüzün və sabahımızın prizmasından yanaşılması diplomatiya
aləmində ölkəmizin mövqelərinin
möhkəmlənməsinə vəsilə olub.
Biz mübarizəmizdə haqlı olduğumuzu tarixi və geosiyasi faktlarla
əsaslandıra, dünyanı haqq işimizi
dəstəkləməyə yönəldə bilmişik. Ərazi
bütövlüyümüzün əksəriyyət tərəfindən
tanınması Qarabağda azadlıq
savaşının cövhərini təşkil edib.
Vətən müharibəsində Qələbəmiz
dünyada Azərbaycana münasibətdə
fərqli ab-hava yaradıb. Azərbaycan
Avropa İttifaqı, Qoşulmama Hərəkatı,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə
münasibətlərini yüksək səviyyədə

Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nausedanın ölkəmizə rəsmi səfəri
zamanı dövlətimizin başçısı mətbuata bəyanatında Azərbaycan–Avropa İttifaqı
əməkdaşlığının uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, bu nüfuzlu beynəlxalq
qurumun Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı olduğunu bildirib. Ölkə rəhbəri,
eyni zamanda, respublikamızın artıq Avropaya təbii qazın ixracına başladığı və
neft-qaz qiymətlərinin artdığı bir şəraitdə cari il ərzində adı çəkilən təşkilatla
ticarət dövriyyəsi həcminin daha da yüksələcəyini diqqətə çatdırıb.

Azərbaycan–Avropa İttifaqı
əməkdaşlığı uğurla inkişaf edir

qura bilib. Özü də bu münasibətlər
ehtimallar üzərində yaranmayıb,
praqmatizm, qarşılıqlı fayda və
maraqlara əsaslanıb.
Azərbaycan Prezidenti ADA
Universitetində “Cənubi Qafqaz:
İnkişaf və əməkdaşlıq” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda
bütün bunları dünyanın tanınmış
intellektual təbəqə təmsilçiləri – İsveç,
Birləşmiş Krallıq, Türkiyə, Fransa,
İtaliya, Almaniya, Rumıniya, Pakistan
nümayəndələri ilə bərabər, Amerika
Birləşmiş Ştatlarından da gəlmiş iştirakçıların diqqətinə yüksək diplomatik

məharətlə çatdırıb, ölkədə, regionda
və dünyada gedən prosesləri geniş
şərh edib, Ermənistanın işğalçılıq
xislətinin, revanşist mövqeyinin obyektiv təhlilini verib. Konfrans iştirakçıları dövlət başçımızın güclü məntiqə
söykənən fikirlərinə heyranlıqlarını
gizlətməyiblər. Güman ki, rəsmi
Vaşinqton və Bayden də bundan
xəbərsiz deyil. Elə ABŞ rəhbərliyinin
Azərbaycana göstərdiyi rəğbət də
bir çox cəhətdən həm də bunun
nəticəsidir.
Qarabağ məsələsinə gəlincə,
1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon

sammitində, 1999-cu ildə “vahid
dövlət ideyası”nda, 2001-ci ildə KiUest prosesində, 2007-ci ildə irəli
sürülən Madrid prinsiplərində və sonrakı illərdə aparılan siyasətdə ərazi
bütövlüyü baxımından Azərbaycanın
haqlı mövqeyi etiraf olunub. İndi
ermənilər də dərk edirlər ki, Prezident
İlham Əliyevin dünya çapında mövqeyi daha da möhkəmlənib, onun
həyata keçirdiyi fəal diplomatik səylər,
qalib Azərbaycanın diktə etdiyi reallıqlar birmənalı qəbul olunur. Baydenin
məktubu da bunu bir daha göstərir.

(ardı 2-ci səhifədə)

Ərdoğan və Conson Finlandiya ilə İsveçin
NATO-ya üzvlüyü məsələsini müzakirə ediblər

Prezident İlham Əliyev bəyanatında Litvanın Azərbaycan–Avropa İttifaqı yaxınlaşmasını dəstəklədiyini dəyərləndirməklə bərabər,
ölkəmizin bu qurumun 9 üzvü ilə strateji
tərəfdaşlıq haqqında bəyanat imzaladığını da
xatırladıb.
Dövlətimizin başçısı Litva Prezidenti
Gitanas Nausedanın respublikamıza səfəri
çərçivəsində keçirilən biznes forumdakı
çıxışında da Azərbaycan–Avropa İttifaqı
strateji əməkdaşlığının uğurla inkişafından
bir daha bəhs edərək, bu təşkilatın respublikamızın əsas ticari tərəfdaşı olduğunu və
Azərbaycanın quruma üzv ölkələrin enerji
təhlükəsizliyində fəal rol oynadığını vurğulayıb: “Biz neft, qaz, elektrik enerjisi, neft-kimya
məhsulları ixrac edirik. Bizim planlarımıza
qazın, elektrik enerjisinin və neft-kimya
məhsullarının ixracını böyük həcmdə artırmaq

daxildir. Neft ixracına gəldikdə, ixracın bugünkü profili bizi və istehlakçıları qane edir. Eyni
zamanda, bugünkü geosiyasi vəziyyəti nəzərə
alsaq, aydın olur ki, Azərbaycanın enerji
resurslarına ehtiyac heç vaxt olmadığı qədər
böyük olacaq. Bu il biz artıq Azərbaycanla
Avropa İttifaqı arasında enerji dialoquna başlamışıq. O, bir çox sahələri - neft, qaz, elektrik
enerjisi, hidrogen və bərpaolunan enerji
mənbələrini əhatə edir”.
Azərbaycan Prezidenti enerji
təhlükəsizliyindən danışarkən, həmçinin
bildirib ki, ölkəmiz hər zaman etibarlı, ədalətli
nizamlama və qanunvericilyə əsaslanan bazarlara ehtiyac duyub. Bu baxımdan Avropa
bazarı hər zaman diqqət çəkib. Təbii ki, bu
məsələdə Avropa İttifaqı da Azərbaycana
töhfə verən tərəf kimi diqqətlə yanaşıb.

(ardı 4-ci səhifədə)

Britaniya Türkiyəyə hərbi sənaye
məhsullarının ixracına qadağanı ləğv edib
Türkiyənin Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəhbəri İsmayıl Demir bildirib ki, B
 öyük
Britaniya Türkiyəyə hərbi sənaye məhsullarının ixrac qadağasını ləğv edib.

Qeyd edək ki, Böyük Britaniya 2019-cu
ildə Türkiyəyə silah və digər hərbi sənaye
məhsullarının ixracına lisenziya verilməsini
dayandırmışdı.

Bu qərar Türkiyənin Suriyanın şimalında keçirdiyi əməliyyatlarla əlaqədar qəbul
edilmişdi.
Bir müddət əvvəl Türkiyənin xarici işlər
naziri Mövlud Çavuşoğlu da bildirmişdi ki,
bəzi məsələlər, o cümlədən, milli döyüş
təyyarələri istehsalı üçün mühərriklər
və digər məhsullarla bağlı danışıqlarda
müəyyən irliləyişlər əldə olunub: “Biz
Müdafiə Nazirliyində, Ticarət Nazirliyində
vəzifəli şəxslərlə görüşlər keçirmişik. Müvafiq şirkətlərlə geniş danışıqlar aparırıq”.

Cozef Bayden Kim Çen Inla
görüşə hazır olduğunu bildirib Rusiya Finlandiyaya qaz tədarükünü dayandırıb
Seulda Cənubi Koreyanın yeni prezidenti Yun
Sok Yöllə görüşü zamanı ABŞ prezidenti Cozef
Bayden bildirib ki, Şimali Koreya lideri Kim Çen
Inla da görüşməyə hazırdır.
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Böyük Britaniyanın Baş naziri
Boris Conson ilə telefon danışığı aparıb.
Türkiyə Prezidenti Administasiyasının
İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən bildiriblər
ki, söhbət zamanı İsveç və Finlandiyanın
NATO-ya üzvlük üçün müraciətləri, regionda baş verən hadisələr, Ukrayna ilə Rusiya
arasındakı müharibə və digər məsələlər
müzakirə edilib.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan PKK/YPG terror
təşkilatına bağlı şəxslər və qondarma strukturlarla İsveç və Finlandiyanın əlaqələrinin
böyük problem olduğunu bildirib.

Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, Ankara
Finlandiya və İsveçin NATO dəyərlərinə
dəstək verəcəyinə və Türkiyənin qanuni
maraqlarının nəzərə alınacağına əmin
olmalıdır.
R.T. Ərdoğan ölkə ictimaiyyətinin terrora dəstək verən ölkələrin NATO-ya üzvlük
müraciətinə ədalətli reaksiyasına məhəl
qoyulmamasının yolverilməz olduğunu
vurğulayıb.

“Xalq qəzeti”

ABŞ prezidenti 20-24 mayda Asiya turnesi çərçivəsində
cümə günü Seula gəlib. Cozef Bayden qeyd edib ki, mənim
Şimali Koreya lideri ilə görüşüm onun nə dərəcədə ciddi və
səmimi olacağından asılıdır.
ABŞ və Cənubi Koreya prezidentləri danışıqların yekunu
olaraq, Koreya Xalq Demokratik Respublikasını dialoqa qayıtmağa və həqiqi nüvəsizləşdirməyə başlamağa çağırıblar.
Yun Sok Yöl qeyd edib ki, “dialoq üçün qapı açıqdır”.
Xatırladaq ki, cari ilin əvvəlindən Pxenyan 16 dəfə müasir silahların, o cümlədən, qitələrarası ballistik raketlərin,
sualtı qayıqlar üçün ballistik raketlərin, kosmik peyk
sistemlərinin, nüvə silahları üçün taktiki sistemlərin sınaqlarını keçirmişdir.

“Xalq qəzeti”

“Xalq qəzeti”

Finlandiyanın “Gasgrid Finland” qaz-nəqliyyat şirkəti Rusiyadan qaz
tədarükünün dayandığını bildirib.
“Gasgrid Finland” şirkətinin açıqlamasında deyilir ki, hazırda Finlandiyaya təbii
qaz digər bazar iştirakçıları tərəfindən
tədarük olunur. Yay mövsümündə Finlandiya Balticconnector qaz kəməri vasitəsi ilə
Estoniyadan qaz almağa ümid edir, lakin
bu magistralın ötürücülük qabiliyyəti az olduğundan problemlər yaranacağı gözlənilir.
Rusiya 45 ildir ki, Finlandiyaya qaz
satır. “Qazprom eksport” və Gasum 2015-ci
ilin dekabrında müqavilə müddətini 2031-ci
il dekabrın 31-dək uzatmışlar.
Gasum şirkəti Rusiyanın qaza görə
yeni ödəniş sisteminə keçmək tələbini
qəbul etməmişdir və arbitrajda iddia qaldırmaq niyyətindədir.
Xatırladaq ki, Rusiyanın “Qazprom”

şirkəti mayın 21-də səhər saatlarından
etibarən Finlandiyaya qaz verilişini dayandıracağını elan etmişdi. Bu qərar Finlandiyanın aprel tədarükləri ilə bağlı ödəniş
etməməsi və rublla ödənişə razı olmaması
ilə əlaqədar verilib.

“Xalq qəzeti”
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Xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçıları,
görkəmli siyasətçilər 28 May – Müstəqillik Günü münasibəti ilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevi təbrik edirlər
Hörmətli İlham Heydər oğlu.
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Sizə və qardaş Azərbaycan xalqına ən xoş və səmimi
təbriklərimi yetirməkdən böyük məmnunluq duyuram.
Son illərdə Sizin rəhbərliyinizlə bütün sahələrdə həyata
keçirilən genişmiqyaslı və səmərəli islahatlar nəticəsində
xalqınızın həyat səviyyəsi və rifahı durmadan yüksəlir, tarixi
ədalət bərpa olunur, ölkənizin beynəlxalq müstəvidə nüfuzu və etibarı bütün istiqamətlərdə artır. Bütün bu mühüm
nailiyyətlər qardaş xalq kimi bizə böyük məmnunluq bəxş
edir.
Əminəm ki, birgə qətiyyətli səylərimiz sayəsində
Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında davamlı olaraq inkişaf
edən çoxşaxəli və uzunmüddətli əlaqələr bundan sonra da
genişlənəcək, gələcəkdə yüksək səviyyəli danışıqlarımız
nəticəsində strateji tərəfdaşlığımız tamamilə yeni səviyyəyə
yüksələcək.
Hörmətli İlham Heydər oğlu, bu xoş fürsətdən istifadə
edərək Sizə və bütün ailənizə möhkəm cansağlığı,
xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni müvəffəqiyyətlər,
dost Azərbaycan xalqına isə sülh, davamlı inkişaf və firavanlıq diləyirəm.
Hörmətlə,

maraqlarına uyğun yeni üfüqlər açacaqdır.
Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bu il dövlətlərarası
münasibətlərimizin təməli rolunu oynayan, 1997-ci il aprelin
23-də Bakıda imzalanmış dostluq və əməkdaşlıq haqqında
Sazişin 25-ci ildönümü ilə əlamətdardır.
Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti
fəaliyyətinizdə yeni müvəffəqiyyətlər, qardaş Azərbaycan
xalqına isə sülh və tərəqqi arzulayıram.
Hörmətlə,

Sadır JAPAROV
Qırğız Respublikasının Prezidenti

***
Əs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.
Ölkənizin milli bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə
Zati-alinizə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Sizə möhkəm
cansağlığı və xoşbəxtlik, qardaş Azərbaycan Respublikasının
hökumətinə və xalqına davamlı inkişaf və tərəqqi arzu edirik.
Zati-alinizə hörmət və ehtiramla,
Qardaşınız,

Salman bin Əbdüləziz Al SƏUD
İki Müqəddəs Ocağın Xadimi,
Səudiyyə Ərəbistanının Kralı

Şavkat MİRZİYOYEV
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti

***

***
Cənab Prezident.

Hörmətli İlham Heydər oğlu.
Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Sizi qırğız xalqı adından və şəxsən öz adımdan
səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Əminəm ki, Qırğızıstan ilə Azərbaycan arasındakı
çoxəsrlik dostluq, strateji tərəfdaşlıq münasibətləri və qarşılıqlı dəstək bundan sonra da inkişaf edəcək və xalqlarımızın

Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan böyük
məmnunluq duyuram.
Bu bayram ərəfəsində mən Rumıniya ilə Azərbaycan
Respublikası arasında bir çox səviyyələrdəki dialoqun və
əməkdaşlığın ikitərəfli strateji tərəfdaşlıq vasitəsilə möhkəm

təməllər üzərində inkişaf edəcəyinə və şaxələnəcəyinə qəti
inamımı ifadə edirəm.
Xüsusilə regional əhəmiyyətli enerji və nəqliyyat kimi strateji sahələrdə ikitərəfli iqtisadi inkişafın intensivləşdirilməsi
və şaxələndirilməsi qarşıdakı dövrdə ölkələrimiz arasında
münasibətlərin mühüm istiqamətini təşkil edir.
Cənab Prezident, Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Rumıniya
Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında dialoqun
inkişafına dəstəyini davam etdirəcəkdir.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək bu il diplomatik
münasibətlərimizin 30 illiyinin qeyd olunması kontekstində
Sizin Rumıniyaya səfər etməyinizlə bağlı dəvətimizi bir daha
çatdırmaq istəyirəm.
Cənab Prezident, xahiş edirəm, Sizə olan dərin ehtiramımı qəbul edəsiniz.
Hörmətlə,

Klaus Verner İOHANNİS
Rumıniyanın Prezidenti

***
Zati-aliləri.
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Sizə, Azərbaycan hökumətinə və xalqına Avstraliya hökuməti
və xalqı adından ən səmimi arzularımızı çatdırıram.
Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq əlaqələri
gələcəkdə də uğurla inkişaf edəcək.
Dərin hörmətlə,

Devid Con HÖRLİ
Avstraliya İttifaqının General-Qubernatoru

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Məktubda, həmçinin Azərbaycanın
terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə
verdiyi əhəmiyyətli töhfələr təqdir
olunur, Ukraynanın suverenliyinə
Azərbaycanın dəstəyi və humanitar
yardımı yüksək qiymətləndirilir. Bütün
dünya görür ki, Rusiya –Ukrayna
müharibəsi kontekstində qarışmama
və qoşulmama prinsipinə sadiqlik
nümayiş etdirən Azərbaycan hərbi
müdaxiləyə məruz qalan tərəfə humanitar baxımdan böyük yardım edən
azsaylı region ölkələrindən biridir.
Xalqımıza ən xoş arzularını ifadə
edən Cozef Baydenin məktubunun
ruhunda sələflərindən fərqli olaraq
yeni dünya nizamı kontekstində
yanaşma ilə müraciət özünü aşkar göstərir. Onun verdiyi mesajlar
indiyə qədərki ümumi yanaşma
çərçivəsindən kənara çıxır və
ona yeni məna yüklənir. Təbrik
məktubunda bildirilir ki, indi Cənubi
Qafqazda davamlı sülhə nail olmaq
üçün mühüm imkana bəslənən
ümid zamanıdır. “Amerika Birləşmiş
Ştatları bütün Qafqaz və TransXəzər regionunun çiçəklənməsinə
imkan verəcək Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında diplomatik
təmasların intensivləşdirilməsinə
və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat
və insanlararası əlaqələrinin qurulmasına kömək etməyə hazırdır. Biz
Azərbaycanı bütün azərbaycanlıların
hüquq və fundamental azadlıqlarını
qoruyan demokratik idarəetmə və
islahatlar istiqamətində məqsədyönlü
addımlar atmağa dəvət edirik”.
Bəllidir ki ötən əsrin son onilliyində
SSRİ dağıldıqdan sonra ABŞ
Cənubi Qafqaza iddialı baxışlar
ortaya qoyurdu, amma reallıqlar Ağ
evin gözləntilərini çıxdaş edərək
fərqli mənzərə yaratdı. İndi artıq bu
bölgədə sülhə, demokratik dəyərlərə
sadiqliyi ilə seçilən Azərbaycan
dövləti var və inamla demək olar ki,
hər kəs də bununla barışmışdır.
Bizcə, əsas məsələ burasındadır
ki, Azərbaycan BMT-nin onilliklərlə
havadan asılı qalmış məlum
qətnamələrini özü reallaşdıraraq,

ABŞ-ın da həmsədrlərindən biri
olduğu ATƏT-in Minsk qrupunun belə
bacarmadığına nail olub. Rəsmi Bakı
öz torpaqlarını Ermənistanın işğalından azad etdikdən sonra Cənubi
Qafqazda yaranan geosiyasi reallıq
Vaşinqton üçün də ölkəmizə yeni yanaşma tərzi formalaşdırmaq zərurətini
ortaya qoyub. Yəni bölgəmizdəki cari
reallıqlar ABŞ-ı bu siyasi areala daha
uzunmüddətli yanaşma formalaşdırmağa vadar edir və SSRİ-dən miras
qalan bütün mümkün münaqişələrin,
mübahisəli məsələlərin həllinə
doğru düstur təklif etməyə yönəldir.
Görünən budur ki, supergüc Cənubi
Qafqazda üstün rola sahiblənmək
istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə
başlayıb.
Sirr deyil ki, hər zaman ABŞ-ın
mövqeyində Ermənistana simpatiya duyulub. Amma bu, heç də o
anlama gəlmir ki, Ağ ev bölgədə
qeyri-sabitlik olmasında maraqlıdır.
Çünki beynəlxalq siyasi sistemdə
formalaşan yeni nizam bunu inkar
edir. ABŞ istədiyinə nail olmaq üçün
elə rəhbər prinsipləri əsas tutmağa çalışır ki, həm region qaynar
nöqtə olaraq qalmasın, həm də
onun özəl maraqları təmin edilsin.
Bu baxımdan ABŞ-ın Ermənistanla
münaqişə prosesinə, Qarabağ
məsələsinin tənzimlənməsinə dair

Azərbaycan və Türkiyə
hərbçilərinin birgə
təlimləri davam edir
Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin birgə təlimləri uğurla
davam edir. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin
Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Azərbaycan və
Türkiyə Silahlı qüvvələrinin
hərbçilərinin qardaş ölkənin Qars
vilayətində “Heydər Əliyev-2022
Faktiki Atış Birgə Quru Təlimləri”

uğurla davam edir.
Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi tviter səhifəsində verilən
məlumat “#TekMilletİkiDevlet”
həştəqi ilə paylaşılıb.

özünün obyektiv mövqeyini bildirməsi
təqdirəlayiqdir. Cozef Baydenin ifadə
etdiyi fikirlər gələcək əlaqələrin inkişafına və daha da möhkəmlənməsinə
ciddi töhfə veriləcəyinə ümidləri artırır.
ABŞ liderinin cənab İlham Əliyevə
ünvanladığı təbrik məktubu konseptuallığı ilə də diqqət çəkir. Bu məktubda
bir növ ABŞ-ın Cənubi Qafqazdakı
iştirakını gücləndirməyin yolunun
Azərbaycanla məsləhətləşmələrdən
keçdiyinə işarələr vurulur. Cənab
Bayden məhz bu məramla
Azərbaycanla Ermənistan arasında
və beləliklə də Qafqaz regionunda davamlı sülhə nail olunmasına,
ümumilikdə Trans-Xəzər regionunun
çiçəklənməsinə töhfə verməyə hazır
olduğunu bəyan edir.
Daha bir mühüm məqam
odur ki, cari durumu Rusiya-Ukrayna müharibəsi kontekstində
dəyərləndirən Bayden ölkəsinin
Azərbaycanın müstəqilliyi və
suverenliyinə bir daha dəstək nümayiş etdirməsini bildirməsi ilə dünya
siyasi arenasında mövqeləri yetərincə
laxlayan tərəfə mühüm mesaj verir.
Əlbəttə, ABŞ-ın Cənubi Qafqazda Azərbaycanla yaxınlaşmaq
xəttini tutması yaxşı haldır. Təbii ki,
Azərbaycan yenə də özünə xas balanslaşdırılmış siyasət yürüdəcək və
strategiyasında tarazlığı qoruyacaq

ki, özünün şimallı-cənublu qonşuları ilə müşküllər yaranmasın. İndiki
şəraitdə ən uğurlu strateji davranış
məhz balanslı siyasəti qoruyubsaxlamaqdır. Bunu qonşularımız da
dərk edib dəyərləndirməli və rəsmi
Bakının xarakterik davranışlarının
təftişinə yönəlik hər hansı siyasətdən
çəkinməlidirlər.
Sözsüz ki, ABŞ-la Azərbaycan
arasında müəyyən fikir ayrılıqları da mövcuddur. Məsələn, insan
hüquqlarına yanaşmada fərqlər var.
Bəzən rəsmi Vaşinqton bu məsələyə
birtərəfli münasibət sərgiləyir və
ermənilərin hüquqları mövqeyindən
çıxış edir. Ancaq, təbrik məktubundan
da göründüyü kimi, tendensiya
yaxşılığa doğru istiqamətlənmişdir.
Politoloqların fikrincə, ABŞ-ın Cənubi
Qafqazla bağlı siyasəti özlüyündə institusional çağırışlar təqdim edir.
Xatırlayırıq ki, Novruz bayramı
münasibətilə də cənab Cozef Bayden Prezident İlham Əliyevə təbrik
məktubu göndərmişdi və bu, onun
xonçalı-səmənili fonda olan şəkli ilə
müşayiət edilmişdi. Sözsüz ki, bu
da elə Azərbaycana isti münasibət
işarəsi idi. Bir neçə gün əvvəl isə ABŞ
Dövlət katibi Antoni Blinken Prezident
İlham Əliyevlə telefon danışığı zamanı sözügedən təbrik məktubunda öz
əksini tapan məsələləri birbaşa dilə
gətirmiş, Azərbaycanla Ermənistan
arasında aparılan danışıqları və
bu xüsusda sülh sazişinin bağlanmasını dəstəklədiyini vurğulamış
və bunun regionda davamlı sülhün
təmin olunmasına töhfə verəcəyinə
ümidvar olduğunu ifadə etmişdi. Bu
da Azərbaycanın ABŞ-ın regionda
mühüm tərəfdaşı olduğunu göstərir.
Görünən budur ki, dünyada siyasi
üfüqlər aydınlaşır, super güclər də
prinsipial məsələlərdə birtərəfli mövqe
nümayişindən uzaqlaşır və daha obyektiv davranışlara üstünlük verirlər.
Bu baxımdan ABŞ–Azərbaycan
münasibətlərinin yeni müstəvidə inkişafı böyük önəm kəsb edir.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Ölkənizin milli bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə
Zati-alinizə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Sizə möhkəm
cansağlığı və xoşbəxtlik, qardaş Azərbaycan Respublikasının
hökumətinə və xalqına daha böyük inkişaf və firavanlıq arzu
edirik.
Zati-alinizə hörmət və ehtiramla,

Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al SƏUD
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının vəliəhdi,
Baş nazirin müavini

***
Zati-aliləri.
Əs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Zati-alinizə və Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan şərəf duyuram. Sizə Uca Allahdan möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, Azərbaycan xalqına isə tərəqqi və rifah
diləyirəm.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Azərbaycan Respublikası ilə sıx əlaqələrini yüksək qiymətləndirir və birgə
İslam fəaliyyətinin təşviqi məqsədi daşıyan bu qurumun
dəstəklənməsində ölkənizin rolunu təqdir edir. İƏT üzv
ölkələrin ümumi dəyərlərinin təbliği və bu ölkələr arasında
qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi işində
səylərini bundan sonra da davam etdirəcək.
Ümidvaram ki, Zati-aliniz üzv ölkələrin xalqları arasında
həmrəyliyin möhkəmləndirilməsində və birgə İslam fəaliyyəti
üçün yeni üfüqlərin açılmasında liderliyini və dəstəyini bundan sonra da əsirgəməyəcək.
Cənab Prezident, xahiş edirəm, Sizə olan ən yüksək
ehtiramımı qəbul edin.

Hissein Brahim TAHA
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi

***

Rəsmi Vaşinqton Bakının siyasətinə dəstək verir

Əs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.

Prezident Administrasiyasında
Ədalət Partiyasının sədri ilə görüş
Prezident Administrasiyasında siyasi partiya rəhbərləri ilə görüşlər
davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının
Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkəmizdə
həyata keçirilən siyasi dialoq prosesi çərçivəsində növbəti görüş Ədalət
Partiyasının sədri İlyas İsmayılovla təşkil olunub. Mayın 20-də Siyasi
partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət
Vəliyevin iştirakı ilə keçirilmiş görüşdə sözügedən partiyanın sədr müavini
Elxan Şükürlü də iştirak edib.
Görüş zamanı Administrasiyanın rəsmisi Ədalət
Vəliyev Prezident İlham
Əliyevin ölkədə demokratik
münasibətlərin bərqərar
olunmasına dair nümayiş
etdirdiyi siyasi iradənin
nəticəsində qazanılmış
nailiyyətlər, həmçinin aktual
olan və mühüm əhəmiyyət
kəsb edən digər məsələlər
haqqında geniş məlumat
verib.
İkinci Qarabağ
müharibəsində qazanılmış
Qələbə nəticəsində regionda
yaranmış yeni geosiyasi reallıqlar, aparılan islahatların
əhəmiyyəti, ölkəmizin qlobal
təşəbbüsləri və Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında Azərbaycanın
artan rolu, Böyük Qayıdış ilə
bağlı icra olunan layihələr,
dünyada baş verən müxtəlif
hadisələr fonunda ölkəmizdə
siyasi sabitliyin qorunmasının
strateji əhəmiyyəti və bir sıra
digər məsələlərin müzakirəsi
çərçivəsində xüsusi olaraq
vurğulanıb ki, dövlətin inkişafı üçün strateji əhəmiyyət
kəsb edən məsələlərdə
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən
siyasi partiyalar fəal mövqe
tutmalıdırlar.
Siyasi dialoq mühitinin inkişafı nəticəsində siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün yaradılan münbit şəraitdən bəhs
edən şöbə müdiri bildirib ki,
müxalifət partiyalarının Prezident İlham Əliyevin mövcud
istiqamətdəki təşəbbüslərini
dəstəkləməsi Azərbaycanda
dayanıqlı demokratik
ənənələrin formalaşdırıl-

ması prosesini sürətləndirir.
Azərbaycanda bütün demokratik məzmunlu təşəbbüslərə
rəğmən sabitliyin pozulmasına xidmət edən təxribatlar
təkcə ölkənin inkişafı üçün
deyil, ümumiyyətlə, regionun sabit inkişafına təhdid
yaradır. Bu səbəbdən radikal
müxalifətin təxribatlarının
yalnız təəssüf hissi doğurduğu və cəmiyyət tərəfindən
bu cür qərəzli yanaşmanın
sərt tənqid edilməsinin heç
də təsadüfi olmadığı vurğulanıb. Bu mənada siyasi
dialoqda fəal iştirak edən və
bu təşəbbüsləri dəstəkləyən
partiyalar Azərbaycanda siyasi sabitliyin təmin olunması
prosesində bilavasitə iştirak
etmiş olurlar.
Təşkil olunmuş görüşə
və bu cür təşəbbüslərə görə
təşəkkürünü bildirən partiya

sədri İlyas İsmayılov qeyd
edib ki, ölkədə həmrəylik
mühitinin qorunması dövlətin
və cəmiyyətin strateji
prioriteti kimi qəbul olunmalıdır. Bu mənada ölkənin və
cəmiyyətin inkişafı naminə
atılan bütün addımlarda
dövlətin yanında olacağını
vurğulayan İlyas İsmayılov
deyib ki, rəhbərlik etdiyi
siyasi partiya öz fəaliyyətində
hər zaman yalnız dövlətin və
millətin maraqlarından çıxış
edəcək.
Administrasiya rəsmisi
Ədalət Vəliyev görüşün sonunda konstruktiv
əməkdaşlığın əhəmiyyətini
bir daha vurğulayaraq İlyas
İsmayılova və onun sədrlik
etdiyi siyasi partiyaya
gələcək fəaliyyətində uğurlar
arzulayıb.

Azərbaycan Ordusunun
mövqeləri atəşə tutulub
Mayın 21-i saat 16:30 radələrində
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri
dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Aşağı Şorca yaşayış məntəqəsi
istiqamətində yerləşən mövqelərindən
Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər
rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi
istiqamətində yerləşən mövqelərini

müxtəlif çaplı silahlardan istifadə edərək
atəşə tutub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd
olunan istiqamətdə adekvat cavab
tədbirləri görülüb.

22 may 2022-ci il, bazar

Azərbaycanı dünyada
söz sahibinə çevirən lider
alq, dövlət üçün liderin şəxsiyyəti çox mühüm amildir. Yaxın tarixə nəzər salsaq, görərik
ki, müxtəlif ölkələrin liderləri öz xalqlarını ya tərəqqiyə aparıb, ya da faciəyə düçar ediblər.
Azərbaycanın da tarixində belə faktlar az deyil. Ötən əsrin sonlarında xalqımız bir tərəfdən
ölkənin ərazi bütövlüyünü müdafiə edir, digər tərəfdən isə daxili sabitsizlikdən əziyyət çəkirdi.
Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra xalqımız yeni tarixi
mərhələyə qədəm qoydu və ölkədə sabitlik yarandı. Bu gün ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident
İlham Əliyev ölkəmizin uğurlu inkişafını inamla davam etdirir. Ötən illərin reallıqları sübut etdi ki,
qalib xalqın güclü lideri var və Azərbaycan dövlətinin sükanı etibarlı əllərdədir.

X

Məlum olduğu kimi, müasir siyasətdə
və ictimai həyatda imic böyük rol
oynayır. Dünya siyasi tarixində xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən imic fenomeni
hazırda dövlət xadimlərini qavramağın
ən mühüm şərtlərindən birinə çevrilib.
Onun qəbul etdiyi və həyata keçirdiyi
taleyüklü siyasi qərarlar, mürəkkəb
siyasi münaqişələrin həllinin bu və ya
digər üsullarının, ölkə və xalq üçün
vacib olan vəziyyətlərdən çıxış yollarının qiymətləndirilməsi ölkə liderinin
idarəçilik səviyyəsindən xəbər verir.

Azərbaycan Prezidenti qəbul
zamanı, həmçinin UNESCO
nümayəndələrinin də düşməndən
təmizlənən ərazilərə səfərlərinin
gerçəkləşdirilməsini, bu
zaman onların erməni faşizmi
tərəfindən törədilən dağıntıları öz
gözləri ilə görmələrini istədiyini
vurğulayıb. “Lakin əfsuslar olsun
ki, müharibənin bitməsindən il
yarımdan artıq vaxt keçməsinə
baxmayaraq, bu təşkilatın
nümayəndələri həmin ərazilərə
səfər etməyiblər”, -deyə Prezident
İlham Əliyev söyləyib.
Yeri gəlmişkən, ölkə rəhbəri
əvvəlki nitqlərində də bu məsələ
ilə bağlı fikirlərini diqqətə
çatdırıb. Dövlətimizin başçısı
çıxışlarının birində UNESCO-nun
erməni vandalizmi qarşısında
susqunluğu ilə əlaqədar deyib:
“Getsinlər baxsınlar, ermənilər
müsəlman abidələrini nə günə
qoyublar?! Niyə 30 il ərzində
bu məsələ ilə bağlı UNESCO
məsələ qaldırmayıb? Biz dəfələrlə
müraciət etmişik, dəfələrlə.
Bu müraciətlər məktublar
formasında sənədləşdirilib.
İki il əvvəl UNESCO-nun yeni
rəhbərliyinə də belə təklif verildi
ki, missiya göndərin. İşğal
edilmiş torpaqlara missiya gəlsin,
baxsın ki, nə günə qoyublar
bizim tarixi abidələrimizi? Nə
oldu UNESCO-nun rəhbərliyinin
cavabı? Dedilər ki, biz məsələni
siyasiləşdirmək istəmirik. Yaxşı,
iki il bundan əvvəl məsələni siz
siyasiləşdirmək istəmirdiniz,
bəs indi niyə siyasiləşdirmək
istəyirsiniz? Cavab versinlər, çox
sadə bir cavab, məntiqli bir cavab.
Cavab yoxdur. Zəngilanda mən
onlara müraciət etdim. Dedim açın
gözünüzü baxın nə günə salıblar
ermənilər bizim məscidimizi. Bir
reaksiya gəldimi oradan? Yox!
Budur ermənilərin dağıtdığı.
Yaxşı biz nəyi dağıtmışıq? Biz
nə etmişik? Ancaq təmir etmişik,
qorumuşuq. Ona görə, bilirsiniz,
biz belə əsassız yanaşmanı,
sadəcə olaraq, diqqətsiz qoya
bilmərik”.
İndiyədək Azərbaycanın bu
istiqamətdə çağırışları cavabsız
qalıb. Bu, Ermənistanın barbarlığı

Məhz dövlət başçısının imici bir çox
hallarda onun yürütdüyü daxili və xarici
siyasətin, digər ölkələrlə və liderlərlə
qarşılıqlı münasibətlərin formalaşdırılmasının xüsusiyyətini müəyyənləşdirir,
beynəlxalq əlaqələrin və proseslərin ən
incə məqamlarına, yerli, regional və qlobal miqyasda öz ölkəsinin əhəmiyyətinə
və xüsusi çəkisinə təsir göstərir. Məhz
bu xüsusiyyət Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin obrazını dərk etdikdə
aydın şəkildə anlaşılır.

Əminliklə demək olar ki, ölkə başçısının imicinin əsasını onun uğurla
həyata keçirdiyi real siyasət və real
şəxsi keyfiyyətlər təşkil edir. Heç kimə
sirr deyil ki, Prezident İlham Əliyevin
hakimiyyəti illəri dinamik inkişaf, ölkənin
sürətlə müasirləşməsi, dünyada nüfuzunun artması ilə səciyyələnir. Ölkə
liderinin inamlı, cəsarətli, məntiqli
çıxışları sosial statusundan asılı olmayaraq, hər kəsin diqqətini cəlb edir, onun
qlobal böhranlardan çıxış yollarının
tapılması ilə bağlı fikir və mülahizələri
hörmətlə qarşılanır. Aprelin 29-da ADA
Universitetində “Cənubi Qafqaz: İnkişaf
və əməkdaşlıq” mövzusunda keçirilən
beynəlxalq konfransda müşahidə edilən
mənzərə də bu mənada istisna olmadı.
Ümumiyyətlə, “Cənubi Qafqaz:
İnkişaf və əməkdaşlıq” mövzusunda
keçirilən beynəlxalq konfrans iştirakçı
sayına və müzakirə edilən mövzuların
müxtəlifliyinə və orada səsləndirilən fikir
və təkliflərin məzmununa görə yadda
qaldı. 23 ölkədən gəlmiş 40 iştirakçının
konfransa qatılması beynəlxalq tədbirin
sanbalından xəbər verməklə yanaşı,
postmünaqişə reallıqlarının daha geniş
müstəvidə müzakirəsinə şərait yaratdı.
ADA Universitetinin rektoru, səfir Hafiz
Paşayevin çıxışında qeyd etdiyi kimi,
Qarabağın tarixi, azadlıq müharibəsinin
nəticələri, regional inteqrasiya,
təhlükəsizlik və inkişaf məsələlərinə
aid çağırışlar forumda müzakirə olundu. Panel müzakirələrdə səsləndirilən
mesajların və mülahizələrin bütün
dünyaya məqalələr, sosial şəbəkələr
vasitəsilə yayılacağına ümid bəslənildi.
Bu beynəlxalq tədbir həm də Prezident

İlham Əliyevin güclü liderlik keyfyyətlərini
bir daha sərgiləməklə yanaşı, həm də
mürəkkəb beynəlxalq problemlərə aydın
və praqmatik baxış sərgiləyən güclü
dövlət xadimi kimi bacarığını da nümayiş
etdirdi. Xüsusilə də dövlət başçısının
konfrans çərçivəsində beynəlxalq beyin
mərkəzlərinin rəhbərlərinin suallarını cavablandırması, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədəki
təcrübəsini, bir növ uğur düsturunu
bölüşməsi hamı tərəfindən böyük
rəğbətlə qarşılandı.
Prezident İlham Əliyev konfransdakı
çıxışında Azərbaycanın Qafqazda yeni
dövrü, sülh və əməkdaşlıq erasını fəal
şəkildə təşviq etdiyini diqqətə çatdırdı.
Təbii ki, Azərbaycanı davamlı və güclü
sülhün əldə edilməsi maraqlandırır və
Ukraynada davam edən böhran fonunda Qafqaz regionunun davamlı sülh
mühitinə qovuşması aktuallığını daha
da artırır. Dövlət başçımızın ölkəmizin
gələcək uzunmüddətli təhlükəsiz inkişafına diqqət yetirməsi və bu istiqamətdə
davamlı titanik işləri onun parlaq, sistemli, hərtərəfli düşünülmüş və məqsədyönlü
fəaliyyətinin mahiyyətini təşkil edir.
Hamıya məlumdur ki, Azərbaycan
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb
edən praqmatik siyasət həyata keçirir.
Bütün bunlar ölkəmizlə dünya dövlətləri
arasında siyasi-iqtisadi əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi və ilk növbədə,
Azərbaycanın geostrateji maraqlarının təmin edilməsi baxımından böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Regional inkişafın
lokomotivi olmaqla yanaşı, Azərbaycanı
həm də təhlükəsizliyin təmin edilməsi

ciddi maraqlandırır. Buna görə də,
təsadüfi deyil ki, Prezident İlham
Əliyev konfransda bir daha bəyan etdi
ki, Cənubi Qafqaz inteqrasiya edilmiş
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq, eləcə də
ümumi rifah məkanı olmalıdır. Rəsmi
Bakı bu istiqamətdə zəruri addımlar atır
və azad olunmuş ərazilərdə aparılan genişmiqyaslı işləri bunun bariz nümunəsi
kimi göstərmək olar.
Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycanın milli maraqlarının
qətiyyətli qorunmasında nümunəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyəti,
ikili standartlar siyasətinin dünya
tərəfindən yaradılmış inamsızlıq mühiti
və həqiqətlərimizin beynəlxalq konfranslarda dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
daim qiymətləndirilir. Bundan başqa,
Azərbaycan Prezidentinin konfransda
çıxışı və hər bir suala cavabı dünyanın müxtəlif regionlarında cərəyan
edən prosesləri dərindən bilən, yüksək
intellektə və dərin analitik təfəkkürə malik nüfuzlu dünya səviyyəli siyasətçi kimi
əsl liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdirdi.
Məhz daxili və xarici siyasətdə danılmaz
uğurlar, habelə genişmiqyaslı islahatlar və Azərbaycanın davamlı, inklüziv
inkişafını təmin edən irimiqyaslı dövlət
proqramları əsl liderin və qlobal düşünən
siyasi xadimin imicinin formalaşmasına
və möhkəmləndirilməsinə kömək edir.
Təbii ki, 44 günlük müharibədə
qalib gəlmək asan məsələ deyildi. Ona
görə ki, qalib olmaq üçün beynəlxalq
münasibətlərdə nüfuzlu aktor olmaq
lazımdır. Dünya güc mərkəzləri arasında gərgin və mürəkkəb mübarizə
şəraitində Prezident İlham Əliyevin

həyata keçirdiyi xarici siyasət əksər
ölkələr üçün örnək ola bilər. Bölgədə
baş verən son hadisələr onu göstərir ki,
rəsmi Bakının müstəqil daxili və xarici
siyasəti xalqımızın milli mənafeyinin
reallaşması, dövlətçiliyimizin inkişafı üçün ən yaxşı yoldur. Azərbaycan
Xəzər – Qafqaz regionunda mühüm
oyunçudur. Bu, MDB məkanında uğurlu
çoxvektorlu xarici siyasətin, demək olar
ki, yeganə nümunəsidir. Heç kimə sirr
deyil ki, bu gün postsovet məkanında
eyni vaxtda maraqları toqquşan ölkələrlə
bərabərhüquqlu münasibətlər formalaşdırmış çox az sayda dövlət var. Bütün
bunlar, əlbəttə Prezident İlham Əliyevin
güclü liderlik keyfiyyətlərindən, dünyada cərəyan edən mürəkkəb və dolaşıq
geosiyasi prosesləri dərindən bilmək və
adekvat qərarlar qəbul etmək bacarığından qaynaqlanır.
Saysız-hesabsız konkret göstəricilər
təsdiq edir ki, ölkə Prezidentinin güclü
imicinin təməlində son dərəcə real faktlar və həyata keçirilən intensiv məqsədli
islahatlar kursunun nəticələri dayanır. Bu
gün Azərbaycan nəinki regionda, hətta
dünyada nüfuz sahibidir. Prezident İlham
Əliyevin məntiqi praqmatik siyasəti və
rəhbər kimi şəxsi keyfiyyətləri iqtisadi
potensialın gücləndirilməsi ilə yanaşı,
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun
artırılmasında da mühüm rol oynayır.
Bu uzaqgörən siyasi kursun nəticəsidir
ki, Azərbaycanın iştirakı olmadan
regionda hər hansı layihənin, iqtisadi
proqramın həyata keçirilməsi mümkün
deyil. Cənubi Qafqazın iqtisadiyyatında
dörddəüç paya malik olan Azərbaycan
hazırda regionun lideri, mühüm geostrateji oyunçu və daim artan beynəlxalq
nüfuza malik ölkədir. Analitiklərin qeyd
etdiyi kimi, bu böyük uğurların arxasında
ulu öndərin müəyyən etdiyi strategiyanın
dövlətimizin başçısı tərəfindən hazırkı mərhələdə davamlı inkişafı, qlobal
siyasətin diktəsinə uyğun olaraq yeni
çalarlarla zənginləşdirilməsi dayanır.
Prezident İlham Əliyev təmkinli,
mahir diplomat və xarizmatik liderdir.
Beynəlxalq münasibətləri, hərbi-taktiki
və siyasi-ictimai prosesləri, eləcə
də ölkənin xarici və daxili siyasətini,
milli təhlükəsizliyini və iqtisadi rifahını
müəyyən edən liderlik keyfiyyətlərini
özündə cəmləşdirən Prezident İlham
Əliyevin fəaliyyəti xalq tərəfindən böyük
rəğbətlə qarşılanır və bu böyük rəğbət
lider-xalq birliyinin yüksək səviyyəsini
özündə əks etdirir. Böyük sərkərdə
Napoleon deyirdi ki, uğur – böyük
insanları yaradan məhz odur. Bu gün
Azərbaycanın uğurlarının altında İlham
Əliyevin imzası var, böyük, güclü və
qalib xalqın liderinin imzası...

ICESCO Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda böyük
quruculuq işlərini yüksək dəyərləndirir
P

rezident İlham Əliyev mayın 20-də ICESCO-nun
Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Maliki qəbul
edərkən, Azərbaycanın uzun illər bu təşkilatla
səmərəli və uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirdiyini
vurğulayaraq, torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğal
olunduğu, eləcə də 44 günlük müharibə dövründə adı
çəkilən qurumun ölkəmizin ədalətli mövqeyini davamlı
dəstəklədiyinə görə minnətdarlığını bildirib. Dövlətimizin
başçısı, eyni zamanda, ermənilər tərəfindən ölkəmizə
vurulan maddi ziyanın qiymətləndirilməsində və bunun
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında bu təşkilatın,
onun ekspert qrupunun iştirakının da önəmli rol
oynaya biləcəyini xatırladıb. Ölkə rəhbəri daha sonra
Bakıda ICESCO-nun Regional Ofisinin yaradılmasını
respublikamızla əməkdaşlıq istiqamətində atılan mühüm
addım kimi dəyərləndirib.

ilə bağlı həm UNESCO-nun,
həm də sözügedən məsələdə
adı çəkilən təşkilatla eyni
münasibət nümayiş etdirən Avropa
Parlamentinin riyakarlığının,
islamofob mövqedə dayanmasının
təsdiqidir.
Prezident İlham Əliyev
dəfələrlə bütün beynəlxalq
təşkilatları işğaldan azad
olunan ərazilərə səfər etməyə,
bu torpaqlarda faktaraşdırma
missiyaları reallaşdırmağa
səsləyib. Lakin təəssüflər olsun
ki, nə UNESCO, nə də Avropa
Parlamenti bu prosesə qoşulmaq,
həqiqəti bilmək imkanından
yararlanmaq istəyib.
Burada bir məqamı da qeyd
etmək lazım gəlir. Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurda erməni
vandalizmi öz təsdiqini tapsa
da, Ermənistanın barbar
mahiyyəti dünyanın diqqətini
çəksə də, Azərbaycana qarşı
qərəzli yanaşma hazırda da
davam edir. UNESCO və Avropa
Parlamentinin tutduqları mövqe

bunu deməyə əsas verir. Məsələn,
Avropa Parlamentinin bu il martın
10-da plenar iclas keçirərək,
Qarabağda erməni mədəni irsinin
“məhvi” ilə bağlı müzakirələr
aparması, Azərbaycana qarşı
daha bir qərəzli yanaşma nümayiş
etdirməsi bunun bariz ifadəsidir.
Bu qurumun Azərbaycanın
Qarabağda erməni mədəni
irsinin “məhv edilməsi” ilə bağlı
müzakirələr aparması heyrət
doğurur. Yalan, böhtan və
riyaya sadiqliyin bu səviyyədə
nümayişi adamı dəhşətə gətirir.
İşğalçıya “göz yaşı” axıtması,
qəsbkara qahmar çıxması, onu
dəstəkləməsi, onun barbar,
vandal əməllərini “görməməsi”,
ən nəhayət, Ermənistanın 30 il
ərzində Azərbaycana qarşı faşizm
siyasəti yürütməsi bu qurumun
fəaliyyət prinsipləri barədə aydın
təsəvvür yaradır.
Ermənistan tərəfindən işğal
dövründə tarixi-dini abidələrimizə
qarşı vandal təcavüz həyata
keçirilib. Milli mənsubiyyəti

və tarixi milli, dini ənənəni
özündə ehtiva edən abidələr,
həmçinin qəbiristanlıqlar
tamamilə dağıdılıb. Həmin
nümunələrin erməniləşdirilməsinə,
özgələşdirilib dəyişdirilməsinə
cəhdlər göstərilib. İşğal altındakı
müsəlman dini kimliyinə aid
olan abidələr, o cümlədən
digər mədəniyyət göstəriciləri
təhqir olunaraq yerlə-yeksan
edilib. Məscidlərdə mal-qara və
digər heyvanlar saxlanılıb, 67
məscidin bir neçəsinin yalnız
əsas divarları qalıb, digərləri isə
tamamilə dağıdılıb. Bütün bunlar
torpaqlarımız işğaldan azad
edildikdən sonra bir daha sübuta
yetirilib.

İşğal dövründə Ermənistan
tərəfindən tarixi alban məbədləri
də erməniləşdirilib, alban irsinə
məxsus xristianlıq izləri qriqoryan
xaçkarları ilə əvəzlənib. Başqa
sözlə, məbədlərin üzərindəki
daş kitabələr silinərək, yerində
qriqoryan xaçkarları yerləşdirilib,
saxtalaşdıra bilmədikləri isə
uçurulub.
Bütün bunlar, eyni zamanda,
onu göstərir ki, Ermənistan
xristianlığın dəyərlərini də
qorumur. Belə ki, xristian dini
dəyərlərində başqalarının
məbədlərinə, müqəddəs
məkanlarına qarşı vandalizm
heç vaxt müsbət qarşılanmır.
Ümumiyyətlə, düşmənin

3

müqəddəs yerlərə qarşı bu çür
çirkin hərəkətləri nə dinə, nə də
insanlığa sığır.
Ermənilərin bu vəhşi
əməllərinə baxmayaraq,
Azərbaycan heç zaman din davası
gerçəkləşdirməyib. Ölkəmizin
ərazisində bütün dinlərə məxsus
olan abidələr dövlət səviyyəsində
qorunub, məscidlərlə yanaşı,
sineqoqlar tikilib, yeni kilsələr
inşa edilib. Hətta Bakı şəhərinin
mərkəzində erməni kilsəsi dövlət
tərəfindən qorunan abidələr
siyahısına salınıb. Düşmən isə,
əksinə, İslam mədəniyyətinin
incisi olan məbədləri dağıdıb,
regionda dini müharibə məsələsini
qızışdırmağa və bu münaqişəni

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

xristian-müsəlman qarşıdırması
kimi təqdim etməyə cəhd göstərib.
Bu gün işğaldan azad
olunan ərazilərin vəziyyəti
erməni vandalizminin sübutudur.
Düşməndən təmizlənən şəhər
və kəndlər tamamilə dağıdılmış
vəziyyətdədir. Həmin dağıntılar
Birinci Qarabağ müharibəsindən
sonrakı dönəmdə törədilib.
Əvvəlcə evlərin və sosial
obyektlərin tikinti materialları, dam
örtükləri və pəncərələri oğurlanıb,
daha sonra isə işğal altındakı
torpaqlarda Azərbaycanın mədəni
irsi dağıdılıb, təbii sərvətləri talan
olunub.
Ermənistan Azərbaycan
torpaqlarını ələ keçirməklə, şəhər
və kəndlərimizi xaraba qoymaqla,
maddi-mədəni, təbii sərvətlərimizi
talan etməklə heç nəyə nail ola
bilmədi. Dövlətimizin başçısının
vurğuladığı kimi, rəsmi İrəvanın
işğalçı siyasəti Ermənistanı
tənəzzülə apardı.
Hazırda Qarabağın bərpası
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə xüsusi diqqətlə həyata keçirilir.
Aparılan tikinti-quruculuq işləri
sayəsində həmin ərazilərdəki
bütün məbəd və məscidlər tarixi
görkəminə qaytarılır.
Şuşa, Daşaltı, Hadrut, Ağdam,
Zəngilan və digər yerlərdə tarixi
abidələrimizin bərpası ilə yanaşı,
yeni məscidlərin təməlləri də
qoyulub. Şuşada Yuxarı və Aşağı
Gövhər Ağa məscidlərinin, Saatlı
məscidinin, Ağdamda Cümə
məscidinin Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən bərpasına başlanılıb.
Bununla bərabər xristian alban
irsinə aid məbədlərimizin də
bərpa prosesi diqqətdə saxlanılıb.
Bu gün Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonlarına daxil
olan ərazilərdə yerləşən məscid
və kilsələrdə vətəndaşlarımızın
ibadət edə bilmələri üçün tədbirlər
həyata keçirilir. Xristian dini
icmalarımızın nümayəndələri
tərəfindən məbədlər vaxtaşırı
ziyarət olunur və dini ayinlər
icra edilir. Eləcə də Şuşada və
Ağdamda bayram namazları
qılınır.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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Azərbaycan–Avropa İttifaqı
əməkdaşlığı uğurla inkişaf edir
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Yeri gəlmişkən, XXI əsrin ən mühüm infrastruktur layihələrindən olan
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin dördüncü seqmenti – Transadriatik qaz
kəməri 2020-ci il dekabrın 31-də istismara verildiyi vaxtdan Azərbaycanın
Avropaya “mavi yanacaq” ixracı
başlayıb. Bundan əvvəl respublikamızın ixrac bazarı isə əsasən Türkiyə və
Gürcüstan olub.
Beləliklə, Azərbaycandan yeni
qaz alan ən böyük istehlakçı İtaliyadır, sonra isə Yunanıstan və
Bolqarıstandır. Burada coğrafiyanı
genişləndirmək üçün potensial mövcuddur.
Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan
ötən il Avropa İttifaqına 7 milyard
kubmetrdən çox təbii qaz ixrac edib,
2022-ci ildə 9 milyard kubmetr,
2023-cü ildə isə 11 milyard kubmetr
qaz ixracı planlaşdırılıb.
Burada Avropa İttifaqı ilə
Azərbaycan arasında birgə iqtisadi layihələrin, Azərbaycanın
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə
verdiyi töhfənin, o cümlədən, TAP
layihəsinin mühüm önəm daşıdığını
da qeyd etmək yerinə düşər. Belə ki,
Azərbaycanı Avropa İttifaqı bazarlarına bağlayacaq 3500 kilometrlik
inteqrasiya edilmiş boru kəməri
sistemi olan Cənub Qaz Dəhlizinin
tikintisinin təşəbbüskarı da məhz bu
beynəlxalq qurumdur. Xatırladaq ki,
hazırda Avropa İttifaqına üzv ölkələr
tərəfindən Cənub Qaz Dəhlizi enerji
əməkdaşlığı, enerji təhlükəsizliyi və
enerjinin şaxələndirilməsi layihəsi
kimi dəyərləndirilir.
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsindən
söz düşmüşkən, 2011-ci ilin yanvar
ayında Avropa Komissiyasının sabiq
prezidenti Xose Manuel Barrozu
və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi üzrə
Birgə Bəyannamə imzalanaraq, bu
dəhlizin Xəzər dənizi, Mərkəzi Asiya
və Orta Şərq qaz resurslarını Avropa
bazarına gətirə biləcək və Avropa
İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin
şaxələndirilməsində mühüm rol
oynaya biləcək strateji təşəbbüs kimi
yüksək dəyərləndirilib.
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə
33 milyard ABŞ dolları həcmində
ümumi investisiya qoyuluşu iqtisadi-siyasi əlaqələrimizin qarşılıqlı əhəmiyyətindən və faydalılıq
səviyyəsindən xəbər verir.
Burada onu da bildirək ki, hazırda
makroiqtisadi sabitliyin qorunması,
iqtisadiyyatın diversifikasiyasının davam etdirilməsi, biznes və investisiya
mühitinin daha da yaxşılaşdırılması,
dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyanın sürətləndirilməsi, xarici iqtisadi
əlaqələrin və beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığın genişləndirilməsi,
xarici dövlətlərlə ikitərəfli əlaqələrin
inkişafı müstəqil Azərbaycanın daha
da qüdrətlənməsində mühüm önəm
daşıyır, ölkəmizin dünyada nüfuzunu
daha da artırır.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
“Təminatdan istifadə etməklə gömrük borcunun
ödənilməsinin təmin edilməsi Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi barədə” 2013-cü il 3 oktyabr tarixli 286
nömrəli və “Malların daxildə emal xüsusi gömrük
proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 14 yanvar
tarixli 4 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi
barədə
“Azərbaycan Respublikasının Gömrük
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 29 oktyabr
tarixli 390-VIQD nömrəli Qanununun icrasını
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 3 oktyabr tarixli 286 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2013, № 10, maddə 1207; 2015, № 4,
maddə 450, № 5, maddə 625; 2017, № 11, maddə
2148; 2019, № 5, maddə 966) ilə təsdiq edilmiş
“Təminatdan istifadə etməklə gömrük borcunun
ödənilməsinin təmin edilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 5.1.5-ci yarımbəndə “malların” sözündən
sonra “xaricdə” sözü əlavə edilsin;
1.2. 5.3.2-ci yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi
nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı
məzmunda 5.3.3-cü yarımbənd əlavə edilsin:
“5.3.3. malların daxildə emal xüsusi gömrük
proseduru altında yerləşdirilməsi üçün gömrük orqanı tərəfindən icazənin verilməsi.”.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 14 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
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Toplusu, 2014, № 1, maddə 54; 2015, № 4, maddə
452, № 5, maddə 621) ilə təsdiq edilmiş “Malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında
yerləşdirilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
2.1. 5.2.1-ci yarımbəndə “təqdim edən və”
sözlərindən sonra “bu Qaydaların 5.2-1-ci bəndi
nəzərə alınmaqla” sözləri əlavə edilsin;
2.2. aşağıdakı məzmunda 5.2-1-ci bənd əlavə
edilsin:
“5.2-1. Gömrük orqanları malların daxildə emal
xüsusi proseduru altında yerləşdirilməsinə icazə
verməzdən əvvəl yalnız Gömrük Məcəlləsinin 252-ci
maddəsinə uyğun olaraq təminatın verilməsini tələb
edə bilərlər.”;
2.3. 5.4.5-ci yarımbəndin sonunda nöqtəli vergül
işarəsi nöqtə işarəsi ilə əvəz edilsin və 5.4.6-cı
yarımbənd ləğv edilsin;
2.4. 5.5-ci bənd üzrə:
2.4.1. birinci cümləyə “mövcud olmadıqda,”
sözlərindən sonra “həmçinin bu Qaydaların 5.2-1-ci
bəndinə əsasən təminat tələb edilmədikdə,” sözləri
əlavə edilsin;
2.4.2. ikinci cümləyə “aşkar edildikdə”
sözlərindən sonra “və (və ya) bu Qaydaların 5.2-1-ci
bəndinə əsasən təminat tələb edildikdə” sözləri əlavə
edilsin;
2.4.3. üçüncü cümləyə “aradan qaldırıldıqda”
sözlərindən sonra “və (və ya) bu Qaydaların 5.2-1-ci
bəndinə əsasən təminat təqdim edildikdə” sözləri
əlavə edilsin.

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq
təşkilatlarla, o cümlədən, Avropa
İttifaqı ilə sıx əməkdaşlığında da bu
məsələlər diqqətdə saxlanılır. Bununla bağlı bəzi məqamlara nəzər
salaq. Əvvəlcə onu xatırladaq ki,
Avropa İttifaqı ölkələri Azərbaycanın
əsas xarici ticarət tərəfdaşlarıdır. Son
10 ildə Azərbaycanda əsas kapitala
yönələn xarici investisiyaların yarıdan
çoxu, qeyri-neft sektoruna birbaşa
xarici investisiyaların isə 35,3 faizi
bu təşkilatın üzv dövlətlərinin payına
düşüb.
Prezident İlham Əliyev hələ
2014-cü ilin iyun ayında Avropa
İttifaqı ilə əlaqələri xarakterizə edərək
bildirib ki, Azərbaycan bu nüfuzlu
quruma mümkün qədər yaxın olmaq
arzusundadır. Bu, respublikamız üçün
strateji mahiyyət daşıyan məsələdir
və bu əlaqələrin gələcəkdə böyük
potensialı var.
Azərbaycan bu gün Avropa İttifaqı
ilə Tvinninq, TAİEX, SİGMA, Texniki Dəstək, Büdcəyə Dəstək alətləri
çərçivəsində də əməkdaşlıq edir
və bu istiqamətlərdə 1992-ci ildən
etibarən respublikamıza 582 milyon
avro məbləğində yardım göstərilib.
Yeri gəlmişkən, Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi indiyədək Avropa İttifaqı
ilə birlikdə bir sıra layihələri uğurla həyata keçirib. İyirmi ildən artıq
müddətdə davam edən əməkdaşlıq
geniş təcrübə mübadiləsinə imkan verib. Yeni başlayan layihə isə
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının
inkişafında, bu sahə üçün əhəmiyyətli
olan kadrların hazırlanması və
biliklərin artırılmasında xüsusi rol
oynayacaq.
Tvinninq Layihəsinin əsas
məqsədi Avropa İttifaqı tərəfindən
ümumi kənd təsərrüfatı siyasətinin

uğurlu mexanizmlərinin və ən yaxşı
təcrübələrinin müəyyənləşdirilməsi
yolu ilə Azərbaycanda kənd yerlərinin
inkişafının həyata keçirilməsi
istiqamətində milli siyasət və
vasitələrin gücləndirilməsi üçün
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə dəstək
verməkdir.
Xatırladaq ki, layihə kənd
təsərrüfatına dair strategiya və
siyasətin hazırlanması, habelə kənd
yerlərinin inkişafının təşviqi ilə yanaşı,
Avropa İttifaqı təcrübəsinə əsaslanan
informasiya texnologiyaları prosedurlarının və əlverişli inzibati mühitin
inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda,
müvafiq kadr potensialının qurulmasını nəzərdə tutur. Layihənin həyata
keçirilməsi məqsədi ilə İqtisadiyyat,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
nazirliklərinin nümayəndələrindən
ibarət işçi qrup yaradılıb.
Bütün bunlar Azərbaycan ilə
Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın
inkişafının ölkəmizin xarici siyasətinin
əsas prioritetlərindən biri olduğunu
göstərir. Məhz bunun nəticəsidir
ki, respublikamızla Avropa İttifaqı
arasında əlaqələr enerji, investisiya, ticarət və s. sahələrdə yüksək
səviyyədə inkişaf edir, bu beynəlxalq
təşkilat Azərbaycanın yuxarıda
vurğuladığımız kimi, əsas ticarət
tərəfdaşlarından biri kimi tanınır.
Ölkəmizlə Avropa İttifaqı arasında ticarət əlaqələri Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişi ilə tənzimlənib.
Təsadüfi deyil ki, Avropa İttifaqı
ticarət tərəfdaşlarımız arasında birinci
sıradadır. Bu təşkilat Azərbaycanın ixracda 45,8 faiz, idxalda isə 27,89 faiz
payla ən böyük ticarət tərəfdaşıdır.
Qurumun Azərbaycana ixracı əsasən
maşınqayırma və nəqliyyat avadan-

lıqarı, Azərbaycanın Avropa İttifaqına ixracı isə əsasən neft və qaz
məhsullarıdır.
Azərbaycanın Avropa İttifaqı
ölkələri arasında ən böyük ticarət
tərəfdaşları İtaliya (1,445 milyard ABŞ
dolları, 30,5 faiz), Almaniya (768,70
milyon ABŞ dolları, 16,25 faiz) və Böyük Britaniyadır (449,71 milyon ABŞ
dolları, 9,5 faiz).
Avropa İttifaqı bu gün dünyada həm də ən böyük siyasi
mərkəzlərdən biri kimi tanınır,
fəaliyyətində Azərbaycan-Ermənistan
münasibətlərinin normallaşdırılmasına qərəzsiz və bitərəf yanaşması
ilə diqqət çəkir. Burada ən mühüm
cəhət isə odur ki, bu nüfuzlu quruma
Azərbaycan və Ermənistan tərəfdən
də etimad göstərilir.
Ölkəmizlə Avropa İttifaqı arasında
münasibətlərin ən yüksək səviyyədə
qurulması Azərbaycan-Ermənistan
münasibətlərinin normallaşdırılmasına da öz müsbət təsirini göstərib.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişellə Prezident İlham Əliyev
arasında intensiv dialoq və təmaslar
tərəflər arasında sülh sazişinin
imzalanması istiqamətində müvafiq
mexanizmin formalaşması və predmetli danışıqlara başlanmasını, sülh
müqaviləsi, sərhədlərin delimitasiyası, kommunikasiyaların açılması
kimi məsələlərin həlli yönündə əməli
addımlar atılmasını şərtləndirib.
Avropa İttifaqı dövlətimizin
başçısının regional liderliyini qəbul
edir, Azərbaycan Prezidenti ilə yaxın
təmasları Cənubi Qafqaz regionunda
sülh və sabitliyin bərqərar olmasında
mühüm amil kimi görür.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan regionda Litvanın
ən önəmli tərəfdaşıdır
Azərbaycanın ikitərəfli münasibətlərinin dinamik inkişaf etdiyi
ölkələr sırasında Litva hər zaman xüsusi yer tutub. Xatırladaq ki,
hələ Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıda Litvanın nümayəndəliyi
fəaliyyət göstərib, nümayəndəliyə konsul Vintsas KreveMitskəviçyus rəhbərlik edib. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk
dövlətlərdən biri olan Litva ilə respublikamız arasında diplomatik
münasibətlər 1995-ci il noyabr ayının 27-də qurulub, 2007-ci ildə
isə hər iki ölkədə səfirliklər açılıb. Ötən müddətdə Azərbaycan
Respublikası ilə Litva Respublikası arasında imzalanan bir sıra
mühüm sənədlər əlaqələrin dinamikliyini şərtləndirib. Bu fikirləri
Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Mahmudov
bildirib.
Deputat qeyd edib ki, mayın
18-də iki ölkə arasında imzalanan
Strateji Tərəfdaşlıq üzrə Bəyannamə
isə mövcud əməkdaşlığın bundan
sonrakı inkişaf mərhələsində mühüm
rol oynayacağına əminlik yaradıb.
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Litva lideri Gitanas Nauseda Prezident
İlham Əliyevlə həmin gün ikitərəfli
əlaqələri və qarşılıqlı əməkdaşlığı
özündə əks etdirən Azərbaycan–Litva biznes forumunda çıxışı zamanı
ölkəsinin uzun illər respublikamızla uğurla həyata keçirilən strateji
tərəfdaşlığı yüksək dəyərləndirib və
gələcəkdə də bu istiqamətin diqqət
mərkəzində saxlanılacağını xüsusi
vurğulayıb. Gitanas Nauseda daha

22 may 2022-ci il, bazar

sonra adları çəkilən dövlətlərin
mövcud iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf
etdirmək üçün böyük potensiala malik
olduqlarını bildirib. Məhz elə bunun
bariz nümunəsidir ki, biznes-forumu zamanı Azərbaycan və Litvanın
dövlət və özəl sektoru nümayəndələri
tərəfindən ticarət, texnologiya,
rəqəmsallaşma, nəqliyyat və logistika, innovasiyalar, kiçik və orta
sahibkarlıq sahələrində əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə dair 7 memorandum imzalanıb.
Bu gün dünya bazarında
Azərbaycanın Avropa ilə Asiya
arasında ən mühüm həlqələrdən biri
kimi rolu getdikcə güclənir və bu,
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlətimiz

bu qüdrəti ilə Litva üçün cəlbedici
ticarət tərəfdaşına çevirilir və hər iki
tərəfin biznes sisteminin inkişafı üçün
geniş imkanlar yaradır. Yeddi azad
iqtisadi zonaya, Avropanın ən inkişaf
etmiş rəqəmsal infrastrukturlarından
birinə, qabaqcıl nəqliyyat və logistika,
həmçinin iri və şaxələndirilmiş kənd
təsərrüfatı sektorlarına sahib Litva
Azərbaycan ilə enerji sahəsində də
qarşılıqlı önəm daşıyan əməkdaşlığın
genişləndirilməsində maraqlıdır.
Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Azərbaycanı enerji sahəsində
etibarlı tərəfdaş kimi gördüklərini,
bu səbəbdən əməkdaşlığın
səmərəliliyinin artırılmasında maraqlı
olduqlarını bildirən Litva Prezidenti

ölkəmizin təkcə Cənubi Qafqazda
deyil, Avropada da güclü nufuza sahib olduğunu bildirib. Çünki
Azərbaycan sülhün təmin olunmasında, təhlükəsizliyin və sabitliyin
qorunub-saxlanmasında hər zaman
əhəmiyyətli rol oynayıb.
Azərbaycanın, həmçinin
beynəlxalq logistikaya verdiyi töhfələr
kontekstində mühüm nəqliyyat
layihələrini reallaşdırması, regional əhəmiyyətli logistika və ticarət
qovşağı kimi aparıcı mövqeyini
gücləndirməsi Litva üçün qarşılıqlı
əməkdaşlıq baxımından yeni imkanlar açır. Elə bu səbəbdəndir ki, Litva
Asiyadan Avropaya mövcud marşrutlara alternativ ola biləcək Avropa-Qafqaz-Asiya dəmiryolu nəqliyyat dəhlizi
layihəsinə xüsusi diqqət yetirir.
Rəşad Mahmudov sonda qeyd
edib ki, bütün bunlar Azərbaycan ilə
Litva arasında ikitərəfli münasibətlərin
inkişafının diqqət mərkəzində saxlanıdığını göstərir. Hər iki ölkə sıx
əlaqələrin inkişafında maraqlı olduqlarını daim nümayiş etdirir. Son illərdə
Azərbaycan – Litva siyasi, iqtisadi və
mədəni əməkdaşlığı uğurla gerçəkləşir
və bu, özünü nəzərəçarpacaq
dərəcədə büruzə verir.

“Xalq qəzeti”

“Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri
(iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə
məlumatların monitorinq iştirakçılarına və
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi
Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10
oktyabr tarixli 433 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi haqqında
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 27 dekabr tarixli 461-VIQD nömrəli
Qanununun tətbiqi və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş
pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 23 fevral tarixli
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66 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci
il 30 dekabr tarixli 1566 nömrəli Fərmanının icrasını
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2018-ci il 10 oktyabr tarixli 433 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 10, maddə 2148; 2020, № 12 (I kitab),
maddə 1593) ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya hüquqi
şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri
barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına və
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi
Qaydası”nın 4.1.1-ci yarımbəndində “lotereya və
idman mərc oyunları təşkilatçıları” sözləri “lotereya
təşkilatçıları və idman mərc oyunlarının operatorları” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 202 						
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
“Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili Qaydalarının
təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 24 may tarixli
84 nömrəli, “Peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz
şəxsə verilən təqaüdün ödənilməsi Qaydası”nın
təsdiq edilməsi və “Peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq
və ixtisasartırma dövründə vətəndaşlara verilən
təqaüdün hesablanması və ödənilməsi Qaydalarının
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 22 yanvar tarixli 13
nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə” 2019-cu
il 29 may tarixli 251 nömrəli, “İşaxtaran və işsiz
şəxslərin peşə hazırlığının təşkili Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu il 7 iyun tarixli
261 nömrəli və “Peşəyönümünə dair məsləhət
xidmətlərinin göstərilməsi Qaydası”nın təsdiq
edilməsi haqqında” 2019-cu il 11 iyun tarixli 266
nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 24 dekabr
tarixli 445-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqinin
təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 24 may tarixli 84 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2002, № 5, maddə 321; 2008, № 2, maddə 130; 2011,
№ 2, maddə 157, № 5, maddə 449; 2017, № 12 (II
kitab), maddə 2550; 2018, № 10, maddə 2164; 2019,
№ 3, maddələr 513, 530, № 7, maddə 1319; 2021,
№ 2, maddə 209, № 3, maddə 282) ilə təsdiq edilmiş
“Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili qaydaları”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1.1-ci bənddə “və haqqı ödənilən ictimai
işlərin təşkili qaydalarını müəyyən edir” sözləri “və
həmin Qanunun 21.1-ci maddəsinə uyğun olaraq işsiz,
mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı
olub, digər məşğulluğu olmayan işaxtaran şəxslərin,
habelə il ərzində müvafiq inzibati ərazi vahidi
üzrə haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunan işsiz
şəxslərin 20 faizindən çox olmamaq şərtilə işaxtaran şəxslərin müvəqqəti məşğulluğunu təmin etmək
məqsədilə onların mülkiyyət növündən və təşkilatihüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisələrdə
müqavilələr üzrə ödənişli ictimai işlərə cəlb olunması
ilə bağlı məsələləri tənzimləyir” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.2. 2.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.1. Bu Qaydaların 1.1-ci bəndində göstərilən
işsiz və işaxtaran şəxslərin (bundan sonra – işsiz və
işaxtaran) müvəqqəti məşğulluğunun təmin edilməsi
məqsədilə onların müqavilələr üzrə ödənişli ictimai
işlərə cəlb olunması Azərbaycan Respublikası Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində
Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları (bundan sonra – yerli qurumlar) və “DOST” mərkəzləri
(bundan sonra – mərkəzlər) tərəfindən təşkil edilir.”;
1.3. 2.2-ci bəndin birinci abzasına “İşsizlərin”
sözündən sonra “və işaxtaranların” sözləri əlavə
edilsin;
1.4. 2.3-cü bəndin ikinci abzasına, 2.7-ci bəndin
birinci abzasının birinci və ikinci cümlələrinə, 2.8-ci
bəndə (hər iki halda) və 3.3-cü bəndin dördüncü
abzasına “işsiz” sözündən sonra “və işaxtaran” sözləri
əlavə edilsin;
1.5. 2.5-ci bəndin birinci və ikinci cümlələrinə
“İşsiz” və “işsiz” sözlərindən sonra “və işaxtaran”
sözləri əlavə edilsin.
2. “Peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxsə verilən
təqaüdün ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi
və “Peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və ixtisasartırma
dövründə vətəndaşlara verilən təqaüdün hesablanması

Bakı şəhəri, 20 may 2022-ci il
və ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2002-ci il 22 yanvar tarixli 13 nömrəli Qərarının ləğv
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-ci il 29 may tarixli 251 nömrəli
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 5, maddə 984; 2021, № 3,
maddə 278) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. adından və 1-ci hissəsindən “işsiz” sözü
çıxarılsın;
2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxsə verilən təqaüdün
ödənilməsi Qaydası” üzrə:
2.2.1. adından, 2.1-ci, 2.2-ci və 3.1-ci bəndlərdən
“işsiz” sözü çıxarılsın;
2.2.2. 1.1-ci bəndə “işsiz” sözündən sonra “,
habelə həmin Qanunun 4.1.3-cü maddəsində nəzərdə
tutulan mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olub, digər məşğulluğu olmayan işaxtaran”
sözləri əlavə edilsin;
2.2.3. 1.2-ci bəndə “İşsiz” sözündən sonra “(bu
Qaydanın 1.1-ci bəndində göstərilən halda isə işaxtaran)” sözləri əlavə edilsin;
2.2.4. 3.1.3-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi
nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı
məzmunda 3.1.4-cü və 3.1.5-ci yarımbəndlər əlavə
edilsin:
“3.1.4. işaxtaran kimi qeydiyyatı ləğv edildikdə;
3.1.5. işaxtaran kimi qeydiyyatdan müvəqqəti
çıxarıldıqda.”.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 7 iyun tarixli 261 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2019, № 6, maddə 1150; 2021, № 2, maddə 209, №
3, maddə 277) ilə təsdiq edilmiş “İşaxtaran və işsiz
şəxslərin peşə hazırlığının təşkili Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. 2.4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.4. Aşağıdakı şəxslərin peşə hazırlığı ödənişsiz
təşkil edilir:
2.4.1. işsiz şəxslərin;
2.4.2. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-nunun 4.1.3-cü maddəsində nəzərdə
tutulan mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı
torpaq payı olub, digər məşğulluğu olmayan işaxtaran
şəxslərin;
2.4.3. il ərzində müvafiq inzibati ərazi vahidi
üzrə peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxslərin 20
faizindən çox olmamaq şərtilə işaxtaran şəxslərin.”;
3.2. 2.5-ci bəndə “işsiz” sözündən sonra “,
“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 4.1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan
mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı
olub, digər məşğulluğu olmayan işaxtaran” sözləri
əlavə edilsin;
3.3. 2.7-ci bənddə “İşaxtaranlara” sözü
“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 20.2.2-ci maddəsi nəzərə alınmaqla işaxtaranlara” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.4. 2.8-ci bəndə “nəzərə alınmaqla” sözlərindən
əvvəl “və “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.2.2-ci və 20.2.3-cü maddələri”
sözləri əlavə edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 266 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2019, № 6, maddə 1155; 2021, № 2, maddə 209, №
3, maddə 277) ilə təsdiq edilmiş “Peşəyönümünə
dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi Qaydası”nın
2.1.3-cü yarımbən-dindən “işsiz” sözü çıxarılsın.

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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Azərbaycanın Qərb dövlətləri ilə
heç bir problemi yoxdur və olmayacaq
Ancaq biz Qərbdə Azərbaycanın əleyhinə fəaliyyət
göstərən radikal erməni lobbisinə və onun təsiri altına
düşən siyasətçilərə qarşı mübarizəni davam etdirəcəyik
Bu gün gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin dünyanın
əsas siyasi aktorlarından birinə çevrilməsinin təməlində
bütün dövlətlərlə bərabərhüquqlu əməkdaşlıq etməyimiz, heç
kəsin daxili işlərinə qarışmamağımız, eləcə də xalqımızın və
dövlətimizin maraqlarını təmin etmək üçün istənilən ölkə ilə
münasibətdə müstəqillik nümayiş etdirməyimiz dayanır. Bu
isə ulu öndər Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı xarici siyasət
kursunun Prezident İlham Əliyev tərəfindən prinsipiallıq və
ardıcıllıqla davam etdirilməsinin nəticəsidir.
Dövlət başçımız dəfələrlə xatırlatmışdır ki, biz – müsəlman Şərqində
ilk demokratik dövlət yaratmış xalqın
nümayəndələri olsaq da, Qərbdəki
yüksək elmi-texniki tərəqqinin
ölkəmizə gətirilməsində maraqlıyıq, ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, İtaliya kimi çoxəsrlik
dövlətçilik təcrübəsinə malik olan
ölkələrlə istənilən əməkdaşlıq bizim
ümumi inkişafımıza töhfə verə bilər
və verir. Prezident xüsusilə vurğulayır
ki, dünyəvilik bizim dövlətçiliyimizin
fundamental sütunlarından biridir
və Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələr
Azərbaycanın gələcək dünyəvi inkişafına müsbət təsir göstərəcək.
Bu məqamda xüsusilə vurğulanmalı arqumentlərdən biri də odur
ki, həm ulu öndər Heydər Əliyev,
həm də Prezident İlham Əliyev Qərb
dövlətləri ilə münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi prosesində
klassik diplomatiyadan əlavə özlərinin
şəxsi münasibətlərindən də kifayət
qədər istifadə ediblər. Onların əsas
məqsədlərindən biri daim Qərblə yaxınlaşmaq olmuşdur. 1993-cü ilin sonlarından başlayaraq Prezident Heydər
Əliyev dövründə və 2003-cü ildən bəri
Prezident İlham Əliyev dönəmində
Azərbaycan tarazlıq siyasəti həyata
keçirməkdədir.
Qərb dövlətlərində Azərbaycana
olan inam və etimadın miqyasını
xatırlatmaq üçün iki faktı qeyd etmək
kifayətdir. Birinci, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının sabiq Prezidenti Corc
Buş Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyevi öz ölkəsinə dəvət etməklə
kifayətlənməmiş, ulu öndərin öz
şəxsi kateri ilə gəzintisini də təşkil
etmişdi. Corc Buş ulu öndər haqqında demişdi: “Heydər Əliyev Cənubi
Qafqazda uzun müddət ərzində
ən əsas şəxsiyyət olmuşdur. Bu
günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın bəhrələndiyi
dostluq əlaqələrinin qurulmasında və
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasında onun şəxsi səyləri həyati
əhəmiyyət daşımışdır”.
İkinci, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin AŞPA-dakı parla-

ment nümayəndəlikləri arasında
ən səmərəli fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirən Avropa rəsmiləri ona
heç kəsə verilməyən bir səlahiyyət
vermişdilər. Prezident İlham Əliyev
bundan sonra ömrü boyu istənilən
zaman, istənilən müddətə AŞPA
qərargahına icazəsiz daxil ola bilər.
Bu qarşılıqlı inam və etimad
haradan qaynaqlanır? Cavab sadədir.
Şərq və Qərbin aparıcı ölkələri ilə
münasibətlərin tənzimlənməsi və
əməkdaşlıq prinsipi ilə qarşılıqlı
əlaqələrin qurulması Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətinin
əsas prioritetlərindən biridir. Beləliklə,
Azərbaycanın xarici siyasətinin
istiqamətlərindən biri Qərb dövlətləri,
xüsusilə də Avropa İttifaqı ölkələri
ilə münasibətlərin genişləndirilməsi
olmuşdur. Avropa dünyanın siyasi-iqtisadi, humanitar-sosial sahələrdə ən
inkişaf etmiş mərkəzlərindəndir.
Azərbaycan Respublikasının Qərbi
Avropa ölkələri ilə olan münasibətləri
daim öz müsbət nəticələrini verir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Statistika Departamentinin bölgüsünə əsasən
müasir dövrdə Qərbi Avropa ölkələrinə
Birləşmiş Krallıq, Fransa, Almaniya,
Avstriya, İsveçrə, Belçika, Niderland və Lüksemburq daxildir. Həmin
ölkələrin hamısı ilə rəsmi Bakının
dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri
vardır. Müasir beynəlxalq münasibətlər
sistemində Qərbi Avropa ölkələri

Avropa İttifaqı ilə yaxın əməkdaşlıq, əlbəttə, Azərbaycanın
müasirləşməsinə, o cümlədən gənc nəslə, təhsil potensialına
ciddi töhfə verəcək. Biz İtaliya –Azərbaycan Universitetindən,
Azərbaycan –Fransız Universitetindən danışdıq. Həmçinin
Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələr Azərbaycan cəmiyyətinin dünyəvi
xarakterini gücləndirəcək. Bu, bizim dövlət siyasətimizin
önəmli tərkib hissəsidir. Bu dövlət siyasəti Azərbaycan əhalisi
tərəfindən geniş şəkildə dəstəklənir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

siyasi və iqtisadi potensiallarına görə
dünyanın aparıcı dövlətləri sırasında
yer alırlar.
Daha mühüm bir faktı – “Bakı
prosesi”ni də yada salaq. Belə ki,
2008-ci ilin 2–3 dekabr tarixində
ölkəmizdə təşkil olunan Avropa
Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət
nazirlərinin konfransına Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq 10
İslam ölkəsi də dəvət edilmişdi. İslam
dövlətlərinin iştirakı ilə mədəniyyət
nazirlərinin konfransı yeni bir formata transformasiya olunmuşdu.
Avropa və ona qonşu regionlardan
48 ölkənin, 8 beynəlxalq təşkilatın
və bir sıra beynəlxalq qeyri-hökumət
təşkilatlarının yüksək səviyyəli
nümayəndələrinin iştirak etdiyi bu
konfransda “Mədəniyyətlərarası
dialoqunun təşviqinə dair Bakı
Bəyannaməsi” qəbul edilmişdi.
“Bakı Bəyannaməsi” ilə sivilizasiyalar arasında dialoqun inkişafını
nəzərdə tutan “Bakı prosesi”nin və
bu prosesin inkişafına hədəflənmiş
“Sənətçilər dialoq naminə” layihəsinin
əsası qoyulmuşdu. “Bakı prosesi”nin
davamlılığını təmin etmək məqsədilə
2009-cu il 13–15 oktyabr tarixində
Bakıda keçirilmiş İslam ölkələrinin
mədəniyyət nazirlərinin VI Konfransında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
10-dan çox Avropa dövləti də iştirak
edirdi. Konfrans çərçivəsində iştirak
edən Avropa Şurasına üzv dövlətlər

ilə İslam Konfransı Təşkilatına üzv
dövlətlər arasında mədəniyyətlərarası
dialoqa dair birgə kommunike qəbul
edilmişdi.
Bundan başqa, Azərbaycan
Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinə
sədrlik etdiyi müddətdə də Qərb
ölkələri ilə münasibətlərimizin daha
da dərinləşməsi istiqamətində yeni
addımlar atılmışdı.
Ancaq bütün bunlar o demək
deyil ki, biz Qərbdəki hansısa anti
-Azərbaycan qüvvələrin və erməni
lobbisinin maddi vəsaiti ilə, onların
təsiri altında fəaliyyət göstərən QHT,
fraksiya və ya parlamentarilərin
ölkəmiz haqqında yaydıqları
cəfəngiyyatları cavabsız qoyacağıq.
Qətiyyən belə deyil. Azərbaycan
öz haqq yolunu qətiyyətlə davam
etdirəcək və bizə qarşı atılan istənilən
qərəzli addımın qarşısı alınacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti ötən il
dekabrın 15-də, Avropanın “paytaxtı”
Beüsseldə İtaliyanın “İl Sole 24
Ore” qəzetinə müsahibə verərkən
açıq şəkildə söylədi ki, bəzi Avropa
qurumları Azərbaycan haqqında
verilmiş səhv məlumatlar əsasında
qərar qəbul edirlər. Onlara verilən
məlumatların əksinə olaraq, bizim
ölkəmizdə bütün insan hüquqları
qorunur: “Biz avropalı tərəfdaşlarımızı
inandırmağa müvəffəq olduq ki, onların məlumatı əsasən səhv ssenariyə
əsaslanıb və biz genişmiqyaslı siyasi
və iqtisadi islahatlar həyata keçirdik.
İkincisi, əgər siz mahiyyətə diqqət
etsəniz, görərsiniz ki, Ermənistanda
insan haqları və siyasi azadlıqlar
kobud şəkildə pozulur. Məsələn,
siyasi partiyaların çoxlu təmsilçiləri
həbsdədir. Əsas siyasi partiyaların
liderlərinə qarşı cinayət işləri açılıb.
Ermənistanda repressiyalarla bağlı
böyük ictimai narazılıq var və bütün
bunlar açıq-aşkar faktlardır. Lakin
Ermənistanın sanki bir daimi çətiri
var, orada nə baş verməyindən asılı
olmayaraq, o, demokratiya hesab
olunur. Bir növ ikili standartlar...”

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın müstəqillik illərində yürütdüyü xarici siyasət kursu dünyanın
bütün dövlətləri ilə, eləcə də əsas və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurulmasına yönəlib. Bu, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin uzaqgörənliklə yaradaraq həyata keçirdiyi, hazırkı Prezident, müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi kurs olaraq son
illərdə ölkəmizə böyük hörmət və nüfuz qazandırıb. Artıq məhz bu siyasi kurs
nəticəsində dünyanın həm Qərb, həm də Şərq istiqamətləri üzrə çox geniş siyasi, iqtisadi və humanitar əlaqələr qurulub.

Ölkəmizin ABŞ-la münasibətləri
daha da möhkəmlənməkdədir
Bu günlərdə ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu
göndərməsi də Azərbaycanın həyata keçirdiyi
siyasi kursun nə qədər düzgün olduğunu bir
daha təsdiq edir. Təbiidir ki, Azərbaycan dünyanın supergüclərindən biri olan ABŞ-la daim
sıx münasibətlər saxlayıb. Müstəqillik illərində
yaradılmış bu münasibətlər nəticəsində həm
Vaşinqton, həm də Bakı ciddi siyasi, iqtisadi
dividendlər qazanıb. Elə ABŞ Prezidentinin
təbrik məktubunda da bu qeyd edilir. Prezident
Bayden bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları
ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasından ötən 30
il ərzində enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi
və beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində
əməkdaşlıq öz bəhrəsini verir, Azərbaycan
Avropa və dünya bazarlarının təhlükəsizliyinin
təmin olunması və sabitləşdirilməsində önəmli
rol oynayır.
Məktubda daha sonra deyilir:
“Azərbaycanın Ukraynanın suverenliyinə
dəstəyi, habelə Ukraynaya göstərdiyi humanitar və enerji sahəsində yardımı vacib
ismarıc verir. Biz, həmçinin Sizin terrorizmə
qarşı qlobal mübarizəyə verdiyiniz əhəmiyyətli
töhfələrinizi təqdir edirik.
İndi Cənubi Qafqazda davamlı sülhə
nail olmaq üçün mühüm imkana bəslənən
ümid zamanıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları
bütün Qafqaz və Trans-Xəzər regionunun
çiçəklənməsinə imkan verəcək Azərbaycan
ilə Ermənistan arasında diplomatik təmasların
intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası əlaqələrinin
qurulmasına kömək etməyə hazırdır. Biz
Azərbaycanı bütün azərbaycanlıların hüquq
və fundamental azadlıqlarını qoruyan demokratik idarəetmə və islahatlar istiqamətində
məqsədyönlü addımlar atmağa dəvət edirik”.
ABŞ Prezidenti qeyd edib ki, Rusiyanın
Ukraynaya qarşı müharibə ilə beynəlxalq

təhlükəsizliyin əsas sütunlarını sıradan
çıxarmağa çalışdığı bu qlobal qeyri-sabitlik dönəmində Amerika Birləşmiş Ştatları
Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinə öz
dəstəyini bir daha təsdiqləyir.
Məktubda, həmçinin ABŞ-ın qarşıdan gələn
illər və onilliklərdə Azərbaycanla münasibətləri
daha da genişləndirmək arzusu ifadə olunub. Təbii ki, Vaşinqtonun rəsmi Bakı ilə
münasibətləri genişləndirmək istəyi ölkəmizin
demokratiya, insan haqlarına hörmət yolu ilə
inadla irəliləməsi, iqtisadi, sosial, idarəetmə
və digər sahələrdə genişmiqyaslı islahatlar
həyata keçirməsi ilə bağlıdır. Son 30 ildə,
Azərbaycan ABŞ-la, eyni zamanda, müdafiə
və təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi, sülhyaratma əməliyyatları, terrorizmə qarşı mübarizə
və digər sahələrdə də əməkdaşlıq edib. Bu
əməkdaşlıq daim qarşılıqlı hörmətə əsaslanıb.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan 2020-ci ildə
özünün ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən
sonra müstəqilliyini daha böyük inadla qoruyacaq və beynəlxalq tərəfdaşlarla, o cümlədən,
ABŞ-la münasibətlərini daha yaxşı əsaslarla
möhkəmləndirəcək.

Əziz ƏLƏKBƏRLİ,
Milli Məclisin deputatı

Şuşaya səfərin yaratdığı hissləri
sözlə ifadə etmək çətindir
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı nəzdində fəaliyyət göstərən kino
məktəbinin direktoru, rejissor Oleq Səfərəliyev də V “Xarıbülbül” festivalının
qonaqları arasında idi. Festivalın yaratdığı təəssüratı bizimlə bölüşən rejissor
bildirdi ki, Şuşaya ilk dəfə gedirdim. Məni bürüyən hissləri və emosiyaları
ifadə etməyə söz tapa bilmirəm.

Bir tərəfdən, bu şəhərin tarixiliyini hiss etdim, digər tərəfdən də bu şəhərin bərpası və
onun təkcə mədəniyyət mərkəzinə deyil, həm
də ölkəmizin özünəməxsus turizm mərkəzinə
çevrilməsi yönümündə aparılan işlərin miq-

yasına heyrətləndim. Burada çox böyük işlər
görülür.
O. Səfərəliyev tezliklə Şuşa şəhəri haqqında təkcə tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsini
deyil, həm də hazırda burada “qaynayan”
mədəni həyat hadisələrinin əksini tapacaq
yeni filmlərin nümayiş etdiriləcəyinə əminliyini
də bildirdi.
Xatırladaq ki, Şuşa şəhərində V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalı Heydər
Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Şuşa
Dövlət Qoruğunun birgə təşkilatçılığı ilə baş
tutub. Burada xarici ölkələrdən, eləcə də
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan
folklor kollektivləri, musiqiçilər və rəqs qrupları iştirak etdilər.

ABŞ-ın Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin qurulmasına
kömək etməyə hazır olması bu ölkənin bölgədə sülhün ADAU-da “Qarabağın təbiəti və
ekologiyası” adlı kitabın təqdimatı keçirilib
təmin olunmasına böyük dəyər verdiyini göstərir
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin yaradılmasından ötən 30 il əlaqələrimizin
möhkəmlənməsi və inkişafı baxımından uğurlu bir tarixdir.
Müstəqilliyimizin ilk illərindən başlayaraq ABŞ Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü və torpaqlarımızın danışıqlar yolu ilə işğaldan azad edilməsi prosesində ölkəmizin mövqeyini həmişə
dəstəkləyib. Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Milli Məclisin
deputatı Azər Badamov söyləyib.
Deputat bildirib ki,
müstəqilliyimizin ilk illərində
Azərbaycanın iqtisadiyyatının
inkişafının təməlində dayanan və
onurğa sütunu təşkil edən “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanmasında ABŞ
yaxından iştirak edib, karbohidrogen
resurslarımızın dünya bazarlarına
ixracını təmin edən neft-qaz boru
kəmərlərinin tikintisini dəstəkləyib. Bu
illərdə Azərbaycan-ABŞ münasibətləri
yüksələn xətlə inkişaf edərək strateji xarakter alıb. Amerika Birləşmiş
Ştatları Azərbaycanın ərsəyə gətirdiyi
Cənub-Şimal və Qərb-Şərq nəqliyyat
dəhlizlərinin tikintisi ilə bağlı layihələri
də dəstəkləyib, Avropanı Asiya
ilə birləşdirəcək bu yolların artan
əhəmiyyətini müsbət dəyərləndirib.

Azərbaycan da öz növbəsində
beynəlxalq terrorizmə qarşı
mübarizədə yaxından iştirak edib.
Ölkəmiz 1999-cu ildən başlayaraq
Kosovoda, İraqda, Əfqanıstanda,
Cənubi Sudanda beynəlxalq
koalisiyaların tərkibində sülhməramlı
missiya yerinə yetirib. Ötən 30 ildə
Azərbaycanın ərazisinin işğal altında
qalmasına baxmayaraq, beynəlxalq
missiyaların iştirakçısı olması ABŞ
tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.
“2020-ci ildə torpaqlarımızın
işğaldan azad edilməsi ilə başa çatan
44 günlük Vətən müharibəsində
yaratdığımız yeni reallıq Amerika
Birləşmiş Ştatları tərəfindən də
qəbul olunub. Müstəqillik Günü

münasibətilə ABŞ Prezidenti Cozef
Baydenin Prezident İlham Əliyevə
ünvanladığı təbrik məktubunda
Azərbaycanla Ermənistan arasında
təmasların intensivləşdirilməsinin
Cənubi Qafqazda davamlı sülhə
nail olmaq üçün mühüm imkan kimi
qiymətləndirilməsi, bunun bütün
Qafqaz və Trans-Xəzər regionunun
çiçəklənməsinə imkan verəcəyi
qənaətində olması və bu mənada
Azərbaycanın sülh təşəbbüslərini
dəstəkləməsi, iqtisadi, nəqliyyat və
insanlararası əlaqələrin qurulması
istiqamətində gördüyü işlərə kömək
etməyə hazır olduğunu bildirməsi
ABŞ-ın bölgədə yaratdığımız yeni
reallığa uyğun uzunmüddətli sül-

hün təmin edilməsinə böyük dəyər
verdiyinin göstəricisi hesab edirəm.
Azərbaycanın regionda təhlükəsiz
əməkdaşlığın yaradılması ilə bağlı
təşəbbüsləri beynəlxalq normalara
uyğundur və Ukrayna müharibəsi
ilə əlaqədar dünya nizamında baş
verən hadisələr müstəvisində yeni
əməkdaşlıq, sülh regionunun yaradılmasına yönəlib”, - deyə Azər Badamov qeyd edib.
Deputat diqqətə çatdırıb ki, dünya
nizamında baş vermiş hadisələr
yeni təhlükəsiz əməkdaşlığın və
iqtisadi əlaqələrin davamlılığı üçün
perspektivlər vəd edən Cənubi
Qafqaz regionunda dayanıqlı sülhün təmin olunmasını zəruri edir.
Azərbaycanın niyyəti və gələcəyə
baxışları ölkəmizin vasitəsilə dünyanı birləşdirməklə bağlıdır. Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti təbrik
məktubunda ölkəmizin bu mövqeyinin əhəmiyyətinə toxunaraq, planlarımızın reallaşdırılmasında dəstək
verməyə hazır olduğunu bildirməsini,
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın
möhkəmlənməsinə və inkişafına
böyük dəyər verdiyini vurğulamasını
həm də ABŞ-ın regiona baxışların
ifadəsi kimi qiymətləndirmək olar.

Qələmə aldı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində
(ADAU) Bəxtiyar Hüseynovun
müəllifi olduğu “Qarabağın təbiəti və
ekologiyası” adlı kitabın təqdimatı
keçirilib. Təqdimatda ADAU-nun
professor-müəllim heyəti və tələbələr
iştirak ediblər.
Təqdimat mərasimində çıxış edən
rektor İbrahim Cəfərov kitabın həm elmi
əsər, həm də dərs vəsaiti kimi qiymətli
mənbə olduğunu diqqətə çatdırıb. Kitabda
Qarabağın əsrarəngiz təbiəti və ekologiyası,
işğaldan sonrakı bərpa dövründə aparılan
quruculuq işləri də önə çəkilib. Rektor
deyib ki, kitabda müəllifin “Qarabağ
Azərbaycandır” mövzusunda silsilə şeirləri
və “Üzün gülsün, Qarabağ” adlı geniş həcmli

lirik poeması da yer alıb.
Sonra çıxış edən Universitetin Ekologiya
kafedrasının müdiri Musa Bayramov, assistent Mədinə Abışova və digər natiqlər kitab
haqqında fikirlərini səsləndiriblər.
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1989-1991-ci illərin may ayında Şuşada və Qarabağın digər
şəhərlərində keçirilən beynəlxalq musiqi festivalı 30 illik
fasilədən sonra Şuşada Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən
təşkil edilib.
Prezident İlham Əliyevin 2021-ci
mayın 7-də imzaladığı sərəncamla
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
elan edilmiş Şuşa şəhərinin qorunması,
bərpası, öyrənilməsi, inkişafı və təbliği
sayəsində hazırda mühüm tədbirlər
həyata keçirilir. Danılmaz faktdır ki,
Şuşa işğaldan azad olunduqdan dərhal
sonra mədəniyyət paytaxtımızda sürətli
bərpa-quruculuq işlərinə start verilib,
bütün sahələr üzrə kompleks layihələr
reallaşdırılır. Şəhərin əsl tarixi simasının bərpası yönündə nəhəng layihələr
gerçəkləşdirilir. “Xarıbülbül” festivalı
və digər layihələrin həyata keçirilməsi
Azərbaycan xalqının mənəvi, tarixi,
mədəni irsinin dünyada tanıdılmasına, qorunaraq gələcək nəsillərə
ötürülməsinə misilsiz töhfədir.
2022-ci il mayın 12-də V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalının
açılışı baş tutdu. Mərasimin açılışında
Prezident İlham Əliyev və Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyeva,
mədəniyyət, ictimaiyyət nümayəndələri,
xarici qonaqlar iştirak edirdilər. Festivala
10 ölkədən müxtəlif folklor üslublarında
musiqiçilər, rəqs kollektivləri, həmçinin
Azərbaycanın müxtəlif regionlarından folklor kollektivləri qoşulmuşdu.
Festival çərçivəsində Cıdır düzündə
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların musiqi yaradıcılığı “Azərbaycan
musiqisində multikulturalizm” mövzusunda təqdim edildi, eləcə də, xalq
mahnıları və klassik musiqidən ibarət
proqram təşkil olundu.
Füsünkar təbiəti ilə göz oxşayan,
qeyri-adi gözəlliyi ilə seçilən, qədim
Şuşa şəhərində təşkil olunan bu gözəl
musiqi bayramında iştrak etmək mənim
də qismətimə düşdü. Hər zaman öz
təbii gözəlliyi ilə diqqət çəkən Şuşa
insan ruhunu, sözün əsl mənasında,
ovsunlayır, onun qəlbini və düşüncəsini
fəth edir. Bəlkə elə buna görədir ki,
ömründə bir dəfə belə olsun Şuşaya
səfər edən insan artıq heç vaxt onu
unuda bilmir, insanların qəlbində və
düşüncəsində özünə əbədi yer tutur.
Mən də bu gözəl, füsünkar
təbiətdən ilhamlanaraq, Şuşanın
Cıdır düzündə keçirilən festivaldakı
rəngarəg çıxışlar haqqında öz fikirlərimi
oxucularla bölüşmək istəyirəm. Öncə
qeyd edim ki, “Xarıbülbül” Beynəlxalq
Folklor Festivalının keçirilməsinin çox
böyük tarixi əhəmiyyəti var. Qaraba-

ğın incisi, Azərbaycanın mədəniyyət
beşiyi olan Şuşa ölkəmizin qədim
tarixini özündə yaşadır. Eləcə də, bu
şəhər milli mədəniyyətimizin mərkəzi,
poeziyamızın və musiqimizin beşiyidir. Məhz ona görə Şuşanı Qarabağın

Mali, Türkiyə, Özbəkistan, Gürcüstan, Tunis, Misir və Pakistandan olan
musiqiçilər, rəqqasə və müğənnilər
dəvət edilmişdi. Üç gün ərzində festival
səhnəsində təkcə Azərbaycanın deyil,
həmçinin dəvət olunmuş digər ölkələrin
ən yaxşı musiqi kollektivlərinin uğurlu
çıxışları dinləyicilər tərəfindən böyük
rəğbətlə qarşılandı. Onlar öz ölkələrinin
folklorunu, xalq musiqisinin digər müasir
musiqi janrları ilə sintezini məharətlə
təqdim etdilər. Festival çərçivəsində
keçirilən tədbirləri dövlət rəsmiləri ilə yanaşı, Azərbaycanın yaradıcı ziyalıları –

məhz bu gün Şuşada, Cıdır düzündə
səslənərkən xalqın qalib obrazını yaradırdı. Təbii ki, bu da qürurverici anlar
idi.
Daha sonra Azərbaycanın Xalq artisti Polad Bülbüloğlunun ifasında “Çal
oyna” xalq mahnısı, “Cəngi” Estrada
Folklor Rəqs Ansamblının “Tənzərə”,
Əməkdar artist Şirzad Fətəliyev və
nəfəs alətləri qrupunun “Turacı” xalq
rəqsləri də böyük coşqu ilə qarşılandı.
Malinin “Şeyx Tidiane Sek” etnocaz qrupu “Sanqa Bo” kompozisiyasını,
“Pakistan rəngləri” qrupu “Bhanqra”

“Xarıbülbül” festivalı
xoş günlərin müjdəsidir

döyünən ürəyi adlandırırlar. Şuşanın
bərpası, dirçəldilməsi, tarixi simasının
qaytarılması regionun mədəniyyət
mərkəzinin yenidən dirçəldilməsi
deməkdir. Bu, həm də milli qürurumuzun, mənliyimizin, mədəniyyətimizin,
incəsənətimizin, tariximizin bərpa
edilməsi, yenidən yüksəliş mərhələsinə
daxil olmasıdır.
“Xarıbülbül” festivalının iştirakçılarının çıxışlarını iki yerdə – Cıdır düzündə
və dünya şöhrətli Azərbaycan bəstəkarı
Üzeyir Hacıbəylinin abidəsi yaxınlığında
quraşdırılmış kiçik səhnədə dinlədik.
Festival tədbirlərinə Azərbaycan,

yazıçılar, bəstəkarlar, jurnalistlər, habelə
Şuşada xidməti borcunu yerinə yetirən
Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları çox qürur duya-duya, fəxarət hissi
ilə izləyirdilər. Festivala Mədəniyyət
naziri Anar Kərimov da qoşulmuşdu.
Festivalın açılış konserti Fikrət
Əmirov adına Azərbaycan Dövlət
Mahnı və Rəqs Ansamblının ifasında “Vətən süitası” ilə başladı. Daha
sonra Azərbaycan Milli Konservatoriyasının məzunları, Əməkdar artistlər
İlkin Əhmədov, Babək Niftəliyev və
Səbinə Ərəblinin ifasında “Qarabağ
şikəstəsi” səsləndi. “Qarabağ şikəstəsi”

rəqsini, “Melitassi” Gürcü Folklor Rəqs
Ansamblı “Svanuri” rəqsini, həmçinin
Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı
avar xalq rəqsini, Tunisin “Yuma” dueti
“Smek” kompozisiyasını, Özbəkistanın
“Baxor” Dövlət Rəqs Ansamblı isə
“Bayot” xalq rəqsini təqdim etdilər.
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
ən qədim sahələrindən biri olan şifahi
ənənəli aşıq sənətinin tanınmış ifaçıları
möhtəşəm şəkildə çıxış etdilər.
Festival ikinci günü işini dünya
şöhrətli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir
Hacıbəylinin abidəsi yaxınlığında quraşdırılmış kiçik səhnədə davam etdirdi.
Burada həm Azərbaycan, həm də xarici
caz qrupları öz rəngarəng ifalarını
dinləyicilərə təqdim etdilər.
XVIII əsrin II yarısından Şuşa musiqi
mərkəzinə çevrilmiş və Azərbaycan musiqisinin yüksəlişinə səbəb olmuşdur.
Bu gün böyük qürur hissi ilə bildirmək
istəyirəm ki, Cıdır düzündə “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalının
keçirilməsi hələ başlanğıcdır. Bundan
sonra Azərbaycanda bayram bayrama
qarışacaq, böyük layihələrimiz hazırlanacaq. Qədim odlar yurdunun növrağı
hələ qabaqdadır. “Xarıbülbül” musiqi
festivalı isə o xoş günlərin müjdəsidir.

Siyavuş KƏRİMİ,
Azərbaycan Milli
Konservatoriyasının rektoru,
Xalq artisti, professor

Nəsimi rayonunda yeni
“Abad həyət” istifadəyə verilib
Paytaxtın Nəsimi rayonunda küçə və parkların, məhəllə və binaların
abadlaşdırılması, həyətlərin yenidən qurulması, yeni infrastrukturların
yaradılması, yaşıllıqların salınması işləri uğurla davam etdirilir. Həyata
keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində Moskva prospekti boyunca 600-dən
artıq sakinin yaşadığı 90 və 92 saylı binaların əhatə etdiyi ərazidə abadlıq və
yenidənqurma işləri bugünlərdə başa çatdırılıb, həyət sakinlərin istifadəsinə
verilib.
Hər iki binanın fasadları
və dam örtükləri əsaslı təmir
edilib, yeni yağış suları axıdan
borular və navalçalar quraşdırılıb, giriş qapıları və pilləkən
qəfəslərinin pəncərələri
dəyişdirilib. Əraziyə 2 min
kvadratmetrlik asfalt örtüyü
çəkilib, 1500 kvadratmetrlik
qazon, 500 kvadratmetrlik
tamet daşı, 300 metrlik bardür
döşənib. Həyətin istinad divarı
bərpa olunaraq aqlay daşla üzlənib, əlillərin sərbəst
hərəkəti üçün panduslar
quraşdırılıb. Müxtəlif yerlərdə
tullantıların atılması üçün zibil
qutuları qoyulub.

Sakinlərin dincəlibəylənməsi üçün binaların
qarşısında söhbətgah və
oturacaqlar qoyulub, müxtəlif
növ uşaq oyun elementləri
və idman qurğuları quraşdı-

R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”

Ölkəmizdə aqrar sahənin
inkişafına böyük önəm verilir

Qazaxda rayon icra
hakimiyyəti, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası
Folklor İnstitutu, Erzincan
Binali Yıldırım Universiteti,
Bakı Dövlət Universitetinin
Qazax filialı və “Aşıq
Şəmşir” Mədəniyyət
Ocağının birgə təşkilatçılığı
ilə Aşıq Şəmşir və Xalq şairi
Səməd Vurğunun xatirəsinə
həsr edilmiş “Aşıq sənəti
və yazılı ədəbiyyat”
mövzusunda Beynəlxalq
Elmi Konfrans keçirilmişdir.

Aqrar sahə tarixən Azərbaycanın aparıcı sahələrindən biri olub və
bu gün də belədir. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi
ilə son illər bu istiqamətdə mühüm islahatlar aparılıb və nəticədə
ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sahəsində ciddi keyfiyyət dəyişiklikləri
baş veribdir.

Qazaxda saz və söz sənətinə
dair beynəlxalq konfrans
Ədəbiyyat Muzeyində keçirilən konfransda Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Rəcəb Babaşov, icra aparatının məsul işçiləri,
qonaqlar və ictimaiyyət nümayəndələri, Qazax və Kəlbəcər aşıqları, ziyalılar, ağsaqqallar
iştirak etmişlər.
Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Qazax
şəhərinin mərkəzində yerləşən Şəhidlər
xiyabanını ziyarət edərək memorial önünə tər
qərənfillər düzmüş, torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin
əziz xatirəsini ehtiramla yad etmişlər.
Daha sonra tədbir iştirakçıları Ədəbiyyat
Muzeyinin foyesində Aşıq Şəmşirlə Xalq şairi
Səməd Vurğunun fotolarından, kitablarından
ibarət guşəyə, həmçinin Qazax Rayon İcra
Hakimiyyətinin dəstəyi, Qazax Dövlət Rəsm
Qalereyasının və Qazax Uşaq-Gənclər İnkişaf
Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən
“Səməd Vurğun və Aşıq Şəmşir dostluğu
sazın-sözün vəhdətində” adlı rəsm sərgisinə
baxmışlar.
Ədəbiyyat Muzeyinin akt zalında davam edən tədbirdə Qazax Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov çıxış
edərək konfrans iştirakçılarını, qonaqları salamlamış, səmimi ürək sözlərini çatdırmışdır.
Aşıq Şəmşir və Xalq şairi Səməd Vurğunun
xatirəsinə həsr edilmiş “Aşıq sənəti və yazılı
ədəbiyyat” mövzusunda keçirilən Beynəlxaq
Elmi Konfransın əhəmiyyətindən söz açan
icra hakimiyyətinin başçısı bu günün qazaxlıların yaddaşına tarixi gün kimi yazıldığını
diqqətə çatdırmışdır.
Rayon rəhbəri demişdir ki, 2009-cu il
sentyabrın 30-da Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın yüksək diqqət və qayğısı
sayəsində Azərbaycan mədəniyyətinin
tarixinə daha bir parlaq səhifə yazılmışdır.
UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin
Qorunması üzrə Komitəsinin həmin gün
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu-Dabi
şəhərində keçirilən 4-cü sessiyasında qurumun yekun qərarına əsasən Azərbaycanın
aşıq sənəti UNESCO-nun Qeyri-Maddi

rılıb. Abadlıq işləri aparılan
ərazidəki yaşıllıqların bərpası
ilə yanaşı, məhəllədə 50 ədəd
müxtəlif növ həmişəyaşıl
ağac, 500-dən artıq gülçiçək kolu əkilib. Yaşıllıqların

suvarılması üçün yeni şəbəkə
qurulub, yağıntı sularının
kənarlaşdırılması üçün
kanalizasiya xətti çəkilib.
Həyətin işıqlandırma sistemi
də təzələnib.
Rayonun mikrorayonlar
massivində aparılan abadlıqquruculuq və yenidənqurma
işlərini əhali böyük razılıqla
qarşılayır. Görülən bu işlərə
görə rayon sakinləri paytaxtın sosial inkişafını daim
diqqətdə saxlayan ölkə
başçısı İlham Əliyevə dərin
minnətdarlıqlarını bildirirlər.
Hazırda rayonun daha
bir neçə ünvanında abadlıqquruculuq və yenidənqurma
işləri aparılır.

Mədəni İrs Siyahısına daxil edilmişdir. Bu
hadisə aşıq sənətinin Azərbaycan mədəni
irsinin ən qədim nümunələrindən biri olduğunu beynəlxalq səviyyədə bir daha təsdiqləyir.
Bu uğur Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasətin və
xalqımızın mədəniyyətinə göstərdiyi yüksək
qayğının nəticəsidir.
Rəcəb Babaşov demişdir ki, yurdumuzda
Aşıq Şəmşir poeziyasının vurğunu olmayan, onun şəxsiyyətini sevməyən, şeirlərini
bilməyən, əzbərləməyən tək-tək aşıq olar.
Təkcə aşıqlar, şairlər deyil, bütövlükdə xalqımız Aşıq Şəmşiri sevir və onun adı gələndə
böyük qürur hissi keçirir. Bu gün deyə bilərik
ki, Xalq şairi, ölməz sənətkar Səməd Vurğun
və klassik aşıq sənətinin son nümayəndəsi
Aşıq Şəmşir qəlblərdə daim qoşa yaşayacaqlar.
Konfransda AMEA Folklor İnstitutunun
baş direktoru, akademik Muxtar Kazımoğluİmanov, Əməkdar jurnalist Adil Cəmil, BDU
Qazax filialının direktoru Arif Rüstəmov,
“Qazax” Xeyriyyə İctimai Birliyi idarə heyətinin
sədri İlham Pirməmmədov, Kırşehir Ahi
Evran Üniversitetinin professoru, doktor
Kubilay Kolukırık, Azərbaycan Jurnalistlər
Birliyinin sədri, “Ayna”, “Zerkalo” qəzetlərinin
təsisçisi və baş redaktoru Elçin Şıxlı, Ukrayna-Gürcüstan Beynəlxalq Universitetinin
professoru doktor Mahmud Kamaloğlu, “Aşıq
Şəmşir” Mədəniyyət Ocağının sədr müavini,
Yeni Azərbaycan Partiyası Kəlbəcər Rayon
Təşkilatının sədri Həbib Misirov, Erzincan
Binali Yıldırım Universitetinin professoru
doktor Ali Kafkasyalı, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan
Respublikasının Xalq rəssamı, Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının sədr müavini Ağaəli
İbrahimov və başqaları çıxış edərək tədbirin
əhəmiyyətindən, işığına yığışdıqları saz-söz
ustalarının qüdrətindən danışmış, yaradıcılığından nümunələr gətirmişlər.
Sonda “Səməd Vurğun və Aşıq Şəmşir
dostluğu sazın-sözün vəhdətində” adlı şeir və
rəsm müsabiqələrinin qalibləri mükafatlandırılmışlar.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Çətin pandemiya şəraitinə baxmayaraq, Azərbaycan kəndi 2021-ci ili
nəzərəçarpan uğurlarla yola salmışdır.
Belə ki, ötən il ərzində ölkədə buğda,
dən üçün qarğıdalı, şəkər çuğunduru,
kartof, meyvə və giləmeyvə, üzüm, yaşıl
çay yarpağı, tütün istehsalı və tədarükü
xeyli artmışdır. Bütövlükdə, 2021-ci
ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı
məhsullarının ümumi istehsal həcminin
dəyəri faktiki qiymətlərlə 9163,4 milyon
manat təşkil edib ki, bunun da 50,8
faizi heyvandarlıq, 49,2 faizi bitkiçilik
sahələrinin payına düşüb.
Ötən il Azərbaycanda kənd
təsərrüfatı, meşə və balıqçılıq
sahələrində yaradılan əlavə dəyərin
ÜDM-də payı 5,9 faiz təşkil edibdir.
2021-ci ilin yanvar–dekabr ayları
ərzində 877,2 milyon ABŞ dolları
həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu
ixrac edilib. 2021-ci ildə kənd təsərrüfatı
məhsulları ixracının həcmi özündən
əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətdə
dəyər ifadəsində 15,1 faiz artıb.
Azərbaycan iqtidarı kənd təsərrüfatı
sahəsində əldə olunmuş uğurlarla
kifayətlənmək fikrində deyil. Bu gün
ölkəmizdə aqrar sektorda modern
idarəçilik modelləri yaradılır. Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkəmizdə
“ağıllı kənd” və “ağıllı şəhər”lərin qurulması layihələri böyük uğurla reallaşır.
Bu mühüm işlər, əlbəttə, Azərbaycanın
idarəçilik və modern texnologiyaların
tətbiqi istiqamətində yüksək intellektual
və kreativ ideyalara nə qədər açıq olduğunu bir daha bariz şəkildə nümayiş
etdirir.

Xatırladaq ki, ötən il oktyabrın 26-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev və qardaş Türkiyə
Respublikasının Prezidenti hörmətli
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində həyata keçirilən
“ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində
görülən işlərlə yaxından tanış olublar.
Artıq orada tikinti-quruculuq işləri başa
çatdırılıb və Ağalı kəndi ilk sakinlərini
gözləyir.
Aqrar sektor xüsusi diqqət tələb
edən, daim yeniləşən bir sahədir.
Təqdirəlayiq haldır ki, ölkəmizdə aqrar
sektorun inkişafı ən yüksək dünya standartlarına uyğunlaşdırılır. Azərbaycan
bütün sahələrdə olduğu kimi, aqrar
sektorda da bütün dünyaya açıqdır və
bu sahədə özünün əldə etdiyi təcrübəni
həvəslə bölüşür, eyni zamanda digər
ölkələrdə qazanılan uğurlardan
bəhrələnməyə çalışır.
Azərbaycanın son illər aqrar
sahənin inkişafında böyük uğurlar əldə
edən İsrail ilə kənd təsərrüfatı üzrə
əməkdaşlığı daha da güclənmişdir. Yeri
gəlmişkən, bu il mayın 17-də Prezident
İlham Əliyev İsrailin Kənd Təsərrüfatı və
Kənd Yerlərinin İnkişafı naziri Oded Foreri qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla
İsrail arasında iqtisadi əlaqələrə
toxunulub, kənd təsərrüfatı sahəsində
həyata keçirilən əməkdaşlığın
perspektivlərindən danışılıb. İsrailin
müasir texnologiyalarının Azərbaycanın
kənd təsərrüfatında tətbiqi ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparılıb.
Görüş zamanı dövlətimizin başçısı
müasir dövrdə ərzaq təhlükəsizliyinin
bütün ölkələr, o cümlədən Azərbaycan

üçün də prioritet məsələ olduğunu qeyd
edib. Prezident İlham Əliyev yerli kənd
təsərrüfatı istehsalının və ixracatın
əhəmiyyətli dərəcədə artdığını vurğulayıb, eyni zamanda, idxaldan asılılığın maksimum dərəcədə azaldılması
istiqamətində də işlərin həyata keçirildiyini bildirib.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci
ilin payızında Azərbaycan xalqının
Qarabağda 44 günlük savaşda erməni
işğalından azad etdiyi ərazilərdə kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalının
yüksəldilməsi üçün yaxşı imkanlar yaranıb. İsrail şirkətləri Azərbaycanda əldə
edilən inkişafın böyük imkanlar yaratdığını nəzərə alaraq Qarabağ regionunda
əməkdaşlığa hazır olduqlarını bildiriblər.
Məlum olduğu kimi, bu günlərdə
Bakıda “Caspian Agro 2022” Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgisi
öz işinə başlayıb. Təsadüfi deyil ki, bu
mühüm tədbirdə İsraildən xeyli sayda
şirkətin nümayəndələri də iştirak edirlər.
Bu il mayın 19-da Prezident İlham
Əliyev Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və
Meşəçilik naziri Vahid Kirişçinin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini də qəbul
edib. Görüşdə ölkələrimiz arasında
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin
bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi
bildirilib, əməkdaşlığımızın gündəliyində
kənd təsərrüfatının mühüm yer tutduğu
qeyd olunub.
Prezident İlham Əliyev ermənilər
tərəfindən işğal dövründə ərazilərimizdə
kənd təsərrüfatı ilə bağlı hər şeyin
dağıdıldığını qeyd edib və azad olunmuş torpaqlarımızda digər sahələrlə
yanaşı, kənd təsərrüfatı ilə də bağlı
genişmiqyaslı işlərin planlaşdırıldığını
bildirib. Bu baxımdan, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə Türkiyə ilə kənd
təsərrüfatı sahəsində sıx əməkdaşlıq
və birgə fəaliyyətin həyata keçirildiyi
məmnunluqla vurğulanıb.
Söhbət zamanı Bakıda keçirilən
“Caspian Agro 2022” - Beynəlxalq
Kənd Təsərrüfatı Sərgisinin əhəmiyyəti
və Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı
və Meşəçilik nazirinin başçılığı ilə
nümayəndə heyətinin bu sərgidə
iştirakının önəmi qeyd edilib, Türkiyə
şirkətlərinin sərgidə geniş təmsil olunduqları bildirilib.
Prezident İlham Əliyev qeyrineft sektorunun ölkə əhalisinin
məşğulluğunun təmin olunması
baxımından əhəmiyyətli olduğunu

vurğulayaraq demişdir: “Əhalimizin
demək olar ki, yarısı kənd yerlərində
yaşayır. Ona görə də bu insanlar üçün
kənd təsərrüfatı əsas gəlir mənbəyidir...
Fermerlər hər hansı vergidən, o
cümlədən torpaq vergisindən azaddırlar. Həmçinin biz fermerlərə güzəştli,
aşağı faizlərlə kreditlər veririk. Bütün
bunlar kənd təsərrüfatının sürətli inkişafı
üçün imkanlar yaradır”.
Azərbaycan iqtidarı çalışır ki,
işğaldan azad edilən ərazilərdə hər
şey düzgün planlaşdırılsın və müasir
texnologiyalar tətbiq edilsin. Təsadüfi
deyil ki, Prezident İlham Əliyev bu il
mayın 6-da BMT-nin Ərzaq və Kənd
Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) baş
direktoru Qu Donqyunu videoformatda
qəbul edərkən bildirmişdir ki, ölkəmiz
aqrar sektorda ən yüksək texnologiyaların uğurla tətbiqinə çalışır.
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı
Təşkilatının baş direktoru öz
növbəsində deyib ki, Azərbaycanda
ərzaq sistemləri və kənd təsərrüfatının
inkişafı üçün böyük potensial var.
Azərbaycan dövləti və onun müdrik
lideri tərəfindən də güclü dəstəklənən
aqroelektron ticarət və ya rəqəmsal
kənd təsərrüfatı və ərzaq, habelə kənd
yerlərinin rəqəmsal inkişafı xüsusi
əhəmiyyətə malikdir.
Bu il mayın əvvəllərində Bakıda
“Gələcəyə baxış: Rəqəmsal kənd
təsərrüfatına keçid” mövzusunda
beynəlxalq konfrans keçirilib. Tədbirdə
çıxış edən kənd təsərrüfatı naziri İnam
Kərimov bildirib ki, rəqəmsal texnologiyalar kənd təsərrüfatı ilə yanaşı,
məşğulluq, ticarət, ətraf mühit və bazarlar üçün yeni bir fürsətdir.
Nazir sonra qeyd edib ki, ərzaq
təhlükəsizliyinin təmini və dayanıqlı
kənd təsərrüfatının qurulması əsas
hədəflər olduğundan investisiyaların əsas hissəsi rəqəmsal və ağıllı
kənd təsərrüfatının transformasiyasına yönəldilir. Əsas dövlət dəstəyi
mexanizmləri müasir əkinçilik və
bağçılıq texnologiyalarının tətbiqi üçün
innovasiya tərəfdaşlarının stimullaşdırılmasına istiqamətlənib. Fermerləri
rəqəmsal texnologiyalardan istifadə
etməyə təşviq etməklə yanaşı, onların maliyyə resurslarına və təlim
xidmətlərinə çıxışı təmin edilir.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”
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Zirvədən-zirvəyə
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,
professor, “Şərəf” və “Şöhrət” ordenli, UNESCO-nun “Sülh
artisti” Firəngiz Əlizadə əvəzsiz sənət inciləri, bənzərsiz üslubu
ilə adını dünya musiqi tarixinə yazdırıb.
İlk dinlənilən andan diqqət çəkən
özünəməxsus, dərin fəlsəfi məzmunu və
yüksək professionallığı ilə seçilən əsərləri
ona dünyada – ABŞ, İngiltərə, Fransa,
Almaniya, Misir, Türkiyə, Çexiya, Polşa,
Rumıniya və başqa ölkələrdə böyük şöhrət
qazandırıb, tanınmış Qərb dirijorlarının
konsert proqramlarında, musiqili teatrların repertuarında layiqli yer tutmasını
şərtləndirib. Böyük sənətkar Mstislav
Rostropoviç Firəngiz Əlizadənin “Bütün
dünya tərəfindən tanınan və qəbul edilən
istedadlı bəstəkar” olduğunu bildirib.
Hamburq Beynəlxalq Musiqi Nəşriyyatının
təmsilçisi doktor Hans Sikorski isə onu
“Mədəniyyətlərin dialoquna, Şərq və
Qərbin mənəvi dəyərlərinin qarşılıqlı
mübadiləsinə və bir-birini tamamlamasına böyük töhfə verən, Qərb bəstəkarlıq
məktəbi ilə Şərqin zəngin irsi olan muğamın təsirli sintezini reallaşdıran ustad”
adlandırıb.
Firəngiz Əlizadə ilə bağlı çox danışılıb,
yazılsa da, 75 illik yubileyi ərəfəsində onun
haqqında ürək sözlərimi deməyi, yaradıcılıq yoluna qısa nəzər salmağı özümə borc
bildim.
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, Azərbaycan
musiqi sənətində səmərəli fəaliyyət
göstərən görkəmli bəstəkar geniş yaradıcılıq diapazonuna malik ustad, cəmiyyətdə
isə səmimi, insanpərvər və kübar xanım
kimi tanınır.
Bəstəkarın yaradıcılığı barədə fikir
söyləyərkən, ilk növbədə, onun fəaliyyətini
Azərbaycan musiqisinin tarixi inkişafı, milli
bəstəkarlıq məktəbimizin təkamülü prosesi
və XX-XXI əsrlərin dünya musiqi konteksti
fonunda nəzərdən keçirə bilərik. Dahi
Qara Qarayevin uğurlu yetirmələrindən
olan Firəngiz Əlizadə XX əsr Azərbaycan
musiqi korifeylərinin ənənələrini XXI
əsrə çatdıran bəstəkar olmaqla bərabər,
həm də milli musiqimizi həmin nüfuzlu
sənətkarların fəth etdikləri zirvədə ümumdünya miqyasında təmsilçisidir.
Firəngiz xanım öz xalqının əsl
vətəndaşı olaraq bütün millətləri
birləşdirən bir sənət vasitəsilə ecazkar
Azərbaycan musiqi sədaları altında
ürəklərə yol tapa bilib. O, təkrarolunmaz
yaradıclığı, sənətə vurğunluğu ilə müasir
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dünya
miqyasında ən tanınmış simalarından biri
kimi şöhrət qazanıb.
Firəngiz xanım zəngin yaradıcılığı ilə
milli mədəniyyətimizi Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda parlaq şəkildə
təmsil edir. Mənəvi və əxlaqi keyfiyyətləri
özündə daşıyan əsərləri mötəbər konsert salonlarında böyük triumfla səslənir,
dünyanın ən adlı-sanlı musiqi ifaçılarının
repertuarını bəzəyir.
Firəngiz Əlizadə bir sıra xarici ölkələrdə “composer in residence”
(ölkənin rəsmi bəstəkarı) fəxri tituluna
layiq görülüb. Bəstəkarın əsərləri müxtəlif
millətlərdən olan insanların qəlbini fəth
edərək, sözün əsl mənasında, dünya musiqi xəzinəsinin sərvətinə çevrilib.
Bəstəkar olduqca məhsuldar bir
yaradıcılıq yolu keçib. Sənət fəaliyyəti,
yaratdığı musiqi əsərləri ilə, şübhəsiz ki,
Azərbaycan musiqisinin klassik irsinə
böyük töhfələr verib.
Son dərəcə ilhamlı, istedadlı bəstəkarpianoçu-pedaqoqun yaradıcı təbiəti,
emosional coşğunluğu, insanlarla ünsiyyət
qurmaq bacarığı kimi amillər onun yaradıcı
fəaliyyəti üçün bir stimuldur. Məhz buna
görə də Firəngiz xanımın şəxsiyyəti və
fəaliyyəti əsl məktəbdir.
Firəngiz Əlizadənin əsərlərindən

danışarkən, ilk növbədə, onun yaradıcılğının həm fəaliyyət dairəsi, həm mövzu, həm də janr baxımından çoxşaxəli,
çoxcəhətli olmasını qeyd etməliyik. Əlbəttə
ki, onun bir bəstəkar, pianoçu, dirijor,
musiqişünas, pedaqoq, ictimai xadim
kimi fəaliyyət sahələrini ayrı-ayrılıqda da
səciyyələndirə və hər bir sahə haqqında
olduqca geniş danışa bilərik. Lakin bütün
bunlar Firəngiz xanımın yaradıcılığında
dərin bir vəhdətdə özünü göstərir və bu
baxımdan bütün bu sahələrin qarşılıqlı
çarpazlaşması gözümüz önündə yaradıcı
şəxsiyyətin simasını canlandırır.
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasında bəstəkar
və pianoçu ixtisasları üzrə təhsil alan
(1965-1974) Firəngiz Əlizadə sənətdə
atdığı ilk addımlardan özünü geniş maraq
dairəsinə, orijinal dəst-xəttə, yüksək professional və intellektual səviyyəyə malik
bəstəkar kimi tanıtmağa nail olub. Daim
yaradıcılıq axtarışında olan bəstəkarın
əsərləri özünəməxsus üslub keyfiyyətləri,
musiqi dilinin xüsusiyyətləri, kompozisiya
quruluşu və ifaçılıq tərkibinin rəngarəngliyi
ilə diqqəti cəlb edib. Firəngiz Əlizadə
müraciət etdiyi janrları, ilk növbədə,
mövzu və obrazlar aləmi baxımından
zənginləşdirib.
Bəstəkarın yaradıcılığında yüksək
ideya, dolğun məzmun, obrazların dərin
emosional-psixoloji ifadəsi özünü qabarıq
büruzə verir. Firəngiz Əlizadənin əsərləri
onun yeni formalar, yeni konstruktiv
yollar axtarışını əks etdirməklə, müəllifin
yaradıcılığının genişmiqyaslı olduğunu
və rəngarəngliyini diqqətə çatdırır. Belə
ki, janrından asılı olmayaraq əsərlərini
bir məqsəd, bir amal – qədim muğam
sənətinin dərinliklərinə yönələn ortaq
köklər birləşdirir. Azərbaycan xalq musiqisi ilə bağlılıq bəstəkarın yazdığı hər bir
əsərin ayrı-ayrı elementlərində – melodiya,
məqam, harmoniya və s. özünü göstərir.
O, Azərbaycan muğamlarının məqam
xüsusiyyətlərinə dərindən yiyələndiyinə
görə, yaratdığı əsərlərin mahiyyəti də sırf
milli səciyyə daşıyır.
XX əsr məktəblərinə, cərəyan və
təmayüllərinə dərindən bələd olan, müasir
kompozisiya texnikasına mükəmməl
yiyələnən bəstəkar ən yeni yazı üsullarından sərbəst istifadə edir. Lakin heç zaman
milli zəmindən, xalq musiqisinin sağlam
köklərindən ayrılmır.
Şərq-Qərb konteksti Firəngiz
Əlizadənin yaradıcılığının dayaq nöqtəsinə
çevrilir. O, daim Şərqi Qərbə yaxınlaşdıraraq və Qərbi Şərqə tanıdaraq iki
mədəniyyət arasında körpü yaratmağa nail
olur. Qərbə xas olan müasir musiqi texniki
üslubu bəstəkarın yaradıcılığında özünü
qabarıq göstərir. Yeni tembr çalarları–
müxtəlif ştrixlər, səs bəzəkləri, gözlənilməz
səs ahəngi alətlərin ifa imkanlarını daha
parlaq, qabarıq şəkildə nümayiş etdirir.
Bəstəkar yaradıcılıq və ifaçılıq
fəaliyyəti ilə yanaşı, yeni musiqinin təbliği
və ifası, onun ictimaiyyət tərəfindən qəbul
olunması kimi bir sıra mühüm məsələlərin
də gerçəkləşməsinə mühüm vəzifə kimi
yanaşır. Bu da Firəngiz xanımın yaradıcılıq fəaliyyətinin yeni mərhələsini
şərtləndirir. Bu mərhələdə bəstəkarın
ictimai fəallığı, elmi baxışları, publisistik düşüncələri, öz əsərlərinin təbliği ilə
Azərbaycanı təmsil etməsi, nəhayət,
Vətəndən uzaq pedaqoji və bəstəkarlıq
fəaliyyəti sayəsində beynəlxalq miqyasda
şöhrət qazanması onu bir şəxsiyyət kimi
böyük nüfuz sahibinə çevirir.
Firəngiz Əlizadə qeyri-adi dərəcədə
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lkənin elmi ictimaiyyəti və neft sənayesi işçiləri görkəmli geoloqalim, AMEA-nın həqiqi üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru,
professor İbrahim Səid oğlu Quliyevin anadan olmasının 75 illiyini
sevgi-sayğılarla qeyd edir. Keçirilən yubiley tədbirlərində alimin zəngin və
mənalı ömür yoluna nəzər salınır, onun Azərbaycan neft-qaz elmi qarşısında
xidmətləri qədirbilənliklə vurğulanır.

İbrahim Quliyev 1947-ci ildə anadan
olub. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra
o, 1965-ci ildə Azərbaycan Neft-Kimya
İnstitutunun geoloji-kəşfiyyat fakültəsinə
qəbul olunub və dağ-mühəndisi, geofizik ixtisasına yiyələnib. Gənc geoloq
1970-ci ildə AMEA-nın Geologiya İnstitutunda əmək fəaliyyətinə böyük laborant
vəzifəsi ilə başlayıb, sonra kiçik elmi işçi
vəzifəsində çalışıb.

incə bir musiqiçidir, yaradıcılıq prosesində
zövqü və entuziazmi ilə təkcə tələbələrini
deyil, həmçinin dinləyicilərini də
məftun etməyi bacarır. Onun təvazökar
şəxsiyyətinin cazibə qüvvəsi, parlaq
istedadının coşğunluğu, ehtiraslı təbiəti,
eləcə də məsuliyyəti və ciddiliyi fəlsəfi
mənalandırmasına görə heç kəsi laqeyd
buraxmır.
Yubileyini qeyd etdiyimiz sənətkarın
yaradıcılığı kifayət qədər araşdırılsa da,
hələ açılmamış səhifələri çoxdur. Bu
səhifələri öyrənməyə, onların tədqiqinə
hər zaman ehtiyac duyulur. Firəngiz
Əlizadənin yaradıcılığını gələcək nəsillərə
tanıtmaq, onlara nümunə kimi göstərmək
biz musiqişünasların borcudur.
Beləliklə, Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən
bünövrəsi qoyulmuş məktəbin ən gözəl
ənənələrini yaşadan bir bəstəkar, pedaqoq, vətəndaş kimi Firəngiz Əlizadənin
yaradıcılığı Vətənimizin, millətimizin
mədəniyyəti tarixində bütöv bir mərhələdir.
Bu mərhələ kamil sənətkarın bugünkü fəaliyyəti ilə davam edir. O, indi də
mədəniyyətimizin tərəqqisi uğrunda
yorulmadan çalışaraq, XXI əsr musiqimizin
salnaməsini yaradan sənətkarlar sırasında
önəmli yer tutur. Bəstəkarın geniş aspektli
yaradıcılığı dərin professionalizmi ilə, eyni
zamanda, fikirlərinin orijinallığı, musiqisinin
rəngarəng palitrasında insanpərvərliyin,
mənəvi zənginliyin ifadəliliyi kimi amillərlə
diqqət çəkir.
Firəngiz Əlizadənin yaradıcılığında
diqqətçəkən bir məqamı da xatırlatmaq
istərdim. Bu, bəstəkarın ilk böyük həcmli
operasının–“İntizar”ın səhnələşdirilməsi ilə
bağlıdır. İki pərdə və yeddi şəkildən ibarət
sənət əsərində Azərbaycan tarixindən,
qan yaddaşımızdan bəhs olunur. Firəngiz
xanım vokal, ansambl nömrələri, xor
səhnələri vasitəsilə Qarabağda baş verən
hadisələri, tarixi faciələri təqdim edir. Bu
operanın son səhnəsində uzaqdan gələn
üzü bağlı ağ atlı oğlanın yaxınlaşdığı
görünür. Bu, üzü bağlı xilaskar qəhrəman
obrazı Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevi təmsil edir. O dövlət başçısını
ki, tariximizdə misli-bərabəri olmayan
möhtəşəm bir zəfərlə xalqımızın 30 illik
yurd, Vətən həsrətinə son qoydu, torpaqlarımızı qəsbkardan təmizlədi, Qarabağı
yadellilərin caynağından almaqla ata
vəsiyyətini yerinə yetirdi, “Şuşa, sən
azadsan!” sözləri ilə həmvətənlərimizin
müqəddəs arzusunu göyərtdi...
Ulu Tanrıdan yubilyara möhkəm
cansağlığı, uzun ömür diləyir, ondan
yeni sənət inciləri gözləyirik. İnanırıq ki, Firəngiz xanım bundan sonra da öz pərəstişkarlarını müxtəlif
səciyyəli, rəngarəng əsərləri ilə həmişə
sevindirəcək.

Jalə QULAMOVA,
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent, Azərbaycan
Milli Konservatoriyasının
etnomusiqişünaslıq kafedrasının
müdiri

qəbul edilən orijinal fiziki-kimyəvi modeli
hazırlanıb.
Xəzər dənizində subdəniz palçıq
vulkanlarının, palçıq vulkanı qazhidratlarının tapılması və geolojigeokimyəvi öyrənilməsinin dünya prioriteti İbrahim Quliyevə və onun AMEA
Geologiya və VNİİ Okeanologiya (Rusiya) İnstitutlarından olan həmkarlarına
məxsusdur. Geoloq alimin önəmli praktik

Mərkəzləri ilə beynəlxalq layihələrə inteqrasiyasına səbəb olub. O, Massaçusets
Texnologiyalar İnstitutu, Moskva Dövlət
Universiteti, Delft Texniki Universiteti,
Cənubi Karolina və Yuta Universitetləri,
Britiş Petroleum, Ekson, Teksako, Yunokal, AMOKO və s. kimi neft şirkətlərinin
Elmi mərkəzləri ilə birgə 30-dan çox
beynəlxalq elmi layihələrdə rəhbər və
məsul icraçı kimi iştirak edib.
Professor İbrahim Quliyev 1988-ci
ildən 1995-ci ilədək Azərbaycan Dövlət
Neft Akademiyasında (indiki Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) neft
və qazın geologiyası, geokimyası üzrə
mühazirələr oxuyub, diplomant və dissertantların hazırlanması ilə məşğul olub.
1994-cü ildə alim Azərbaycan AAK-nın Yer
Elmləri üzrə sədri və Ekspert Şurasının
üzvü təyin edilib. Eyni zamanda “Qeoloq Azerbaydjana” jurnalının redaksiya

Azərbaycan neft geologiyasının
görkəmli nümayəndəsi
Taleyini geologiya elminə bağlayan
İbrahim müəllim 1979-cu ildə Moskvada
“Faydalı qazıntı yataqlarının geokimyəvi
axtarış üsulları” mövzusunda namizədlik
dissertasiyası müdafiə edərək geologiyamineralogiya elmləri namizədi, 1989-cu
ildə “Alp dağlararası çökəkliklərin qaz
rejimi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək elmlər doktoru alimlik
dərəcələrini, 1999-cu ildə isə professor
elmi adını alıb. O, 2001-ci ildə AMEA-nın
müxbir üzvü, 2007-ci ildə həqiqi üzvü
seçilib.
Təbii qazların geologiyası və geokimyası, neft-qaz yataqlarının geologiyası və
palçıq vulkanizmi sahələrində tanınmış
alim olan İbrahim Quliyevin rəhbərliyi və
iştirakı ilə qarışıq zonaların qaz rejiminin öyrənilməsi üçün orijinal tədqiqatlar
aparılıb, karbon tərkibli qazın çıxma həcmi
kəmiyyətcə dəyərləndirilib və atmosferin
aşağı qatlarında paylanması öyrənilib. O,
AMEA Geologiya və Almaniyanın Təbii
Resurslar İnstitutlarından olan həmkarları
ilə birlikdə dünyada ilk dəfə Azərbaycan
palçıq vulkanlarından qazın çıxmasının
monitorinqinin elmi-texnoloji prinsiplərini
şərh edib və uzunmüddətli monitorinq
aparıb. Nəticədə, yer qazlarının həcmində
kosmik və geoloji faktlardan asılı olan
periodik dəyişmələrin olduğu göstərilib.
Bu elmi tədqiqatlar “greenhouse effekti”
mexanizminin öyrənilməsində əsas rol
oynayır.
Akademik İbrahim Quliyev həmkarları
ilə birlikdə palçıq vulkanlarının püskürmə
məhsullarının, süxurların, neftin, qazın
və suyun izotop-geokimyəvi tərkibinin
öyrənilməsi üçün ilk dəfə olaraq palçıq vulkanizminin ən güclü və böyük
paroksizmləri müfəssəl şərh edilən
püskürmə kataloqu tərtib edib. Bu
tədqiqatlar çöküntü süxurlarının spontan
həyəcanlanması və sıxlıq azalmasının modelini verib. Alim Cənubi Xəzər hövzəsində
böyük dərinlikdə sıxlıq azalma zonasının
olduğunu göstərib və palçıq vulkanının
beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən

əhəmiyyəti olan tədqiqatlarından biri
də Cənubi Xəzər hövzəsi timsalında
sürətlə çökən hövzələrin karbohidrogen sistemlərinin öyrənilməsidir. Onun
rəhbərliyi ilə sürətlə çökmə şərti daxilində
karbohidrogenlərin əmələgəlmə, miqrasiya
və yığılma sürətlərini, həmçinin miqyasını öyrənmək üçün orijinal tədqiqatlar
aparılıb, hövzə modelləməsi, geokimyəvi
və izotop tədqiqatları əsasında Cənubi
Xəzər hövzəsində karbohidrogenlərin
əmələgəlmə və toplanmasının limit
dərinlikləri, eləcə də geniş dərinlik intervalı
(16-18 km qədər) müəyyənləşdirilib. Bu
tədqiqatlar Azərbaycanda karbohidrogen
yataqları axtarışının effektivliyinin artırılmasına, quruda və dənizdə yeni neft-qaz
yataqlarının tapılmasına şərait yaradıb.
1985-ci ildən 2016-cı ilədək İbrahim
Quliyev Geologiya İnstitutunun elmi işlər
üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışıb. Onun fəaliyyəti elmi siyasətin əsas
istiqamətlərinin təyininə, eksperimental
bazanın inkişafına və yenilənməsinə, institutun strukturunun müasirləşdirilməsinə
və optimallaşdırılmasına, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına səbəb
olmuşdur. İbrahim müəllimin təşkilatçılıq
fəaliyyəti Geologiya İnstitutunun aparıcı
Universitetlər və Neft şirkətlərinin Elmi

heyətinin üzvüdür. İbrahim Quliyev 2006-cı
ildən SOCAR-ın nəşr etdiyi, Respublikada aparıcı elmi-texniki jurnal olan
“Azərbaycan Neft Təsərrüfatı” jurnalının
baş redaktoru vəzifəsində çalışır.
Akademik İbrahim Quliyev 2016-cı
ildən 2020-ci ilə kimi AMEA-nın Neft və
Qaz İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışıb. O, 2019–2021-ci illərdə AMEA-nın birinci vitse-prezidenti, hazırda isə vitse-prezident vəzifəsində çalışır. O, 2008-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar
elm xadimi”, 2010-cu ildə bir qrup alimlə
Cənubi Xəzər hövzəsinin palçıq vulkanizmi neftqazlılığının öyrənilməsi üzrə silsilə
işlərə görə müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Dövlət mükafatı laureatı adına
layiq görülüb. Soydaşımız 2014-cü ildə
Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının
xarici üzvü seçilib. Geoloq alim 2017-ci
ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib.
230-dan çох elmi məqalənin, o
cümlədən 11 monoqrafiyanın müəllifi olan
Azərbaycanlı alimin əsərlərinin böyük
bir hissəsi xaricdə çap olunub. Onun
rəhbərliyi ilə 10 fəlsəfə doktoru və 2 elmlər
doktoru yetişdirilib. Alimin tədqiqatlarının
nəticələri onlarca beynəlxalq konfrans
və simpoziumda (Веуnəlxalq qeoloji
konqreslər, Üzvi geokimya üzrə beynəlxalq
konqreslər, AAPG və EGU beynəlxalq
konfransları və s.) məruzə edilərək, dünyanın aparıcı elmi məcmuələrində dərc
olunub. Son illərdə İbrahim Quliyev doktorluq dissertasiyalarında opponentlik etmək
üçün Gürcüstana (Geologiya İnstitutu),
Rusiyaya (VNİGRİ, MDU) və Niderlanda
(Delft Texniki Universiteti) dəvət olunub.
Akademik İbrahim Quliyev tanınmış
alim, bacarıqlı təşkilatçı olmaqla yanaşı, həm də gözəl ailə başçısı, səmimi
insandır. Dünya şöhrətli geoloq alimi 75
illik yubileyi münasibətilə səmimi-qəlbdən
təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı və
elmi fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Səyyar görüşlərin əsas məqsədi
insanlara qayğı göstərməkdir

Bu virusa qarşı
vaksinasiya mövcuddur

Fövqəladə Hallar Nazirliyi
maarifləndirmə tədbirləri keçirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyəti qurumları
tərəfindən fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları barədə əhalinin maarifləndirilməsi məqsədilə silsilə
tədbirlər keçirilib.
Belə ki, FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin
mütəxəssislərinin də iştirakı ilə Şimal-qərb Regional Mərkəzi
tərəfindən Zaqatala rayonu Aşağı Tala kənd 3 və 5 saylı tam
orta məktəblərində, Sumqayıt Regional Mərkəzi tərəfindən Abşeron rayon Digah qəsəbə 6 saylı uşaq bağçasında, Qarabağ
Regional Mərkəzi tərəfindən Bərdə rayon Mirzalıbəyli kənd tam
orta məktəbində, Gəncə Regional Mərkəzi tərəfindən Gəncə
şəhəri Məhəmməd Füzuli adına 22 saylı tam orta məktəbində,
Şimal Regional Mərkəzi tərəfindən Siyəzən şəhər 4 saylı tam
orta məktəbində, Aran Regional Mərkəzi tərəfindən Ağdaş
şəhər Müşviq İsayev adına tam orta məktəbində maarifləndirmə
tədbirləri keçirilib.
Tədbirlərin keçirilməsində məqsəd baş verə biləcək təbii və
texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrlə bağlı zəruri davranış
qaydaları barədə vətəndaşlara müvafiq biliklərin verilməsi olub.
Tədbirlərdə fövqəladə halların təsnifatı, yanğınlar, zəlzələ,
torpaq sürüşməsi, sel və daşqınlar və ölkəmiz üçün xarakterik
olan digər fövqəladə hadisələrlə bağlı geniş məlumat verilib,
bu hadisələr zamanı zəruri təhlükəsizlik tədbirləri barədə ətraflı
danışılıb. Bundan əlavə, FHN-in “112” qaynar telefon xəttinin
təyinatı izah olunub, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən
istifadə qaydaları əyani şəkildə nümayiş etdirilib.
“Xalq qəzeti”

Hazırda bir neçə ölkədə yoluxma faktı aşkarlanmış
“meymun çiçəyi” məlum çiçək xəstəliyinin bir növüdür.
İnsandan insana yoluxma faktı daha azdır. Mərkəzi və
Qərbi Afrika ölkələri, ABŞ, Böyük Britaniya, Portuqaliyada
qeydə alınan “meymun çiçəyi”-nin ölkəmizdə yoluxma
halları aşkarlanmayıb. Ümumiyyətlə, bu simptomla bağlı
heç bir müraciət daxil olmayıb. Bu fikirləri “Xalq qəzeti”nə
TƏBİB-in İnfeksion nəzarətin təşkili şöbəsinin müdiri Nəzrin
Mustafayeva deyib.
O, bildirib ki, xəstəlik
virus mənşəlidir: “Daha çox
hallarda heyvandan insana,
daha az hallarda isə insandan insana yoluxma halları
müşahidə olunub. Əsas
simptomları yüksək hərarət,
əzələ ağrıları, boğaz ağrıları,
bəzi hallarda öskürək, dəri
səpkiləri, qaşıntılardır. Yoluxma tənəffüs yollarından
xaric olan damcılar vasitəsilə, dəri səpkilərinin möhtəviyyatı və sıx
təmas yolu ilə baş verir. Çiçək virusuna nisbətən “meymun çiçəyi”
virusunun törətdiyi xəstəliyin gedişatı daha yüngüldür, eləcə də,
yoluxduruculuq qabiliyyəti də zəifdir”.
Nəzrin Mustafayeva həmçinin vurğulayıb ki, bu virusa qarşı
vaksinasiya da mövcuddur: “Çiçək xəstəliyinə qarşı olan vaksinlər
də öz effektini göstərir. Spesifik müalicəsi yoxdur, adətən 2-4 həftə
ərzində öz-özünə sağalan bir xəstəlik hesab edilir. Yoluxduruculuq
qabiliyyətinin çox aşağı olması səbəbindən xəstəliyin pandemiya
halını alması da zəif ehtimaldır. Lokal olaraq bəzi yerlərdə epidemiya kimi müşahidə oluna bilər. Əvvəlki dövrlərdə də bu virusa yoluxma halları olub. Amma son zamanlarda çiçək virusuna qarşı aparılan profilikatik vasitələr hər iki xəstəliyin azalmasına səbəb olub.
Su çiçəyi və “meymun çiçiyəni”nin klinik əlamətləri arasında oxşar
və fərqli əlamətlər var. 90 faiz simptomlar bir-birinə bənzəyir. Fərqi
ondan ibarətdir ki, “meymun çiçəyi” xəstəliyində limfa düyünlərinin
böyüməsi, şişkinliyi hallarına daha çox rast gəlinir. “Meymun çiçəyi”
xəstəliyi su çiçəyinə nisbətən daha yüngül əlamətlərlə müşahidə
olunur”.
Şahxanım ƏLİZADƏ, “Xalq qəzeti”

Pandemiya qadağaları aradan götürüldükcə Mingəçevir şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılovun sakinlərlə keçirdiyi səyyar
görüşləri ardıcıl xarakter alır və maraqla qarşılanır. Sakinlər belə
tədbirlərdə həvəslə iştirak edirlər. Canlı diskussiya şəklində davam
edən görüşlər şəhərin inkişafına və tərəqqisinə öz təsirini göstərir.
Belə görüşlərdən biri də 1 nömrəli tam orta məktəbin akt zalında
keçirildi. Görüşə məktəbə yaxın ərazilərdəki binalarda yaşayan sakinlər
dəvətli idilər. Lakin görüşün əhəmiyyətini nəzərə alan digər məhəllə və
ərazilərdə məskunlaşan sakinlər də görüşə gəlmişdilər.
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
İlham İsmayılov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkəmizdə həyata keçirilən mühüm
işlər haqqında sakinlərə ətraflı məlumat
verdi. Qeyd olundu ki, cənab Prezidentin
rəhbərliyi ilə torpaqlarımzın azad edilməsi
uğrunda gedən 44 günlük müharibədəki
zəfər qələbəsindən sonra Qarabağda və
ona bitişik olan rayonlarda böyük abadlıq,
quruculuq işləri həyata keçirilir, keçmiş
məcburi köçkünlərin öz dədə-baba yurdlarına qayıtmları üçün əməli işlər görülür.
Erməni vandalları tərəfindən darmadağın
edilən şəhər və rayonlarımız bərpa olunur,
yeni, daha müasir görkəm alır.
Buna müvafiq olaraq respublikamızın
digər yaşayış sahələrində də abadlıq-quruculuq işləri uğurla davam edir. Bu gün
Mingəçevirdə həyata keçirilən əməli işlər
bunu bir daha sübut edir. Şəhərin infrast-

rukturunu yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə su,
kanalizasiya, qaz xətləri yenilənir, işıqlanma sistemi daha müasir formada qaydaya
salınır. Şəhərin A.Məmmdov, Ş.İ.Xətai,
N.Nərimanov, Nizami, Naxçıvan, Təbriz,
H.Əliyev, Samux və digər küçələrində,
məhəllə və xiyabanlarında, eləcə də
parklarda böyük müasirləşdirmə işləri
gedir. Sakinlərin arzularını nəzərə alaraq
Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə
şəhər stadionunun müasir tələblərə uyğun
yenidən qurulmasına start verilib. Bütün
bunlar sakinlərin rahatlığını, məmnunluq
hisslərini yaxşılaşdırmaq, insanlara qayağı göstərmək məqsədi güdür və cənab
Prezidentin tapşırığına müvafiq olaraq
həyata keçirilir. Sakinlərlə hər bir görüş
mütləq yeni yanaşmaya təkan verir.
Görüşdə əsasən N.Nərimanov,
Nizami, H.Əliyev, Təbriz, A. Məmmədov
küçələrindəki yaşayış binaların-

da məskunlaşmış sakinlər – Sevda
Məmmədova, Məhluqə Qasımova,
Şahlar Əsgərov, Kəmalə Baxışova,
Rəna Həsənova, Aysel Əliyeva, Elçin
Şəfiyev, Arzu Həsənova və başqaları
çıxış edərək şəhərdə aparılan abadlıq-quruculuq işlərindən razılıqlarını
bildirdilər, belə diqqət və qayğıya görə
ölkə rəhbərinə və şəhər icra hakimiyyətinə
minnətdaqrlıqlarını ifadə etdilər. Eyni zamanda qarşılaşdıqları problemlərdən söz
açdılar, nöqsanların aradan qaldırılması
üçün şəhər rəhbərliyindən dəstək istədilər.
Diqqət əsasən şəhərdə işsizliyin
mövcudluğuna, məhəllələrdə işıqlanmanın
zəifliyinə, bəzi yaşıllıq zolaqlarına əlavə
torpaq tökülməsinə, məhəllələrdə oturacaqların və söhbətgahların qoyulmasına
ehtiyac duyulduğuna, istilik sisteminin
bərpa olunmasına yönəldildi. Bununla
yanaşı sakinlərin şəxsi məsələləri də dilə
gətirildi.
Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlham
İsmayılov qaldırılan məsələləri diqqətlə
dinləyərək, nöqsanların aradan qaldırılması üçün görüşdə iştirak edən idarə,
müəssisə və təşkilat rəhbərlərinə konkret
tapşırıqlarını verdi və sakinləri əmin etdi
ki, qaldırılan nöqsanlar yerindəcə araşdırılaraq öz həllini tapacaq və sakinlərin
istəyinə uyğun işlər görüləcəkdir.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Liz Trass: Moldova da NATO standartları
səviyyəsində təchiz edilməlidir
Almaniya

1955-ci ilin avtomobili satılıb
Almaniyada
1955-ci il istehsalı
olan “MercedesBenz 300 SLR”
avtomobili 135 milyon avroya satılıb.
“Sotheby's” satış
evinin məlumatına
görə, hərrac Ştutqart şəhərindəki
“Mercedes-Benz”
muzeyində keçirilib.
Bu nostalji hisslər yaradan tarixi avtomobillər içərisində
ən baha satılan avtomobil olub. Xatırladaq ki, “MercedesBenz 300 SLR” bundan əvvəl 1962-ci ildə istehsal olunan
və 2018-ci ildə 48,4 milyon dollara satılan “Ferrari 250
GTO” avtomobilinin qiymətini 86,4 milyon avro üstələyib.
Xəbəri “Autonews” verib.

Kanada
İnflyasiya artıb
Kanadada
rekord inflyasiya
qeydə alınıb.
Bildirilir ki, cari
ilin aprel ayında
ölkədə inflyasiya səviyyəsi 6,8
faizə yüksəlib.
Bu, 1991-ci ildən
bəri qeydə alınmış ən yüksək
göstəricidir. İnflyasiyaya əsas səbəb kimi ərzaq və mənzil
qiymətlərinin bahalaşması göstərilir. Ekspertlərin fikrincə,
mal və xidmətlərin qiymətlərində artım davamlı olacaq.
Kanada Mərkəzi Bankı isə inflyasiya ilə mübarizə tədbiri
kimi uçot dərəcəsini artırmağa hazırlaşır.
Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

ABŞ
Pikassonun əsəri satılıb
Dünya
şöhrətli ispan
rəssam Pablo
Pikassonun
“Femme nue
couchée”
(“Uzanmış
çılpaq qadın”) tablosu
Nyu-Yorkdakı
“Sotheby's” hərracında 67,54 milyon dollara satılıb. Bildirilir
ki, bu əsərdə rəssamın ilham mənbəyi model Mariya-Tereza Volter olub. Pikassonun daha bir tablosu – “çılpaq kişi
və qadın” isə 5,1 milyon dollara satılıb.
Bundan başqa, həmin axşam Pol Sezann, Anri Matiss, Klod Mone, Salvador Dali və başqa rəssamların da
əsərləri hərraca çıxarılıb.
Xəbəri “The Sun” verib.

“Starliner” BKS-ə birləşib
ABŞ-ın “Boeing” şirkətinin
layihələndirdiyi
“Starliner” kosmik
gəmisi Beynəlxalq
Kosmik Stansiya
(BKS) ilə birləşib.
Bunu ABŞ-ın
Milli Kosmik
Tədqiqatlar
Agentliyi NASA açıqlayıb. Proses NASA tərəfindən canlı
yayımlanıb və gəmi təxminən 2 saat ərzində stansiya
ətrafında manevr edərək ona 400 metr məsafədə yaxınlaşıb. Bundan sonra birləşmə prosesi başlayıb. Texniki
problemə görə proses təxminən 1 saat gecikib.
Xəbəri CNN verib.

İspaniya

NATO üzrə müttəfiqlər təkcə
Ukraynanın deyil, həm də
Moldovanın alyansın standartları
səviyyəsində silahlandırılması
məsələsini müzakirə edirlər. Bu
barədə “The Daily Telegraph”a
müsahibəsində Böyük
Britaniyanın Xarici İşlər naziri
Liz Trass bəyan edib. Məlumatı
TASS verib.
Trass deyib: “Mən
istərdim ki, Moldova NATO
standartlarında təchiz
edilsin. Bununla bağlı
bizim müttəfiqlərlə müvafiq
müzakirələr aparılır”.
Nazir bunun səbəbini
Moldovaya qarşı Rusiya
təhlükəsi ilə izah edib. Moldovanın NATO standartlarında
təchiz edilməsi bu ölkəyə
sovet dövrü hərbi avadanlıqlarını əvəzləyəcək yeni texnikaların verilməsi deməkdir.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Ona qarşı təcavüz olarsa,
hərbi münaqişəyə qoşulmaq
öhdəliyi nəzərdə tutulmur.
Trass bildirib: “Hazırda biz Kiyev və Varşava
ilə birgə Ukrayna ordusunun NATO standartlarında modernləşdirilməsi
üçün birgə komissiya
yaratmaq üzərində işləyirik.
Müəyyənləşdirməliyik ki,

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

“Defense News”:
Rusiya “Zadira”
lazer kompleksindən
istifadə etməyib

A

merika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın Donbası
qorumaq üçün Ukraynada həyata keçirdiyi
“xüsusi hərbi əməliyyat” zamanı beş kilometrə
qədər məsafədə hədəfləri vura bilən “Zadira” lazer
sistemindən istifadə etdiyinə dair heç bir sübut
tapmayıb. Bu xəbəri Amerikanın “Defence News” nəşri
Pentaqondakı mənbəyə istinadən yayıb.
Nəşrdə Rusiya tərəfinin
“xüsusi əməliyyat” zamanı
yeni silahların tətbiqi ilə bağlı
bəyanatı lazer sistemlərinin
bahalı raketlərdən, xüsusən
də Rusiyanın “Tor” və “Pantsir” sistemlərindən xeyli ucuz
olması faktının etirafı kimi
qiymətləndirilib.
Nəşrin məlumatına görə,
Zadiranın, eləcə də Peresvet
lazer kompleksinin hazırlan-

ması Rusiya Federal Nüvə
Mərkəzi - Sarovda yerləşən
Ümumrusiya Tədqiqat Eksperimental Fizika İnstitutu
(RFNM-ÜRETFİ) tərəfindən
həyata keçirilib.
Zadira kompleksinin
“xüsusi hərbi əməliyyatlarda”
istifadəsi barədə may ayında
Rusiya baş nazirinin müavini Yuri Borisov açıqlama
vermişdi.

Rusiya baş nazirinin
müavini Yuri Borisov mayın
18-də çıxışı zamanı Ukraynada düşmənin pilotsuz
uçan aparatını 5 kilometr
məsafədə beş saniyəyə fiziki
məhv etməyə (yandırmağa)
qadir olan yeni nəsil “Zadira”
döyüş lazer sistemindən
istifadə edildiyini açıqlamışdı.
Bu, döyüş şəraitində lazer silahlarının uğurlu istifadəsi ilə
bağlı dünyada ilk bəyanatdır.
Barisov bildirmişdi ki, Zadira
“praktik olaraq seriyalı” istehsal olunur və müxtəlif lazer
sistemləri Rusiya ordusunun istifadəsinə verilir. Yeni
fiziki prinsiplərə əsaslanan

sistemlər artıq hərbi hissələrə
yollanır. Mövzu kifayət qədər
qapalı olsa da, bununla
belə Yuri Borisov “Peresvet”
kompleksinin gücündən danışaraq bildirib ki, bu silah lazer
impulsları ilə Yerdən 1500
kilometrə qədər yüksəklikdə
düşmənin bütün kəşfiyyat
peyk sistemlərini kor etməyə
(söndürməyə) imkan verir.
Məlumat üçün bildiririk ki,
hələ aprel ayında “Raytheon”
şirkəti Yüksək Enerjili Lazer
Silah Sistemlərini (HELWS)
lazer topları ilə sınaqdan
keçirmişdi.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Həftəsonu neftin qiyməti belə oldu: Londonun “İCE”
(“Inter Continental Exchange Futures”) Birjasının
məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 0,46 faiz
artaraq bir bareli 112,55 dollar olub.
“NYMEX” (“
New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə,
Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın
“WTI” markalı
neftinin qiyməti
0,34 faiz artaraq
bir bareli 110,28,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 2,2 faiz
artaraq bir bareli 121,62 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi davam etdikcə dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda davam edəcək. Hazırda dünyada baş verən mürəkkəb
geosiyasi hadisələr neftə olan tələbatı artırır. Buna görə
də, neftin qiyməti artmaqda davam edir. OPEC+ dövlətləri
may ayında hasilatı artırsalar da, yenə də neftə olan tələbat
çoxalır.

Son sutka ərzində Şimali Koreyada 220 min nəfər
 oronavirus infeksiyasının “Omicron” ştammının
k
naməlum virusuna yoluxublar. Son 24 saat ərzində 281,1
min nəfər sağalıb, 6 nəfər vəfat edib.
Cənubi Koreyanın “Yonhar” agentliyinin məlumatına
görə, aprelin sonlarından indiyədək Şimali Koreyada 2,46
milyon nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. 1,76 milyon nəfər
sağalıb. 692,5 min nəfərin müalicəsi davam etdirilir. 66 nəfər
koronavirus infeksiyasının qurbanı olub.
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ÂÂ Mayın 22-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz
keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək,
arabir güclənəcək. Gecə 12-15°, gündüz
19-23°, Bakıda gecə 13-15°, gündüz 21-23°
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə
sütunundan 754 mm civə sütununa enəcək,
nisbi rütubət 65-75 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 8-13°,
gündüz 23-28° isti olacaq.
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Türkiyə və Pakistan
müdafiə sahəsində
əməkdaşlığı gücləndirir
Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar Pakistanın Kəraçi liman şəhərində bu ölkənin Baş naziri
Şahbaz Şərif ilə görüşərək, onunla bir çox aktual
məsələlər üzrə müzakirələr aparıb. Məlumatı “Anadolu” agentliyi yayıb.
Qeyd edək ki, görüş ərəfəsində Türkiyənin MİLGEM “Badr”
hərbi layihəsi çəçivəsində Pakistanın Hərbi Dəniz Donanması üçün inşa edilən sayca üçüncü hərbi gəminin – korvetin
təntənəli surətdə suya buraxılması mərasimi keçirilib.
Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Pakistan hökumətinin başçısı
ilə görüşdə iki ölkə arasında uzun illər müdafiə və təhlükəsizlik
istiqamətində faydalı əməkdaşlıq ənənələrinin yarandığını və bu
sahələrdə sıx əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin hər iki
tərəf üçün əhəmiyyətini vurğulayıb.
Pakistanın Baş naziri bildirib ki, dost Türkiyə Pakistan üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edən dövlətdir. “Bizim ölkələrimiz və
xalqlarımız yaxşı gündə də, dar gündə bir yerdə olublar və bundan sonra da daim belə olacaq”- deyə Şahbaz Şərif vurğulayıb.
Hulusi Akar görüşdə qarşı tərəfə Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın səmimi salamlarını çatdırıb və xüsusi olaraq
qeyd edib ki, Türkiyə lideri regionda gərginlik yaradan Kəşmir
probleminin ədalətli həllini arzulayır və bu məsələdə hər zaman
Pakistanın yanındadır. Pakistanın Baş naziri Türkiyə rəsmisinə
dərin təşəkkürünü bildirib.
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Həftəsonu neftin qiyməti

Dünyanın ən bahalı klubu
ABŞ-ın nüfuzlu
“Forbes” dərgisi dünyanın ən bahalı futbol
klublarının yeni reytinqini tərtib edib. Bildirilir ki, siyahıda birinci
pillədə 4,76 milyard
avro dəyəri olan İspaniyanın “Barselona”
klubu qərarlaşıb. İkinci
yeri 4,75 milyard avro dəyərə malik “Real” tutur. İlk üçlüyü
“Bavariya” (Almaniya – 4,21 milyard avro) tamamlayır.
Məlumatı “Futbolhd” yayıb.

Qəzetin yazdığına görə,
hazırda Böyük Britaniya,
Almaniya, ABŞ və Fransa
Ukraynaya təhlükəsizlik
təminatının verilməsi ilə
bağlı səssizcə müzakirələr
aparırlar. Ancaq hələ bu, ilkin
mərhələdədir. Hələ ki, Ukraynaya yalnız uzunmüddətli
dəstək vədləri vermək, silah
göndərmək nəzərdə tutulur.

Ukraynaya nə lazımdır”.
Nazir əlavə edib ki, bu
məsələ təkcə Ukraynaya deyil, həm də Moldova da daxil
olmaqla bir sıra digər ölkələrə
də aiddir: “Rusiya tərəfindən
təhlükə artdıqca biz təminat
verməliyik ki, bu ölkələr
NATO standartlarına uyğun
şəkildə təchiz edilsinlər”.
Britaniya XİN başçısının
fikrincə, rəsmi London hesab
edir ki, NATO üzvü olan
ölkələr üçün 2 faizlik müdafiə
xərcləri alyans ölkələrindən
bəzilərinin yanaşdığı kimi, son
deyil, minimal hədd olmalıdır.
Xatırladaq ki, Rusiya
XİN başçısı Sergey Lavrov
Trassa cavab olaraq bildirib ki, RF-nin Pribaltika və
Moldovaya hücum edəcəyi
barədə deyilənlər Britaniyasayağı feykdən başqa bir şey
deyil.

Şimali Koreyada COVID-19
virusuna yoluxanların sayı artır

ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
2-6°, gündüz 11-16° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2-6°,
gündüz 11-16° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
8-13°, gündüz 22-27° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar

rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
7-12°, gündüz 21-26° isti, dağlarda gecə 2°
şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 8-13° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 9-14°,
gündüz 24-29° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-şərq
küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 11-13°, gündüz 20-25°, dağlarda gecə
6-8°, gündüz 14-17° 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

ATMU-nun əməkdaşları
İsveçdə keçirilən
seminarda iştirak ediblər
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin
(ATMU) tədris işləri üzrə prorektoru, professor Zaur
Bağırov, beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin proqram
direktoru Elmira Hacıyeva İsveç Krallığında
“Azərbaycanda rektorlar konfransının yaradılması”
Erasmus+ layihəsi çərçivəsində keçirilən “Ali təhsil
sisteminin inkişafında rektorlar konfransının rolu”
adlı seminarda iştirak ediblər.
Mayın 16-dan 20-dək keçirilən tədbirə Azərbaycan
Respublikası Təhsil nazirinin müşaviri Nicat Məmmədli və
ölkəmizin 15 ali təhsil müəssisəsinin rəhbər şəxsləri qatılıb.
Rektorlar konfransının yaradılması və ali təhsilin inkişafı
məqsədilə Avropa təcrübəsinin öyrənilməsini hədəfləyən
seminara İsveçin nüfuzlu universitetlərindən sayılan Kral
Texnologiya Universiteti evsahibliyi edib.
Seminarın gündəliyinə Avropa Universitetlər Birliyinin Baş
katibinin müavini Monika Steinelin “Sərhədsiz Universitetlər –
2030 gələcəyə baxış” mövzusunda təqdimatı da daxil edilib.
Bakı Biznes Universitetinin koordinatoru olduğu və
Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən layihə
çərçivəsində təşkil olunan tədbirdə İsveç, Litva, Finlandiya və
Polşa rektorlar konfransının səlahiyyətli nümayəndələrinin,
Kral Texnologiya Universitetinin, Stokholm Universitetinin və
Haaga–Helia Tətbiqi Elmlər Universitetinin rektorları iştirak
edirlər.

Z.BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

“Mingəçevir Bazar” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
21 iyun 2022-ci il saat 12.00-da səhmdarların
növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. “Mingəçevir Bazar” ASC-nin “Mingəçevir Bazar” QSCyə çevrilməsi.
2. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən
sənədlə iştirakı vacibdir.
Telefon – (02427) 5-62-49.
Ünvan – Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 53.

İdarə heyəti
99 “2008-ci il sentyabrın 16-da 11 saylı Ərazi Vergilər
Departamenti tərəfindən Kərimov Rövşən Yunis oğlunun
adına verilmiş təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması ilə bağlı lisenziya itdiyi üçün etibarsız sayılır.
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