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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Azərbaycanın Ermənistana təqdim etdiyi 5 prinsip
sülh müqaviləsinin hazırlanmasında əsas rol oynayır
Prezident İlham Əliyevin Belçika Krallığına işgüzar səfəri Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel ilə təkbətək görüşü olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin dəvəti
ilə mayın 22-də Belçika Krallığının paytaxtı Brüsselə işgüzar səfərə gəlib.
aprelin sonunda sülh müqaviləsi üzrə
danışıqlara başlamaq üçün İşçi Qrupunun tərkibini, həmçinin sərhədlərin
delimitasiyası üzrə milli komissiyanın
tərkibini müəyyənləşdirdiyini və bu
xüsusda danışıqlara hazır olduğunu bir
daha qeyd etdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev, həmçinin işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə mina problemi və Birinci
Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş
hesab olunan 4 minə yaxın şəxsin
taleyinə aydınlıq gətirilməsinin vacibliyini
bir daha vurğuladı.
Dövlətimizin başçısı 10 noyabr
Bəyanatının bütün müddəalarının
Ermənistan tərəfindən icra olunmasının
zəruriliyini qeyd etdi.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişel Avropa İttifaqının Ermənistan
ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin
normallaşdırılması prosesinə dəstək

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev və baş nazir Nikol Paşinyanla
görüşdən sonra Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişel mətbuata açıqlama verib
Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel Brüsseldə
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və
Ermənistan Respublikasının baş
naziri Nikol Paşinyan ilə keçirilmiş görüşün yekunlarına dair
mətbuata açıqlama verib.
Şarl Mişel açıqlamasında deyib:
– Axşamınız və ya gecəniz xeyir. Bu
gün mən Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyan arasında görüşə bir daha ev
sahibliyi etdim. Bu, bizim bu formatda
üçüncü müzakirəmiz idi. Biz Cənubi
Qafqazda vəziyyət və hər iki ölkənin
Avropa İttifaqı ilə münasibətlərinin inkişafına, habelə sərhəd regionuna əsas
diqqəti yönəltdik.
Müzakirə səmimi və məhsuldar oldu,
biz bütün məsələləri nəzərdən keçirdik.
Bizim humanitar məsələlər, o cümlədən
minaların təmizlənməsi və saxlanılanların azad edilməsi ilə bağlı səylərlə
əlaqədar ətraflı müzakirəmiz oldu və
biz itkin düşmüş insanların taleyinə də
toxunduq.
Biz aşağıdakı nəticələrə nail olduq.
Sərhəd məsələləri ilə bağlı sərhəd
komissiyalarının birinci birgə iclası
dövlətlərarası sərhəddə yaxın günlərdə
baş tutacaq. Bu iclasda sərhədin delimitasiyası və sabit vəziyyətin ən yaxşı
şəkildə necə təmin edilməsi ilə bağlı
bütün məsələlərə toxunulacaq.
Kommunikasiya ilə əlaqədar
liderlər nəqliyyat əlaqələrinin açılması
istiqamətində işlərin davam etdirilməsi
zərurəti üzərində razılığa gəldilər.
Onlar Azərbaycanın qərb hissəsi ilə
Naxçıvan və Azərbaycan ərazisindən

Mayın 22-də Brüsseldə
işgüzar səfərdə olan Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel ilə təkbətək
görüşü olub.

Ermənistanın müxtəlif hissələri arasında tranzitləri, habelə hər iki ölkənin
kommunikasiya infrastrukturu vasitəsilə
beynəlxalq nəqliyyat daşımalarını
tənzimləyəcək prinsiplər üzərində razılığa gəldilər. Onlar xüsusilə beynəlxalq
daşımalar kontekstində sərhəd
idarəetmə prinsipləri, təhlükəsizlik,
eləcə də gömrük rüsumları və qaydaları barədə razılığa gəliblər və yaxın
günlərdə Baş nazirlərin müavinləri bu işi
davam etdirəcəklər.
Sülh sazişinə gəlincə, liderlər
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
dövlətlərarası münasibətləri tənzimləyən
gələcək sülh müqaviləsinə dair
müzakirəni davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Yaxın həftələrdə xarici işlər
nazirlərinin başçılıq etdikləri nümayəndə
heyətləri bu prosesi davam etdirəcəklər.
Bunun davamı olaraq, mən hər

iki liderə müraciətlə vurğuladım ki,
zənnimcə, Qarabağdakı etnik erməni
əhalinin hüquqları və təhlükəsizliyi
məsələsinin həll olunması vacibdir.
Sosial-iqtisadi inkişafa gəlincə,
Avropa İttifaqı tərəflərlə birlikdə hər
iki ölkənin və onların xalqlarının rifahı
naminə iqtisadi inkişafı təşviq etməyə
çalışan İqtisadi Məşvərət Qrupunun
işini inkişaf etdirəcək. Mən, həmçinin
əhalinin uzunmüddətli davamlı sülhə
hazırlanmasının vacibliyini də vurğuladım və Avropa İttifaqı öz dəstəyini
gücləndirməyə hazırdır.
Biz sıx təmasda qalmağa razılaşdıq və iyul-avqust aylarına qədər
eyni formatda yenidən görüşəcəyik.
Təşəkkürlər.

AZƏRTAC

Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişel dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevi qarşıladı.
Sonra birgə foto çəkdirildi.
Görüşdə Prezident İlham Əliyev Şarl
Mişelin Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması,
iki ölkənin münasibətlərinin normallaşdırılması, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması,
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası proseslərinə verdiyi dəstəyi yüksək
qiymətləndirdi.
Bu formatda Avropa İttifaqının
təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə üçüncü
dəfədir ki, görüşün keçirildiyini qeyd
edən dövlətimizin başçısı bu görüşün
təşkilinə görə Şarl Mişelə təşəkkürünü
bildirdi.
Prezident İlham Əliyev
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin normallaşdırılması və
sülh müqaviləsinin imzalanması üçün
Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq hüquqa əsaslanan 5 prinsipin təqdim olun-

duğunu qeyd etdi və bu prinsiplərin sülh
müqaviləsinin hazırlanmasında əsas rol
oynadığını vurğuladı.
Dövlətimizin başçısı iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesinin sürətli şəkildə həyata
keçiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.
Prezident İlham Əliyev bu il aprelin
6-da Azərbaycan, Ermənistan və Avropa
İttifaqı arasında keçirilmiş görüşün
nəticələrinə uyğun olaraq, Azərbaycanın

vermək əzmini bir daha ifadə etdi,
vasitəçilik səylərini davam etdirəcəyini
bildirdi və bu formatda keçirilmiş əvvəlki
görüşlərin əhəmiyyətinə toxundu. Şarl
Mişel Brüsseldə bu formatda görüşdə
iştirakına görə dövlətimizin başçısına
minnətdarlığını bildirdi.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir
mübadiləsi aparıldı.

AZƏRTAC
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Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı
Xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçıları,
Şurasının Prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə görüşü görkəmli siyasətçilər 28 May – Müstəqillik Günü
münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevi təbrik edirlər

Zati-aliləri!

Zati-aliləri!

Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyəti
adından və şəxsən öz adımdan Sizə səmimi salamlarımı
və ölkənizin daha firavan olmasına dair ən xoş arzularımı
çatdırıram.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək Bosniya və Herseqovina
ilə Azərbaycan Respublikası arasında mövcud olan dostluq
münasibətlərinin ölkələrimizin rifahı naminə bundan sonra
da inkişaf edəcəyinə əminliyimi bildirirəm.
Zati-aliləri, xahiş edirəm, ən yüksək ehtiramımı qəbul
edin.
Hörmətlə,

Şefik CAFEROVIÇ
Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri

Ölkənizin milli bayramı – 28 May – Müstəqillik Günü
münasibətilə Myanma İttifaqı Respublikasının xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizə və Zati-alinizin simasında
Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı
çatdırıram.
Əminəm ki, Myanma ilə Azərbaycan arasında mövcud
dostluq münasibətləri birgə səylərimiz nəticəsində qarşıdakı
illərdə daha da inkişaf edəcəkdir.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, Zati-alinizə möhkəm
cansağlığı və xoşbəxtlik, Azərbaycan xalqına isə davamlı
inkişaf və rifah arzulayıram.
Zati-aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş
edirəm.

General Min Aung HLAING
Myanma İttifaqı Respublikasının
Dövlət İdarə Şurasının Sədri

***
Zati-aliləri!

Mayın 22-də Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan ilə
görüşü olub.
AZƏRTAC

Roma Papası Fransisk Həzrətlərinə
Zati-müqəddəsləri!
Azərbaycan Respublikası ilə
Müqəddəs Taxt-Tac arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30
illiyi ilə əlaqədar Sizi öz adımdan və
Azərbaycan xalqı adından səmimiqəlbdən təbrik edirəm.
Biz Müqəddəs Taxt-Tac ilə
əlaqələrimizə xüsusi önəm veririk.
Məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm
ki, qarşılıqlı hörmət ilə səciyyələnən
münasibətlərimiz otuz illik dövr ərzində
böyük inkişaf yolu keçmişdir. 2002-ci
ilin mayında Papa II İohann Pavelin
və 2016-cı ilin oktyabrında Zatimüqəddəslərinizin Azərbaycana tarixi
səfərləri həm ikitərəfli əlaqələrimiz,
həm də sivilizasiyalararası dialoq
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb
etmişdi. Mən də Vatikana etdiyim üç
rəsmi səfəri, Sizinlə həm Bakıda, həm
də Vatikanda keçirdiyimiz görüşləri ən
xoş təəssüratlarla xatırlayıram.
2008-ci ildə Bakıda Katolik
Kilsəsinin açılışı münasibətlərimizin

tarixində əlamətdar hadisələrdən
biri olmuşdur. 2012-ci ildə isə Vatikanda ilk dəfə müsəlman ölkəsinə
– Azərbaycana həsr olunmuş sərgi
keçirilmişdir. Bütün bunlar dinlərarası
və mədəniyyətlərarası anlaşmanın təşviqi, ümumbəşəri dəyərlərin
qorunub-saxlanması, insanlar arasında həmrəyliyin bərqərar olması
istiqamətində əməkdaşlığımızın və
birgə səylərimizin təzahürüdür.
Heydər Əliyev Fondu ilə Müqəddəs
Taxt-Tac arasında formalaşmış
səmərəli əməkdaşlığı xüsusi vurğulamaq istərdim. Fond tərəfindən
Vatikanda bir sıra bəşəri əhəmiyyət
daşıyan tarixi abidələrin bərpası
həyata keçirilmiş, mədəni irsin qorunması sahəsində böyük işlər görülmüşdür. Fondun reallaşdırdığı bu layihələr
multikultural dəyərlərə sadiq olan və
bu dəyərləri təşviq edən ölkə kimi
Azərbaycanın ənənəvi rolunu bir daha
təsdiq edir.
Zati-müqəddəsləri,

Azərbaycan ilə Müqəddəs
Taxt-Tac arasında əlaqələrin inkişafında, konstruktiv dialoqumuzun
genişlənməsində Sizin böyük şəxsi
töhfəniz var. Azərbaycanın multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrinə daim
verdiyiniz yüksək qiymətə görə Sizə
təşəkkürümü bildirirəm.
İnanıram ki, Azərbaycan ilə
Müqəddəs Taxt-Tac arasındakı
əməkdaşlıq bundan sonra da sivilizasiyalar və dinlərarası dialoqun,
dünyada tolerantlığın təşviqinə xidmət
edəcəkdir.
Fürsətdən istifadə edərək Sizə
möhkəm cansağlığı, uzun ömür,
müqəddəs amallar naminə ali missiyanızda uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 may 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası ilə
Ermənistan Respublikası arasında dövlət
sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət
Komissiyasının yaradılması haqqında

Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan, dost Azərbaycan
xalqına böyük tərəqqi və firavanlıq arzulamaqdan
məmnunluq duyuram.
Dost xalqlarımızın mənafelərinə xidmət etmək üçün
ölkələrimiz arasında mövcud olan əməkdaşlıq əlaqələrinin
möhkəmləndirilməsi və inkişafı naminə səylərimizi davam
etdirmək niyyətimizi bir daha ifadə edirəm.
Zati-aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş
edirəm.
Hörmətlə,

Məhəmməd vələd əş-Şeyx əl-ĞƏZVANI
Mavritaniya İslam Respublikasının Prezidenti

***
Zati-aliləri!
Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Sinqapur xalqı adından ölkənizə və xalqınıza
səmimi təbriklərimi yetirir, həmçinin davamlı sülh, tərəqqi və
xoşbəxtlik diləyir, ən xoş arzularımı çatdırıram.
Sinqapur qlobal təhdidlərə qarşı kollektiv mübarizəmizi
gücləndirmək üçün bundan sonra da beynəlxalq
ictimaiyyətlə sıx əməkdaşlıq edəcək.
Hörmətlə,

Xanım Həlimə YAQUB
Sinqapur Respublikasının Prezidenti

***
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik
Günü münasibətilə Sizi, ölkənizin hökumətini və xalqını
Koreya Xalq Demokratik Respublikasının hökuməti və xalqı
adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Koreya ilə Azərbaycan arasında ənənəvi dostluq və
əməkdaşlıq münasibətlərinin iki ölkənin xalqlarının arzusuna
və maraqlarına uyğun olaraq genişlənəcəyinə və inkişaf
edəcəyinə əmin olduğumu bildirirəm.
Sizə ölkənizin xalqının rifahı naminə fəaliyyətinizdə
uğurlar arzu edirəm.
Hörmətlə,

Kim Çen IN
Koreya Xalq Demokratik Respublikasının
Dövlət Şurasının Sədri

Yuri Ratas:
Ölkələrimiz arasında
əlaqələrin gücləndirilməsi
üçün güclü potensial var

***
Cənab Prezident!
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik
Günü münasibətilə Qabon hökuməti, xalqı adından və
şəxsən öz adımdan Sizə səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan
böyük məmnunluq duyuram.
Bu əlamətdar bayramın yaratdığı xoş fürsətdən istifadə
edərək Sizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzularımı
ifadə edir, dost Azərbaycan xalqına uğurlar diləyirəm.
Qabon ilə Azərbaycan arasında dostluq əlaqələrinin
möhkəmləndirilməsində və yeni səviyyəyə yüksəldilməsində
Sizinlə əməkdaşlıq etməyə hazır olduğumu bir daha
bildirirəm.
Cənab Prezident, xahiş edirəm, ən yüksək ehtiramımı
qəbul edin.
Hörmətlə,

Ali Bonqo ONDIMBA
Qabon Respublikasının Prezidenti

***
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Milli bayramınız – Müstəqillik Günü münasibətilə ən
səmimi təbriklərimi qəbul edin.
Bu gün Azərbaycan Respublikası millətlər birliyində
xüsusi yer tutur. Ölkə xalqın rifah səviyyəsinin və beynəlxalq
aləmdə nüfuzunun daim artmasına səy göstərərək uğurla
inkişaf edir.
Bakının xarici siyasət vektoru ölkənin milli maraqlarına
xidmət edir, daxili potensialını artırmağa və tərəqqi yolu ilə
irəliləməsinə imkan yaradır.
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) fəaliyyətinə
göstərdiyiniz daimi diqqətə görə Sizə dərin minnətdarlığımı
bildirirəm. Əminəm ki, Təşkilatın gündəliyində duran məsələlərə maraq göstərmək və ŞƏT ilə dialoqda
tərəfdaş qismində fəal iştirak etmək dövlətin statusunun
yüksəlməsinə, həmçinin ŞƏT çərçivəsində bundan sonrakı
səmərəli əməkdaşlığa zəruri şərait yaradacaq.
Fürsətdən istifadə edərək, Sizə möhkəm cansağlığı, ailə
xoşbəxtliyi və bundan sonra da uğurlar, Azərbaycan xalqına
isə sülh, firavanlıq və yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram.
Dərin hörmətlə,

Can MIN
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi

Baş nazir Əli Əsədov
Estoniya parlamentinin sədri
Yuri Ratas ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası ilə
Ermənistan Respublikası arasında dövlət
sərhədinin delimitasiyası üzrə aşağıdakı
tərkibdə Dövlət Komissiyası (bundan sonra
– Dövlət Komissiyası) yaradılsın:

Komissiyanın sədri
Şahin Mustafayev – Azərbaycan
Respublikası Baş nazirinin müavini

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası Naxçıvan
 uxtar Respublikasının Baş nazirinin
M
müavini
Azərbaycan Respublikası xarici işlər
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası daxili işlər
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası ekologiya və
təbii sərvətlər nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası ədliyyə
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası kənd
təsərrüfatı nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası müdafiə
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti rəisinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd
Xidməti rəisinin müavini
Azərbaycan Respublikası Xarici
Kəşfiyyat Xidməti rəisinin müavini
Azərbaycan Meliorasiya və Su

Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidmətinin rəisi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının Qanunvericilik və hüquq
siyasəti şöbəsinin sektor müdiri
Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı
Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı
Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı
Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı
Zəngilan Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti Dövlət Komissiyasının Katibliyinin
və aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının) mütəxəssislərindən ibarət müntəzəm
fəaliyyət göstərəcək ekspert qrupunun
yaradılmasını təmin etsin.
3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən
qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 may 2022-ci il

Ötən ay biz ölkələrimiz arasında
diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyini
qeyd etdik. Estoniya daim Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyır və
dəstəkləyir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycanda
rəsmi səfərdə olan Estoniya Respublikası Riiqikoqunun
sədri Yuri Ratas jurnalistlərə müsahibəsində bildirib.
“Ölkələrimiz arasında, həmçinin çox sıx
parlamentlərarası əlaqələr mövcuddur”, - deyən parlament
sədri Azərbaycan Milli Məclisinin sədrinin Estoniyaya səfər
etdiyini, həmçinin hər iki ölkənin parlamentlərarası dostluq
qruplarının qarşılıqlı səfərlərini xatırladıb.
Yuri Ratas iki ölkə arasında əlaqələri gücləndirmək və
dərinləşdirmək çox böyük potensialın olduğunu bildirərək
qeyd edib: “Düşünürəm ki, həm Azərbaycan, həm də
Estoniya ətraf mühitin mühafizəsi və kənd təsərrüfatı
sahələrində daha sıx əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdırlar”.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov mayın
23-də Estoniya Respublikası parlamentinin sədri Yuri Ratas ilə
görüşüb.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, görüşdə AzərbaycanEstoniya münasibətlərinin müxtəlif
istiqamətlərdə inkişafından məmnunluq
ifadə edilib.

İki ölkə arasında siyasi, ticari-iqtisadi, sərmayə qoyuluşu, nəqliyyat, enerji,
humanitar və bir çox digər sahələrdə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi
perspektivləri müzakirə olunub.
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24 may 2022-ci il, çərşənbə axşamı

idarəetmə aparatının yüksək səmərə ilə
fəlaiyyət göstərməsi üçün güclü və işgüzar
sosiumun formalaşmasını hər zaman xüsusi diqqət mərkəsində saxlayır.
Dövlətin və cəmiyyətin iqtisadi maraqlarının təmin edilməsi, qlobal layihələrin
reallaşdırılması, kiçik və orta biznesin
inkişafı, bazar münasibətlərinə keçid,
ölkəyə iri həcmdə xarici kapitalın cəlb
olunması Prezident İlham Əliyevin iqtisadi
inkişaf strategiyasında mühüm yer tutur.
Azərbaycan Respublikası regionlarının
sosial-iqtisadi inkişafının Dövlət Proqramları, Bakı – Tbilisi – Ceyhan əsas ixrac
boru kəməri, Bakı – Tbilisi – Ərzurum qaz
kəməri, Cənub Qaz Dəhlizi kimi böyük
layihələrin həyata keçirilməsi Azərbaycanı
qüdrətləndirdi, onu dünya miqyaslı mühüm
qərarlar qəbul edən nüfuzlu ölkələr sırasına çıxardı.
Təsadüfi deyildir ki, ABŞ-da dərc
edilən “Fortune” qəzeti Azərbaycanın
uğurlarını yüksək dəyərləndirərək yazırdı:
“Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti göstərir
ki, o, ölkənin inkişafında, əhalinin təhsil
səviyyəsinin yüksəldilməsində, ölkəyə
Qərb həyat tərzinin gətirilməsində maraqlıdır. Bu baxımdan Azərbaycanın indiki
Prezidenti İlham Əliyevi alqışlamaq olar”.
Etiraf edək ki, cənab İlham Əliyev milli
dövlətçilik və suverenliyin taleyinə birtərəfli
yanaşmadan çox-çox uzaqdır. Qlobal
cəmiyyətin siyasi, iqtisadi, mədəni, ictimai
sahələrdə inteqrasiya məsələlərindən
bəhs edərkən ehtiyatkarlığı da unutmur.

Dövlətimizin başçısı dünya düzənində
belə vəziyyətin yolverilməz olduğunu
bəyan edərək deyib: “BMT Təhlükəsizlik
Şurasının bəzi qətnamələri bir neçə gün
ərzində icra edildiyi halda, bizə gəldikdə
27 il icra olunmamış qaldı. Bu isə ikili
standartların bariz nümunəsidir. Selektiv
yanaşmaya yol verilməməsi üçün, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin
icrası mexanizminin yaradılması üçün
səylərin birləşdirilməsinə ehtiyac var”.
Prezident İlham Əliyev tamamilə
haqlıdır. O deyir: “ATƏT-in Minsk qrupu
Ermənistan və Azərbaycan arasında
münaqişənin həllinə nail olmaq məqsədilə
1992-ci ildə təsis edilmişdi. ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistanı
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə son
qoymağa məcbur etmək üçün qətiyyətli
addımlar atsaydılar, onda üzərlərinə düşən
vəzifələrin icrasına nail ola bilərdilər.
Münaqişə dövründə Ermənistan öz yanaşması və hərəkətləri ilə nümayiş etdirirdi ki,
onun yeganə məqsədi status-kvonu saxlamaq və işğalı möhkəmləndirməkdir”.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev
2021-ci ilin sentyabrında BMT Baş
Assambleyasının 75-ci sessiyasında da
çıxış edərək bildirmişdi ki, Ermənistan
rəhbərliyinin düşmən, azərbaycanofob
bəyanatları və təxribatları onun
Azərbaycana qarşı yeni hərbi təcavüzə
hazırlaşdığını nümayiş etdirir. Təəssüf ki,
beynəlxalq təşkilatlar və böyük dövlətlər
bu xəbərdarlıqdan nəticə çıxarmadılar.

“Prezident İlham Əliyevin ən güclü cəhətlərindən biri odur ki, onun
üçün daim diqqət mərkəzində olmaq əhəmiyyətli deyildir. O, bacarıqlı,
tarazlı, düşünülməmiş qərarlara yol verməyən, rəyi ilə razılaşmadığı
insanlara ehtiramla yanaşan bir şəxsiyyətdir… O, şəxsi hissləri
siyasətdən ayıra bilən adamdır. Bunların hamısı çox məsuliyyətli
insana xas olan xüsusiyyətlərdir. Məncə, o, indiyə qədər ölkəsinə çox
gözəl xidmət edib”.
Frederik STARR,
ABŞ-ın nüfuzlu Con Hopkins Universitetinin nəzdindəki Mərkəzi
Asiya və Qafqaz Araşdırmaları
İnstitutunun rəhbəri, professor
edilərək canlı qüvvə və texnika baxımından böyük itkiyə məruz qaldı, ağır
məğlubiyyətə düçar oldu.
Düşmən üzərində qazanılan böyük
qələbə, xüsusilə də, noyabrın 8-də Şuşanın azad olunması müharibənin taleyində
həlledici rol oynadı, Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu.
Azərbaycan Prezidentinin, Ermənistanın
Baş nazirinin və Rusiya Federasiyası
Prezidentinin 2020-ci il noyabrın 10-da
imzaladıqları Üçtərəfli Bəyanatla Vətən
müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa
çatdı.
Prezident İlham Əliyevin uzaqgörənliyi,
müdrik siyasəti, Azərbaycan Ordusunun
əsgər və zabitlərinin qəhrəmanlığı
sayəsində qazanılan tarixi Zəfər regionda

bizim irəli sürdüyümüz beş təməl prinsipi
qəbul etdi: “Bu, prinsiplər Ermənistanla
sülh müqaviləsinin əsasını təşkil etməlidir.
Həmçinin, Azərbaycanın təklifinə uyğun olaraq, Ermənistan sərhədlərimizin
delimitasiya prosesinə başlamaq üçün
Azərbaycanla birgə işçi qrupunun yaradılmasına, nəhayət razılıq verib. ...Əgər sülh
müqaviləsi imzalanarsa və həmin təməl
prinsiplər həyata keçərsə, onda Qafqazda
sülh uzunmüddətli və dayanıqlı olacaq”.
Dünyanın 23 ölkəsindən gəlmiş
beynəlxalq ekspertlərin, politoloqların,
beyin mərkəzləri təmsilçilərinin iştirak etdiyi
bu konfransda Prezident İlham Əliyev bir
daha bəyan etdi ki, Azərbaycan sözdə
deyil, əməldə Cənubi Qafqazın lideri
kimi çıxış edir, bütün bölgə xalqlarının

İntellektual təfəkkürə, sarsılmaz
iradəyə malik xarizmatik lider
M

üasir dövrdə modernləşmə dünya ölkələrinin bütün həyatına
nüfuz edərək industrial sivilizasiyanı tədricən sıxışdırmaqda
və əvəzləməkdədir. Bu proses tarixi inkişafın qatlarına yeni
münasibətlər, sosial-iqtisadi prioritetlər, geniş imkanlar, keyfiyyətcə daha
yüksək siyasi normalar, təsisatlar gətirir və nəticə etibarilə cəmiyyətin
simasını dəyişdirir. Tarixi təcrübənin təhlili göstərir ki, bu halda
informasiya cəmiyyətinin reallıqlarını təzəcə mənimsəməyə başlayan yeni
müstəqil dövlətlərdə modernləşməyə böyük ehtiyac duyulur.
Minilliklərin ayrıcında Azərbaycanda da
ölkənin modernləşdirilməsi, gələcək inkişaf
yolunun seçilməsi siyasi, iqtisadi, intellektual və ictimai diskussiyaların ən aktual
mövzularından birinə çevrildi. Problemlərin
mahiyyəti sosial münasibətləri
təkmilləşdirməkdə, milli iqtisadiyyatı
islahatlar yolu ilə gücləndirməkdə, yeni
təfəkkürə əsaslanan keyfiyyətcə yeni
cəmiyyət qurmaqda təzahür edir.
2003-cü ildə keçirilən prezident
seçkilərində xalqımızın yekdil dəstəyini
qazanaraq prezident seçilən cənab
İlham Əliyev ötən dövrdə özünün fədakar
fəaliyyəti ilə sübut etdi ki, qeyri-adi
istedada, sarsılmaz iradəyə, heyrətamiz
intellektual təfəkkürə malik şəxsiyyət, xarizmatik lider və böyük dövlət xadimidir. O,
yaxşı bilirdi ki, güclü peşəkar hakimiyyət,
möhkəm nizam-intizam və qanunçuluq
Azərbaycan kimi gənc, müstəqil dövlətin
problemlərinin həlli yolunda ən ümdə
şərtdir, dövlət idarəçiliyinin başlıca tələbidir.
Zaman keçdikcə, biz cəmiyyət olaraq
anladıq ki, dövlət başçısının hakimiyyətin
bütün pillələrindən qanunçuluğa, nizam-intizama əməl olunmasını tələb edən güclü,
iradəli lider keyfiyyətlərinə malik olması
çox zəruridir və indiyə qədər qazandığımız
bütün uğurların, nailiyyətlərin təməlində
məhz bu faktor dayanır.
Azərbaycan cəmiyyəti yeni dövrün
lideri, intellektual texnokrat siyasətçi cənab
İlham Əliyevin şəxsində ölkənin hərtərəfli
inkişaf strategiyasını davam etdirməyə,
zamanın tələbləri məcrasında siyasətimizi
və iqtisadiyyatımızı dəyişən reallıqlara,
tarixi şəraitə uyğun olaraq yaradıcılıqla
inkişaf etdirməyə qadir olan yeni tipli böyük
dövlət xadimini görür. Azərbaycanın yeni
tarixi bizim gözlərimiz qarşısında formalaşıb, biz bu tarixin şahidləri və iştirakçılarıyıq. Biz indiki reallıqlar prizmasından
daha yaxşı dərk edirik ki, ümummilli lider
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına 1
oktyabr 2003-cü il tarixli müraciətində “mən
ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə
böyük ümidlər bəsləyirəm” – deyərkən nə
qədər haqlı imiş. Ulu öndərin müraciətində
deyilirdi: “Üzümü sizə – həmvətənlərimə
tutaraq, qarşıdan gələn prezident
seçkilərində Prezidentliyə namizəd, mənim
siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin birinci müavini İlham Əliyevi
dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya
siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən,
enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir.
Sizi əmin edirəm ki, həm İlham Əliyev,
həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan
sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını
öz ətrafında birləşdirərək Azərbaycan
dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı
yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki,
mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü

məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz
və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra
biləcək. Mən ona inanıram və gələcəyinə
böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Ümummilli lider bu inamında yanılmadığı kimi, xalq da öz seçimində yanılmadı.
Güclü dövlət, güclü lider həqiqətini əldə
rəhbər tutan Azərbaycan xalqı prezident
seçkilərində cənab İlham Əliyevə səs
verməklə Azərbaycanın güclənməsinə,
qüdrətlənməsinə, torpaqlarımızın işğaldan
azad olunmasına, böyük zəfərimizə səs
vermiş oldu.
Rasional, səmimi, praqmatik dövlət
xadimi və lider obrazı cənab İlham Əliyevə
cəmiyyət və dövlətçiliklə bağlı bütün
baxışlarını, proqramlarını uğurla həyata
keçirməyə imkan verir. Elə müasir dünyaya
da məhz belə siyasətçilər – amerikalıların
işgüzarlığını, ingilislərin ehtiyatkarlığını,
almanların dəqiqliyini, türklərin cəsarətini
və yenilməz iradəsini özündə cəmləşdirən
liderlər lazımdır. Prezident Heydər Əliyevin
strateji inkişaf konsepsiyasına sadiq qalan
cənab İlham Əliyevin dövlətçiliklə bağlı
dəyərlər sistemində dövlətin müstəqilliyi,
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və milli maraqların qorunması hər zaman ön plandadır.
Dövlət və onun inkişafı barədə aydın
baxışlara malik olması İlham Əliyevə siyasi
hakimiyyət sükanı arxasında ciddi uğurlara
imza atmağa yetərincə böyük imkanlar
verir. Onun baxışlarına görə, güclü dövlət
və modernləşmə vahid dəyərlər sisteminin
tərkib hissəsi kimi sabit ictimai inkişafa
və yeni düşüncə tərzinin formalaşmasına
xidmət etməlidir. Prezident İlham Əliyev
yaxşı bilir ki, müasir dünyanın inkişafının əsas vektoru olan modernləşmə
dövlət, cəmiyyət və şəxsiyyət arasında
münasibətləri keyfiyyətcə yeni səviyyəyə
qaldırır. Onun fəaliyyət proqramı konseptualdır. Buna görə də o, ideya-dəyər
oriyentirlərini və davranış alqoritmlərinin
dəyişməsini daim nəzarətdə saxlayır,
siyasi təsisatların möhkəmləndirilməsini,
demokratikləşmənin permanent yüksəlişinə
dəstək verməyi tövsiyə edir. Dövlət
başçısının liberalizm və mühafizəkarlığın
sintezi kimi təzahür edən neokonservatizmi
Azərbaycan üçün daha məqbul ideoloji
konsepsiya hesab etməsi də məhz həmin
mövqedən qaynaqlanır.
Güclü, çevik və yüksək iş qabiliyyətinə
malik olan dövlət başçısı ölkənin qarşısında duran strateji vəzifələri düzgün
müəyyənləşdirməklə milli iqtisadiyyatda kəmiyyət dəyişikliklərini keyfiyyət
müstəvisinə keçirməyi reallaşdıra bildi.
O, tükənməz enerjisi, zəhmət yanğısı və
quruculuq fəlsəfəsi ilə ən çətin vəzifələrin
öhdəsindən şərəflə gəldi. Dövlətçilik
fəlsəfəsinə görə zəif cəmiyyətə malik
güclü dövlət ola bilməz. Bu səbəbdən də
cənab İlham Əliyev dövlət maşınının və

Azərbaycan Prezidenti deyir: “Dünyada
hər şey qarşılıqlı bağlılıq təşkil edir. Bunu
bütün ölkələr nəzərə almalıdır. Dünya
cəmiyyətinə biganə qalmaq, ona sayğısızlıq göstərmək heç vaxt yaxşı nəticəyə
gətirib çıxara bilməz. Bəli, bu reallıqları
biz nəzərə almalıyıq. Lakin öz taleyimizi
özümüz həll edirik”.
Müasir dövrdə dünyada baş verən
proseslərdə ölkəmizin yerini, rolunu, iştirak
formalarını, imkanlarını müəyyənləşdirmək
üçün, hər şeydən əvvəl, aparıcı dövlətlərin
beynəlxalq inteqrasiya təcrübəsini təhlil
etmək, onların islahatlar yoluna hərtərəfli
nəzər salmaq lazımdır. Çünki heç də bütün
ölkələr yeni, mütərəqqi modelləri, bilik
və texnologiyaları asanlıqla mənimsəyə,
gerçəkləşdirə bilmirlər. Azərbaycanın
inkişaf və islahatlar strategiyası göstərir
ki, Prezident İlham Əliyev hər zaman milli
və bəşəri potensialın ahəngdar uzlaşma
nöqtələrinin müəyyənləşdirilməsini xüsusi
diqqət mərkəzində saxlayır.
Azərbaycanın suverenliyini və
təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əlverişli
mühit yaradılması müasir geosiyasi şəraitdə qlobal dəstəyə nail olmağı
şərtləndirir. Bu məqsədi reallaşdırmaq
üçün dünya dövlətləri ilə bərabərhüquqlu
və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin
qurulması zəruridir. Bunun ən optimal mexanizmi beynəlxalq və regional
təşkilatlarda təmsil olunmaqdır. Geosiyasi
və geoiqtisadi problemlərin həlli həmin
təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyət zamanı
reallaşa bilər.
Azərbaycanın BMT, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, ATƏT, Qoşulmama hərəkatı,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil
Dövlətlər Birliyi, Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı, UNESCO, İCESCO
və digər beynəlxalq qurumlarda təmsilçiliyi
və sıx əməkdaşlıq əlaqələri ölkəmizin
dünyadakı nüfuzunu və təsir imkanlarını
möhkəmləndirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin və
Prezident İlham Əliyevin gərgin səyləri
nəticəsində BMT, ATƏT, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı kimi
təşkilatlar Ermənistanı işğalçı dövlət
olaraq tanıdılar, erməni silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını,
qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma
torpaqlarına qaytarılmasını tələb edən
qərarlar, qətnamələr qəbul etdilər. Buna
baxmayaraq, dünya siyasətində kök
salmış ikili standartlar, qərəzli və ədalətsiz
yanaşmalar problemin həllinə, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına imkan
vermirdi. BMT Baş Assambleyasının 76-cı
sessiyasının illik ümumi müzakirələrində
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev
videoformatda çıxışında bu ədalətsizliyi
kəskin tənqid edərək demişdir: “Təqribən
30 il ərzində Ermənistan ölkəmizin
ərazisinin 20 faizini işğal altında saxlayırdı. İşğal müharibə cinayətləri və insanlıq
əleyhinə cinayətlərlə müşayiət olunub...
Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən
etnik təmizləmə nəticəsində bir milyondan
çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür”.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü
ildə qəbul etdiyi dörd qətnamədə
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından dərhal və
qeyd-şərtsiz çıxarılmasının tələb olunduğunu diqqətə çatdıran Azərbaycan Prezidenti
təəssüflə bildirmişdir ki, Ermənistan bu
qətnamələrə, eləcə də BMT Baş Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, AŞPA və Avropa
Parlamenti kimi beynəlxalq təşkilatların
eyni məzmunlu qətnamələrinə məhəl
qoymamışdır.

Münaqişə dövründə bəzi böyük
dövlətlərdən, beynəlxalq təşkilatlardan,
ermənipərəst dairələlərdən hər zaman açıq
və gizli dəstək alan Ermənistan 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycana qarşı irimiqyaslı hücuma başladı. Azərbaycan təbii ki,
bu hücumu cavabsız qoya bilməzdi.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1
 946-cı
il iyunun 26-da ABŞ-ın San-Fransisko
şəhərində BMT üzvləri tərəfindən imzalanmış Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə
uyğun olaraq Azərbaycan öz torpaqlarının müdafiəsi və ərazilərinin işğaldan
azad olunması məqsədilə əks-hücum
əməliyyatlarına başladı.
BMT Nizamnaməsinin 51-ci
maddəsində deyilir ki, BMT üzvlərinə silahlı
hücum baş verərsə, onların fərdi və ya
kollektiv özünümüdafiə hüquqları vardır.
Bu hüquq həyata keçirilərkən BMT üzvü
görülən özünümüdafiə tədbirləri haqqında
Təhlükəsizlik Şurasına dərhal məlumat
verməlidir.
BMT Nizamnaməsinin 51-ci
maddəsinə, beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikası milli təhlükəsizliyinə qarşı
real və potensial təhdidlərin qarşısının
alınması, ərazi bütövlüyünün bərpası
məqsədilə təcavüzkara adekvat cavab verilməsi istiqamətində lazım olan
tədbirləri həyata keçirdi, əks-hücum
əməliyyatı “Dəmir yumruq” adı aldı, Vətən
müharibəsinə çevrildi.
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə
Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi, təcavüzkarın darmadağın edilməsi
istiqamətində konkret tapşırıqlar verildi.
Prezidentin fərmanı ilə 2020-ci il sentyabrın 28-dən ölkə ərazisində hərbi vəziyyət
elan olundu.
Dövlət başçısı 2020-ci il sentyabrın
29-da “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti
xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında”
Fərman imzaladı.
Azərbaycanın apardığı Vətən
müharibəsinin gedişində təcavüzkar
Ermənistana açıq və gizli dəstək verən
dairələr informasiya məkanında da xüsusi
fəallıq göstərirdilər. Müxtəlif televiziya
kanallarının, mətbuat orqanlarının, informasiya agentliklərinin ermənipərəst
dairələrin xüsusi sifarişi ilə Prezident
İlham Əliyevdən müsahibə götürmək üçün
Bakıya gələn əməkdaşları təxribat xarakterli sualları ilə Azərbaycanı ləkələməyə,
müharibənin əsl səbəblərini ört-basdır
etməyə, işğalçı Ermənistana havadarlıq
etməyə çalışırdılar.
Prezident İlham Əliyev müharibə
dövründə verdiyi müsahibələrlə yeni
informasiya siyasəti formalaşdırdı, bu
müsahibələr tariximizə informasiya savaşının misilsiz əhəmiyyət kəsb edən örnəyi
kimi daxil oldu. Dövlət başçısı qərəzliqərəzsiz, obyektiv-qeyri obyektiv mövqe
tutan hər bir jurnalisti qəbul edərək onların
suallarını səbirlə, böyük təmkinlə cavablandırdı, tutarlı faktlar və arqumentlərlə, dəmir
məntiqi, geniş erudisiyası ilə Azərbaycan
həqiqətlərini bütün dünyaya çatdırdı.
Qərəzli sualları Azərbaycan Prezidenti
tərəfindən xəfif ironiya ilə qarşılanan bəzi
xarici jurnalistlər isə ömür boyu unutmayacaqları sərt obyektivlik dərsi aldılar. Belə
dərs alanların sırasında təəssüf ki, Amerika
Birləşmiş Ştatlarından, Fransadan, Almaniyadan olanlar da var idi.
Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında 44 gün davam edən Vətən
müharibəsində torpaqlarımızı azad edən
rəşadətli Azərbaycan Ordusu keçirdiyi
uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində
Ermənistan silahlı qüvvələri darmadağın

yeni reallıqlar yaratdı. Artıq işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə geniş tikinti-quruculuq
işləri aparılır, yeni yollar salınır, zəruri
infrastruktur yaradılır. Dövlətimizin başçısı
“Böyük Qayıdış” planına uyğun olaraq qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qaytarılması üçün bütün imkanları
səfərbər edir və Qarabağda görülən işləri
xüsusi nəzarətdə saxlayır, tez-tez regiona
səfərlər edir, tövsiyə və tapşırıqlarını verir.
Postmüharibə dövrünün reallıqları regional və beynəlxalq əməkdaşlıq coğrafiyasının genişləndirilməsi zəminində sülhün,
təhlükəsizliyin təmin olunmasına geniş
imkanlar açıb.
Dünya tarixində indiyə qədər irili-xırdalı
15 minə yaxın müharibə baş vermişdir.
“Qalibləri mühakimə etmirlər” deyimi bəlkə
də bu müharibələrdən sonra dilə gətirilib.
Amma müharibə dövründə ünvanımıza
səsləndirilən əsassız fikirlərin və ritorikanın
dəyişməsi artıq bir həqiqətdir, beynəlxalq
forumlarda və nüfuzlu təşkilatlarda 10
noyabr 2020-ci il tarixli Üçtərəfli Bəyanata
istinadlar ön plana keçir və yeni reallıqlar
hamı tərəfindən qəbul edilir, dəstəklənir.
Bu mənada Avropa İttifaqının mövqeyi və
göstərdiyi səylər təqdirəlayiqdir.
Avropa İttifaqı Azərbaycanın
əsas tərəfdaşıdır və hazırda ticarət
dövriyyəmizin 40 faizi onun payına düşür.
Prezident İlham Əliyev 2022-ci il aprelin
19-da Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz
üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarın
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
edərkən Avropa İttifaqının Azərbaycan
və Ermənistan arasında münasibətlərin
tənzimlənməsi sahəsində səylərini yüksək
qiymətləndirərək demişdir: “Biz Avropa İttifaqının, xüsusilə də artıq prosesə
dərindən cəlb olunmuş Prezident Şarl
Mişelin səylərinə çox ümid edirik. O, artıq
prosesə çox yaxşı bələddir. Düşünürəm ki,
bu uğurlu danışıqlar üçün çox ümidverici
mühit yaradır”.
Yeri gəlmişkən, mayın 22-də Brüsseldə
işgüzar səfərdə olan Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişel ilə təkbətək
görüşü, eləcə də üçtərəfli görüşdən
sonra cənab Mişelin mətbuat üçün verdiyi
bəyanat Cənubi Qafqazda kimin kim olduğunu, hansı tərəfin sülhə, hansı tərəfin isə
vəziyyətin gərginləşməsinə can atdığını bir
daha nümayiş etdirdi.
Dövlətimizin başçısı görüşdə
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin normallaşdırılması və
sülh müqaviləsinin imzalanması üçün
Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq hüquqa
əsaslanan 5 prinsipin təqdim olunduğunu qeyd etmiş və bu prinsiplərin sülh
müqaviləsinin hazırlanmasında əsas rol
oynadığını vurğulamışdır.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişel isə görüşlərdən sonra mətbuat
üçün verdiyi bəyanatla xatırlatmışdır ki,
yaxın günlərdə dövlətlərarası sərhəddə
Birgə delimitasiya komissiyasının iclası
keçiriləcək. Eləcə də, liderlər Azərbaycanın
qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında və
Ermənistanın müxtəlif bölgələri arasında
Azərbaycan ərazisindən keçməklə tranzitin
əsasını təşkil edən prinsiplər barədə razılığa gəliblər. Cənab Mişelin bəyanatındakı
mühüm faktlardan biri isə odur ki,
Xarici İşlər nazirləri sülh müqaviləsinin
təfərrüatlarını müzakirə etmək üçün tezliklə
görüşəcəklər.
Azərbaycan Prezidenti aprelin 29-da
ADA Universitetində “Cənubi Qafqaz:
İnkişaf və əməkdaşlıq” mövzusunda
beynəlxalq konfransda Azərbaycanın
Qafqazda yeni eranı, sülh və əməkdaşlıq
erasını fəal şəkildə təşviq etdiyini vurğulayaraq bildirdi ki, Ermənistan, nəhayət ki,

birgəyaşayışına hər zaman önəmli töhfələr
verir. Bəli, dövlətimizin başçısı haqlıdır.
Artıq Azərbaycan bölgədə cərəyan edən
siyasi, iqtisadi proseslərin mərkəzi kimi
dünya düzənində böyük təsir gücünə malikdir. Bunu dünyanın ən böyük fövqəlgücü
olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Prezidenti Cozef Baydenin Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik
məktubundakı yüksək fikirlər də təsdiq edir.
Bu məktubda ABŞ – Azərbaycan
münasibətlərinin 30 illik inkişaf yolu təhlil
edilir, ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivləri
barədə fikirlər söylənilir, Azərbaycanın
Avropa və dünya miqyasında önəmli
aktora çevrildiyi vurğulanır. ABŞ Prezidenti
Azərbaycanın regional təhlükəsizliyə,
Avropanın enerji təminatına verdiyi töhfəni
qlobal kontekstdə çox yüksək dəyərləndirir.
Həmkarlarına göndərdiyi məktublarda,
adətən, ciddi və rəsmi tondan uzaqlaşmayan Cozef Baydenin Prezident İlham
Əliyevə göndərdiyi məktub məzmun və
məna baxımından mühüm strateji hədəfləri
ehtiva edir.
ABŞ Prezidenti ölkəmizin Ukraynanın
suverenliyinə dəstəyini, humanitar və enerji
sahəsində yardımını təqdir edir. Əslində,
bu fikir Avrasiya regionunda yaranmış
kritik durumda Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan dövlətinin doğru
yol tutmasının ifadəsidir.
Məktubda deyilir: “Amerika Birləşmiş
Ştatları bütün Qafqaz və Transxəzər
rayonunun çiçəklənməsinə imkan verəcək
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında
diplomatik təmasların intensivləşməsinə və
Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası əlaqələrinin qurulmasına kömək
etməyə hazırdır”.
Heç şübhəsiz ki, bu sətirlər həm də
Ermənistana açıq mesajdır: ABŞ Cənubi
Qafqazda yaranmış reallıqları dəstəkləyir
və Ermənistan regionda sülhün,
təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün imzalanmış bəyanatların müddəalarının icrası
istiqamətində tələblərə əməl etməlidir.
ABŞ Prezidenti hazırda dünyada və regionda yaşanan geosiyasi risklər, təhdidlər
fonunda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə,
təhlükəsizliyinə dəstək verməsini ifadə
etməklə, həm də Prezident İlham Əliyevin
fəaliyyətinə, onun çevik xarici siyasət kursuna yüksək dəyər vermiş olur.
Dünyada və regionda sabitliyin, qarşılıqlı həmrəyliyin, əməkdaşlığın gələcəyi
humanitar inteqrasiyadan, dialoqdan,
multikulturalizmin dünya səviyyəsində
dəstəklənməsindən çox asılıdır. Buna
görə də dünya düzəninin demokratik
dəyərlərdən getdikcə daha çox uzaqlaşdığı, qloballaşmanın təzyiq və təsirlərinin
artdığı indiki dövrdə hər bir ölkədə siyasi
liderin roluna daha çox ehtiyac duyulur.
Prezident İlham Əliyev Vətən
müharibəsində şanlı Qələbəmizin baş
sərkərdəsi, Ali Baş Komandan kimi tarixi
Zəfərə imza atdı. Silahlı qüvvələrimiz onun
rəhbərliyi altında Ermənistan ordusunun
məğlubedilməzliyi haqqında mifi darmadağın etdi.
İlham Əliyev fenomeninin təkrarsızlığı,
onun güclü məntiqi, misilsiz natiqlik
istedadı, qeyri-adi intuisiyası, heyrətamiz
fikir dünyası müasir siyasi lider obrazının
unikal keyfiyyətləridir. Onun kritik situasiyalarda yeganə düzgün qərar verməsi
Azərbaycanın işıqlı sabahına, gələcəyinə
böyük ümidlər, xoş təəssüratlar yaradır,
xalqın, Vətənin taleyinin etibarlı əllərdə
olmasından xəbər verir.

Həsən HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
baş redaktoru
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Azərbaycan sülh yolunda qarşıya
qoyduğu hədəflərə doğru inamla irəliləyir
Avropa İttifaqı bizim üçün yaxın tərəfdaşdır. Biz uzun illərdir
müxtəlif sahələrdə işləyirik. Gündəlik çox genişdir və bizim güclü
siyasi təmaslarımız, əlbəttə ki, əməkdaşlığımızın şaxələndirilməsi üçün
çox yaxşı təməl yaradır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Müzakirə səmimi və məhsuldar keçdi.
Biz bütün məsələlər toplusunu nəzərdən
keçirdik. Biz humanitar məsələlər, o
cümlədən minaların təmizlənməsi,
məhbusların azad edilməsi və itkin düşmüş şəxslərin taleyinin həlli istiqamətində
səylər barədə ətraflı müzakirə apardıq...
Aİ dəstəyini gücləndirməyə hazırdır. Biz
yaxın təmasda qalmağa razılaşdıq və
iyul-avqustadək yenidən eyni formatda
görüşəcəyik.
Şarl MİŞEL
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti

F

ərəhlə qeyd edək ki, mayın 22-də Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişellə növbəti
təkbətək görüşü konstruktiv keçib və bu, sabaha olan ümidləri
daha da artırıb. Dövlətimizin başçısına yüksək ehtiram duyğularının
ifadə olunduğu görüşdə Avropa İttifaqının Ermənistan və Azərbaycan
arasında normallaşma proseslərinə dəstək məramı bir daha ifadə edilib,
vasitəçilik səylərinin davamlı olacağı vurğulanıb.

...Çoxsaylı bayraqlarla bəzədilmiş
salon boyu Şarl Mişelin müşayiəti
ilə görüş masasına doğru irəliləyən
Azərbaycan Prezidenti son dərəcə
inamlı və qətiyyətli görünürdü. Bu,
birgə foto çəkdirilən zaman da aydın
hiss edilirdi. Əslində, teleekranlardan
izlədiyimiz məqamlar qalib tərəf olan
Azərbaycanın get-gedə möhkəmlənən
üstün mövqeyini, Avropa İttifaqı kimi
mötəbər qurumda ölkəmizə qarşı
sərgilənən etimad və rəğbətdən
məmnunluğu əks etdirirdi. Xatırladaq
ki, Avropa İttifaqının təşəbbüsü və
vasitəçiliyi ilə eyni formatda görüş artıq
üçüncü dəfə təşkil edilirdi və əvvəlki
görüşlərdə də cənab İlham Əliyev beləcə
çox güvənli təsir bağışlamışdı.
Şarl Mişelin dəvəti ilə Avropanın
siyasət paytaxtına səfər edən Prezident
İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri
Nikol Paşinyanın iştirakı ilə üçtərəfli
görüşdən öncə Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti ilə təkbətək görüşü yetərincə
konstruktiv ruhda keçdi. Dövlətimizin
başçısı öncə yaradılan obyektiv
atmosferə, səmimi ab-havaya görə Şarl
Mişelə təşəkkürünü bildirdi. Ölkəmizin
rəhbəri yüksək qitə qurumu səviyyəsində
iki ölkə arasında münasibətlərin
normallaşması, nəqliyyat dəhlizlərinin
açılması, sərhədlərin delimitasiya
və demarkasıyası üzrə ardıcıl səylər
göstərilməsindən razılığını bildirdi.
Prezident İlham Əliyev qeyd
etdi ki, Azərbaycan münasibətlərin
normallaşması və sülh müqaviləsinin
imzalanması üçün beynəlxalq hüquqa
əsaslanan beş baza prinsipi irəli sürüb
və bu prinsiplər sülh müqaviləsinə
hazırlıqda başlıca rol oynayır. Cənab
İlham Əliyev sülh danışıqlarına hazırlıq
prosesinin uğurla sonuclanacağına
ümidvar olduğunu bildirdi. Aprelin 6-da
Brüsseldə keçirilmiş ikinci görüşdən
sonra Azərbaycanın danışıqlar üzrə
işçi qrupunu, həmçinin delimitasiya
üzrə milli komissiyanın tərkibini
müəyyənləşdirdiyini xatırladaraq qeyd

etdi ki, ölkəmiz bu xüsusda danışıqlara
hazırdır. Prezident İlham Əliyev işğaldan
azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində
mina probleminin həllinin və Birinci
Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş
hesab olunan 4 minə qədər insanın
taleyinə aydınlıq gətirilməsinin vacibliyini
diqqətə çatdırdı. Azərbaycan rəhbəri,
həmçinin Ermənistan tərəfinin Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putinin iştirakı ilə imzalanmış məlum 10
noyabr Bəyanatının bütün müddəalarını
yerinə yetirməyə borclu olduğunu
vurğuladı.
Öz növbəsində Şarl Mişel
Ermənistanla Azərbaycan arasında
münasibətlərin normallaşması
prosesinə Avropa İttifaqının dəstək
göstərmək əzmini bir daha ifadə etdi.
Dedi ki, vasitəçilik səylərini sonadək
davam etdirəcək. Eyni formatda
olan əvvəlki görüşlərin əhəmiyyətini
önə çəkən ev sahibi Azərbaycan
rəhbərinə bu prinsipial məsələyə, bir
qayda olaraq, konstruktiv yanaşdığına
görə təşəkkürünü bildirdi. Görüşdə,
həmçinin qarşılıqlı maraq kəsb edən
digər məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi
aparıldı.
Məlum olduğu kimi, hazırda
beynəlxalq aləm siyasi kataklizmlər
burulğanındadır. Qərb dünyası bir çox
hallarda özünün təhrikçi davranışları
ilə hər tərəfi çalxalayır. Əfqanıstanda
taliblərin hakimiyyətə gəlməsi,
Suriyada qarşıdurmalar, AUKUS paktı
üzrə anqlosaks anti-Cin ittifaqının
formalaşmasının sona yetmədən
parçalanması, Türkiyənin PKK və YPG
kürd terror qruplaşmaları ilə mübarizəsi,
İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlük
məsələsinin dartışdırılması, RusiyaUkrayna müharibəsinin alovlanması
və dünyada baş verən sair tektonik
geosiyasi tərəddüdlərin göstəriciləridir.
Siyasi güclər Yaxın və Orta Şərqdə,
Şimali Afrikada bazarları ələ keçirərək,
özlərinin təsir dairələrini genişləndirmək
yürüşünə çıxıblar. Yanvar ayında

Qazaxıstanda silahlı dəstələri güllələyən
KTMT də, Balkanlarda yaşayış
məntəqələrini bombalamış NATO da öz
yanlarından guya ədaləti bərpa edirlər.
Bir sözlə, güclərin və yeni regional
qaydaların perspektivi barədə proqnoz
vermək çətinləşib.
Siyasi və hərbi təbəddülatlar
davam edir. Bizim də daxil olduğumuz
geosiyasi məkanda Cənubi Osetiya,
Dnestryanı Respublika ilə bağlı
narahatlıqlar, Ermənistanın Qərblə Şimal
arasında vurnuxmaları arxayınçılığa
əsas vermir. İnamla demək olar ki,
delə bir şəraitdə yalnız Azərbaycan
Avroasiya məkanında yeganə ölkədir
ki, suverenliyi və təhlükəsizliyini
təhdidlərdən qoruya bilir. Prezident İlham
Əliyevin uzaqgörən siyasəti və uğurlu
diplomatiyası sayəsində Azərbaycan
nəinki qarışıq zamanın çağırış və
təhlükələrini məharətlə zərərsizləşdirib,

eyni zamanda, 44 gün ərzində məhz öz
gücünə torpaqlarını işğaldan təmizləyib.
Bu gün cənab İlham Əliyev
təkcə Qarabağın xilası missiyasını
məharətlə icra edən rəhbər kimi deyil,
həmçinin hərbi-diplomatik qələbələrin
müəllifi kimi şöhrət qazanıb. Cozef
Bayden dövlətimizin başçısına
olduqca xoşməramlı bayram təbrikləri
göndərir, Vladimir Putin İlham Əliyevə
böyük rəğbət göstərir, Rəcəb Tayyib
Ərdoğan sidq-ürəklə “qardaşım” deyir
və sair. Müttəfiqlik münasibətləri,
balanslaşdırılmış siyasət, dara düşənə
yardım və dəstək, dünyanın energetika
xəritəsində layiqli yerini tutmaq, ilk
olaraq alternativ çoxşaxəli beynəlxalq
nəqliyyat-logistika sisteminin yaradılması
kimi müsbət tendensiyalar Azərbaycanın
uğurlarının əsas şərtləridir. Təkcə
Şuşada Türkiyə ilə imzalanmış hərbisiyasi müttəfiqlik Bəyannaməsi çox

yüksək dəyərə malikdir. Bu sənəd təsbit
edir ki, Azərbaycana qarşı açıla biləcək
hər hansı bir atəş İstanbul və Ankara
üçün təcavüz anlamına gəlir. Bütün
bunlara isə məhz cənab İlham Əliyevin
ölkəmizə müdrik rəhbərliyi sayəsində
nail olunub.
Avropa İttifaqı ilə sülhhədəfli
konstruktiv münasibətlərin formalaşması
xoş gələcək baxımından xüsusilə
ümidvericidir. Üçtərəfli formatda “Brüssel
gündəliyi” sözsüz irəliləyiş deməkdir.
Doğrudur, aprelin əvvəlində keçirilən
görüşlə cari görüş arasında cərəyan
etmiş 46 günlük danışıqlarda qarşı
tərəfdən müəyyən yayınmalar baş verib.
Ermənistan rəhbərliyi öhdəliklərinə
tam və vaxtında əməl etməyib. Sərhəd
komissiyasının yaradılması aprelin
6-da razılaşdırıldığı kimi, həmin ayın
sonuna qədər baş tutmayıb. Daxildən
revanşistlərin, xaricdən radikal diaspor

təşkilatlarının Paşinyan hökumətinə
təzyiqlər etməsi, İrəvanda davamlı
etiraz mitinqlərinin təşkili və bəzi
havadarların alovu körükləmələri bunun
əsas səbəbləridir. Amma bunlar verilən
sözdən qaçmağa heç cür əsas vermir.
Paşinyanın rəhbərlik etdiyi
Ermənistan dövlətinin Azərbaycanla
yanaşı, Qərbi də aldatmaq cəhdini
yaxşı görən Aİ bunu rəsmi İrəvana
bir daha xatırlatdı. Bu, həm də “ya
biz, ya da Moskva” mesajıdır. Deməli,
Ermənistanın manevr imkanları daralır
və bu ölkə istər-istəməz konstruktiv
addımlar atmağa vadar edilir. Eyni
zamanda, Azərbaycan indiyə qədər
yetərincə təmkin göstərib və Paşinyan
dərk etməmiş deyil ki, Azərbaycanın da
səbri müəyyən həddə qədərdir.
Mayın 22-də keçirilən beşsaatlıq
üçtərfli görüşdə bir daha sərhədlərin
delimitasiyası, nəqliyyat xətlərinin
açılması və sülh müqaviləsi ilə bağlı
zəruri razılıq əldə olundu. Razılığa
görə, tezliklə Azərbaycanla Ermənistan
sərhəd komissiyalarının ilk birgə iclası
keçiriləcək. Həmçinin nəqliyyat xətləri
ilə bağlı bir sıra mübahisəli məsələlər
də öz həllini tapdı. Məsələn, sərhəd
idarəçiliyi, təhlükəsizlik, həmçinin
beynəlxalq daşımalar kontekstində
gömrük rüsumları və qaydaları barədə
tərəflər arasında razılıq əldə olundu.
Bu, Zəngəzur dəhlizinin açılması
istiqamətində vacib bir mərhələni təşkil
edir.
Görüş bir daha göstərdi ki,
sülhdə maraqlı olmayan, danışıqların
uzadılmasına çalışan, “bəlkə də
qaytardılar” xülyası quran erməni
siyasətçilər sülh təşəbbüslərini
ləngitsələr də, onu tamamilə dayandıra
bilməzlər. Qoy onlar unutmasınlar ki,
qatar artıq hərəkətə gəlib, geciksələr,
onun arxasınca baxa-baxa qalacaqlar.
Azərbaycan isə sülh prosesində
qarşıya qoyduğu hədəflərə doğru inamla
irəliləyir.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Brüssel görüşü sülh danışıqları prosesinin Azərbaycan regionda sülh və
yeni mərhələsi kimi qiymətləndirilə bilər təhlükəsizliyin təminatçısıdır
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Brüsseldə baş tutan üçtərəfli görüş Azərbaycanla Ermənistan
arasında bu vaxta qədər aparılan mümkün sülh danışıqları prosesinin yeni bir mərhələsi kimi qiymətləndirilə bilər. Hər şeydən
öncə ona görə ki, Paşinyanın Azərbaycanın irəli sürdüyü beş
baza prinsipi çərçivəsində sülh danışıqlarını qəbul etməsi ilə
bağlı şifahi və tərəddüdlü bəyanatlarından sonra məhz elə həmin
baza prinsipləri əsasında Brüsseldə nəzərəçarpaçaq razılaşmalar əldə edildi.
Milli Məclisin deputatı Hikmət
Babaoğlu bildirib ki, ilk növbədə qeyd
etmək lazımdır ki, görüşə damğasını vuran məsələlər təkcə müzakirə
edilən məslələr deyil, həm də
müzakirə edilməyən məslələr oldu:
“Məsələn erməni tərəfinin bütün israrlarına baxmayaraq heç bir status
məsələsi gündəmə daxil edilməmişdir.
Azərbaycanın müəyyən etdiyi diplomatik leksikondan kənar heç bir ifadə
işlədilmədi. Sadəcə Azərbaycanda
yaşayan etnik ermənilərin hüquq və
təhlükəsizlik məsələlərinə toxunuldu.
Bunula da hər iki mövzuda ermənilərin
israrla nəyəsə nail olmaq cəhdlərnə
birdəfəlik son qoyuldu.
Görünür, yalnız bu həqiqətlər Paşinyan tərəfindən yeni reallıq kimi dərk
edildiyinə görə dərhal bir neçə istiqamət
üzrə mövqelərdə birdən birə yaxınlaşma
baş verdi. Bu yaxınlaşmalar ilk növbədə

sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası üzrə yaxın günlərdə komissiyaların
görüşməsi istiqamətindədir. Aydındır ki,
mümkün sülh prosesi üçün ilk növbədə
sərhədlərin qarşılıqlı şəkildə tanınması
əsas prioritetdir.
Kommunikasiyaların açılması və
iqtisadi əlaqlərin bərpası istiqaməti üzrə
baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində
görüşün keçirilməsi ilə bağlı razılığın
əldə edilməsi vacib məsələdir. Burada
bir çox istiqamətlər kompleks olaraq
nəzərdən keçiriləcək. Elə bu blokda ən
əsas məsələrdən biri də gömrük qaydlarının müəyyənləşdirilməsi üzrə razılaşmanın əldə edilməsidir.
Əslində danışıqların irəliyə
doğru getməsinə mane olan əsas
məsələlərdən biri bu idi. Çünki bu
mövzu Laçın dəhlizi və Zəngəzur
dəhlizi üzrə paralellik təşkiletmə baxımından aktual idi. Digər mühüm blok

humanitar blok idi ki, burada da minaların xəritələrinin verilməsi, erməni
terrorçularının qaytarılması və birinci
Qarabağ savaşında itkin düşmüş 4
minədək Azərbaycan vətəndaşının taleyi
məsələsidir. Beş saatılq görüşdə bu da
müzakirə edildi”.
Deputat qeyd edib ki, xarici işlər
nazirlərinin yaxın vaxtlarda görüşməsi
ilə bağlı razılaşma isə ondan xəbər verir
ki, mümkün belə görüş artıq yuxarıda dediyimiz mövzularda müəyyən
nəticələrin əldə edilməsindən sonra
baş tutacaq ki, bu da özlüyündə iyulavqust aylarında Brüssel formatında
yenidən liderlərin görüşü üçün zəmin
yarada biləcək. Buna görə də Brüssel görüşlərinin 3-cü raundunu ən
məhsuldar raund kimi qiymətləndirmək
mümkündür.

zərbaycan regionda sülh, təhlükəsizlik və normal əməkdaşlığın
bərqərar olması istiqamətində açıq, dürüst siyasət yürüdür,
bütün hallarda münaqişə və zorun əleyhinədir.

Ölkəmiz işğalçı Ermənistanla sülhə,
əmin-amanlığa sadiqliyini 28 il ərzində
sübuta yetirdi. Amma qarşı tərəfin qeyrikonstruktivliyi, səmimi olmayan siyasəti
bizə başqa seçim qoymadı. Düşmənin
növbəti ərazi iddiasına, məsuliyyətsiz
bəyanatına, təmas xəttindəki
təxribatlarına şanlı ordumuz layiqli cavab
verərək işğala son qoydu.
Hazırda regionun güc mərkəzi olan
Azərbaycan Vətən müharibəsində əldə
edilən parlaq qələbədən sonra qarşı
tərəfə barış əlini uzadır, qan tökülməyin
əleyhinə olduğunu diqqətə çatdırır.
Rəsmi Bakı beynəlxalq hüququn prinsip və normaları çərçivəsində humanizm ənənələrinə sadiq qalaraq sülh
müqaviləsinin bağlanmasının, bölgədə
sabitliyin gerçəkləşməsinə səy göstərir.
Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kimi, Azərbaycan Cənubi Qafqazı sülh,
əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət bölgəsi
kimi görmək istəyir. Çünki İkinci Qarabağ
müharibəsindən sonra bu əməkdaşlıq formatını yaratmaq üçün əlverişli imkan var.
Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı, YAP
İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Mahmudov
söyləyib.
Deputat qeyd edib ki, Prezident
İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin dəvəti ilə
Brüsselə növbəti işgüzar səfəri də sülh

prosesinin sürətlənməsi məqsədi daşıyır.
Görüşdə dövlətimizin başçısı Şarl Mişelin
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
sülh müqaviləsinin hazırlanması, iki
ölkənin münasibətlərinin normallaşdırılması, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması,
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası proseslərinə verdiyi dəstəyi yüksək
qiymətləndirib.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
üçtərəfli görüşdən sonra mətbuata açıqlamasında rəhbəri olduğu təşkilatın Cənubi
Qafqazdakı vəziyyətə və Avropa İttifaqının hər iki ölkə ilə, eləcə də, regionla
əlaqələrinin inkişafına diqqət yetirdiyini
xatırladaraq, proseslərin ən yaxşı şəkildə
necə təmin edilməsi ilə bağlı bütün
məsələlərin həll olunacağına əminliyini
ifadə edib.
Görüşdə liderlər tərəfindən nəqliyyat
əlaqələrini blokdan çıxarmağa başlamağın zəruriliyi ilə bağlı razılığa gəlinərək,
Azərbaycanın qərb hissəsi və Naxçıvan,
habelə Ermənistanın müxtəlif bölgələri
arasında respublikamızdan keçməklə
tranzit, eləcə də hər iki ölkənin kommunikasiya infrastrukturu vasitəsilə
beynəlxalq daşımalara dair prinsiplər
razılaşdırılıb. Xüsusilə, beynəlxalq daşımalar kontekstində sərhəd idarəetmə
prinsipləri, təhlükəsizlik, torpaq haqları,
eləcə də gömrük qaydaları barədə razılıq

əldə olunub. Bütün bunlarla yanaşı,
Avropa İttifaqının tərəflərlə birlikdə hər iki
ölkə xalqının rifahı naminə iqtisadi inkişafı
təşviq etməyə çalışan İqtisadi Məsləhət
Qrupunun işini təşviq edəcəyi də diqqətə
çatdırılıb.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel ilə təkbətək görüşündə
dövlətimizin başçısı işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə mina problemi və Birinci
Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan 4 minə yaxın şəxsin taleyinə
aydınlıq gətirilməsinin vacibliyini də bir
daha vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı 10
noyabr Bəyanatının bütün müddəalarının
Ermənistan tərəfindən öhdəlik kimi icra
olunmasının zəruriliyinə toxunub.
Sonda Rəşad Mahmudov qeyd edib
ki, dünyada ciddi narahatlıq doğuran
hadisələrin, ziddiyyətli dəyşikliklərin
baş verdiyi bir dövrdə prezident İlham
Əliyev regionda sülhə nail olmaq, inkişaf
və tərəqqinin təminatçısı kimi bölgəyə
töhfələrini vermək istəyir. Düşünürəm
ki, qarşı tərəf Azərbaycanın bölgə
üçün olduqca faydalı olacaq təkliflərini
düzgün təhlil etməli, regionun inkişafı
naminə üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə
yetirməlidir.
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ABŞ ölkəmizlə strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərinin inkişafında maraqlıdır
ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin Azərbaycanın Müstəqillik
Günü ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik
məktubu bir daha sübut etdi ki, Birləşmiş Ştatlar ölkəmizin regiondakı yerini, rolunu və çəkisini yüksək qiymətləndirir. Ağ ev
ölkəmizlə bundan sonra da strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin
qorunub saxlanılmasında və daha da inkişafında maraqlıdır... Bu
fikirləri bizimlə söhbətində Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər
doktoru, professor Elman Nəsirov ded:
Deputat ABŞ-ın Azərbaycanın
beynəlxalq təhlükəsizliyə verdiyi
töhfəni, ölkəmizin dünyada sülhün və təhlükəsizliyin, eləcə də
Avropanın və dünyanın enerji
təhlükəsizliyinin təminatında oynadığı
rolu dəyərləndirdiyini diqqətə çatdırdı.
Bildirdi ki, Prezident Cozef Baydenin
mövqeyinə görə, Azərbaycanın bu
istiqamətdə çəkisi daha da artmaqdadır. Ölkəmiz bu gün də Avropanın enerji təhlükəsizliyinə böyük
töhfələr verməkdədir. Həqiqətən də,
Azərbaycan indiki reallıqlar fonunda
Avropa İtifaqının enerji təhlüksizliyinin
təminində çox ciddi amilə çevrilib.
E.Nəsirov dedi ki, keçən il
Azərbaycan Avropa ölkələrinə
8,2 milyard kubmetr qaz verib.
Bu il 19 milyard kubmetrdən çox
olması proqnozlaşdırılır: “Bu,
bir daha onu göstərir ki, ABŞ
Azərbaycanın oynadığı rolu izləyir,

görür və yüksək qiymətləndirir.
Eyni zamanda, Birləşmiş Ştatlar
ölkəmizin beynəlxalq terrorizmə qarşı
mübarizədə fəaliyyətinə də böyük
dəyər verir. Beynəlxalq terrorizmə
qarşı mübarizənin ilk günlərindən
Azərbaycan öndə gedən dövlətlər
sırasında olub və bu istiqamətdə
konkret əməli addmlara imza atıb”.
Prezidentinin təbrik məktubunda
diqqəti cəlb edən əsas məsələlərdən
birinin Ermənistan – Azərbaycan
münasibətlərinin normalaşdırılması
ilə bağlı məqamların qabardılmasıdır.
Bu işdə Cozef Baydenin mövqeyi
belədir ki, o, iki dövlət arasında
əlaqələrin intensivləşdirilməsində
maraqlıdır. Cənubi Qafqaz regionunda uzunmüddətli və davamlı sülhün
əldə edilməsi üçün Birləşmiş Ştatlar
öz töhfəsini vermək niyyətindədir.
Xüsusilə, iqtisadiyyat, nəqliyyat və
insanlararası münasibətlərin forma-

laşdırılması üçün ABŞ öz dəstəyini
göstərməyə hazrıdır.
E.Nəsirovun mühüm hesab etdiyi
məqamlardan birinin də Azərbaycanın
Ukrayna böhranı kontekstində
davranışı ilə bağlı məsələlərə cənab
Baydenin diqqət ayırmasıdır. Bu
məqam məktubda da öz əksini tapıb.
Qeyd olunur ki, Azərbaycan Ukraynanın suverenliyini dəstəkləyir və bir
neçə dəfə humanitar yardım göstərib.
Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi, atdığı addımlar rəsmi Vaşinqton
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
ABŞ Prezidenti Ukrayna böhranı
fonunda yaranmış qlobal qeyrisabitlik məsələlərinə diqqəti cəlb
edir və bu kontekstdə vurğulayır
ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü,
suverenliyi və müstəqilliyi Birəşmiş

Ştatlar tərəfindən dəstəklənir.
Cozef Bayden növbəti illərdə də
Azərbaycanla əməkdaşlığın daha
da intensivləşdirilməsində maraqlı olduğunu ifadə edib: “Təbii ki,
bütün bunlar bir daha onu göstərir
ki, ABŞ Azərbaycanda gedən bütün
prosesləri diqqətlə izləyir. Ölkəmizin
getdikcə gücləndiynin, regionda söz
sahibi olduğunun, beynəlxalq sülhün
və təhlükəsizliyin təminatına verdiyi
böyük töhfənin fərqindədir. Bu tarixi
nailiyyətlərin əsasında, Azərbaycan
Prezidentinin müdrik siyasəti, onun
yüksək dövlət idarəçilik qabiliyyəti,
eyni zamanda, müasir beynəlxalq
çağırışları düzgün qiymətləndirməsi
və ondan irəli gələn adekvat addım
atmaq bacarığı dayanır. Bu faktları
Birləşmiş Ştatların ali siyasi rəhbərliyi
görür”.
E.Nəsirov söhbətinə davam
edərək dedi: “Təbrik məktubunda
əks olunan fikirlər bir daha onu
təsdiqləyir ki, rəsmi Vaşinqton
Azərbaycan Prezidentinin mahir
diplomat, müzəffər Ali Baş Komandan olduğunu qiymətləndirir. Bütün
bunlardan irəli gələrək, ölkəmizlə
uzunmüdətli əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsi niyyətini ortaya
qoyur”.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Avropa İttifaqı Azərbaycanın
əsas ticarət tərəfdaşıdır
Hesabata əsasən, ölkəmizdə
təmsil olunan Aİ ölkələri şirkətlərinin
80 faizi iqtisadi fəaliyyət üçün
Azərbaycanı seçmək, 53 faizi isə
respublikamızda biznes fəaliyyətlərini
genişləndirmək niyyətini bildiriblər. Bu
şirkətlərin 54 faizi Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonlarına investisiya yatırmaqda maraqlıdırlar, 14
faizi isə artıq investisiya layihələrində
iştirak edirlər.
Bu rəqəmlər deməyə əsas verir
ki, hər bir ölkədə iqtisadi inkişaf
siyasi amillərdən bilavasitə asılıdır.
Azərbaycanda mövcud siyasi mühit
iqtisadi inkişaf üçün müsbət təsirə
malikdir. Belə ki, güclü dövlət və
güclü siyasi hakimiyyət milli iqtisadiyyatını formalaşdıran bir ölkə üçün
prinsipial əhəmiyyət daşıyır. İctimaisiyasi sabitliyin qorunub saxlanılması
ölkəmiz üçün bu gün də imkanların daha da genişləndirilməsini
şərtləndirir. Azərbaycan etibarlı
tərəfdaş olaraq mövqeyini getdikcə
gücləndirir. Balanslaşdırılmış uğurlu
xarici siyasət ikitərəfli və çoxtərəfli iqtisadi əlaqələri gücləndirməyə əlverişli
zəmin yaradır.
Müasir dünyada dövlətlər arasında bir-birləri ilə artıq hərbi deyil, bir
çox hallarda məhz iqtisadi üsul və
vasitələrlə mübarizə aparmaq aydın
nəzərə çarpır. Azərbaycanın iqtisadi
cəhətdən geniş manevretmə imkanları ona gələcəkdə bəzi dövlətlərə
öz şərtlərini diktə etmək üçün şərait
yaradır. Prezident İlham Əliyevin müasir dünya düzəninin iqtisadi və siyasi
“oyun qaydaları”na dərindən bələd
olması ölkəmizin maraqlarının bütün
səviyyələrdə etibarlı şəkildə qorunmasına təminat verir.
Azərbaycan 1991-ci ildə dövlət
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
Avropa İttifaqı ilə əlaqələri indiyədək
iqtisadi və siyasi islahatlara dəstək,
Şərq-Qərb nəqliyyat-kommunikasiya
dəhlizinin yaradılması, infrastrukturun
inkişafı, habelə digər bu kimi müxtəlif
çərçivələrdə inkişaf etdirib. Ölkəmizin
regiondakı tranzit mövqeyi, Avropa
və Asiyanın quru və hava nəqliyyatı
yollarının kəsişməsində yerləşməsi,
eləcə də Avrasiyanın nəqliyyat qovşağı rolunu oynaması onu Avropa İttifaqı üçün cəlbedici bir dövlətə çevirib.
Xarici ekspertlər, dünyanın aparıcı
siyasi təhlil mərkəzləri tərəfindən
Azərbaycanda müşahidə edilən
sabitliyi, dövlətimizin beynəlxalq
əməkdaşlıq sahəsində fəaliyyətinin
genişlənməsini, ölkənin siyasi
rəhbərliyinin çevik və tarazlı diplomatiyaya malik olmasını hər zaman “imkanlar pəncərəsi” kimi dəyərləndirilib.
Rəsmi Bakı Avropa İttifaqı ilə
münasibətlərə həmişə xüsusi diqqət
yetirir. Dövlətimizin başçısı Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə
müntəzəm dialoq aparır. Ötən il
iyulun 18-də Prezident İlham Əliyevin
Şarl Mişellə birgə keçirdiyi mətbuat
konfransında qeyd etdiyi kimi, Aİ

Bu il mayın 17-də keçirilən Avropa İttifaqı–Azərbaycan biznes
forumunda “Azərbaycanda Biznes Mühiti-2021” hesabatı təqdim
olunub. Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə sayca 6-cı dəfə
işıq üzü görən bu topluda Avropa İttifaqı–Azərbaycan iqtisadi
əməkdaşlığındakı nailiyyətlər və mövcud biznes mühitinin daha
da inkişaf etdirilməsi məsələləri öz ifadəsini tapıb. Hesabatda
tərəflər arasında ticarətin davamlı şəkildə genişləndiyi, 2
 021-ci
ildə ticarət dövriyyəsinin 15 milyard dollardan çox olduğu
bildirilib.

ölkəmiz üçün yaxın tərəfdaşdır.
“Biz uzun illərdir müxtəlif sahələrdə
işləyirik. Gündəlik çox genişdir və
bizim güclü siyasi təmaslarımız
əlbəttə ki, əməkdaşlığımızın
şaxələndirilməsi üçün çox yaxşı təməl
yaradır. Avropa İttifaqı bizim əsas
ticarət tərəfdaşımızdır. Ticarətimizin
demək olar ki, 40 faizi Avropa İttifaqı
ilə aparılır. Ötənilki ticarət dövriyyəsi
demək olar ki, 9,5 milyard ABŞ dolları
idi. Azərbaycanın Avropa İttifaqına
üzv dövlətlərlə ixracının həcmi 6,8
milyard ABŞ dolları təşkil edir. Üzv
dövlətlərdən 1700-dən çox şirkət
Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu,
həmçinin bizim iqtisadi fəaliyyətimizin
miqyasını nümayiş etdirir. Biz üzv
dövlətlərlə ikitərəfli əlaqələrdə çox
fəalıq. Azərbaycan Avropa İttifaqının 9
üzv dövləti ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər imzalayıb və ya qəbul
edib. Beləliklə, Avropa İttifaqına üzv
dövlətlərin üçdəbiri Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir. Düşünürəm
ki, bu, bizim hökumətimizin çox böyük
nailiyyətidir. Bu, həmçinin əməkdaşlıq
üçün əlavə imkanlar yaradır.
Gündəliyimizin mühüm hissəsi
sözsüz ki, enerji təhlükəsizliyi ilə
bağlıdır və burada biz yalnız böyük nailiyyətləri, mən deyərdim ki,
tarixi nailiyyətləri, xüsusilə Cənub
Qaz Dəhlizi layihəsinin tamamlanmasını qeyd edə bilərik. Ötən ilin
sonuncu günündə həqiqətən də
tarixi əhəmiyyət kəsb edən hadisə
baş verdi. Cənub Qaz Dəhlizinin
sonuncu - dördüncü seqmenti olan

Trans-Adriatik kəməri artıq istismara
verilib. Yanvarın 1-dən bu günədək
Azərbaycandan Avropa İttifaqına üzv
dövlətlərə, xüsusilə İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstana 3 milyard
kubmetrdən çox təbii qaz ixrac olunub. Əlbəttə ki, Avropa bazarına ixrac
olunacaq təbii qazın həcmi artacaq”.
Azərbaycan hazırda neft və
qaz ehtiyatlarını tədarük etməklə,
təkcə regionda deyil, həm də Avropa İttifaqının cənubunda enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
həlledici rol oynayır.
Uzun müddətdir ki, enerji
təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər
dünyada ən aktual müzakirə mövzusudur. Hətta enerji təhlükəsizliyi
milli təhlükəsizliyin əsas tərkib
hissələrindən biri kimi nəzərdən
keçirilir. Elə buna görədir ki,
son onilliklərdə iqtisadi və siyasi məzmunlu beynəlxalq konfransların gündəliyinin başlıca
müzakirə predmetlərindən biri enerji
təhlükəsizliyi ilə bağlı olur. Xüsusən
Avropa dövlətləri tərəfindən öz
enerji təhlükəsizliklərinin daha yüksək
səviyyədə təmin olunmasına, bu
məqsədlə alternativ mənbələrdən
enerji dəhlizlərinin yaradılmasına ehtiyac duyulur.
Düzdür, son dövrlərdə bu
məqsədlə müxtəlif təşəbbüslər
ortaya atılıb. Lakin onların hamısı
siyasi və iqtisadi iradənin olmaması
səbəbindən kağız üzərində qalıb.
Artıq tam gücü ilə işə düşən Cənub
Qaz Dəhlizi isə məhz Azərbaycanın

təşəbbüsü, Azərbaycan Prezidentinin
siyasi iradəsi və qətiyyəti nəticəsində
reallığa çevrilən və Avropanın enerji
xəritəsinə ciddi dəyişikliklər edən
mühüm və böyük enerji infrastrukturu
kimi tanınıb.
Cənub Qaz Dəhlizinin həyata
vəsiqə alması bir çox mərhələlərdən
keçib. İllər əvvəl bu layihənin reallaşması bəzilərinə qeyri-mümkün görünüb. Lakin İlham Əliyevin müdrikliyi
və siyasi iradəsi, layihə iştirakçıları
arasında düzgün koordinasiyanın
təşkili, beynəlxalq maliyyə institutları
ilə əməkdaşlıq, Avropa İttifaqının
siyasi dəstəyinin təmin olunması bu
layihənin hər bir mərhələsinin uğurla
tamamlanmasını gerçəkləşdirib.
Azərbaycan qazının nəqli üçün
mühüm strateji və iqtisadi əhəmiyyətə
malik Trans-Anadolu Qaz Boru
Kəməri istismara verildiyi tarixdən
bu ilin aprelin 1-dək 26,13 milyard
kubmetr təbii qaz nəql edilib. Cari
ilin birinci rübündə isə bu kəmərlə
4,01 milyard kubmetr Azərbaycan
qazı Türkiyə və Avropa bazarına nəql
olunub.
Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan
qazının Avropanın cənubuna nəql
olunduğu Cənub Qaz Dəhlizinin
Avropa hissəsi olan Trans-Adriatik
Qaz Boru Kəmərinin (TAP) ötürücülük
qabiliyyəti ildə 10 milyard kubmetrdir.
TAP vasitəsilə Avropaya gündəlik 28
milyon kubmetrdən çox qaz verilir.
Son on il ərzində Avropa
Azərbaycan iqtisadiyyatına 20 milyard
dollardan çox vəsait yatırıb. Bu il
Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında
ticarət dövriyyəsinin artımı gözlənilir.
Ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatı
2020-ci illə müqayisədə 5,6 faiz artıb.
Cari ilin əvvəlindən isə qeyri-neft
məhsullarının istehsalının artımı
təxminən 40 faiz təşkil edib ki, bu da
vergi daxilolmalarının artmasına təsir
edib. Vergi daxilolmalarında artım 250
milyon dollara bərabər olub.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun parlaq qələbəsi, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi qarşıdakı
illərdə iqtisadiyyatın, turizmin və digər
bütün sahələrin inkişafı üçün böyük
imkanlar yaradır. Bu ərazilərin iqtisadi
potensialı və təbii ehtiyatları kifayət
qədər əlverişlidir.
Şübhəsiz ki, azad edilən torpaqlar
həm yerli və xarici investisiyaların
cəlbi, həm də əhalinin məşğulluğunun
təmin edilməsi baxımından dövlət
siyasətinin mühüm bir hissəsi olacaq.
Şübhəsiz ki, biznes strukturu da
dövlətin yaratdığı imkanlardan yararlanaraq, rəqabətədavamlı məhsul və
xidmətlər istehsalını genişləndirəcək,
yeni reallıqlar fonunda yaranmış
əlverişli şəraitdən səmərəli və düzgün
istifadə edəcək.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Məlum olduğu kimi, ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Müstəqillik Günü
münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu
göndərib. Təbrikdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasından ötən
30 il ərzində enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi və beynəlxalq
təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın tarixin mühüm anında öz
bəhrəsini verdiyi, Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycanın
Avropa və dünya bazarlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması və
sabitləşdirilməsində önəmli rol oynadığı xüsusi vurğulanır.

Azərbaycanla ABŞ arasında
əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf edir

Azərbaycan ilə ABŞ arasında tərəfdaşlığın
30 ildən artıq bir tarixi vardır. Bu illər ərzində
ölkələrimiz arasında bərabərlik, qarşılıqlı
hörmətə və enerji təhlükəsizliyi, sülhməramlı
əməliyyatlar, terrorla mübarizə və digər
sahələr daxil olmaqla uğurlu əməkdaşlıq
ənənələri formalaşıb. Azərbyacan ilə ABŞ
arasında siyasi, iqtisadi, enerji və humanitar
sahələrdə əməkdaşlıq yüksələn xətt üzrə
inkişaf edibdir.
Azərbaycanın sülhməramlıları ABŞ-ın
Əfqanıstanda başçılıq etdiyi beynəlxalq antiterror koalisiyasında da fəal iştirak ediblər.
Yeri gəlmişkən, Əfqanıstanı ən sonda tərk
edənlərdən biri məhz Azərbaycanın hərbi
kontingentidir. Amerika da bunu unutmur və
daim minnətdarlıq hissilə vurğulayır.

2020-ci ilin payızında xalqımız 44
günlük savaşda doğma Qarabağı işğalçı
Ermənistanın Silahlı Qüvvələrindən azad
edərək regionda tarixi ədaləti bərpa edibdir.
Məktubdan bəlli olur ki, ABŞ dövləti P
 rezident
İlham Əliyevin liderliyi ilə İkinci Qarabağ
müharibəsində xalqımızın qazandığı parlaq
qələbədən sonra regionda yaranmış yeni
reallıqların fərqindədir.
Görünən budur ki, rəsmi Vaşinqton
Azərbaycan və Ermənistan arasında diplomatik təmasların intensivləşdirilməsini
müsbət qarşılayır və bunun bütün Qafqaz
və Trans-Xəzər regionunun çiçəklənməsinə
imkan verəcəyi qənaətindədir. Həqiqətən, bu
gün Cənubi Qafqazda xalqların və dövlətlərin
inkişaf və tərəqqi etməsi üçün regionda
davamlı sülhün bərqərar olunması çox vacibdir. Azərbaycan regionda ədalətli sülhün
tərəfdarıdır. Bunu dünya görür və yüksək
qiymətləndirir.
Azərbaycan beynəlxalq hüquqa
əsaslanan prinsipial və ədalətli xarici
siyasət həyata keçirir. Bu kurs xalqımızın və
dövlətimizin maraqlarına tam cavab verir.
Hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar kimi,
böyük bir dövlətin Azərbaycanın müstəqilliyi
və suverenliyinə öz dəstəyini bir daha təsdiq
etməsi Azərbaycan diplomatiyasının böyük
uğuru sayıla bilər.

Tahir RZAYEV,
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan tərəfi Ermənistanla sülh yaradılması, 10 noyabr 2020-ci il tarixli
üçtərəfli bəyanatın müddəalarının tam yerinə yetirilməsi üçün ardıcıl səylərini
davam etdirir. Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə cəsarətli addımlar atır,
istər Moskva ilə, istərsə də Brüssellə təmaslar qurur. Mayın 22-də Brüsseldə
işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti yenidən Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşdü.
Bununla bağlı fikirlərini bizimlə bölüşən Milli Məclisin deputatı İqbal
Məmmədov bildirdi:

Ermənistanın Brüsseldə götürdüyü
öhdəliklərə əməl edəcəyinə ümidvarıq
– Azərbaycan Prezidenti ölkəmizin tarixi
qələbəsindən sonra Ermənistanla sülh prosesini başa çatdırmaq üçün 2020-ci ilin noyabrından bəri mümkün olan hər cür səyləri
göstərməkdədir. Budur, son iki ay ərzində
dövlət başçısı artıq ikinci dəfədir ki, Brüsselə
səfər edərək mühüm görüşlər keçirir. Bunu
sülh prosesi naminə çox inadlı səylər adlandırmaq olar. Prezident İlham Əliyev bu
yöndə yorulmadan çalışır. Bu günlərdə
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel
və Ermənistanın baş naziri ilə görüş də bu
məqsədə xidmət edirdi.
Dövlətimizin başçısı Şarl Mişellə
görüşündə onun Ermənistanla Azərbaycan
arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması, iki
ölkənin münasibətlərinin normallaşdırılması,
nəqliyyat dəhlizlərinin açılması, sərhədlərin
delimitasiyası və demarkasiyası proseslərinə
verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdi, bu
formatda Avropa İttifaqının təşəbbüsü və
vasitəçiliyi ilə artıq üçüncü görüşün keçirildiyini qeyd etdi. Onun sözlərinə görə,
Azərbaycan münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsinin imzalanması üçün
Ermənistana beynəlxalq hüquqa əsaslanan
5 prinsip təqdim edib və bu prinsiplər sülh
müqaviləsinin hazırlanmasında əsas rol
oynayır.
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, bu il
aprelin 6-da Azərbaycan, Ermənistan və
Avropa İttifaqı arasında keçirilmiş görüşün
nəticələrinə uyğun olaraq, Azərbaycan aprelin sonunda sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara başlamaq üçün İşçi Qrupun tərkibini,
həmçinin sərhədlərin delimitasiyası üzrə milli
komissiyanın tərkibini müəyyənləşdirib və
danışıqlara hazır olduğunu bir daha bəyan
edib. 10 noyabr üçtərəfli bəyanatının bütün
müddəalarının Ermənistan tərəfindən də icra
olunması zəruridir. Azərbaycan Prezidenti
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə mina
problemini və Birinci Qarabağ müharibəsində
itkin düşmüş hesab olunan 4 minə yaxın
vətəndaşımızın taleyinə aydınlıq gətirilməsi
məsələsini də yenidən qaldırdı və bu
məsələlərin həllinin vacibliyini bir daha
vurğuladı.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl
Mişel də təmsil etdiyi qurumun Ermənistanla
Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə dəstək vermək əzmini
bir daha ifadə etdi, vasitəçilik səylərini davam
etdirəcəyini bildirdi. Üçtərəfli görüşdən sonra
Mişel bəyanatla çıxış etdi. Onun səsləndirdiyi
bəyanatda qeyd edilir ki, görüşdə humanitar xarakterli mövzular, o cümlədən
minaların təmizlənməsi və itkin düşmüş
şəxslərin taleyi (Birinci Qarabağ müharibəsi

illərində) müzakirə olunub, yaxın günlərdə
dövlətlərarası sərhəddə Birgə delimitasiya
komissiyasının iclası keçiriləcək. Bundan
əlavə, bəyanatda vurğulanır ki, liderlər
Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan
arasında və Ermənistanın müxtəlif bölgələri
arasında Azərbaycan ərazisindən keçməklə
tranzitin əsasını təşkil edən prinsiplər barədə
razılığa gəliblər. Xarici işlər nazirləri sülh
müqaviləsinin təfərrüatlarını müzakirə etmək
üçün tezliklə görüşəcəklər. Şarl Mişel, eyni
zamanda, danışıqlarda Qarabağın erməni
əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin
vacibliyini qeyd edib.
Tərəflər həm də eyni formatda növbəti
görüşün bu ilin iyul-avqust aylarından gec
olmayaraq keçirilməsi barədə də razılığa
gəliblər.
Bəyanatdan məlum olur ki, Azərbaycanın
sülh prosesi ilə bağlı tələbləri maksimum
nəzərə alınıb. Görüşlərdə Qarabağın statusu kimi artıq çoxdan gündəlikdən çıxmış
bir məsələnin müzakirə edilmədiyi xüsusilə
vurğulanmalıdır. Bununla bağlı söhbət yalnız
Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyinin
təminatından gedir ki, bu da Azərbaycanın
mövqeyi ilə uyğundur. Ən əsası isə budur
ki, erməni tərəfi yenə Birgə delimitasiya
komissiyasının iclasının keçiriməsinə razılıq
verib. Ümid edirik ki, Ermənistan bu dəfə
öz öhdəliyinə əməl etməkdən boyun qaçıra bilməyəcək. Bununla yanaşı, dəhlizlərin
açılması və XİN başçılarının sülh müqaviləsi
üzərində işə başlaması ilə bağlı öhdəliklər
də ümidvericidir. Hər halda, Prezident İlham
Əliyevin dediyi kimi, biz də iki ölkə arasında
sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesinin sürətli şəkildə həyata keçiriləcəyinə
ümidvarıq.

Söhbəti qələmə aldı:
Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”
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Yuri Ratas: Estoniya Azərbaycanla
münasibətlərin inkişafında maraqlıdır

Mayın 23-də Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova
ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan
Estoniya parlamentinin sədri
Yuri Ratasın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Parlamentin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Milli Məclisin
Sədri Azərbaycan və Estoniyanın dost
və tərəfdaş ölkələr olduqlarını diqqətə
çatdırıb. Bu il Azərbaycan ilə Estoniya
arasında diplomatik münasibətlərin
qurulmasının 30-cu ildönümünün qeyd
olunduğunu xatırladan Sahibə Qafarova
ötən müddət ərzində münasibətlərimizin
tərəfdaşlıq səviyyəsinədək inkişaf etdiyini deyib.
Yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərləri
Azərbaycanla Estoniya arasında
ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin
inkişafında müsbət amil kimi
dəyərləndirən Milli Məclisin Sədri
ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi,
ticarət, humanitar və digər əməkdaşlıq
sahələrini əhatə edən bir sıra sənədlər
imzalandığını, onların sayının artırılması üçün geniş imkanlar olduğunu
vurğulayıb.
Bu ilin fevralında Estoniyaya
rəsmi səfərindən danışan S.Qafarova
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə yeni
tərəfdaşlıq sazişi imzalamaq ərəfəsində
olmasından, ölkəmizin Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
rolundan, Estoniyanın Aİ-nin üzvü kimi
təqdirəlayiq fəaliyyətindən danışıb.
Qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan
neftlə yanaşı, Avropaya etibarlı
qaz tədarükçüsünə çevrilib və bu,
“Köhnə qitə”nin enerji təhlükəsizliyinə
əhəmiyyətli töhfədir.
Milli Məclisin Sədri diqqətə çatdırıb
ki, iki ölkə arasında münasibətlərin

Azərbaycan və Rusiyanın XİN rəhbərləri
Ermənistanla dövlət sərhədinin
delimitasiyasını müzakirə ediblər
Mayın 23-də Azərbaycan
Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov və Rusiya Federasiyasının
xarici işlər naziri Sergey Lavrov arasında
telefon danışığı baş tutub.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazirlər
bölgədə mövcud olan cari vəziyyət, üçtərəfli
bəyanatların icrası ilə bağlı məsələlər, o
cümlədən bölgədə bütün kommunikasiya
xətlərinin açılması, Azərbaycan və Ermənistan
arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə
fikir mübadiləsi aparıblar.
Tərəflər, həmçinin ikitərəfli gündəliyin aktual
mövzuları və qarşılıqlı maraq doğuran digər
məsələləri müzakirə ediblər.

inkişafında parlamentlərin qarşılıqlı
fəaliyyətinin də özünəməxsus rolu
var. Bu gün ölkələrimizin qanunverici
orqanları arasında əməkdaşlığı daha
da dərinləşdirmək üçün yaxşı imkanlar
mövcuddur. Parlament sədrlərinin və
deputatların qarşılıqlı səfərləri, parlament dostluq qruplarının fəaliyyəti bu
əməkdaşlığın inkişafına mühüm təkan
verir.
Parlamentlərimizin beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində birgə
əməkdaşlığının daha da gücləndirilməsi
üçün yaxşı imkanlar olduğunu deyən
Milli Məclisin Sədri Azərbaycanın 44
günlük Vətən müharibəsində qazandığı Qələbədən bəhs edib. Bildirilib ki, bu Qələbə ilə Azərbaycan
beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də BMT
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul
olunan qətnamələrin icrasını təmin edib.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl
Mişelin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyanın sonuncu
Brüssel görüşünə toxunan parlamen-

tin sədri tezliklə iki ölkə arasında sülh
müqaviləsinin imzalanacağına inamını
ifadə edib.
Estoniya parlamentinin Sədri
Yuri Ratas öz növbəsində Estoniya
nümayəndə heyətinə göstərilən yüksək
qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını
bildirib. O, Estoniya-Azərbaycan
münasibətlərinin dostluq məcrasında
inkişaf etdiyini və yaxşı səviyyədə
olduğunu deyib. Həmçinin Estoniyanın
Azərbaycanın suverenliyini və ərazi
bütövlüyünü tanıdığını və dəstəklədiyini
qeyd edib. Şuşa şəhərinə səfər
edəcəklərini vurğulayan estoniyalı
parlamentari bundan məmnunluğunu
ifadə edib.
Estoniya parlamentinin Sədri
nümayəndə heyətinə daxil olan
biznesmenlərin də Azərbaycanda bir
sıra görüşlər keçirəcəklərini və ikitərəfli
əlaqələrin müxtəlif sahələrinin inkişafına
çalışacaqlarını diqqətə çatdırıb.
Milli Məclis sədrinin Estoniyaya
səfərini xatırlayan qonaq ümidvar

olduğunu bildirib ki, onun bu səfəri
çərçivəsində keçiriləcək görüşlər və
aparılacaq müzakirələr də ikitərəfli
əlaqələrin, həmçinin parlamentlərarası
münasibətlərin inkişafına öz töhfəsini
verəcək.
Yuri Ratas diqqətə çatdırıb ki,
Estoniya Azərbaycanla təhsil, ekologiya, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə
münasibətlərin inkişafında maraqlıdır.
O, Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə
münasibətlərinin inkişafını yüksək
qiymətləndirib.
Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq
doğuran digər məsələlər ətrafında da
fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə Milli Məclisin Estoniya
ilə parlamentlərarası işçi qrupunun
rəhbəri Jalə Əhmədova, qrupun üzvləri
Musa Qasımlı, Rəşad Mahmudov, Azər
Kərimli, Milli Məclis Aparatının rəhbəri
Fərid Hacıyev, ölkəmizin Estoniyadakı
səfiri Anar Məhərrəmov və digər rəsmi
şəxslər iştirak ediblər.

Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə Qubada ənənəvi
yəhudi evi bərpa olunacaq
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Qubada dağ yəhudilərinin yığcam
yaşadığı Qırmızı qəsəbədə ənənəvi yəhudi evi bərpa olunacaq. AZƏRTAC-ın
bölgə müxbiri xəbər verir ki, “Qırmızı qəsəbədə yəhudilərin ənənəvi
evinin bərpası layihəsi” Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İsrailin ölkəmizdəki
səfirlikləri və Dağ Yəhudilərinin İrsi Mərkəzi ilə birlikdə həyata keçirilir.

VII üçtərəfli iclasın iştirakçıları ilə görüş

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova mayın 23-də
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin Xarici
əlaqələr komitələrinin Şuşada keçirilmiş VII üçtərəfli iclasının
iştirakçıları ilə görüşüb.
Parlamentin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Sahibə
Qafarova üç dost və qardaş ölkə
parlamentlərinin Xarici əlaqələr
komitələrinin növbəti iclasının
Azərbaycanda keçirilməsini yüksək
qiymətləndirərək bu görüşlərin
ölkələrimiz arasında parlamentlərarası
münasibətlərin inkişafına yeni töhfə
verəcəyini deyib.
Bildirilib ki, üç ölkə arasında müxtəlif
sahələri əhatə edən çox səmərəli
ikitərəfli və üçtərəfli əməkdaşlıq formatı
yaranıb. Bu münasibətlər regionda
sülhə, sabitliyə, əməkdaşlığa və iqtisadi
inkişafa kömək edir.
Milli Məclisin Sədri qeyd edib ki,
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan
xalqları arasında möhkəm tarixi bağlılıq,

dostluq və qardaşlıq münasibətləri
mövcuddur. Azərbaycanın həm
Türkiyə, həm də Gürcüstan ilə çox
möhkəm təməllər üzərində qurulmuş
münasibətləri var. Ölkələrimiz arasında
mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi
dialoq dövlət başçılarımız, parlamentlər
və digər səviyyələrdə ardıcıllıqla
dəstəklənməkdədir. Nüfuzlu beynəlxalq
qurumlarda biz həmişə həmrəylik nümayiş etdirir və bir-birimizin mövqeyini
müdafiə edirik. Sahibə Qafarova deyib
ki, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan
qlobal əhəmiyyətə malik, irimiqyaslı
enerji və nəqliyyat layihələrinin həyata
keçirilməsində də uğurlu əməkdaşlıq
edirlər.
Milli Məclisin Sədri parlamentlər
səviyyəsində əməkdaşlıqdan
danışarkən, bir neçə gün əvvəl Türkiyə

Estoniya parlamentinin Sədri
Azərbaycana səfərə gəlib

Mayın 22-də Estoniya Respublikası parlamentinin
(Riiqikoqu) sədri Yuri Ratasın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağın şərəfinə
fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Estoniya parlamentinin nümayəndə heyətini Milli Məclis sədrinin
müavini Adil Əliyev, Azərbaycan-Estoniya parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupun rəhbəri Jalə Əhmədova, ölkəmizin Estoniyadakı səfiri
Anar Məhərrəmov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Səfər çərçivəsində Estoniya parlamentinin Sədri Yuri Ratasın
dövlət və hökumət rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub.

Böyük Millət Məclisinin Sədri Mustafa
Şentopun İƏT PA-nın Üçüncü Ümumi
Konfransında iştirakını və tədbirdə
iştirak edən parlament sədrlərinin,
nümayəndə heyəti başçılarının Şuşaya
səfərlərini xatırladıb. O, bu ilin aprel
ayında Gürcüstana rəsmi səfəri zamanı
burada keçirdiyi görüşləri, aparılan
danışıqları yüksək dəyərləndirib. Üç
ölkə parlamentlərinin Xarici əlaqələr
komitələrinin Şuşada keçirilmiş VII
üçtərəfli iclasının əhəmiyyətini bir daha
vurğulayan S.Qafarova belə bir tədbirin
işğaldan azad olunmuş torpaqlarda,
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada keçirilməsini müsbət dəyərləndirib.
Bildirilib ki, uzun müddət işğal altında qalmış ərazilərimizdə Ermənistan
tərəfindən bütün şəhər və kəndlər dağıdılıb, tarixi, mədəni və dini obyektlər
vandalizmə məruz qalıb.
Milli Məclisin Sədri Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti
və Ermənistanın baş naziri arasında

keçirilən görüşlərdən də danışıb.
Bildirilib ki, Ermənistan üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə əməl etməli,
məsələyə konstruktiv yanaşma
sərgiləməlidir. Postmünaqişə dövründə
Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq üçün yeni
imkanlar yaranıb. Heç şübhə etmirik ki,
bu imkanlardan istifadə bölgəyə sülh və
əmin-amanlıq gətirəcək.
Görüşdə çıxış edən Gürcüstan parlamentinin Xarici əlaqələr komitəsinin
sədri Nikoloz Samxaradze ölkəmizə
səfərindən və burada keçirilən
tədbirlərdən məmnunluğunu ifadə edib.
Qeyd edilib ki, belə tədbirlər regional əməkdaşlıq və parlamentlərarası
münasibətlərin inkişafı baxımından
əhəmiyyətlidir. O, parlamentlərdə
fəaliyyət göstərən dostluq qruplarının
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib.
Görüşdə Milli Məclisin Beynəlxalq
münasibətlər və parlamentlərarası
əlaqələr komitəsinin sədri Səməd
Seyidov üç ölkə parlamentinin Xarici
əlaqələr komitələrinin Şuşada keçirilmiş
iclası barədə danışıb, müzakirə olunan
məsələlər barədə fikirlərini bölüşüb.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Akif
Çağatay Kılıç tədbirin ölkəmizin işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərində
təşkilinə görə təşəkkürünü bildirib.
Qeyd edilib ki, Türkiyə Azərbaycanı
həmişə dəstəkləyib. İki ölkə liderlərinin
Şuşa görüşü bunun bariz nümunəsidir.
İnanırıq ki, tezliklə regionda davamlı
sülh və sabitlik yaranacaqdır. Türkiyəli
qonaq parlamentlərin Xarici əlaqələr
komitələrinin üçtərəfli görüşlərinin
gələcəkdə də davam etdirilməsinin
mövqelərin tutuşdurulması baxımından
əhəmiyyətini vurğulayıb.
Söhbətdə tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.

Şəhidlərin xatirəsinə ehtiram

Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Estoniya Respublikası
parlamentinin (Riiqikoqu) Sədri Yuri Ratasın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti mayın 23-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Estoniyanın parlament nümayəndə heyətinin
üzvləri Azərbaycanın müstəqilliyi və
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə
canlarından keçmiş qəhrəman Vətən
övladlarının məzarlarını ziyarət edərək
üzərinə tər çiçəklər düzüb, “Əbədi
məşəl” abidəsinin önünə əklil qoyublar.
Daha sonra Bakının ən hündür

nöqtəsindən paytaxtımızın mənzərəsini
seyr edən estoniyalı parlamentarilərə
Şəhidlər xiyabanının tarixi və şəhərdə
görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə
məlumat verilib.
Ziyarət zamanı Estoniya Riiqikoqunun nümayəndə heyətini Azərbaycan
Milli Məclisi sədrinin müavini Adil Əliyev
və digər rəsmi şəxslər müşayiət ediblər.

Mayın 23-də Qubada layihənin başlanması
ilə əlaqədar təşkil olunan tədbirdə Heydər
Əliyev Fondunun departament direktoru, Milli
Məclisin deputatı Soltan Məmmədov, Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri
Örl Litzenberqer, İsrailin ölkəmizdəki səfiri Corc
Dik iştirak edib.
Mərasim Qırmızı qəsəbədə dünyada ilk dəfə
yaradılan Dağ Yəhudiləri Muzeyinin qarşısında
təşkil olunub.
Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Ziyəddin Əliyev çıxışında Qubanın tarixi, son
dövrlərdə keçdiyi inkişaf yolu, burada yaşayan
azsaylı xalqlar, rayondakı tolerantlıq mühiti haqqında ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, Qırmızı
qəsəbədə sinaqoqlar, yəhudi dinini öyrədən
dərnəklər, turist informasiya mərkəzi və bir çox
digər görməli yerlər var.
“Prezident İlham Əliyevin xüsusi önəm
verdiyi multikulturalizm ənənələrinin əsl
nümunələrindən birini Qubanın Qırmızı qəsəbəsində görmək olar. Burada dağ
yəhudiləri uzun illərdir tolerantlıq şəraitində
yaşayırlar. Qubada dağ yəhudiləri ilə yanaşı,
20-dən çox etnik azlıqların nümayəndələri dostluq, qardaşlıq şəraitində, heç bir ayrı-seçkiliyə
məruz qalamadan birgə yaşayır. Bu gün qeyd
olunan layihənin Qubada reallaşmasına görə
təşəkkür edirəm. Dağ yəhudilərinə məxsus
evin bərpası həm tarixi, həm də turistik baxımdan böyük əhəmiyyət daşıyır”, - deyə Ziyəddin
Əliyev bildirib.
Heydər Əliyev Fondunun departament direktoru, Milli Məclisin deputatı Soltan Məmmədov
bildirib ki, bu gün Azərbaycan bütün regionda
sülh, əməkdaşlıq, dostluq, multikulturalizm
dəyərləri və birlik siyasətini təbliğ edir. Qazandığımız və regionda nümayiş etdirdiyimiz bu dostluq siyasəti xalqımızın həmrəyliyi və beynəlxalq
əməkdaşlarımızla olan sıx münasibətlərimizin
nəticəsidir. Heydər Əliyev Fondu yarandığı
gündən Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və
milli dəyərlərinin dünyada təbliği ilə yanaşı, həm
ölkəmizdə, həm də Azərbaycandan kənarda
müxtəlif dinlərin qardaşlığı, xalqların birliyi və
dostluğu ilə bağlı çoxsaylı layihələr həyata
keçirib.
Müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər
Əliyevin və bu gün onun yolunun davamçısı
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi dövlət
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri məhz
multikulturalizm və dinlər arasında dostluq,
qardaşlıq təşkil edir. Azərbaycan tərəfindən
multikulturalizm dəyərlərinin təbliği beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən tanınır və qəbul olunur.
Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasətinin
ayrılmaz hissəsidir.
“Heydər Əliyev Fondu Fransanın müxtəlif
vilayətlərində ondan çox kilsənin, o cümlədən
Strasburq Kafedral kilsəsinin bərpa olunmasında yaxından iştirak edib. Bundan başqa,
müsəlman aləmi üçün böyük bir yenilik olan,
Azərbaycan Vatikanla əməkdaşlıq çərçivəsində
katakombaların bərpasında çox böyük işlər
görülüb. Fondun təşəbbüsü ilə ölkəmizdə də
bir sıra dini məbədlərin bərpası həyata keçirilib. İsrail səfirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yəhudi uşaqları
üçün tədris mərkəzinin açılması, sinaqoqun
təmir olunması, bu yaxınlarda isə İsmayıllının
Mücü kəndində yəhudi qəbiristanlığının bərpası
kimi layihələr həyata keçirilib”, – deyə Soltan
Məmmədov bildirib.
Soltan Məmmədov Heydər Əliyev Fondunu
iştirakı ilə reallaşan “Qırmızı qəsəbədə
yəhudilərin ənənəvi evinin bərpası layihəsi”nin

turizm baxımından çox əhəmiyyətli olduğunu
və buranın gələcəkdə qonaqpərvərliyin bir
nümunəsi kimi təqdim olunacağını qeyd edib.
“Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban Əliyeva hər zaman bütün
bu layihələrin icrasına xüsusi diqqət yetirir.
Xüsusilə Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların bərabərhüquqlu həyat tərzi, Azərbaycan
ictimaiyyətinin ayrılmaz bir hissəsi, dövlətimizin
həyata keçirdiyi dinlərarası siyasətdən
bəhrələnməsi üçün böyük dəstək göstərir”, deyə Milli Məclisin deputatı vurğulayıb.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki
səfiri Örl Litzenberqer Azərbaycanda mədəni
müxtəlifliyin bariz nümunəsi olacaq və
turistlərinin diqqətini çəkəcək layihədə iştirak
etməkdən məmnunluğunu ifadə edib. “Burada
Azərbaycan, ABŞ və İsrail bayraqlarının yanaşı
dayanması məndə çox dərin təəssürat yaradır.
Bu üç bayraq dini tolerantlıq və multikulturalizm siyasətinin əsas qayəsi, istiqaməti seçən
ölkələri təmsil edir. Tolerantlıq bir-birimizin
fərqliliklərini anlamaq və buna dözmək deyil.
Bu müxtəliflikləri qeyd etmək və bəşəriyyətin
dəyərləri olan bu fərqlilikləri qucaqlamaqdır.
Biz bundan əvvəl də Heydər Əliyev Fondu və
İsrail səfirliyi ilə ayrı-ayrılıqda bir sıra layihələr
həyat keçirmişik. Amma bu üç qurumun birlikdə
həyata keçirdiyi ilk layihə olacaq. Bununla da
daha bir ənənənin əsası qoyulur.
Mən fəxr hissi duyuram ki, ABŞ və İsrail
Azərbaycanın dostları kimi bu ölkənin zəngin
tarixinə, əsrarəngiz təbiətinə, gözəl insanlarına dəstək olur. Heydər Əliyev Fonduna həm
Azərbaycanda həm də ölkədən kənarda, dünya
miqyasında gördüyü işlərə görə təşəkkür
edirəm”, - deyə səfir söyləyib.
İsrailin ölkəmizdəki səfiri Corc Dik Qubada
həyata keçirilən unikal layihəyə dəstək göstərən
tərəfdaşlara təşəkkür edib: “Qırmızı qəsəbədə
Fətəli xan küçəsindən keçdik. Fətəli xan
təxminən 300 il əvvəl bu yaşayış məntəqəsinin
əsasını qoyub. Bu qəsəbənin salınması dağ
yəhudilərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması,
onların dini etiqadlarını rahat şəkildə həyata
keçirməsi, eyni zamanda onların tərəqqisi və
rifahı, uşaqlarını rahat böyütməsi üçün vacib idi.
Sonradan bura Azərbaycanın digər yerlərindən,
Rusiyadan yəhudilər toplaşıblar. Buna görə də
burada hər icmanın öz sinaqoqu var. Sonradan
bura “Qafqazın Yerusəlimi” adı verilib. Keçmişə
səyahət etmək imkanım olsaydı, Fətəli xanla
görüşüb ona xoş niyyətin bu gün də davam etdiyini çatdırardım”.
Səfir Corc Dik İsrail dövləti və xalqı adından Azərbaycana təşəkkür edib. “Qırmızı
qəsəbə yəhudilərin və azərbaycanlıların birgə
yaşadığı icmadır. Bu gün tarixi gün yaşanır.
Burada ənənəvi yəhudi evi bərpa olunacaq.
Qırmızı qəsəbədəki icmanın dünyada oxşarı
yoxdur. Burada yaşan icma üzvləri istəyirlər ki,
qəsəbəyə investisiyalar cəlb olunsun. Buradakı
iqtisadi şərait daha da yaxşılaşsın. Bütün bu
işlərdə dəstəyini göstərən tərəfdaşlara təşəkkür
edirəm”, – deyə C.Dik qeyd edib.
Tədbirdə Qırmızı qəsəbə sakini Nisim
Nisimov çıxış edərək ümummilli lider Heydər
Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin qəsəbəyə
səfərləri, onların yerli icmaya diqqət və qayğısı
barədə danışıb.
Yüz ildən çox yaşı olan yəhudi evinin
bərpasının əsas məqsədi yerli etnik və dini
mədəniyyəti qorumaq, eyni zamanda, yeni
turizm imkanları yaratmaqdan ibarətdir.
Tədbirin sonunda layihənin icrası ilə bağlı
məlumat verilib.
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Əvvəldə qeyd etdik ki, Şuşa
şəhəri indiyə qədər yüzlərlə istedadlı insan, dövlət, siyasi və hərbi
xadim, alim, filosof, şair-yazıçı,
musiqiçi, memar və s. yetişdirmişdir. Azərbaycan tarixində əbədi
qalacaq bu görkəmli və nadir
istedada malik insanlar məhz
bu qədim və füsunkar şəhərdə
doğulub böyüyüb boya-başa
çatmış, Şuşanın havasını udmuş,
suyunu içmiş, burada fəaliyyət
göstərmişlər.
Şuşa şəhərinin Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən
işğalının 20-ci ildönümü haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamında
göstərilmişdi: “Şuşa Azərbaycanın
unikal mədəniyyət mərkəzlərindən
biridir. Təbii gözəllikləri ilə seçilən

malik şairə öz zamanında bir sıra
Azərbaycan şairlərinin meydana
çıxmasına yardımçı olmuş, onlara
köməklik göstərmişdir. Xurşidbanu Natəvan həm də XIX əsrin
ən dəyərli nəqqaşlarından və
rəssamlarından biri sayılıb, musiqişünas olub.
Natəvan xalqın
maariflənməsinə, ədəbiyyatın inkişafına, Şuşanın abadlaşmasına
ciddi fikir verirdi. O, “Məclisi-üns”
adlı ədəbi məclis yaradaraq
məclisin bütün maddi xərclərini
öz üzərinə götürmüşdü. Məclisdə
müxtəlif ədəbi məşğələlər də
keçirilir, Nizami, Füzuli, Nəvai və
digər klassik şairlərin əsərlərindən
söhbətlər açılır, fikir mübadiləsi
aparılır, qəzəllərə nəzirələr
yazılırdı. Natəvan yalnız “Məclisiüns”ü təşkil etməmişdi, həmçinin
“Təzkireyi-Nəvvab” əsərinin

Marağayidən sonra Nəvvabın
adını çəkmiş və onun “Vüzuh
ul-ərqam” risaləsində Yaxın Şərq
xalqlarının qədim musiqisindən
bəhs olunduğunu qeyd etmişdir. Əsərdə musiqinin əmələ
gəlməsi, onun təbabətlə əlaqəsi,
şeirlə muğamın bağlılığı, estetika məsələləri, səsin akustikası,
dəstgahların tərkibi, muğamlarda
rəqəmlərin izahı kimi məsələlər,
o cümlədən, muğamların adları,
musiqi alətləri haqqında məlumat
verilmişdir. Nəvvab risalədə orta
əsr traktatlarında geniş işıqlandırılmış bəzi məsələlərə toxunmamışdır. Onun əsərinin əsas istiqaməti
praktiki məqsəd daşımışdır. Bu
da əsasən orta əsrlərdən sonra
yazılmış risalələr üçün xas idi. Bu
risalələr muğamların öyrənilməsi
üçün kütləvi dərslik kimi də
nəzərdə tutulmuşdur.

bu şəhər milli memarlığımızın və orta əsrlər şəhərsalma
sənətinin qiymətli abidəsidir.
Milli-mənəvi dəyərlərimizi və musiqi ənənələrimizi daim yaşadan
Şuşa mühüm iqtisadi, siyasi və
mədəni əhəmiyyətə malik şəhər
kimi təşəkkül tapanadək zəngin
yol keçmiş, Qarabağ xanlığının mərkəzi olmaqla xalqımızın
həyatında özünəməxsus rol
oynamışdır. Qasım bəy Zakir,
Xurşidbanu Natəvan, Mir Möhsün Nəvvab, Nəcəf bəy Vəzirov,
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev,
Üzeyir bəy Hacıbəyli, Yusif Vəzir
Çəmənzəminli, Firidun bəy
Köçərli, Əhməd bəy Ağaoğlu və
digər görkəmli şəxsiyyətləri ilə
tarixə düşən bu şəhər dünyada
Azərbaycan muğamının beşiyi
olaraq tanınır”.
Tanınmış simalardan yalnız
bir neçəsinin adını burada xatırlatmaq istərdik. Qarabağda
məşhur Cavanşirlər nəslindən
olan Qasım bəy Zakir 1784-cü ildə
Şuşa şəhərində doğulmuşdur. İlk
təhsilini Şuşada mollaxanada almış, ərəb, fars, dillərini mükəmməl
öyrənmişdir. Bu dilləri bilməsi ona
imkan vermişdir ki, Yaxın Şərqin
Firdovsi, Nizami, Sədi, Hafiz kimi
məşhur söz ustadlarının əsərləri
ilə tanış olsun. Haqq-ədalət
tərəfdarı olan şair yaradıcılığı
boyu cəmiyyətdə rast gəldiyi
qüsurları tənqid etmiş, xalqın
maariflənməsi üçün əlindən gələni
əsirgəməmişdir. Zakir müasirləri
arasında dərin hörmət və böyük
nüfuz qazanmışdır. Azərbaycanın
Mirzə Fətəli Axundzadə, İsmayıl
bəy Qutqaşınlı, Baba bəy Şakir,
Xurşidbanu Natəvan kimi tanınmış
ziyalıları, habelə gürcü knyazı İliko
Orbeliani, Bakının general-qubernatoru Mixail Kolyubakin onun
məktublaşdığı, əlaqə saxladığı
məşhur şəxsiyyətlər idilər.
Sadıqcan (əsl adı Mirzə Sadıq
Əsəd oğlu Sadıqcan) 1846-cı
ildə Şuşa şəhərində anadan
olmuşdur. Görkəmli Azərbaycan
musiqiçisi, tarzən, bəstəkar
və tarı təkmilləşdirən sənətkar
olaraq tarixə düşüb. Bu qüdrətli
şəxsiyyət virtuoz tarzən kimi
Qafqazda və İranda geniş şöhrət
qazanmışdı. Məlumatlara görə,
bütün şuşalılar kimi, Sadıq da
kiçik yaşlarından öz gücünü xalq
mahnılarının və muğamlarımızın
ifası sahəsində sınayıb. Sənətkar
toylarda, konsertlərdə, qəbullarda,
ziyafətlərdə, həmçinin Bakı və Şuşada Azərbaycan və İran qastrolçularının qoyduqları tamaşaların
fasilələri zamanı tarda ifa edirdi.
O, özü də Qafqaza, Orta Asiya və
İrana tez-tez qastrol səfərlərinə
gedir, burada musiqi məclislərində
iştirak edirdi. Mirzə Sadıq, eyni
zamanda, istedadlı bəstəkar idi.
Qarabağ xanı Mehdiqulu
xan Cavanşirin qızı, XIX əsrin
tanınmış Azərbaycan şairəsi
Xurşidbanu Natəvan 1832-ci
ildə Şuşada anadan olub. O, öz
dövrünün tərəqqipərvər xanımı
olub və xeyriyyəçilik fəaliyyəti
ilə məşhurlaşıb. Natəvan təkcə
bədii yaradıcılıqla məşğul olmaqla
kifayətlənməyib, habelə dövrünün ədəbi mühitinə yaxınlaşmaq
məqsədilə ədəbi məclislər yaratmışdır. Geniş dünyagörüşünə

müəllifi Mir Möhsün Nəvvabın
“Məclisi-fəramuşan” məclisinin
yaradılmasında da köməklik
göstərmişdi.
Xan qızı doğma dili ilə yanaşı, ərəb və fars dillərini də
mükəmməl öyrənmiş, klassik şeir
qayda-qanunlarının dərinliklərinə
yiyələnmişdi. Nadir kitablar,
qiymətli əlyazmalar Xurşidbanunun dünyagörüşünün, bədii
zövqünün formalaşmasında rol
oynamışdır. O, nəinki Azərbaycan
ədəbiyyatında və mədəniyyətində,
habelə ictimai həyatında da dərin
izlər salmışdı. Elə bir insanın
yetişməsində, əlbəttə ki, onun
soy-kökü də böyük rol oynayırdı. Natəvan iki böyük nəslin
- Cavanşirlərin və Ziyadoğlu
Qacarların qanını daşıyırdı.
Xurşidbanunun fitri istedadının üzə çıxmasında Şuşa ədəbi
mühiti böyük rol oynamışdı.
Natəvan şairliklə yanaşı, həm
də istedadlı rəssam idi. Onun
bədii tikmələri, “Gül dəftəri” buna
sübutdur. Natəvan nəfis əl işləri,
müxtəlif janrda tikmələr bacarığına da yiyələnmişdi. O, naturadan çəkməyə, obyekti birbaşa
təsvir etməyə üstünlük verir, real
rəssamlıq nümunələri yaradırdı. Onun çəkdiyi “Gül”, “Ağac”,
“Budaq”, “Üzüm salxımı”, “Ev”,
“Çiçək” rəsmləri təbii, inandırıcı və
lirikdir.
Ensiklopedik biliklərə malik
Mir Möhsün Nəvvab 1833-cü ildə
Şuşada anadan olub. Dövrünün
tanınmış ziyalılarından olub,
çoxşaxəli yaradıcılıqla məşğul
olub. Mir Möhsün Nəvvab bir çox
sahələrdə - ədəbiyyat, musiqi,
rəssamlıq, nəqqaşlıq, astronomiya, riyaziyyat və başqalarında
dərin iz qoyub getmişdir. Onun
araşdırmaları, fikir və mülahizələri
iyirmidən artıq əsərində öz əksini
tapmışdır.
Şuşada yaxşı bir müəllim kimi
tanınan Nəvvab həm də istedadlı
şair kimi şöhrət tapmışdır. Burada yaşayan şairlər Nəvvabın
ətrafına toplaşmışdılar. O, Şuşada qiraətxana, “Üsuli-cədid”
məktəbi, şəxsi mətbəə və cildxana, “Məclisi-fəramuşan” adlı ədəbi
məclis təşkil etmiş və bu məclisə
başçılıq etmişdir.
Nəvvab şairliklə yanaşı,
rəssamlıqla da məşğul olmuşdur; yağlı boya ilə çəkilmiş bir
sıra tabloların və miniatürlərin
müəllifidir. Onun “Quşlar”, “Güllər”,
“Teymurun portreti” rəsmləri
xüsusilə məşhurdur. Şuşada Böyük məscidin minarələrində, dərs
dediyi məktəbdə və digər tikililərdə
ornamental divar rəsmləri, fantastik süjetli və dini məzmunlu illüstrasiyaları, kitablara verdiyi bədii
tərtibat və s. rəssamlıq sənətinə
dərindən bələd olmasını sübut
edir. Nəvvabın çəkdiyi illüstrasiyalar XIX əsrin sonu - XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanda kitab
tərtibatının inkişafına böyük təsir
göstərmişdir.
1884-cü ildə Nəvvab “Vüzuh
ul-ərqam” (Rəqəmlərin izahı)
risaləsini yazır. Dahi bəstəkarımız
Üzeyir bəy Hacıbəyli “Azərbaycan
xalq musiqisinin əsasları” adlı
tədqiqatında Azərbaycanın
məşhur musiqişünasları
Səfiəddin Urməvi və Əbdülqadir

1903-cü ildə Nəvvab Şuşada
kitabxana və qiraətxana açır. Buraya ayrı-ayrı şəhərlərdən qəzet
və jurnallar gəlirdi. Qiraətxana
müxtəlif illərdə “Molla Nəsrəddin”,
“İqbal”, “Səda”, “İrşad”, “Şərqi-rus”
və digər jurnal və qəzetləri alırdı.
Bundan başqa, Bakıdan “Əkinçi”,
Tiflisdən “Ziya”, “Kəşkül”, Hindistandan “Həblül-mətin” qəzetləri də
və s. əldə edilirdi. M.M.Nəvvabın
1905-ci ildə yazdığı "Qafqaz
erməni tayfası ilə müsəlmanların
vuruş və iğtişaş tarixləri" adlı son
dərəcə əhəmiyyətli, bu günlə
səsləşən və ortaya atılmış süni
Dağlıq Qarabağ probleminin
tarixi köklərinin öyrənilməsi üçün
qiymətli mənbə olan bu əsər yalnız 1993-cü ildə, yəni yazıldığından 88 il sonra nəşr edilmişdir.
1913-cü ildə Mir Möhsün
Nəvvabın yazdığı iki kitab
ona təkcə Azərbaycanda deyil, vətənimizin hüdudlarından
kənarda da şöhrət qazandırmışdır.
“Təzkireyi-Nəvvab” adlı birinci
kitabında o, XVIII əsrin sonu- XIX
əsr Qarabağ şairlərinin həyat və
yaradıcılığını işıqlandırmış, onların
əsərlərindən parçalar vermişdir.
“Kifayət ul-ətfal” adlı ikinci kitabında dəqiq elmlərdən bəhs olunur.
Azərbaycan musiqisinin tarixi və
nəzəriyyəsi ilə yaxından tanış
olan Nəvvab klassik Şərq musiqisi haqqında “Dər elmi musiqi
vüzuh ul-ərqam” (“Musiqi elmində
rəqəmlərin aydınlaşdırılması”,
1913) əsərini yazıb nəşr etdirmişdir. Riyazi əsaslarla musiqini
təhlil etməyə çağıran Nəvvab bu
əsəri ilə musiqi aləmində çevriliş
etmişdir.
Şuşanın yetirdiyi istedadlı
şəxsiyyətlərdən olan naşir, yazıçı,
dramaturq, ədəbiyyatşünas,
dirijor, əməkdar incəsənət xadimi
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
1870-ci mayın 17-də Qarabağ mahalının Şuşa şəhəri yaxınlığındakı
Ağbulaq kəndində doğulub. İbtidai
təhsilini 1880-ci ildə Şuşada Yusif
bəyin müvəqqəti yay məktəbində,
sonra Şuşa Realnı məktəbində
almışdır (1881-1890). Əbdürrəhim
bəy ədəbi fəaliyyətə Şuşa Realnı
məktəbində oxudugu zaman başlamış, M.F.Axundzadənin təsiri ilə
“Hacı Daşdəmir” adlı kiçik bir pyes
yazmışdı.
Peterburqda təhsil alarkən
onun bədii yaradıcılığa olan meyil
və həvəsi daha da artır, burada
“Yeyərsən qaz ətini, görərsən
ləzzətini” (1892) dramını və
“Dağılan tifaq” (1896) faciəsini
yazır. Ali təhsil alıb Şuşaya
qayıdan Haqverdiyev doğma
şəhərdə tamaşalar təşkil edir, bir
müddət sonra (1902-1903) Bakıda
Şərq konsertləri verir və “Ata
və oğul”, “Ayın şahidliyi” kimi ilk
hekayələrini dərc etdirir. 1905-ci il
inqilabından sonra Gəncə quberniyasından Rusiya Dövlət Dumasına
nümayəndə seçilmiş Əbdürrəhim
bəy Peterburqa yollanır. Duma
dağılandan sonra bir müddət
orada yaşayır və yazacağı “Ağa
Məhəmməd şah Qacar” faciəsi
üçün materiallar toplayır.
“Leyli və Məcnun” operası
1908-ci il yanvarın 12-də tamaşaya qoyulduğu zaman ilk
Azərbaycan dirijoru kimi xor və
orkestri idarə edir. Azərbaycanda

(Əvvəli qəzetimizin 19 may
2022-ci il tarixli sayımızda)

Ermənilər Şuşanı erməni şəhəri
kimi qələmə vermək istəyirlər.
Halbuki, Şuşanın təməlini qoyan
Pənahəli xan olub və həmişə burada
azərbaycanlılar yaşayıb. Yaxşı, erməni
şəhəri idisə, niyə əl gəzdirməmisiniz?
Şuşa kimi mənzərəsi, təbiəti olan
şəhəri belə günə salmaq vəhşilikdir.
Azərbaycanlıların evlərini dağıdıblar
və hesab edirdilər ki, bu işğal əbədi
olacaq. Biz işğala son qoyduq.
Mən demişəm ki, Şuşa nəinki
Azərbaycanın, dünyanın ən gözəl
şəhərlərindən birinə çevriləcəkdir və
buna nail olacağıq, 100 faiz.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Şuşa milli mədəniyyətimizin
qədim və zəngin beşiyidir
sovet hakimiyyəti qurulduqdan
sonda dövlət teatrlarına müfəttiş
təyin olunur. Azərbaycan milli
teatrının yaranmasının 50 illiyi
münasibətilə keçirilən yubileyə
başçılıq edir. Ə.Haqverdiyev
Azərbaycan Dövlət Universitetində
ədəbiyyatdan mühazirələr oxumuş, elmi kadrların hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir.
Çağdaş Azərbaycan musiqi
mədəniyyətinin qurucusu, milli
bəstəkarlıq məktəbinin təməlini
qoyan Üzeyir bəy Hacıbəyli
fövqəladə fitri istedada malik
sənətkar, xalqımızın görkəmli
şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur.
O, eyni zamanda, musiqişünas
alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim idi. Ulu
öndərimiz göstərirdi ki, tariximizdə
olan şəxsiyyətlərin hamısı bizim
üçün qiymətlidir. Onlara toxunmaq olmaz. Üzeyir Hacıbəyli
Azərbaycanda klassik musiqinin yaradıcısı, opera sənətinin
banisidir. Müsavat partiyasının
üzvü olmuşdur. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin himninin müəllifi
olmuşdur. Ona qiymət verərkən
heç də nəzərə almaq lazım deyil
ki, iki quruluşda fəaliyyət göstərib.
Yaxud dar düşüncəli, siyasətdən
başı çıxmayan indiki demokratlar
onu günahlandırsın ki, 1938-ci
ildə Moskvada böyük iftixar hissi
ilə Stalinlə görüşmüş, SSRİ Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin sədri
ona Lenin ordeni təqdim etmişdir.
Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycanın
fəxridir və bu mövqedə də həmişə
qalacaqdır.
Üzeyir Hacıbəylinin –
Azərbaycanın ictimai fikir
tarixində, elmin, mədəniyyətin və
musiqinin inkişafında xidmətləri
olan, dahi bəstəkarın anadan
olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsindəki nitqində
Heydər Əliyev yığcam, tutarlı
şəkildə demişdi: “Əgər tarixə
nəzər salsaq, Üzeyir Hacıbəyov
üç hakimiyyət dövründə yaşamışdır... Üzeyir Hacıbəyov bütün
bu üç mərhələdə hakimiyyətin
xarakterindən, formasından asılı
olmayaraq, xalqına xidmət etmişdir. Bu gün bunu deməyə əsas
var ki, o belə düşünmüşdür: hansı
hakimiyyət olursa-olsun, xalqa
sədaqətlə xidmət edən, xalqın irəli
getməsinə çalışan adam heç bir
şeylə hesablaşmamalıdır. Üzeyir
Hacıbəyov belə olmuşdur”.
1885-ci ildə Şuşada dünyaya gələn Üzeyir bəy ilk
təhsilini şəhərdəki ikillik rus-türk
məktəbində almışdır. Təhsil
həyatına 1890-1904-cü illərdə
Qori Müəllimlər seminariyasında davam etmişdir. Bəstəkarın
dünyagörüşünün formalaşmasına böyük təsir edən seminariya
həmçinin onun Avropa musiqi
klassiklərinin əsərləri ilə tanış
olmasına da imkan yaratmışdır.
Seminariyanı bitirdikdən sonra
Üzeyir Hacıbəyli 1904-cü ildə
Cəbrayıl qəzasında müəllimlik
edib. 1905-ci il Bakıya gələrək
“Həyat” qəzetində tərcüməçi kimi
işləməyə başlayıb; bu hadisə
onun ədəbi-publisistik fəaliyyətinin
başlanğıcı sayılır. Musiqi təhsili
almaq üçün 1912–1914-cü illərdə
Moskva və Peterburq konservatoriyalarında görkəmli musiqi
müəllimlərindən dərs almışdır. Bu

da onun yetkinləşməsində mühüm
rol oynamışdır. Lakin Birinci
Dünya müharibəsinin başlanması
və maddi çətinliklər Ü.Hacıbəylini
təhsilini yarımçıq qoymağa
məcbur etdi.
Bəstəkar 22 yaşında “Leyli
və Məcnun” operasını yazmaqla, müsəlman Şərqində opera
janrının əsasını qoymuşdur.
Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığının
zirvəsini təşkil edən “Koroğlu”
operası 1937-ci ildə Azərbaycan
Opera və Balet Teatrında ilk
dəfə tamaşaya qoyuldu. Əsər
Azərbaycanda ilk klassik opera hesab olunur. Ü.Hacıbəyli
Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himnlərinin (1945, 1992)
musiqisinin müəllifidir.
Azərbaycanın opera
müğənnisi, musiqi folkloru
tədqiqatçısı, Azərbaycan professional vokal sənətinin banisi Bülbül
1897-ci ildə Şuşa yaxınlığında,
hazırda Xankəndinin cənub ərazisi
olan Xanbağı adlanan yerdə
anadan olmuşdur. Əsl adı Murtuza Məmmədov olan xanəndəyə
Bülbül adı qeyri-adi səsinə,
məlahətli avazına görə verilmişdir.
Səhnə fəaliyyətinə 1916-cı
ildən başlamışdır. 1920-ci ildən
Azərbaycan Dövlət Akademik
Opera və Balet Teatrının (o zamanlar Birləşmiş Dövlət Teatrının
opera truppası) solisti olmuşdur.
Fəaliyyətinin ilk illərində Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Leyli və
Məcnun” (İbn Salam), “Əsli və
Kərəm” (Kərəm), Z.Hacıbəyovun
“Aşıq Qərib” (Qərib) operalarında
müvafiq rolları ifa etmişdir. 1927ci ildə Bakı Konservatoriyasını
bitirdikdən sonra təhsilini davam
etdirmək üçün dövlət xətti ilə
İtaliyanın Milan şəhərinə getmişdir. 1931-ci ildə Milan Konservatoriyasını bitirib Azərbaycana geri
dönmüşdür.
Sənətkarın professional
yaradıcılıq imkanları və istedadı böyük Azərbaycan bəstəkarı
Ü.Hacıbəylinin məhz onun səsi və
ifası üçün Azərbaycan dastanının
süjeti üzrə yaratdığı “Koroğlu”
epik-qəhrəmanlıq operasında
özünün tam əlvanlığı ilə üzə
çıxmışdır. Bülbül Azərbaycanda ilk
dəfə olaraq folklor nümunələrinin
toplanılması və öyrənilməsi
üzrə elmi-tədqiqat kabineti
təşkil etmişdir. O, təcrübəli xalq
yaradıcılığı bilicilərini, gənc
və istedadlı bəstəkarları və
musiqiçiləri klassik xalq melodiyaları irsinin öyrənilməsi və onunla
daimi ünsiyyətin təmin olunması
məqsədilə buraya cəlb etmişdir.
Görkəmli yazıçı və ictimai-siyasi xadim Yusif Vəzir
Çəmənzəminli 1887-ci ildə
Azərbaycanın səfalı yerlərindən
biri olan Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. 1896-cı ildə Şuşa
Realnı məktəbinə daxil olmuş və
bu məktəbdə rus dilində təhsil
almışdır. 1904-cü ildə həyatından
şikayət tərzində qələmə aldığı
“Jaloba” adlı ilk şeirini yazmışdır.
Həmin illərdə əmisi oğlu və dostu
Mirhəsən Vəzirovla birlikdə rus
dilində “Fokusnik” adlı aylıq yumoristik jurnal çıxarıb.
Çəmənzəminli zəngin yaradıcılığında “erməni məsələsi”nə
xüsusi yer ayırmışdı. O, elə
sənətkarlardandır ki, qismətinə üç

dövrdə - çar Rusiyası, Azərbaycan
Cümhuriyyəti və sovetlər imperiyası illərində yaşamaq düşmüşdü.
Bir tərəfdən, ermənilər tərəfindən
törədilən qırğınları izlədiyi, digər
tərəfdən bir müddət xarici işlər
idarəsində çalışdığı, səfir kimi
fəaliyyət göstərdiyi səbəbindən
müxtəlif ölkələrin diplomatik
nümayəndələri ilə danışıqlar
aparan rəsmi şəxs olduğu üçün bu
mənfur millətin azərbaycanlılara,
ümumiyyətlə, türklərə qarşı
yeritdikləri məkrli siyasətdən çox
yaxşı xəbərdar idi. O, Ukrayna,
Türkiyə və Fransada olduğu
illərdə ermənilərin çirkin əməlləri
ilə tanış olmuş və bunlar barədə
əsərlərində, xüsusən “Ermənistan
və biz”, “Əfkari-ümumiyyə”,
“On beş gün Ermənistanda”
məqalələrində, “Studentlər” və
“Qan içində” romanlarında bəhs
etmiş, yeni fikirlər irəli sürmüşdür.
Unudulmaz xanəndə Cabbar
Qaryağdıoğlu Azərbaycan musiqisinin tarixində və inkişafında
təkrarsız rol oynayan və qiymətli
irs qoyan, Qarabağ muğam
məktəbinin ölməz ənənələrini
davam etdirən böyük sənətkar
olmuşdur (1861-1944). 1908ci ildə premyerası olan Üzeyir
Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”
operası nəinki Azərbaycanda,
bütövlükdə Şərqdə opera sənətinin əsasını qoydu.
Məcnun rolunun ilk ifaçısı Cabbar Qaryağdıoğlu bu rolu böyük
məharətlə oynadı. C.Qaryağdıoğlu
F.Şalyapinlə və S.Yeseninlə tanış
olmuş, onlarla dostluq etmişdir.
Təsadüfi deyil ki, məşhur rus
şairi Sergey Yesenin onu “Şərq
musiqisinin peyğəmbəri” adlandırmışdır. Bizim görkəmli xanəndə
və müğənnilərimizdən Seyid
Şuşinski, Bülbül, Xan Şuşinski,
Zülfü Adıgözəlov, Yavər Kələntərli
və başqaları Cabbar məktəbinin
davamçıları olmuşlar.
Tanınmış sənətkar Seyid
Şuşinski 1889-cu ildə Şuşa
qəzasının Horadiz kəndində anadan olub. Musiqiçilərin hörmətlə
“Ağa” deyə üz tutduğu sənətkarın
tam adı Mir Möhsün Ağa Seyid
olub. Nadir və gözəl səsə malik Seyid Şuşinski xanəndəlik
sənətinin sirlərinə yiyələnmək
üçün əvvəlcə iki il Nəvvabın yanında təhsil alıb. Sonrakı müəllimi
Cabbar Qaryağdıoğlu olub.
Cabbar Qaryağdıoğlu onu “Şərq
musiqisinin incisi” adlandırıb.
Xanəndə Cəlil Məmmədquluzadə,
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev,
Hüseyn Cavid, Hüseyn Ərəblinski
kimi sənətkarlarla dostluq edirdi. “Molla Nəsrəddin”in bir neçə
nömrəsinin çıxmasına maddi
yardım göstərib. Ümumiyyətlə,
Seyid Şuşinski böyük mesenat
idi, o dövrün teatr aktyorlarına çox
maddi yardımlar göstərib, özü də
aktyor kimi bir sıra rolları oynayıb.
Gözəl və məlahətli səsinə
görə Xan Şuşinski adını almış
İsfəndiyar Aslan oğlu Cavanşir
1901-ci il avqust ayının 20-də
Şuşa şəhərində, Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli Xanın
nəslindən olan Aslan ağa Cavanşirin ailəsində dünyaya gəlmişdir.
Xan Şuşinski geniş səs
diapazonuna malik olmaqla,
Azərbaycan mədəniyyətini bütün
dünyaya tanıtmış, Azərbaycan

 illi musiqisinin təbliği yolunda
m
böyük uğurlar qazanmışdır. O,
mürəkkəb muğamların mahir
bilicisi olub. Səsini istədiyi kimi
dəyişməkdə, zəngulə vurmaqda
bir çox tanınmış xanəndələrin
diqqətini cəlb edib.
Beləliklə, gözəl Şuşanın bizlərə
və dünya mədəniyyətinə bəxş
etdiyi mahir sənətkarlarımızın çox
az bir qismini burada yad etdik,
bir daha qısaca xatırladıq. Kim
bilir, artıq işğaldan azad edilmiş
bu füsunkar diyar hələ bundan
sonra da nə qədər yaradıcı
insanların, alim və ictimai-siyasi xadimlərin yeni-yeni töhfələri
ilə tarix yazacaq?! Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Şuşa
şəhərini ölkənin Mədəniyyət paytaxtı elan etməsi, Vaqif Poeziya
günlərini və “Xarıbülbül” festivalını
bərpa etməsini ölkənin mədəni
həyatında əlamətdar hadisələrdən
saya bilərik. “Xarı bülbül”
Beynəlxalq Festivalı məşhur
xanəndə Seyid Şuşinskinin 100
illik yubileyi ilə əlaqədar 1989-cu
ildən keçirilməyə başlayıb.
Festival hər il may ayında
Yaponiya, ABŞ, Türkiyə, Almaniya,
İsrail, İtaliya, İspaniya, Avstriya,
Əfqanıstan və SSRİ-nin iştirakı
ilə keçirilib, təkcə Azərbaycanda
deyil, bütün dünyada ən vacib
mədəniyyət tədbirlərindən biri
hesab olunurdu. Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtına çevrilən
bu gözəl şəhər 2021-ci il mayın
12-də “Xarıbülbül” musiqi festivalına yenidən evsahibliyi etdi.
İyirmi doqquz ildən sonra qədim
mədəniyyət beşiyi olan Şuşa
yenə öz doğmalarını, qonaqlarını
qarşıladı. Prezident İlham Əliyev
açıqladı ki, biz bu gözəl ənənəni
bərpa etdik və bundan sonra
“Xarıbülbül” festivalı Şuşada hər il
keçiriləcək.
Hesab edirik ki, bütün gözəl
ənənələrin bərpası – Vaqif
Pozeiya günlərinin, “Xarı bülbül” musiqi festivalının yenidən
Şuşa şəhərində keçirilməsi
və ümumiyyətlə, bir çox digər
tədbirlərin məhz burada gerçəkləşdirilməsi bu qədim və gözəl
şəhərimizin gələcəkdə daha böyük
status almasına gətirəcək, Şuşa
yeni-yeni istedadları ilə öz sözünü
elm və mədəniyyət aləmində daha
ucadan deyəcək!
Qeydlərimizi bütün xalqımızın
artıq sevə-sevə və böyük qürur
hissi ilə təkrarladığı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrimizin müzəffər
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
Şuşanın azad olunduğu gün
Şəhidlər xiyabanında söylədiyi
sözlərlə bitirmək istərdik: “Əziz
Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa,
biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni
dirçəldəcəyik!”

İradə HÜSEYNOVA,
Bakı Dövlət Universiteti
Qafqaz xalqları tarixi
kafedrasının müdiri,
professor, Əməkdar müəllim,
Türk Dünyası Araşdırmaları
Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü
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Azərbaycan regionda möhkəm sülhə
nail olmağa çalışır, Ermənistan isə…
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü
uğurlu diplomatiya, sülhpərvər xarici
siyasət xətti Azərbaycanın nüfuzunu artırıb, onun üstün mövqeyini şərtləndirən
başlıca amilə çevrilib. Elə yarım ildən
bəri Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə start
götürən “Brüssel prosesi”nin tezisləri də
Azərbaycanın regionda təhlükəsizliyin
və rifahın təmin edilməsini diktə edən
təşəbbüsləri əsasında formalaşıb. Başlıca hədəf məlum üçtərəfli bəyanatlarda
nəzərdə tutulmuş konkret məsələlərin
reallaşması, münasibətlərin geniş
aspektdə normallaşması və sülhün
tezliklə əldə olunmasıdır. Avropa
da görür ki, Azərbaycanın bununla
bağlı tələb və təklifləri konstruktivdir.
Aİ-nin Azərbaycan və Ermənistan
arasında sərhədlərin demarkasiyası
və delimitasiyasına, iki ölkə arasında
sülh müqaviləsinin hazırlanmasına,
nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin açılmasına verdiyi dəstək, bu məsələləri
daim diqqətdə saxlaması da bunu
təsdiq edir.
Azərbaycanın münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı təşəbbüsləri
beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə söykənir. Faktiki olaraq
rəsmi Bakı Qafqazda beynəlxalq
münasibətlərin yeni modelini ortaya qoyur. Prezident İlham Əliyevin
siyasi çevikliyi, dönməz iradəsi regionda mənafeləri toqquşan və alovu
körükləməkdə maraqlı olan tərəfləri
zərərsizləşdirir. Biz deyərdik ki, hətta
onları Qafqazda qarşılıqlı əməkdaşlığa
və sülhə cəlb edir.
Daim Azərbaycanın yanında olan
Türkiyənin siyasi-mənəvi dəstəyi
bizim sülh naminə səylərimizin real
nəticələr verəcəyinə inamı daha da
artırır. Rize-Artvin Hava Limanının açılış
mərasimində cənab İlham Əliyev fəxrlə
bildirib ki, İkinci Qarabağ savaşı bizim
müştərək, ortaq şanlı tariximizdir. “Otuzillik işğala son qoyduq və savaşın ilk
günündə hörmətli Prezident, qardaşım
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “Azərbaycan
yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır” deməsi bir çoxları üçün ciddi
mesaj oldu”.
Bu gün Qafqazın üzərində aydın səmanın bərqərar olması üzrə
səylərimizdə Türkiyənin və digər dost
ölkələrin bizə göstərdikləri dəstək
olduqca zəruridir. Dövlətimizin başçısı
Qarabağ münaqişəsinin artıq qapanmış
səhifə olduğunu, münasibətlərin normallaşmasına xidmət edən fəaliyyətin
vacibliyini dəfələrlə öz çıxışlarında,
bəyanatlarında ifadə edib. Bu mesajların başlıca motivi ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan sülhyaratma prinsipinə
sadiqdir və beynəlxalq güclər eyni
davranış sərgiləməyi Ermənistana da
təlqin etməlidirlər ki, sözlə konkret əməl
vəhdətinə nail olunsun.
Cənab İlham Əliyev bu həftə
Azərbaycan-Litva biznes forumunda
bildirib ki, Avropa İttifaqının üzvləri,
xüsusən də Litva ilə əməkdaşlıq
bizim üçün strateji əhəmiyyət kəsb
edir. Hazırda Avropa İttifaqı ilə yeni
sazişlə bağlı aparılan danışıqların son
mərhələsindəyik. Odur ki, Qafqazda
sülhyaratma prosesləri nə qədər tez
uğur qazansa, bu, regionun bütün

Z

əfərlə başa çatmış Vətən müharibəsi Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıqlar yaratmaqla yanaşı, Azərbaycanın
bölgədə və dünyada mövqelərini daha da möhkəmləndirib.
Bu gün ölkəmiz regional geopolitik meydanda şəriksiz lider, iqtisadi sahədə isə bayraqdar sayılır. Ölkəmizin dostları da, bədxahları
da etiraf edirlər ki, Azərbaycan indi beynəlxalq münasibətlərdə
hər cəhətdən daha böyük rəğbət qazanan dövlətdir.

dövlətləri üçün bir o qədər faydalı olar.
Eyni zamanda, Litva Prezidenti Gitanas
Mauseda ilə Bakıda bəyanatlarla
çıxış edən zaman Prezident İlham
Əliyev artıq tarixə çevrilmiş Qarabağ
münaqişəsindən sonrakı reallıqlara
da toxunub. Diqqətə çardırıb ki, biz
Ermənistanla sülh sazişi imzalamağa
hazırıq. Münasibətləri normallaşdırmaq
və düşmənçilik səhifəsini çevirmək
istəyirik. Aprelin 6-da Brüsseldə
keçirilmiş görüşdə də Azərbaycan
və Ermənistan rəhbərləri sülh sazişi
üzərində işləməyə razılaşıblar. Ondan bir qədər əvvəl isə Azərbaycan
münasibətlərin normallaşdırılması üçün
beş prinsip irəli sürüb və Ermənistan
onlara cavab verərək bəzi şərtlərini
bildirib. Lakin o zamandan bəri verilən
bəyanatların tonu pozitiv olsa da, konkret irəliləyişin əlamətləri hələ ki, nəzərə
çarpmayıb.
Ermənistan sərhədlərin delimitasiyasına dair ilk görüşün iki ölkənin
sərhədində keçirilməsi barədə təklif
irəli sürmüş, Azərbaycan da bu təklifi
dəstəkləmişdi. Amma Ermənistan artıq
aprelin 29-na razılaşdırılmış görüşü
ləğv etdi. Daha sonra isə 7-11 may
tarixlərində sərhəddə yeni görüşün
keçirilməsi barədə razılaşmanı icra
etmədi.
Bu kimi davranışlar Ermənistanın
arada yaranan etimadı pozması
anlamına gəlir. Cənab İlham Əliyev
bu barədə fikirlərini açıq ifadə edir:
“Aprelin sonuna qədər görüşə hazır olduğumuzla bağlı Avropa İttifaqı
Şurasının prezidentinin iştirakı ilə
söz vermişdiksə, biz buna sadiq idik.
Lakin, biz eyni məsuliyyəti Ermənistan
tərəfindən də görməliyik. Başqa
sözlə, bizdə müəyyən nikbinlik olsa
belə, Ermənistan hökumətinin bu cür
manevrləri və çox qəribə addımları,
əslində, yaranan müəyyən etimadı
pozur”.

Əlbəttə, bölgədə sülhə nail olunması üçün bütün tərəflərin istəyi lazımdır. Azərbaycan Vətən müharibəsini
şanlı Zəfərlə başa vurduqdan sonra
regionda sülh yaradılmasına çalışır.
Ermənistan isə 10 noyabr 2020-ci il
tarixli Üçtərəfli Bəyanatda əks olunmuş və sonrakı bəyanatlarla bir daha
möhkəmləndirilmiş öhdəliklərini yerinə
yetirmir. Kommunikasiyaların açılmasını, sərhədlərin delimitasiyasını yubadır,
birinci Qarabağ müharibəsində əsir
düşmüş minlərlə azərbaycanlının taleyi
və kütləvi məzarlıqlar haqda məlumat
verməkdən, vaxtilə işğal altında
saxladığı ərazilərin minalanması ilə
bağlı xəritələri təqdim etməkdən imtina
edir, UNESCO-nun Ermənistandakı
Azərbaycan tarixi irsinin monitorinqini
sabotaj edir, Zəngəzur dəhlizinin açılmasını uzadır.
Bu məsələnin dünyanın
diqqətində olduğunu göstərən amillər
yetərincədir. Məsələn, Aİ-nin xarici
işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali
nümayəndəsi Josep Borrel mətbuata
açıqlama verərək Ermənistan və
Azərbaycan arasında razılaşmanın
olacağı təqdirdə Avropa İttifaqının buna
dəstək verəcəyini vurğulayıb. "Razılaşma əldə edilsə, həqiqətən məmnun
olarıq. Əgər, bu, baş verərsə, Aİ sazişin
həyata keçirilməsinə dəstək üçün hər
şeyi edəcək".
Son məlumatlara görə, bir neçə
gündən sonra Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın
Baş naziri Nikol Paşinyan arasında
üçtərəfli görüş keçiriləcək. Görünən
budur ki, Aİ həqiqətən də təşəbbüsü
əldən vermək istəmir və sülh razılaşmasına nail olmaq üçün səylərini davam
etdirmək niyyətindədir.
Ermənistan ordusunun Kəlbəcər
istiqamətində sabitliyi pozması isə
yalnız görüntü üçündür, bu, ölkə
rəhbərliyinin daxili siyasətinə he-

sablanan mənasız taktikadır. Bəllidir
ki, “dəmir yumruq”la başı əzilmiş
Ermənistanın hərbi potensialı döyüş
əməliyyatları üçün qətiyyən kifayət
etmir, onlar tərəfindən törədilən lokal
təxribatlar və atəşkəs pozuntuları
daxildəki müxalif dalğalarını səngitməyə
xidmət edir. Ermənistan hakimiyyətinin
yüksək vəzifəli şəxslərindən biri, Milli
Məclisin spikeri Alen Simonyan bu fikri
dolayısı ilə təsdiqləyib. Azatutyuna
müsahibəsində o deyib: “Burada sirr
kimi saxlanan heç nə yoxdur. Çox vaxt
belə olur ki, Azərbaycan tərəfindən
sənəd daxil olur. Biz bəzən bir sözü bir
həftə müzakirə edə və dəyişikliyə çalışa
bilərik. Amma müxalifət deyir ki, elə indi
və birbaşa mətnlə verin. Belə olmur, axı”.
Digər tərəfdən, Azərbaycan
rəhbərinin bəyanatlarından sonra
Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan təzyiqlərdən çəkinmək
üçün tərpəniş etməyə məcbur olub.
Jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki,
Ermənistan-Azərbaycan delimitasiya və
sərhəd təhlükəsizliyi üzrə komissiyası
üzvlərinin iclası yaxın günlərdə və ya
həftələrdə baş tutacaq. Onun dediyinə
görə, tərəflərin razılaşmalı olduğu bəzi
texniki detallar var və görüşün təşkili ilə
bağlı müzakirələr davam etdiriləcək.
Türkiyənin Xarici işlər naziri
Mövlud Çavuşoğlu bu məsələyə sırf
obyektiv münasibət bildirərək deyib ki,
Azərbaycan qazandığı qələbədən sonra
bölgədə sülh və əmin-amanlıq istədiyini
dünyaya göstərib, Ermənistana
hərtərəfli sülh sazişi təklif edib. Sonra sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi
üzrə birgə komissiyanın yaradılması
gündəmə gəlib, Brüsseldə keçirilən
görüşlərdə bu məsələlərlə bağlı razılıq
əldə edilib, birgə sərhəd komissiyası
yaradılıb. “Biz həmişə deyirik və təşviq
edirik ki, Ermənistan da bu xoşməramlı
yaxınlaşmalara cavab versin.
Ermənistan administrasiyası daxilindəki
radikalların, xaricdə isə diasporun
təzyiqi altındadır”.
Onsuz da Ermənistan yeni reallığa uyğun davranmağa məhkumdur.
İrəvanın üzərinə götürdüyü öhdəliklər
üçtərəfli bəyanatlarda, Moskva, Soçi və
Brüssel razılaşmalarında aydın əks etdirilib. Ermənistanın bütün bunları qəbul
etməkdən başqa yolu yoxdur. Sadəcə
olaraq, Paşinyan hökuməti qətiyyətsiz
və qorxaq olduğuna görə, manipulyasiyalar etməklə hakimiyyətə yiyələnməyə
can atan və heç bir proqramları
olmayan koçaryanları, sarkisyanları
zərərsizləşdirmək, həmçinin Brüsselin vasitəşilik səylərindən qıcıqlanan
kimsələrin qəzəbindən mümkün qədər
yayınmaq istəyir.
Qarşı tərəf birdəfəlik dərk etməlidir
ki, artıq Qarabağ problemi başa
çatıb, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü
bərpa edib, regiona yeni reallıqlar
hakimdir. İstər-istəməz qalib və haqlı
Azərbaycanın diktə etdiyi şərtləri qəbul
etməlidir.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

“Dayanıqlı inkişaf üçün ədalətli, sülhsevər və açıq cəmiyyətləri
təşviq etmək” mövzusunda ictimai müzakirələr aparılıb
Mayın 23-də Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə
Şurasının, Ədliyyə və İqtisadiyyat nazirliklərinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Dayanıqlı inkişaf üçün ədalətli, sülhsevər
və açıq cəmiyyətləri təşviq etmək” mövzusunda ictimai
müzakirələr aparılıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə
Prezident Administrasiyasının,
Ədliyyə və İqtisadiyyat nazirliklərinin,
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Agentliyinin, Mediasiya
Şurasının, BMT-nin Azərbaycandakı
rezident əlaqələndiricisinin ofisinin
təmsilçiləri, hakimlər, sahibkarlar,
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və
media qurumlarının nümayəndələri
iştirak ediblər.
Tədbirin açılışında Prezident
Administrasiyasının Qeyri-hökumət
təşkilatları ilə iş və kommunikasiya
şöbəsinin sektor müdiri Vüsal Quliyev çıxış edərək ictimai müzakirənin
əhəmiyyətini qeyd edib, Dayanıqlı
İnkişaf Məqsədlərinin icrası üzrə
görülən tədbirlərə toxunub. Bildirib
ki, DİM-lərin icrasında vətəndaş
cəmiyyəti institutları daha fəal olmalıdır. Azərbaycanda dörd minə
yaxın QHT qeydiyyat keçib və onların
əksəriyyəti ölkəmizin ictimai-siyasi
həyatında və digər sahələrdə kifayət
qədər aktiv fəaliyyət göstərirlər.
İqtisadiyyat Nazirliyinin Dayanıqlı
inkişaf və sosial siyasət şöbəsinin
müdiri, Milli Əlaqələndirmə Şurasının
katibi Hüseyn Hüseynov çıxışında
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə uğurla həyata keçirilən dinamik
inkişaf siyasəti nəticəsində ölkəmizdə
yoxsulluğun səviyyəsinin dəfələrlə
aşağı düşdüyünü, ifrat yoxsulluğun
tamamilə aradan qalxdığını bildirib:

“Prezidentin müvafiq Sərəncamı ilə
2016-cı ildə Dayanıqlı İnkişaf üzrə
Milli Əlaqələndirmə Şurası yaradılıb.
Ötən il dövlətimizin başçısının digər
Sərəncamı ilə Milli İnkişaf Prioritetləri
də təsdiq olunub ki, həmin sənədin
əsas istiqamətlərindən biri də işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdışın
mərhələli formada təmin olunmasıdır”.
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin icraçı
direktoru Aygün Əliyeva çıxışında
bu istiqamətdə görülən işlər barədə
məlumat verib, bu il iyunun 13-də
BMT ilə memorandumun imzalanacağını bildirib. Agentliyin artıq
bir ilə yaxındır fəaliyyət göstərdiyini
vurğulayan A.Əliyeva Agentliyin
ictimai əhəmiyyətli təşəbbüsləri
daim dəstəklədiyini, ictimai iştirakçılığı təşviq etdiyini bildirib, DİM
təşəbbüslərinə çox böyük önəm verdiyini deyib: “Biz artıq altı aydır görüşlər
keçiririk. Bu yaxınlarda Qubada
regional konfrans keçirdik və orada
QHT-lərlə bir sıra görüşlərimiz oldu,
müzakirələr aparıldı”.
Sonra tədbir panel iclaslarında
aparılan müzakirələrlə davam edib.
Ədliyyə Nazirliyinin İnsan hüquqları və
ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəisi
Aynur Sabitovanın moderatorluğu ilə
keçən “Dayanıqlı inkişaf üçün sülhün və inklüziv cəmiyyətlərin təşviqi,
hamı üçün ədalət mühakiməsinə
çıxış imkanının təmin edilməsi” adlı

birinci iclasda nazirliyin Təşkilatnəzarət baş idarəsinin rəis müavini
Sübhi Kazımov, İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalar idarəsinin
rəisi Ağakərim Səmədzadə, qeydiyyat və notariat baş idarəsinin qrup
rəhbəri Leyla Bərxudarzadə, BMT-nin
Azərbaycandakı nümayəndəliyinin
müşaviri Şəms Mustafayeva çıxış ediblər. Çıxışlarda DİM-lərin
icrası üçün dövlət-vətəndaş
cəmiyyəti tərəfdaşlığının, bütün
səviyyələrdə səmərəli, məsuliyyətli
və şəffaf təşkilatların yaradılmasının
zəruriliyindən söhbət açılıb.
“Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin
həyata keçirilməsində vətəndaş
cəmiyyətinin və QHT-lərin rolu”
adlı ikinci panel iclasına Mediasiya
Şurasının sədri Nadir Adilov moderatorluq edib. Panel iclasında çıxış edən
“Konstitusiya” Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əliməmməd Nuriyev,
Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai
Şuranın sədri, Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan milli
bölməsinin rəhbəri Səadət Bənənyarlı,
“İnformasiya Təşəbbüslərinə Dəstək”
İctimai Birliyinin sədri Cəsarət
Hüseynzadə, “Ümidli Gələcək”
Sosial Təşəbbüslər İctimai Birliyinin
sədri Kəmalə Aşumova vətəndaş
cəmiyyətinin savadlandırılması yolu
ilə DİM barədə məlumatlılığın artırılması, qanunun aliliyinin təşviqi
və hamı üçün ədalət mühakiməsinə
bərabər çıxış imkanının təmin
edilməsi mövzusunda həyata keçirilən
tədbirlərdən danışıblar.
Aparılan müzakirələrdə Dayanıqlı İnkişaf üzrə 16-cı məqsədin
icrasına xidmət edən ədalət

mühakiməsinin əlçatanlığının təmin
olunması, məhkəmə fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı aparılan
qanunvericilik, institusional və praktiki
tədbirlər, vətəndaşların, o cümlədən
sahibkarlıq subyektlərinin müraciət
imkanlarının asanlaşdırılması
məqsədilə yeni məhkəmələrin yaradılması, “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin tətbiqinin önəmi barədə
söhbət açılıb. Eyni zamanda, ədliyyə
sahəsində əhaliyə şəffaf, operativ və
resurslara qənaət etməklə hüquqi
xidmətlərin göstərilməsi, elektron və
mobil xidmətlərdən istifadə, ictimai iştirakçılığın geniş təşviqi barədə faydalı
fikir mübadiləsi aparılıb.
Sonda maraq doğuran suallar
cavablandırılıb.
Qeyd edək ki, BMT-nin 2030-cu
ilədək Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə
qoşulan Azərbaycanda hərtərəfli
tərəqqiyə yönələn məqsəd və
hədəflərə nail olunması üçün ardıcıl tədbirlər görülür. Bu sahədə
qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasının əlaqələndirilməsi məqsədilə
Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il
6 oktyabr tarixli Fərmanı ilə Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə
Şurası yaradılıb. Ötən dövrdə bir çox
hədəflər, o cümlədən sülhün və inklüziv cəmiyyətlərin təşviqi, hamı üçün
ədalət mühakiməsinə çıxışın təmin
edilməsi üzrə mühüm nailiyyətlər əldə
olunub. Azərbaycan Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinin nailiyyət indeksi üzrə
regionda ən yaxşı nəticə göstərərək
2021-ci il üzrə Dayanıqlı İnkişaf
Hesabatında 165 ölkə arasında 55-ci
yeri tutub.
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Prezident Administrasiyasında
Ağ Partiyasının sədri ilə görüş keçirilib
Mayın 23-də Prezident Administrasiyasının Siyasi partiyalar və
qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev
ölkədə aparılan iqtidar-müxalifət dialoqu çərçivəsində Ağ Partiyasının sədri
Tural Abbaslı ilə görüş keçirib.
Prezident Administrasiyasının Siyasi
partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, görüşdə şöbə müdiri Prezident İlham
Əliyev tərəfindən aparılan sistemli islahatların bütün sahələri əhatə etdiyini, bu islahatların dövlətimizin güclənməsi, əhalinin
rifah halının yaxşılaşması, postmüharibə
dövrünün çətinliklərinin aradan qaldırılması,
işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın bərpası
və soydaşlarımızın öz doğma yurdlarına
qayıtması məsələləri ilə yanaşı, ölkəmizdə
baş verən siyasi prosesləri də ehtiva
etdiyini qeyd edib. Bunun nəticəsidir ki,
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mütərəqqi
siyasi qüvvələr Azərbaycan dövlətçilik
tarixinin ən çətin və ən şərəfli məqamında–
Vətən müharibəsi zamanı ümummilli dəyərlər
naminə öz birliklərini ortaya qoydular. Siyasi
qüvvələrin Vətən naminə birgə bəyanat
və müraciətlərinin ölkə əhalisinin Ali Baş
Komandanın ətrafında dəmir yumruq kimi
birləşdiyinin göstəricilərindən biri olduğu
vurğulanıb. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən
partiyalarla hakimiyyət arasında və partiyalar
arasında gündən-günə daha da dərinləşən
və inkişaf edən siyasi dialoq mədəniyyətinin
dövlətimizin güclənməsinə, xalqımızın rifahına böyük töhfələr verəcəyi qeyd olunub.
Ağ Partiyasının sədri Tural Abbaslı,
ilk növbədə, siyasi dialoq prosesi
çərçivəsində keçirilən görüşə dəvət edildiyi
üçün təşəkkürünü bildirib. Qeyd edib ki,
dövlətimizin güclənməsi və xalqımızın rifah
halının yaxşılaşması istiqamətində həyata
keçirilən dövlət siyasətini dəstəkləyir, bu
siyasətin hər bir vətəndaşı əhatə etməsi üçün
siyasi dialoq prosesinin faydalı olmasına
inanır. Əhalinin həssas təbəqəsinə, xüsusən
Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə,
qazilərə, digər müharibə iştirakçılarına
və onların ailələrinə diqqətin daha da
artırılmasının hazırkı məqamda olduqca

vacib olduğu qeyd edilib.
Görüşdə, həmçinin ölkəmizdə mövcud
olan və Azərbaycan dövlətçiliyinin əbədi
olması üçün çalışan bütün qüvvələrin Vətən
müharibəsi Zəfərinin qazanılmasında pay
sahibi olması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
təmin edilməsi ilə nəticələnən uğurlu xarici
siyasətin Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu
möhkəmləndirməsi, Ermənistanın və onların
himayədarlarının xalqımızın birliyi qarşısında
bütün cəbhələrdə məğlubiyyətlə qarşılaşması, ölkədə aparılan siyasi dialoq prosesinin
müxtəlif formatlarda inkişaf etdirilməsi və
başqa mövzularda səmərəli fikir mübadiləsi
aparılıb. Həmçinin Azərbaycan-Ermənistan
münasibətlərinin normallaşdırılması
istiqamətində aparılan xarici siyasət barədə
müzakirələr aparılıb. Avropa İttifaqının
hərtərəfli sülh sazişi ilə dəstəklənən regionda
davamlı sülhün təmin edilməsi məqsədilə
münaqişənin aradan qaldırılmasında,
əməkdaşlıq və etimad mühitinin yaradılmasında səyləri yüksək qiymətləndirilib. Eyni
zamanda, 2021-ci il dekabrın 14-də, 2022-ci
il aprelin 6-da və mayın 22-də Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin iştirakı ilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və
Ermənistan Respublikasının baş naziri arasında baş tutan görüşlərin regionda sülhün
bərqərar edilməsi, sülh müqaviləsinin imzalanması, kommunikasiyaların açılması və
nəticədə regionda yaşayan bütün insanların
rifahı üçün təhlükəsiz, sabit və firavan şəraitin
qurulması üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi
vurğulanıb.
Sonda tərəflər iqtidar-müxalifət siyasi
dialoqunun yeni formatlarda davam
etdirilməsinin və bununla bağlı yeni təkliflərin
dəyərləndirilməsinin önəmini vurğulayıb,
gələcəkdə ölkəmiz üçün vacib olan
məsələlərin siyasi partiyaların iştirakı ilə birgə
müzakirələrinin keçirilməsinin əhəmiyyətini
qeyd ediblər.

Ərzaq təhlükəsizliyi prioritet istiqamətdir
Ərzaq təhlükəsizliyinin davamlı
olaraq möhkəmləndirilməsi
Azərbaycanda həyata keçirilən
sosial-iqtisadi siyasətin əsas
prioritetlərindəndir. Bu strateji məsələ
daim diqqətdə saxlanılır və ərzaq
ehtiyatlarına xüsusi önəm verilir.
Dünyada neqativ meyillərin baş verdiyi, COVID-19 infeksiyasının geniş yayıldığı
dövrlərdə belə qabaqlayıcı və sistemli tədbirlər
nəticəsində ölkəmizdə istehsal-tədarükistehlak zəncirində heç bir fasilə müşahidə
edilməyib, ərzaq məhsullarının çeşidində
və istehlakçıların təminatında hər hansı
qırılmalar olmayıb. Bütün bunlar isə ərzaq
təhlükəsizliyinin daha da möhkəmləndirilməsi
istiqamətində aparılan düzgün və
məqsədyönlü siyasi kursun məntiqi nəticəsi
kimi diqqət çəkib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
bu il mayın 6-da BMT-nin Ərzaq və Kənd
Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) baş direktoru
Qu Donqyunu videoformatda qəbul edərkən,
ölkəmizlə bu qurum arasında tərəfdaşlığın
səviyyəsinin yeddi il əvvəl imzalanan birgə
razılaşmanın prinsipləri əsasında inkişaf
edərək yeni mərhələyə daxil olduğunu, yeni
formatın yaradılmasını şərtləndirdiyini bildirib.
Dövlətimizin başçısı deyib: “Ümidvarıq ki,
qarşıdakı illərdə biz bu səmərəli tərəfdaşlığı
davam etdirəcəyik, xüsusilə indi - hər bir
ölkə, o cümlədən Azərbaycan üçün ərzaq
təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərin getdikcə
daha çox əhəmiyyət kəsb etdiyi bu çətin zamanda. Çünki kənd təsərrüfatı məhsullarının
ixracında artım olduğuna baxmayaraq, biz
hələ də kənd təsərrüfatı məhsullarını idxal
edirik. Ona görə də, düşünürəm ki, bu, bizim
ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı gələcək planlarımızı, ümumi regional inkişafı müzakirə etmək
və yeni çağırışları həll etmək baxımından
vacibdir”.
Ərzaq təhlükəsizliyi hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsi kontekstində daha da aktuallaşıb. Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov
söhbərində bununla bağlı deyib:
– Artıq qlobal aclıq təhlükəsi “Böyük
Yeddilik” (G7) ölkələrinin də diqqətindən
kənarda qalmayıb. Bu, həmin dövlətlərin
inkişaf nazirləri tərəfindən qlobal ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün alyans
yaratmaq razılığı ilə öz ifadəsini tapıb. Artıq
əksər ölkələrdə buğda ixracı dayandırılıb.
İl ərzində 107 milyon ton buğda yetişdirən
Hindistanda da ixracın tənzimlənməsi ilə bağlı
qərar qəbul olunub.
Bir müddət bundan əvvəl Qazaxıstan
da xaricə buğda satmayan ölkələr sırasına
qoşulub. Xatırladım ki, hər il 1 milyard 137
milyon dollarlıq buğda ixrac edən adı çəkilən
bu ölkə dünyada 9-cu ən böyük ixracatçı kimi
tanınıb. Bundan əvvəl də 8 milyard dollarlıq
ixracatı ilə dünyada xaricə ən çox buğda satan
Rusiya və eləcə də 3,5 milyard dollar eksport
ilə ilk beşliyə daxil olan Ukrayna da satışı
dayandırıb.
Göründüyü kimi, dünyada ikinci ən çox
buğda yetişdirən və ixracda ilk onluqda olan
3 ölkə xaricə satışı tamamilə ləğv edib, bir
sıra digər dövlətlərdə isə məhdudiyyətlərin
tətbiqinə başlanılıb. BMT bu il 2 milyard insanın aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə qalacağını da
bildirib.

Hazırda buğda qıtlığı ilə yanaşı, dünya
bazarında qiymətlərdə də artım nəzərə çarpır.
Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlanan zaman
1 buşeli 287 dollara təklif edilən buğda hazırda
420 dollara satılır. Bu isə savaş başlanandan
bəri dünya bazarında buğdanın qiymətinin 47
faiz yüksəlməsi deməkdir.
Azərbaycan ailələri üçün çörək əsas
istehlak məhsullarından biri olmaqla yanaşı,
mətbəxdə xüsusi paya malikdir. Rəsmi statistikaya görə, respublikamızın illik buğda tələbatı
3,5 milyon tondur. Azərbaycanda buğdaya
olan bu tələbin 40 faizi, yəni 1 milyon tondan
çox hissəsi idxal hesabına ödənilir.
Azərbaycan buğda ilə bağlı ehtiyatlarını ötən ilin sonu və bu ilin əvvəli daha da
artırmağı qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyub.
Məhz bunun nəticəsidir ki, təkcə cari ilin
yanvar ayında respublikada buğda idxalında
4 dəfə artım qeydə alınıb. Preventiv olaraq,
Azərbaycan strateji məhsullar ehtiyatlarını da
artıraraq, dünya bazarındakı potensial qıtlığa
reaksiya verməyə çalışıb. Ancaq ixracata qadağalar Azərbaycanın buğda idxalına da təsir
edib. Belə ki, cari ilin ilk 4 ayında Azərbaycana
105 milyon 270 min dollar dəyərində 308 min
43 ton buğda idxal olunub. Keçən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə buğda idxalının həcmi
15,7 faiz azalıb. Bir ton buğdanın idxal qiyməti
(orta statistik dəyəri) ötən ilin ilk 4 ayında
254,5 dollar idisə, cari ilin sözügedən dövrü
üçün 341,7 dollar təşkil edib. İdxal olunan
buğdanın qiyməti 34,2 faiz artıb.
Dünya bazarındakı qeyri-müəyyənlik
ərzaq ehtiyatlarının daha da artırılmasını
prioritetləşdirir. Təbii ki, ən uyğun yol idxaldan asılılığın aradan qaldırılmasıdır. Ötən il
ərzində respublikada 595 min hektar ərazidə
buğda əkilib. Praktik olaraq əkin sahələrinin
38 faizi buğda əkini üçün istifadə edilir. İllik
buğda istehsalı isə 1,9 milyon tondur. İşğaldan
azad olunan ərazilərimizin də buğda istehsalına xüsusi töhfə verəcəyi gözlənilir.
Dünyada qiymət artımları fonunda idxal inflyasiyası qaçılmazdır. Bununla belə,
növbəti dövrlərdə qiymətin necə dəyişməsinin
beynəlxalq bazardakı dəyişikliklərdən birbaşa
asılı olacağı gözlənilir. Nazirlər Kabineti
digər alternativ mənbələri təşviq etməklə, o
cümlədən yeni güzəşt mexanizmləri ilə ərzaq
məhsullarına tələbin ödənilməsində sabitliyi qoruyub saxlamağa çalışır. Ukraynadakı
müharibənin dünya bazarında yaratdığı qeyrimüəyyənlik isə dərinləşməkdə davam edir.

Söhbəti qələmə aldı:
Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Prezident Co Bayden Hind-Sakit
okean regionunda yeni iqtisadi
təşəbbüsün işə salındığını elan edib
ABŞ Prezidenti Co Bayden
Hind-Sakit okean regionunda
yeni regional iqtisadi
təşəbbüsün – Hind-Sakit
okean iqtisadi strukturunun
(IPEF) işə salındığını elan
edib.
ABŞ prezidenti Yaponiyaya səfəri
zamanı baş nazir Fumio Kisida ilə
birgə mətbuat konfransında qeyd
edib ki, IPEF (Indo-Pacific Economic Framework) təşəbbüsünə ilkin
mərhələdə ABŞ və Yaponiya ilə yanaşı, Avstraliya, Bruney, Hindistan, İndoneziya, Cənubi Koreya, Malayziya, Yeni Zelandiya, Filippin, Sinqapur, Tailand və Vyetnam
daxil olacaq.
Prezident Co Bayden deyib: "Hind-Sakit
okean regionunun payına dünya əhalisinin
yarısı və dünya iqtisadiyyatının 60 faizi düşür.
XXI əsr iqtisadiyyatının gələcəyi bu regionda

yazılacaq".
ABŞ prezidenti qeyd edib ki, bu
təşəbbüsün əsas məqsədi bizim
tərəfdaşlarımızla birlikdə XXI əsrdə HindSakit okean regionunda rəqabətqabiliyyətliliyi
təmin etməkdir.

“Xalq qəzeti”

Regiondakı mövcud geosiyasi
vəziyyətlə əlaqədar Orta Dəhlizin
əhəmiyyəti artmaqdadır
Regiondakı mövcud geosiyasi vəziyyətlə
əlaqədar Orta Dəhlizin əhəmiyyəti artmaqdadır.
Beynəlxalq
Münasibətlərin
Təhlili Mərkəzinin
İdarə Heyətinin
sədri Fərid Şəfiyev
Azərbaycanla Qazaxıstan arasında diplomatik münasibətlərin
qurulmasının 30 illiyi və
Azərbaycan–Qazaxıstan
Ekspert Şurasının yaradılması ilə bağlı dəyirmi masa zamanı bildirib ki, Azərbaycanla
Qazaxıstanın gündəliyində çoxlu yeni məsələlər dayanır:
“Çindən Avropaya yol olan Orta Dəhliz kimi təşəbbüslərdən
biri mövcud gündəlikdə böyük rol oynayır. Xüsusilə regiondakı geosiyasi vəziyyətlə əlaqədar Orta Dəhlizin əhəmiyyəti
artmaqdadır".
Fərid Şəfiyev qeyd edib ki, artıq gömrük prosedurlarının
sadələşdirilməsi barədə sazişlər mövcuddur və gələcək inkişaf
üçün potensial var.

“Xalq qəzeti”

BMT: Müharibələrin didərgin saldığı
insanların sayı 100 milyonu ötüb
Münaqişə, zorakılıq, insan h
 aqlarının
pozulması və təqiblərdən qaçmağa
məcbur olan insanların sayı hazırda ilk
dəfə olaraq Ukraynadakı müharibə və
digər ağır münaqişələr səbəbindən 100
milyon nəfəri ötüb.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo
Qrandi bildirib ki, yüz milyon çox ciddi, eyni zamanda sarsıdıcı və narahat edəcək bir rəqəmdir. Bu,
heç zaman qeydə alınmamış bir rekorddur: “Bu,
dağıdıcı münaqişələrin həll edilməsi və qarşısının
alınması, təqiblərə son qoyulması və günahsız
insanları evlərini tərk etməyə məcbur edən əsas
səbəblərin aradan qaldırılması üçün həyəcan siqnalı rolunu oynamalıdır”.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Agentliyi olan BMT
QAK-ın yeni məlumatlarına görə, Efiopiya, Burkina
Faso, Myanma, Nigeriya, Əfqanıstan və Konqo
Demokratik Respublikası daxil olmaqla bir sıra
ölkələrdə yeni zorakılıq dalğaları və ya uzun sürən
münaqişələr nəticəsində 2021-ci ilin sonunadək

dünya üzrə zorla didərgin salınmış insanların
sayı 90 milyona çatıb. Bundan əlavə, Ukraynadakı müharibə bu il ölkə daxilində 8 milyon insanı
didərgin salıb, Ukraynadan 6 milyondan çox qaçqının köçməsi qeydə alınıb.
Dünya əhalisinin 1 faizindən çoxunu təşkil edən
bu ümumi rəqəm dünyada əhali baxımından 14-cü
olan ölkənin əhalisinin sayına bərabərdir. Məcburi
Köçkünlüyün Monitorinqi Mərkəzinin (IDMC) bu
yaxınlarda dərc olunmuş hesabatına görə, buraya qaçqınlar və sığınacaq axtaranlar, habelə
münaqişə nəticəsində ölkəsinin sərhədləri daxilində
didərgin düşmüş 53,2 milyon insan daxildir.

“Ukraynadakı müharibə səbəbindən qaçan insanlara münasibətdə beynəlxalq reaksiya olduqca
müsbət olub”, – deyə Ali Komissar əlavə edib. –
“Mərhəmət hissi qalmaqdadır və dünyadakı bütün
böhranlarla bağlı analoji səfərbərliyə ehtiyacımız
var. Amma nəticə etibarı ilə humanitar yardım çarə
deyil, yüngülləşdirici vasitədir. Bu tendensiyanı
geri çevirmək üçün yeganə yol sülh və sabitlikdir
ki, günahsız insanlar evdə qalıb ciddi təhlükə ilə
üzləşmək, yoxsa riskli qaçışı və sürgünü seçmək
arasında seçim etmək məcburiyyətində qalmasınlar.”
BMT QAK “Qlobal tendensiyalara dair illik
hesabat”ını iyunun 16-da açıqlanacaq. Həmin hesabatda 2021-ci il üçün zorla didərgin salınma halları ilə bağlı qlobal, regional və milli məlumatların
tam toplusu, habelə 2022-ci ilin aprel ayına qədər
olan bir qədər məhdud çərçivədə yenilənmiş
məlumatlar, həmçinin qayıdışlar və həll yolları haqqında təfsilatlar əks olunacaq.
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YAP Gənclər Birliyinin nümayəndə heyəti Adana
şəhərində keçirilən “Bir Gençlik Şöleni”ndə iştirak edib
150 mindən çox gəncin
iştirak etdiyi Adana şəhərində
keçirilən “Bir Gençlik
Şöleni”inə qatılıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan
nümayəndə heyətinin
tərkibində YAP Gənclər Birliyinin sədr müavinləri Fəsli
Nəbiyev, Sevinc Qasımova,
üzvlər - Ülviyyə Axundova,
Emil Aslanlı təmsil olunub.

Yeni Azərbaycan
Partiyasının Gənclər
Birliyinin sədri Bəxtiyar
İslamovun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti
Türkiyədə səfərdə olub.
Türkiyənin Adana
şəhərində Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK
Parti) Gənclik Qollarının
sədri Eyyüp Kadir İnan,
Türkiyənin xarici işlər nazirinin müavini Yavuz Səlim
Kıran, millət vəkilləri, AK
Partinin nümayəndələri, o
cümlədən 22 xarici ölkənin
siyasi partiyalarının gənclər
təşkilatları nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçirilən görüşdə
qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında
səmərəli fikir mübadiləsi
aparılıb. Azərbaycan
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nümayəndə heyəti göstərilən
qonaqpərvərliyə və dəvətə
görə AK Parti rəhbərliyinə
minnətdarlığını bildirib.
Həmçinin YAP Gənclər
Birliyinin nümayəndə heyəti
Türkiyə Respublikasının
Prezidenti cənab Rəcəb
Tayyip Ərdoğanın iştirakı ilə
Türkiyədən, o cümlədən dünyanın müxtəlif ölkələrindən

Türkiyə qırıcıları
Bakı səmasında
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi
Qaydaları”nın, habelə hüquqi şəxslərin
dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestrinin
aparılması ilə bağlı sənədlərin təsdiq
edilməsi haqqında” 2005-ci il 13 aprel
tarixli 70 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və
dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci
il 3 dekabr tarixli 413-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Hüquqi şəxslərin dövlət
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2004-cü il 12 aprel tarixli 48
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 29 dekabr tarixli 1535 nömrəli
Fərmanının 3-cü hissəsinin icrasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 13 aprel tarixli 70 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 4, maddə 384,
№ 9, maddə 868, № 12, maddə 1228; 2006,
№ 10, maddə 902; 2008, № 9, maddə 853,
№ 12, maddə 1104; 2010, № 6, maddə 548,
№ 7, maddə 705; 2011, № 5, maddə 445,

№ 12, maddə 1248; 2012, № 4, maddə 391,
№ 5, maddə 491, № 11, maddə 1200; 2014,
№ 5, maddə 548, № 6, maddə 748, № 9,
maddələr 1121, 1122; 2015, № 2, maddə
212; 2016, № 9, maddə 1581; 2017, № 6,
maddə 1230, № 10, maddə 1879; 2018, № 7
(II kitab), maddə 1663; 2019, № 4, maddə
764, № 6, maddə 1161, № 12, maddə 2078;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 16 fevral tarixli 45 nömrəli və
26 fevral tarixli 64 nömrəli qərarları) ilə təsdiq
edilmiş “Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi
Qaydaları”na aşağıdakı məzmunda 6.1-1-ci
bənd əlavə edilsin:
“6.1-1. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 13.3-1-ci maddəsinə uyğun olaraq kommersiya qurumları
və publik hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Dövlət Vergi Xidmətində dövlət qeydiyyatına
alındıqda və ya təsis sənədlərində edilmiş
dəyişikliklərin və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyi dövlət qeydiyyatına alındığı
gün qeydiyyat sənədləri (dövlət qeydiyyatı
haqqında şəhadətnamə, dövlət reyestrindən
çıxarış, nizamnamə və ya nizamnaməyə
dəyişiklik) hüquqi şəxsin elektron kabinetinə
göndərilir.”.

Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Şuşa Real Məktəbi bərpa
edildikdən sonra belə olacaq
Təhsil Nazirliyi
bərpasına başlanılan
Şuşa Real Məktəbinin
bərpadan sonra necə
görünəcəyi ilə bağlı
video paylaşıb.
Prezident İlham Əliyev
2022-ci il mayın 20-də
Şuşa şəhərində Şuşa
Real Məktəbinin binasının
layihələndirilməsi və bərpası
ilə bağlı tədbirlər haqqında
sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən,
Şuşa şəhərində Şuşa
Real Məktəbinin binasının
layihələndirilməsi və bərpası

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət
büdcəsində işğaldan azad
olunmuş ərazilərin yenidən
qurulması və bərpası üçün
nəzərdə tutulan vəsaitdən

Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq
1 milyon manat ayrılıb.
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Azərbaycanla Monteneqro arasında
birbaşa aviareyslər yenidən başlayacaq
“Azərbaycan Hava
Yolları” aviaşirkəti turoperator PAŞA Travel ilə
birgə yenidən Monteneqroya çarter reyslərinin
yerinə yetirilməsinə başlayacaq.
AZAL və PASHA Travel
2022-ci ilin yay uçuş cədvəli
çərçivəsində Monteneqroya
çarter proqramının bərpası
barədə razılığa gəliblər. İyunun 30-dan sentyabrın 1-dək
Bakı – Tivat – Bakı marşrutu
üzrə reyslər hər həftənin
cümə axşamı günləri yerinə
yetiriləcək.
Monteneqronun müasir kurort şəhəri olan Tivat
Vrmas yarımadasında BokaKotor körfəzinin sahilində
yerləşir. Tivat Aeroportu –
Monteneqro sahilində yeganə
hava limanıdır və onun ən
məşhur kurortları yaxınlığında yerləşir.

Bu istiqamətin əsas
üstünlüklərindən biri
Azərbaycan vətəndaşları
üçün vizasız rejimin tətbiq
edilməsidir.
Bakı-Tivat-Bakı marşrutu
üzrə aviabiletləri aviadaşıyıcının akkreditə olunmuş
agentliklərində əldə etmək
mümkündür. Aviabiletin

dəyərinə baqajın pulsuz
daşınma norması (23 kq-a
qədər ekonom sinfində və
32 kq-də biznes sinfində),
həmçinin tam çeşiddə soyuq
və isti qidalalar daxildir.
Monteneqroya turizm paketləri, həmçinin
Azərbaycanın bütün turizm
agentliklərində satışa çıxarılır.

AZAL və PASHA Travel
2017-ci ildən bu istiqamət
üzrə uğurla əməkdaşlıq
edirlər.
Həmin reyslərdə daşıma
üçün müəyyən edilmiş daşıma şərtlərinə uyğun gələn
və qüvvədə olan epidemioloji
məhdudiyyətlər şəraitində
uçuşuna icazə verilən
sərnişinlər qəbul ediləcək.
Monteneqroya getməyi
planlaşdıran bütün
sərnişinlərə uçuşdan əvvəl
bu ölkəyə daxil olarkən
qüvvədə olan qaydalarla
aşağıdakı link vasitəsilə tanış
olmaq tövsiyə olunur: https://
www.azal.az/az/information/
covid-montenegro.
Azərbaycana giriş qaydaları haqqında məlumatla
aşağıdakı linkdən ətraflı tanış
olmaq mümkündür: https://
www.azal.az/ru/information/
covid-azerbaijan.
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Mehmandarovların
malikanə kompleksi

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
“Şuşa ili” münasibətilə həyata
keçirilən “Şuşa mədəniyyətinin
inciləri” layihəsi yeni təqdimatlarla
davam edir.

ilə keçirilir. Eyni zamanda Bakıda
“Teknofest”in "prodakşn" ofisi fəaliyyət
göstərir. Ofisin tam heyəti azərbaycanlı
mütəxəssislərdən ibarətdir.
“Teknofest” tədbiri Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin
və Selçuk Bayraktarın rəhbərlik etdiyi
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3
Vakfı) birgə təşkilatçılığı və qardaş
ölkənin 60-dan çox dövlət qurumu, ali
məktəbi və özəl şirkətinin tərəfdaşlığı ilə
2018-ci ildən etibarən hər il keçirilir.
Məqsəd Türkiyədə aviasiya, kosmik sənaye, rəqəmsal iqtisadiyyat kimi

Bakı şəhəri, 20 may 2022-ci il

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”:

Mayın 23-də səhər saatlarında
Türkiyə qırıcıları Bakı səmasında
təlim uçuşları keçirib.

Mayın 26-da Azərbaycanda
"Teknofest" festivalının açılış
mərasimi keçiriləcək. Festivalın açılış mərasimində müxtəlif şou proqramlarla bərabər hava şoularının
da keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hava
şoularında Azərbaycan Hərbi Hava
Qüvvələrinin “SU-25” və “MiQ-29” qırıcı
təyyarələrinin, eləcə də Türkiyənin “F-5
Türk Ulduzları” və “F-16 Solo Türk”
aerobatika komandalarının, nümunəvi
pilotaj uçuşları, “Hurkush Fighter” təlim
təyyarələrinin, ATAK helikopterlərinin
demo uçuşları olacaq.
"Teknofest" mayın 29-dək davam
edəcək. Bakıda “Teknofest” festivalı
Türkiyənin Sənaye və Texnologiyalar Nazirliyi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) təşkilatçılığı,
Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyinin tərəfdaşlığı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

sahələrin gənclər arasında təbliği, bu
sahələrdə sahibkarlığın təşviq edilməsi,
festival çərçivəsində təşkil olunan yarışlar vasitəsilə gənc mühəndislərin bilik və
bacarıqlarının üzə çıxarılması, eləcə də
milli texnologiyaların geniş ictimaiyyətə
təqdim olunmasıdır.
Trend İnformasiya Agentliyi, Day.Az,
Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.az və Turkic.World "Teknofest 2022"
aerokosmik və texnologiya festivalının
rəsmi media tərəfdaşlarıdır.
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Nazirlikdən bildirilib ki, layihənin
"Şuşanın memarlıq salnaməsi” bölməsi
üzrə növbəti təqdimat qala-şəhərimizin
Mehmandarovların malikanə kompleksinə
həsr olunub.
Şuşada yerləşən Mehmandarovların
malikanə kompleksi Mehmandarovlar
ailəsinə məxsusdur və Azərbaycanın tarixmemarlıq abidələrindən biridir.
Azərbaycan xanlıqlarının, o
cümlədən, Qarabağ xanlığının idarəetmə
sistemində bir çox mülki və hərbi vəzifələri
yerinə yetirən Mehmandarov nəslinin
nümayəndələri tərəfindən XVIII əsrin tariximemarlıq abidəsi sayılan Mehmandarovların malikanə kompleksi inşa olunub.

Mehmandarovların malikanə kompleksi ilk dəfə 1977-78-ci illərdə Azərbaycan
SSR Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
pasportlaşdırılıb.
Mehmandarovların böyük yaşayış
binası sovet dönəmində Şuşa Şəhər
Xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərib.
19 may 1987-ci il tarixindən vaxtilə
Mehmandarovlar ailəsinə məxsus olan
yaşayış kompleksində Azərbaycan Xalçası
və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin
(indiki Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi)
Şuşa filialı fəaliyyətə başlayıb. 1992-ci ildə
filialdakı daşınması mümkün olan eksponatlar təxliyə olunaraq Bakıya gətirilib.
Müharibə dövründə Mehmandarovların malikanə kompleksinə də ciddi ziyan
dəyib, dağıntılar törədilib. Kompleks
ərazisindəki məscid ermənilər tərəfindən
mənimsənilmiş və Geologiya Muzeyinə
çevrilmişdi.

İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə
Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata
keçirilən nəhəng yenidənqurma işləri,
o cümlədən Şuşada aparılan bərpa
və quruculuq prosesi Şuşanın orijinal memarlıq üslubuna uyğun olaraq
gerçəkləşdirilir.
Həyata keçirilən işlər çərçivəsində
Mehmandarovların malikanə kompleksi
də bərpa edilir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Ekologiyanın mühafizəsi insanların
sağlamlığının qorunmasına xidmət edir
Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən indiki və gələcək nəsillərin
sağlamlığının təmin edilməsi, iqtisadi
potensialın qorunması, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
daim diqqətdə saxlanılıb və bu
məsələlərin icrası adı çəkilən nazirliyin qarşısında başlıca vəzifə kimi
qoyulub.
Ulu öndər ətraf mühitin
mühafizəsinə və insanların sağlamlığına təminat yaradan mütərəqqi texnologiyaya malik yeni müəssisələrin
tikilməsinə, o cümlədən köhnə
texnologiyaların yenisi ilə əvəz
olunmasına, yaşıllıqların və parkların
salınmasına xüsusi önəm verib. Bunun məntiqi nəticəsi kimi ölkəmizdə
ekoloji şəraitin yaxşılaşdırılması və
ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində
uğurlu nəticələr əldə olunub. Ümummilli liderin 1993-cü ildə xalqın tələbi
ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra
paytaxt Bakının yaşıllaşdırılmasına,
ekoloji tarazlığın bərpasına da start
verilib.
Dahi şəxsiyyətin ətraf mühitin
mühafizəsi və təbii sərvətlərdən
dayanıqlı istifadə olunması ilə bağlı
müəyyənləşdirdiyi siyasət son 18 ildə
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə uğurla davam etdirilib. Bütün
sahələrdə olduğu kimi, təbiətin sağlamlaşdırılması və ekoloji tarazlığın
qorunması sahəsində ardıcıl quruculuq işləri həyata keçirilib. Beynəlxalq
ekoloji proqramların icrası, təbii
sərvətlərin bərpası və mühafizəsi,
milli parkların və ekoloji şəbəkənin
yaradılması, su ehtiyatlarının davamlı
idarə edilməsi istiqamətində görülən
işlərə xüsusi əhəmiyyət verilib.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən
meşəbərpa tədbirlərinin davamlı olaraq icrası, qiymətli ağac və
kol cinslərinin qorunması və nəsli
kəsilmək təhlükəsində olan bioloji
növlərin artırılması, ekoturizmin inkişafı məsələləri də ekoloji siyasətdə
prioritetlər sırasında yer alıb.
Düşməndən təmizlənən
ərazilərimizdə işğala qədər 260,3 min
hektar sahədə meşə fondu olub. İlkin
aparılan monitorinqlər nəticəsində
və kosmosdan əldə edilən fotolara əsasən bilavasitə yaşıllıqlarla
örtülən 228 min hektarın 54 min
hektarının tamamilə məhv edildiyi
müəyyənləşdirilib. Meşə fonduna
aid olmayan yaşıllıq əraziləri də
vandalizmə məruz qalıb.
Bu gün Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda işğalçının darmadağın
etdiyi ərazilərdə tikinti-quruculuq
layihələri sürətlə aparılır. Bərpa
çərçivəsində ərazilərin yaşıllaşdırılması da diqqətdə saxlanılır. Lakin
erməni terrorçuları tərəfindən sahələr
minalandığından yaşıllıqların bərpası
kütləvi tədbirlərlə keçirilmir. Minaların
təmizlənməsi prosesi ağacəkmə kampaniyası ilə paralel şəkildə icra olunur. Başqa sözlə, ərazilər minalardan
təmizləndikcə yaşıllaşdırma tədbirləri
də reallaşdırılır. Həmin ərazilərin
təbiətinə uyğun ağac növləri əkilir. Bu
zaman, əsasən meşəcinsli ağaclara üstünlük verilir. Gələcəkdə isə
Zəngilanda və meşə fondu olan digər
rayonlarda tinglik təsərrüfatlarının da
yaradılması nəzərdə tutulur.
Azərbaycan azsulu ölkələrdən biridir. Ölkəmizin suya olan tələbatının
70 faizi kənardan formalaşır. Respublikamızın su ehtiyatının çox
hissəsi azad edilən ərazilərdədir.

A

zərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 23 may tarixli
fərmanı ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaradılıb.
Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 16 may tarixli sərəncamı ilə
isə 23 may - Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin peşə
bayramı təsis olunub.

Ermənistanın Azərbaycan çaylarını
çirkləndirməsi ilə bağlı monitorinqlər
hazırda davam etdirilir. Yeri
gəlmişkən, düşmən ölkə transsərhəd
çaylar və beynəlxalq göllərin
mühafizəsi ilə bağlı konvensiyaların üzvü deyil və buna görə heç bir
məsuliyyət daşımır. İşğalçı dövlət üzv
olduğu konvensiyaların da şərtlərinə
riayət etməyərək, təbiətimizi və çaylarımızı bu gün də çirkləndirir.
Ermənistanın barbarlığı təkcə yuxarıda qeyd edilənlərlə kifayətlənilmir.
İşğalçı ölkə Azərbaycanın mineral
ehtiyatlarını da talan edib. Xatırladım
ki, 1993-cü ilə qədər Qarabağ bölgəsi
və ətraf rayonlarda 167 faydalı qazıntı
yatağı kəşf edilib, ehtiyatları hesablanaraq dövlət və sahə balanslarına
salınıb və rəsmi rəqəm statusu alıb.
Onlardan 141-i bərk filiz və qeyri-filiz
və tikinti materialları, 26-sı yeraltı
içməli şirin su və termal yataqlarıdır.
Həmin yataqların 16-sı yeraltı içməli
su, 10-u isə termal-mineral sular kateqoriyasına daxildir.
Regionda 4 iri yataq Kəlbəcərdəki Söyüdlü, Qızılbulaq qızıl, Tərtərdəki Dəmirli və Zəngilandakı
Vejnəli yataqları da ciddi şəkildə
istismar edilib və ətraf ərazilərə çox
böyük ekoloji ziyan vurulub.
Burada bir faktı da diqqətə
çatdırmaq istərdim. Ermənistan
təbii sərvətlərimizi xarici şirkətlər
və investorlarla birgə talan edib. Bu
məsələnin araşdırılması ilə bağlı
yaradılan komissiya hazırda hər bir
yatağın ayrı-ayrılıqda monitorinq və
diaqnostikasının həyata keçirilməsinə
başlayıb.
Mətbuatda yayılan məlumata
əsasən, yerli və xarici mütəxəssislərin
iştirakı ilə hesabatların
hazırlanması və ziyanın həcminin
müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulub.
Kəlbəcər, Füzuli və Şuşadakı bir sıra
yataqlarda artıq monitorinqlər keçirilib
və erməni işğalçılarının törətdikləri
talan və qanunsuz fəaliyyət aşkarlanıb. Həmçinin regionda yeraltı faydalı
qazıntı yataqları, şirin və termal-mineral suların yeni perspektivləri üzrə
təkliflərin hazırlanması da nəzərdə
tutulub.
İşğaldan azad olunan torpaqlarda
bu gün 6 xüsusi mühafizə olunan
təbiət ərazisi fəaliyyət göstərir. Onlardan ikisi (Bəsitçay və Qaragöl) dövlət
təbiət qoruğu, dördü (Daşaltı, Laçın,
Qubadlı, Arazboyu) isə yasaqlıqdır.

Otuz ilə yaxın müddətdə həmin qoruq
və yasaqlıqlar talan olunub, onların
əksər hissəsi məhv edilib.
Düşməndən təmizlənən
ərazilərdəki qoruq və yasaqlıqların tezliklə yenidən qurulması və
bərpası planlaşdırılır. Bununla yanaşı,

gələcəkdə həmin torpaqlarda xüsusi
mühafizə olunan təbiət ərazilərinin
genişləndirilməsi, o cümlədən
yeni xüsusi mühafizə edilən təbiət
ərazilərinin yaradılması da nəzərdə
tutulur.
Bu gün müstəqil Azərbaycan
Respublikasında ekologiya sahəsində
görülən işlər dünyanın diqqətini
çəkir. Respublikamızın zəngin
təbiətini qorumaq, meşələri bərpa
etmək üçün Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə yeni layihələr həyata
keçirən Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi ölkəmizin ən ciddi ekoloji
problemlərinin həllinə cəmiyyətin,
qeyri-hökümət və beynəlxalq
təşkilatların diqqətini yönəltməklə,
dövlətin müəyyənləşdirdiyi ekoloji
siyasəti ardıcıl və qətiyyətlə reallaşdırır.
Prezident İlham Əliyev ağacların qanunsuz olaraq kəsilməsinin
yolverilməz olduğunu xatırladaraq,
bu qanunsuzluqlara qarşı daim ciddi
tədbirlər görülməsinin, belə hallara yol verən şəxslərin məsuliyyətə
cəlb edilməsinin vacibliyini bildirərək
deyib: “Biz ekoloji vəziyyətlə bağlı
məsələləri daim diqqət mərkəzində
saxlayırıq. Ancaq içtimaiyyəti də,
məni də narahat edən məsələ ağacların kəsilməsi məsələsidir. Buna yol
vermək olmaz. Hesab edirəm ki, biz

Kiçikhəcmli gəmi istifadəçiləri üçün silsilə
maarifləndirmə tədbirləri keçirilib
Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Kiçikhəcmli
Gəmilərə Nəzarət və
Sularda Xilasetmə Dövlət
Xidməti kiçikhəcmli gəmi
istifadəçilərinin müvafiq
təhlükəsizlik qaydaları ilə
bağlı maarifləndirilməsi
məqsədilə silsilə tədbirlər
keçirib.
“Kiçikhəcmli gəmilərin
təhlükəsiz istismarı” mövzusunda keçirilən növbəti belə
tədbirlər Sumqayıt şəhərinin
Corat qəsəbəsində, Lənkəran
rayonunun Vel kəndində və
Mingəçevir şəhərində Kür
çayının sahilində təşkil edilib.
Tədbirlərdə kiçikhəcmli
gəmi istifadəçilərinə bu
tip gəmilərin təchizat avadanlıqları barədə məlumat
verilib. Həmçinin kiçikhəcmli
gəmilərə texniki nəzarətin
mövcud tələblərinə dair
normalar izah olunub, bu tip

su nəqliyyatı vasitələrinin
qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş qaydada texniki baxışdan keçirilməsinin və sürücülük hüququ üçün sürücülük
vəsiqələrinin alınmasının
vacibliyi diqqətə çatdırılıb.
Eyni zamanda, kiçikhəcmli
gəmi sürücüləri kollektiv və
fərdi xilasedici vasitələrdən,
naviqasiya avadanlıqlarından

istifadə qaydaları ilə bağlı da
maarifləndirilib.
Sonda gəmi
istifadəçilərinə kiçikhəcmli
gəmilərin təchizat avadanlıqları və təhlükəsiz
istismar qaydaları haqqında
maarifləndirici broşürlər
paylanılıb.

“Xalq qəzeti”

burda daha da ciddi məsuliyyət tətbiq
etməliyik. Ağackəsmə tam şəkildə
dayandırılmalıdır. Ancaq nadir hallarda, o da Ekolgiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin rəyi ilə hardasa ağac ya
köçürülə, ya kəsilə bilər. Ona görə
mən dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı öz
fikrimi bildirmişəm. Deyə bilərəm ki,
vəziyyət əvvəlki illərə nisbətən daha
müsbətdir. Ancaq biz istədiiymizə
tam şəkildə nail ola bilməmişik.
Gecə vaxtı gəlirlər, qanunsuz olaraq
ağacları kəsirlər, yerləri düzəldirlər ki,
ev tiksinlər. Bu, vicdansızlıqdır, bu,
biabırçılıqdır, bu, cinayətdir.
Ona görə aidiyyatı qurumlar təklif
versinlər, biz ağacları kəsənlərə qarşı
daha da ciddi tədbir görməliyik. Onlar
məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Bir daha
demək istəyirəm ki, şəhərdə bir dənə
də olsun ağac Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazilriyinin icazəsi, rəyi olmadan kəsilə bilməz. Bu, mənim son
xəbərdarlığımdır”.
Beləliklə, ümummilli lider Heydər
Əliyevin ölkəmizdə ekologiyanın
qorunması ilə bağlı əsasını qoyduğu
ənənə bu gün Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Təsadüfi deyil ki, ölkəmizdə reallaşdırılan milli inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətlərindən biri ətraf mühitin

mühafizəsini və insanların sağlam
təbii mühitdə yaşamasını ən yüksək
səviyyədə təmin etməkdir.
Bunun bariz nümunəsi Prezident
İlham Əliyevin 2010-cu ili ölkədə
“Ekologiya ili” elan etməsi olub.
Dövlətimizin başçısı neftlə və digər
istehsalat tullantıları ilə çirklənmiş
torpaqların, lay suları altında qalan
ərazilərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına da xüsusi diqqət
göstərib.
Son illərdə əhalinin ekoloji
cəhətdən təmiz su ilə təminatının
yaxşılaşdırılması ilə bağlı əməli işlər
görülüb, ölkədə milyonlarla ağac
əkilib, yeni park və xiyabanlar salınıb.
Bir vaxtlar neft tullantıları ilə çirklənən
indiki “Ağ şəhər” və digər ərazilərdə
görülən işlərin nəticəsində neft
çöküntüləri təmizlənib.
Bu ərazilər paytaxtın müasir yaşayış və mədəniyyət komplekslərinə,
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi,
müasir ekoloji layihələrə çevrilib.
Bütün bunlar ətraf mühitin qorunmasına, xüsusilə də vətəndaşların sağlam
mühitdə yaşamasına xidmət edib.

Bəxtiyar HÜSEYNOV,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin 1 saylı RETSİ-nin
əməkdaşı, yazıçı-ekoloq

“Ağıllı kənd”in sakinləri
il ərzində köçürüləcək
“Bu ərazilərin bərpası olduqca ciddi vaxt tələb edir.
Bildiyimiz kimi, 9 şəhər, az qala, tamamilə yer üzündən
silinib”. Bunu Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna
olmaqla) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi
nümayəndəsi Emin Hüseynov Şuşadakı “Münaqişədən sonrakı humanitar gündəliyin inkişafı: mədəni mühitin canlandırılması yolu ilə davamlı inkişaf” mövzusunda beynəlxalq
konfransda çıxışı zamanı deyib.
O, artıq ilk “ağıllı kənd”in hazır olduğunu vurğulayıb: “İlk
“ağıllı kənd”, demək olar ki, Zəngilanda hazırdır. Sakinlər il
ərzində ora köçürüləcək. Məsələ yalnız bu ərazilərə qayıdışdan ibarət deyil. Əsas məsələ bu ərazilərdə yaşayışı bərpa
eləməkdir. Yaşam tərzini bərpa etmək üçün sosial infrastruktura
ehtiyac var. Bu 30 il ərzində bütün dünya yeniliyə doğru dəyişib,
bu ərazilər bundan sonra o 30 illik geriliyi aradan qaldırmalı,
dünya ilə ayaqlaşmalıdır. Bu, çox ağır və zaman alan prosesdir”.
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

24 may 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
Şuşanın bu il 270 yaşı tamam olur. Bu il
möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən “Şuşa ili”
elan edilib. Bu, çox əlamətdar və sevindirici
bir tarixdir. Şuşa bizim üçün müqəddəs bir
şəhərdir, onun daşı, torpağı, havası, suyu
belə tariximizi, yaddaşımızı yaşadır. Şuşa
Azərbaycan tarixində silinməz iz qoymuş,
qızıl hərflərlə öz imzasını yazmış görkəmli
şəxsiyyətlərin vətənidir.

“Xarıbülbül” mədəniyyətimizin
rəmzinə çevrilib

Şuşa xalqımızın Zəfər rəmzi, Azadlıq simvoludur. Azərbaycanın mənfur
düşmənlərimizə qarşı apardığı mübarizədə,
torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə
bağlı ədalətli müharibədə Şuşanın azad
olunması böyük qələbəmizin zirvəsi oldu.
Müzəffər Ali Baş Komandanımız, hörmətli
Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
rəşadətli ordumuz tərəfindən işğaldan azad
edilmiş Şuşa şəhəri yenidən öz əzəməti ilə
parlamağa başladı. Yəqin ki, bu gün həm
Şuşa uğrunda qəhrəmanlıqları ilə əbədi yaşayacaq müqəddəs şəhidlərimizin və xalqımızın
igid oğullarının, həm zaman-zaman Şuşanın
tarixində iz salmış böyük şəxsiyyətlərin, həm
də fəxrlə “şuşalıyam” deyən bütün insanların
ruhu şaddır.
Biz hamımız böyük qürur hissi ilə hər
dəfə Şuşaya gedəndə şəhərin gündən-günə
necə dirçəldiyini, işıq saçdığını, insanların
gəlişinə sevindiyini görürük. Şuşa artıq böyük
siyasi-iqtisadi forumların, mədəniyyətin bütün
sahələri üzrə möhtəşəm tədbirlərin keçirildiyi bir məkana çevrilib. Şuşa – həm də
beynəlxalq festivalların məkanı kimi dünyada
tanınır.
Musiqi məbədimiz olan Şuşa şəhəri
tarixən “Qafqazın konservatoriyası” olmuşdur. Burada xalqımızın musiqi
mədəniyyətinin ənənələri yaranıb və bu gün
də həmin ənənələr yaşadılmaqda davam
edir, yenilənir. Ən gözəl cəhət də budur ki,
Şuşanın musiqi ənənələrini dünyaya tanıtdıran sənətkarlarımız, xalqımızın istedadlı
övladları indi “Xarıbülbül” ünvanlı beynəlxalq
festivalda toplaşır. Xarıbülbül dünyanın ən
nadir çiçəklərindən biri olaraq, Şuşanın
simvoluna, Zəfər rəmzimizə çevrildiyi kimi,
indi də ənənəvi musiqi festivalının adı kimi
əbədiləşib.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən keçirilən
“Xarıbülbül” Beynənlxalq Folklor Festivalı
bu il öz ətrafında həm azərbaycanlıları, həm

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların
nümayəndələrini, həm də dünyanın bir çox
ölkələrindən gəlmiş musiqiçiləri birləşdirdi.
“Xarıbülbül” ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
yaratdığı azərbaycançılıq məfkurəsinin, multikulturalizm və tolerantlıq ənənələrinin musiqi
vasitəsilə canlı təcəssümünə çevrilmişdir.
Festivalın açılış konsertində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin və Birinci vitse-prezident, Heydər
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın iştirak etməsi çox böyük
ruh yüksəkliyi yaradırdı. Hətta güclü yağışın yağması da bu möhtəşəm konsertin
keçirilməsinə mane olmadı, əksinə, elə bil
göydən nur yağırdı.
Builki festival öz çərçivələrini bir qədər
də genişləndirmişdi. Festivalın proqramı üç
gün davam edərək, hər gün iki-üç konserti əhatə edirdi. Proqrama F.Əmirov adına
Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının, solistlərin, azsaylı xalqların musiqi
kollektivlərinin, xarici ölkə musiqiçilərinin
ifasında folklor nümunələri və bəstəkar
əsərləri, etno-caz qruplarının kompozisiyaları
daxil idi. Əlbəttə ki, festival konsertlərini, hər
bir çıxışı, bəlkə də, dönə-dönə dinləyib fikir
bildirmək olar. Bunlar hamısı bizim musiqi
mədəniyyətimizin parlaq səhifələridir.
Ancaq festivalın əsas məramı ayrı-ayrı millətlərdən olan, fərqli dil və din
mənsubiyyətli, müxtəlif mədəniyyətləri təmsil
edən insanları bir ocaq – Şuşa musiqi ocağı
ətrafında birləşdirmək idi ki, buna da biz nail
olduq. “Xarıbülbül” festivalı bizə bu sevinci,
bu qüruru yaşatdı və düşünürəm ki, hələ çoxçox illər bundan sonra da yaşadacaq.

Fərhad BƏDƏLBƏYLİ,
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasının rektoru, Azərbaycanın
və SSRİ-nin Xalq artisti, professor

Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına
2 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda
yeni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına 2 yoluxma faktı qeydə
alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə,
indiyədək ölkədə ümumilikdə 792 min 714
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması
faktı müəyyən edilib, onlardan 782 min 957
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 710
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 47 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 1842, bu
günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon

“VARVARA BALIQ” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
24 iyun 2022-ci il saat 11.00-da “VARVARA
BALIQ” ASC səhmdarlarının növbədənkənar
ümumi yığıncağı Yevlax rayonun Varvara
kəndində yerləşən inzibati binada keçiriləcəkdir.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. “VARVARA BALIQ” ASC-nin 2021-ci
maliyyə ili üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin
nəticələrinin təsdiq olunması.
2. “VARVARA BALIQ” ASC-nin sədrinin tutduğu vəzifədən azad edilməsi həmin vəzifəyə yeni
şəxsin təyin edilməsi.
3. Digər məsələlər.
Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə
materiallarla iş günləri saat 10.00-dan 17.00-dək,
səhmdar cəmiyyətin Yevlax rayonun Varvara
kəndində yerləşən inzibati binasında səhmdar
cəmiyyətin rəhbərliyinə müraciət etməklə tanış
ola bilərlər.
Yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

874 min 348 test icra olunub.
“Xalq qəzeti”

“Bakıenerjitikinti”
ASC səhmdarlarının
nəzərinə!
23 iyul 2022-ci il saat 11.00da “Bakıenerjitikinti” ASC
səhmdarlarının ümumi yığıncağı
Bakl şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu dairəsi 37 nömrəli ünvanda
inzibati binada keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələ:
1. “Bakıenerjitikinti” ASC-nin
2021-ci ilin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin yekunun müzakirəsi.
Səhmdarların iclasda iştirakı
vacibdir.
İdarə heyəti
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24 may 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Reabilitasiya məqsədli yeni
sosial dəstək layihələri hazırlanır
Onu da qeyd edək ki, agentlik
tərəfindən bu ilin yanvar–aprel aylarında, ümumiyyətlə, 24 min 674 şəxs
aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə
olunub. Onlardan 13 min 736 nəfəri
münasib işlərlə təmin edilib, 4 min
325 nəfər kiçik bizneslərini yaratmaları üçün özünüməşğulluq proqramına
cəlb edilib. Həmçinin, agentlik 1023
işsiz şəxsi peşə hazırlığına cəlb
edib. Həmin şəxslərə işəgötürənlərlə
əməkdaşlıq çərçivəsində müxtəlif
sahələr üzrə hazırlıq kursları təşkil
edilib və məşğulluqlarının təmini
üçün işlərə başlanılıb. Bu ilin ötən
müddətində 5 min 590 şəxs isə
peşəyönümü məsləhət tədbirlərinə
cəlb edilib.
Əhalinin həssas qrupları ilə bağlı
sosial müdafiə tədbirləri ildən-ilə
gücləndirilir. Bununla yanaşı, hazırda yeni sosial dəstək istiqamətlərini
nəzərdə tutan layihələr də hazırlanır.
Prezident İlham Əliyevin uğurlu sosial
islahatlar proqramına uyğun olaraq,
həssas qrupların sosial təminatının
gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl
olaraq mühüm addımlar atılır. Həssas
qruplarla, habelə şəhid ailələri ilə
bağlı sosial dəstək mexanizmlərinin
yeni istiqamətlər də əlavə olunmaqla
daha da genişləndirilməsi həyata
keçiriləcək hədəflərdəndir.
Bu məqsədlə hazırlanmaqda olan
layihələrdə şəhid övladlarının anaları
ilə birgə səyahət və təlim proqramlarına cəlb olunması, asudə vaxtlarının
səmərəli təşkili, onların yeni bilik və
bacarıqlara yiyələnməsi, “Məzun
evi” sosial xidmət müəssisəsində
yaşayanların cəmiyyətə çevik inteqrasiyası, onların şəxsi inkişaflarına
dəstək göstərilməsi məqsədinə
xidmət edəcəyi nəzərdə tutulub.
Habelə, ahıl və əlilliyi olan şəxslərə
keyfiyyətli xidmət göstərən ixtisaslı
kadr potensialının gücləndirilməsi,
informal və qeyri–formal üsullarla
bacarıq, səriştələr əldə etmiş əlilliyi
olan şəxslərin ilkin mərhələdə bir
qrupunun bacarıqlarının tanınması
və bununla məşğulluq imkanlarının
artırılması üçün layihələr hazırlanmaqdadır.
Həssas qruplara diqqətdən
danışanda unutmamalıyıq ki, Sosial
Xidmətlər Agentliyinin Əlilliyi olan
şəxslərin Peşə – Əmək Reabilitasiyası
Mərkəzinə bu il əlilliyi olan 200-ə
yaxın şəxs qəbul olunub. Ümumilikdə
isə ötən ildən qəbul olunan şəxslər
də daxil olmaqla bu il burada 250dən çox şəxsə xidmətlər göstərilib.
Müasir tələblərə uyğun şəraitin
olduğu mərkəzdə 15–29 yaşlı əlilliyi
olan şəxslərin peşə hazırlığı və
peşə reabilitasiyası həyata keçirilir.
Burada kompüter istifadəçisi, montaj –
operator, tikişçi, toxuculuq, xalçaçılıq,
ağac üzərində oyma, kişi bərbəri,
qadın bərbəri, aşbaz köməkçisi və
rəssamlıq üzrə 3 – 6 aylıq kurslar
təşkil olunur. Kursları uğurla bitirənlərə
peşə şəhadətnamələri təqdim olunur
və onların gələcək məşğulluğuna
dəstək göstərilir.

Dövlətin həssas qruplara göstərdiyi qayğı və diqqət
nəticəsində bu kateqoriyaya aid olan şəxslərin məşğulluq,
mənzil–məişət problemləri, avtomobillə təminat, təhsil, müayinə–
müalicə və digər məsələləri operativ şəkildə həll edilir. Son ayların statistikası da belə deməyə imkan verir ki, şəhid ailələri və
müharibə iştirakçılarının özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində
də müvafiq dəstəklə təminatı işləri uğurla davam edir. Dövlət
Məşğulluq Agentliyi tərəfindən bu ilin ötən dövründə 850 şəhid
ailəsi və qazi özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub. Proqram
çərçivəsində mal və materiallar formasında verilmiş aktivlər hesabına onlar kiçik təsərrüfat və müəssisələrini yaradıblar. Qeyd
edək ki, həmin şəxslər üçün əvvəlcə kiçik biznesin təşkili və
idarə olunması üzrə təlimlər keçirilib. Təlimləri uğurla başa vurduqdan sonra seçdikləri özünüməşğulluq istiqaməti üzrə biznes
planlarına uyğun aktivlərlə təmin olunublar.

Hazırda Peşə – Əmək Reabilitasiyası Mərkəzində 191 gəncə peşə hazırlığı və peşə reabilitasiya xidmətləri
göstərilməkdə davam edir.
Qeyd edək ki, Sosial Xidmətlər
Agentliyinin sifarişi əsasında “Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar
üçün sosial reabilitasiya mərkəzlərinin
fəaliyyətinin təşkili” layihəsinə başlanacaq. Layihə üzrə bir sıra rayon
və şəhərlərdə sosial reabilitasiya
mərkəzlərinin fəaliyyət göstərməsi, bu
mərkəzlərə autizm, daun sindromlu,
eləcə də digər fiziki məhdudiyyətli
uşaqlardan ibarət 4200-dək uşağın reabilitasiya xidmətlərinə cəlb
edilməsi nəzərdə tutulur. Mərkəzlərdə
uşaqların bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi üçün hər biri ilə fərdi
plan əsasında iş aparılacaq. Layihə
çərçivəsində hər bir region üzrə 100
nəfər sağlamlıq imkanları məhdud
uşağa sosial – psixoloji, tibbi reabilitasiya, abilitasiya, habelə ailəsinə
dəstək və maarifləndirmə yönümlü
xidmətlərin göstərilməsi planlaşdırılır.
Dövlət Tibbi – Sosial Ekspertiza
və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən
hazırda sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlara xidmət səviyyəsini
yüksəltmək üçün “Reabilitasiya avtobusu” fəaliyyətə başlayıb. Avtobus
Sumqayıt şəhəri, Masazır qəsəbəsi,
20 Yanvar dairəsi, Koroğlu metrostan-

siyası istiqamətində əvvəlcədən təyin
olunmuş gözləmə məntəqələrindən
uşaqları götürərək Bakı şəhərindəki
2 saylı Uşaq Reabilitasiya Mərkəzinə
çatdırır. Məqsəd Bakı və ətraf
ərazilərdə yaşayan, nəqliyyat problemi olan sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların ambulator və icma əsaslı
reabilitasiya xidmətlərinə əlçatanlığını
artırmaqdır. Yeni xidmət habelə həmin
uşaqlara göstərilən ambulator reabilitasiya xidmətlərinin davamlılığını
və effektivliyini təmin etməyə yönəlib
və tələbata uyğun olaraq müəyyən
edilmiş marşrutlar üzrə həftədə iki
dəfə təşkil edilir.
Bu günlərdə Dövlət Tibbi – Sosial
Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt
Dənizkənarı Bulvarında təşkil olunan
inklüziv veloyürüş həssas qrupdan
olanların cəmiyyətə inteqrasiyasına
kömək məqsədilə təşkil edilmişdi. Veloyürüşdə bir qismi Vətən
müharibəsi əlili olan 10 nəfər şəxs
də iştirak edib. İnklüziv veloyürüşün
məqsədi bu kateqoriyadan olan
şəxslərin asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili, sağlam həyat tərzinə, idmana marağın artırılmasıdır. Məqsəd,
həmçinin onları para–velosiped idman növünə cəlb etməklə cəmiyyətə
inteqrasiya və sosial–psixoloji reabilitasiyasına dəstək verməkdir.

Dövlət Məşğulluq Agentliyi
tərəfindən ölkəmizdə ilk dəfə Peşələr
Festivalı keçirilib. Tədbirdə ölkəmizdə
insan kapitalının inkişaf etdirilməsinin
Prezident İlham Əliyevin sosial–iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən
olduğu, peşələr festivalının da bu
hədəfə xidmət etdiyi vurğulanıb.
Yeniyetmə və gənclərin müasir əmək
bazarı barədə məlumatlılığının və
peşələrə marağının artırılmasında,
əmək bazarının tələblərinə uyğun
peşə seçimində festivalın rolu yüksək
qiymətləndirilib. Bildirilib ki, ölkənin
10 rayon və şəhərində “Öyrən,
Əylən, Peşəni seç” devizi ilə, müxtəlif
peşələr üzrə eksperlərin iştirakı ilə
keçiriləcək festivalda iştirakçılar
peşələr üzrə hansı bacarıqların tələb
olunduğunu öyrənəcək. Onlar peşə
sahələri üzrə inkişaf etməyin yolları, gələcəkdə əmək bazarının necə
formalaşacağı və peşələr üzrə hansı
bacarıqların tələb olunacağı barədə
məlumatlar, peşələrlə əyani şəkildə
tanış olmaq imkanı əldə edəcək.
Layihə çərcivəsində aşpaz, dərzi,
bərbər–vizajist, frontend developer,
qrafik dizayner, interyer dizayner,
kompüter proqram təminatı, barista, turizm agenti, elektron cihazların təmiri peşələri üzrə peşəkar
ekspertlər tərəfindən təqdimat və
vorkşoplar keçirilir.
Xatırladaq ki, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
hazırda “Himayədar ailə” qayğı
modelinin tətbiqi istiqamətində
qanunvericilik bazasının yaradılması işləri davam etdirilir. Nazirlikdə
keçirilən iclasda Prezident İlham
Əliyevin 15 fevral 2022-ci il tarixli
fərmanına əsasən “Himayədar ailə”
qayğı modeli üzrə idarəetmə və
xidmətlərin e-infrastruktur üzərindən
həyata keçiriləcəyi, himayədar ailə
(himayədar valideyn) olmaq istəyən
ailələrin (şəxslərin), himayədar ailəyə
verilmiş uşaqların vahid uçotunun
da e-sistem vasitəsilə aparılacağı
diqqətə çatdırılıb. “Himayədar ailə”
modelinin tətbiqi ilə bağlı qabaqcıl dünya təcrübəsinin öyənildiyi,
xüsusilə, Türkiyə təcrübəsindən
istifadəyə önəm verildiyi bildirilib.
Növbəti aydan müvafiq sahələrdə
çalışan əməkdaşlara Türkiyədən
dəvət olunmuş ekspertlər tərəfindən
reinteqrasiya, qeytkipinq, himayədar
ailə üzrə müvafiq mütəxəssis konsultasiyalarının keçiriləcəyi qeyd edilib.
“Himayədar ailə” institutu
dövlət müəssisələrindəki uşaqların himayədar ailələrə verilməsi
ilə ailə mühitində yaşamalarına və
bununla onların inkişafına şərait
yaradılmasına xidmət edir. Dövlət
başçısının qeyd edilən fərmanına
əsasən, himayədar ailə sahəsində
dövlət siyasəti, tənzimləmə və dövlət
nəzarəti 2022-ci il noyabrın 1-dən
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək.

Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının
 rezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın qələbə qaP
zandığı Vətən müharibəsində igidliklə döyüşərək şəhidlik zirvəsinə
yüksələn və ölümündən sonra Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına
layiq görülən, o cümlədən “Vətən uğrunda”, “Şuşanın azad olunmasına görə”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif olunan Niftəliyev Mehrab Söhrab oğlunun xatirəsinə həsr edilmiş mini futbol turniri keçirilib.
yad edilib, ruhlarına dualar oxunub,
sonra Dövlət Himni səsləndirilib.
Qeyd edək ki, iki yaş qrupu üzrə
keçirilən yarışda ümumilikdə 16
komanda iştirak edib.
Mərasimdə çıxış edənlər bildirib
ki, 44 günlük Vətən müharibəsi
ilə tarixi qələbəyə çevrilən zəfər
salnaməsi tariximizin ən parlaq
səhifəsinə, Azərbaycan xalqının

iftixar və qürur mənbəyinə çevrilib.
Bu möhtəşəm qələbəni, hədsiz
sevinci, böyük xoşbəxtliyi Ali Baş
Komandanın qətiyyəti, siyasi iradəsi,
ordumuzun şücaəti, qəhrəmanlığı,
qorxmaz, cəsur əsgərlərimizin canı,
müqəddəs, ölməz şəhidlərimizin
qanı, xalqımızın birliyi hesabına
qazandıq.
Daha sonra qalib və mükafatçı

Lerik: Əhali ilə sıx ünsiyyətdə

Qeyd edək ki, Lerikdə ayrı-ayrı sahələrdə
çalışan rayon sakinləri ilə vaxtaşırı görüşlərin
keçirilməsi də bir ənənə halını alıb. Məsələn,
rayonun sosial-iqtisadi həyatında fəallıqları ilə
seçilən qadınlarla görüşdə onların xidmətləri
lazımınca dəyərləndirilib. Cəlil Baxşıyev onlara
xoş sözlərini çatdırıb. Əməkdar həkim Sadiqə
Rufullayeva, şəhid anası Sevinc Babayeva,
təhsil işçisi Mehriban Muradova çıxış edərək,
Azərbaycan qadınlarının ölkəmizin inkişafına
öz töhfələrini verdiklərindən şərəf duyduqlarını
söyləyiblər. Görüşün sonunda ictimai fəal qadınlara hədiyyələr təqdim olunub.
Diqqət və qayğı baxımından Lerikdə Vətən
müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə, qazilərə və
veteranlara bəslənən münasibət xüsusi qeyd
edilməlidir. Onlara böyük ehtiramla yanaşılır, hər istəkləri yerinə yetirilir. Bir qədər öncə
Piran kəndində Vətən müharibəsi şəhidi, gizir
Vidadi Cəbrayıl oğlu Cabbarovun doğum günü
ilə əlaqədar onun atasının təşəbbüsü ilə lerikli
Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsinə

daha intensiv hal aldığını söyləyib. O, daha
öncə Kələxan, Qosmalian, Əvilə və Əliabad
kəndlərində sakinlərlə görüşdüyünü xatırladaraq bildirib ki, əhalinin bu kimi tədbirlərdə
fəal iştirakı hansı sahələrə diqqət yetirilməli
olduğunu müəyyənləşdirməyə, quruculuq və
abadlıq tədbirlərini daha da genişləndirməyə
kömək edir. Dövlət başçısının yürütdüyü uğurlu sosial-iqtisadi siyasət sayəsində
vətəndaşlarımızın rifah halının gündən-günə
yaxşılaşdığını bildirən natiq son illərdə rayonda,
o cümlədən Nüvədi kənd inzibati ərazisində
aparılan işlər barədə geniş məlumat verib.
Çıxış edən sakinlər ölkənin və rayonun inkişaf
tendensiyasından razılıq edib və onları narahat
edən bəzi məsələlərdən danışıblar. Müraciətlər
həssaslıqla dinlənilib, onların həlli istiqamətində
aidiyyəti üzrə vəzifəli şəxslərə tapşırıqlar verilib.
Bundan üç gün sonra rayon rəhbərinin
qrafikə uyğun olaraq, Hamarmeşə kəndində
növbəti səyyar qəbulu olub. Milli Məclisin deputatı İqbal Məmmədov, rayonun hüquq-mühafizə

abidə kompleksi inşa edilib. Açılış mərasimində
rayon rəhbərliyi hamılıqla iştirak edib. Abidə
kompleksinin önünə gül-çiçək dəstələri düzülüb, şəhidlərin ruhuna dualar oxunub və onların
keçdiyi döyüş yolu bir nümunə kimi təbliğ olunub. Çıxış edənlər şəhid adına ehtirama, şəhid
ailələrinə, qazilərə göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevə
və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevaya səmimi minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Aprel ayında Çernobıl qəzası əlilləri icra
hakimiyyətinə dəvət edilmişdilər. Lerik rayonunda onların sayı 7 nəfərdir və hər biri
qayğı ilə əhatə olunub. Görüşdə çıxış edən
Çernobıl əlillərindən Saraddin Tarverdiyev və
Bəşir Mənsiyev onlarla görüşlərin mütəmadi
keçirilməsini yüksək qiymətləndirdiklərini
bildirib, ölkə başçısı tərəfindən göstərilən
diqqət və qayğıdan razılıq edib, maraqlı təkliflər
səsləndiriblər. Cəlil müəllim qayğının davamlı olacağını bildirib. Rayon icra hakimiyyəti
tərəfindən Çernobıl əlillərinə növbəti dəfə maddi
yardım verilib.
May ayında ölkə miqyaslı yarışlarda uğurla
çıxış etmiş idmançılarla maraqlı görüşlər olub.
Ölkəmizdə idmana olan dövlət qayğısı, bu
sahədə uğurlu nəticələrin əldə olunması qeyd
edilib. “Şahin” hərbi-idman oyunlarının Bakıda
keçirilmiş final mərhələsində yüksək nəticə
göstərmiş Valeh İbrahimov adına Lerik şəhər
inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziyasının
rayonu təmsil edən “Şahinlər” komandasının
üzvləri ilə icra hakimiyyətində keçirilən görüş
yaddaqalan olub. Rəhbərlik onlara təbriklərini
çatdırıb və yeni uğurlar diləyib.
Atletlərlə görüşdə son respublika
birinciliyində rayonu təmsil edən 4 idmançıdan birinin fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə
qalxdığı, üç nəfərin isə 4-cü yeri tutduğu
bildirilib və Lerik idmançılarının qələbə estafetini
hər zaman layiqincə daşıyacaqlarına əminlik
ifadə edilib. Atletlər və onların məşqçisi Elvin
Mirzəyev söz veriblər ki, bundan sonra da rayonun idman şərəfini qorumaq üçün əllərindən
gələni edəcəklər. Onlara Lerik Rayon İcra
Hakimiyyətinin fəxri fərmanları və hədiyyələr
təqdim olunub.
Həmin gün idmançılarla görüşdən sonra rayon rəhbəri Nüvədi kəndinə yollanıb və
səyyar qəbul keçirib. C.Baxşıyev möhtərəm
Prezidentimizin göstərişi ilə ən ucqar yaşayış
məntəqələrində belə əhali ilə görüşlərin bu il

orqanlarının, əlaqədar təşkilatların rəhbər
işçiləri də kəndə gəliblər. Burada da camaat
görüşə həvəslə toplaşıb. Çünki həmişəki kimi
yenə də qaldırılan məsələlərin diqqətsiz qalmayacağına, qayğılarına həssaslıqla yanaşılacağına əmin olublar. Vətən müharibəsi şəhidlərinin
xatirəsinə inşa edilmiş “Zəfər” abidə kompleksinin ziyarətindən sonra görüş başlanıb. Qəbulda
sakinlər rayonun və kəndin daha da abadlaşdırılması ilə bağlı konkret təkliflər irəli sürülüb.
Yerlərdə qaldırılan məsələlərin həllinə
misal olaraq, payız-qış mövsümü ərəfəsində
rayonda əhalinin təklifi ilə elektrik şəbəkələrinin
yenidənqurma, təmir-bərpa işlərinin aparıldığını
qeyd etmək lazımdır. 1960-cı illərdə istismara
verilmiş Lerik yarımstansiyasından qidalanan
3 saylı, 10 kilovoltluq hava xəttinin bərpası
reallaşdırılıb. Həmin hava xəttinin ümumi
uzunluğu 90 kilometrə yaxındır və 3000-ə yaxın
abonentə, 100-dən çox qeyri-əhali qrupuna
və ticarət obyektlərinə xidmət göstərir. Enerji
təsərrüfatının, eləcə də digər xidmət sahələrinin
müasirləşdirilməsi vətəndaş məmnunluğu
yaradır.
Yeri gəlmişkən, çətinliyə düşmüş ailələrə
istər rayon, istərsə də dövlət orqanları
səviyyəsində qayğı göstərilməsi də daim
diqqətdə saxlanır. Ötən ay Lərmərud kəndində
baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində kənd
sakini Nəbulla Baxşıyevə məxsus ev yararsız
hala düşüb. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinə
bu barədə məlumat verilib və nazirliyin Cənub
regional mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən
zərərçəkmiş ailə üçün müvəqqəti yaşayış
məqsədilə çadır-ev qurularaq təhvil verilib.
Həmçinin, Dızdipok kənd sakini Şirqasım
Əşrəfova məxsus evin qəzalı vəziyyətə düşməsi
ilə əlaqədar onun da ailəsinin müvəqqəti yaşayışı üçün analoji addım atılıb. Zərərçəkənlərə
təzə ev tikilməsi üzrə müvafiq orqanlara
müraciətlər edilib.
Bəli, Lerikdə səyyar qəbulların, rayon
rəhbərliyi ilə sakinlərin birbaşa görüşlərinin
əməli faydaları danılmazdır. Buna görə də
əhali belə tədbirlərdə yaxından iştirak edir.
May ayının qalan günlərində Cəngəmiran və
Çayrud kəndlərində də səyyar qəbul-görüşlər
keçirilməsi planlaşdırılır.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Abşeronda Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Mehrab Niftəliyevin
xatirəsinə həsr edilmiş mini futbol turniri keçirilib

Xırdalan şəhərində baş
tutan turniri Abşeron Rayon İcra
Hakimiyyətinin humanitar məsələlər
üzrə başçının müavini, YAP
Abşeron Rayon Təşkilatının sədri,
rayon Gənclər və İdman İdarəsinin
nümayəndələri, şəhid ailələri və
qazilər, futbolsevərlər izləyiblər.
Final matçından əvvəl şəhidlərin
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla

P

rezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə icra və idarəetmə orqanlarının
rəhbərləri vaxtaşırı yerlərdə vətəndaşların səyyar qəbullarını keçirir,
onların problemlərini öyrənərək, həlli üçün tədbirlər görürlər. Dağlar
diyarı Lerikdə də bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Bu yazını
hazırlayarkən öyrəndik ki, bir gün öncə Lerik Rayon İcra Hakimiyyətində RİH
başçısının səlahiyyətlərini icra edən Cəlil Baxşıyev tərəfindən idarə, müəssisə
və təşkilat rəhbərlərinin iştirakı ilə vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib,
sakinlər dinlənilərək xahiş və təklifləri nəzərə alınıb eləcə də, adekvat tədbirlər
görülüb. Vətəndaşların müraciətləri əsasən işlə təmin olunma, maddi yardım
verilməsi, işdən qeyri-qanuni çıxarılma, ev tikintisi, qaz pulunun düzgün
hesablanmaması, torpaq və digər məsələlərlə bağlı olub. Müəyyən məsələlər
yerindəcə həll edilib, bəzilərinin araşdırılması və icrası ilə əlaqədar aidiyyəti
vəzifəli şəxslərə tapşırıqlar verilib. Qaldırılan bütün məsələlər nəzarətə
götürülüb.

komandalara diplom və medallar
təqdim edilib.
Sonda tanınmış incəsənət
nümayəndələri tərəfindən rəşadətli
Azərbaycan Ordusunu və qələbəni
tərənnüm edən vətənpərvərlik
mahnıları səsləndirilib.

Səməd HÜSEYNOĞLU,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Co Bayden Yaponiyaya BMT-TŞ-nin
daimi üzvü statusu verilməsini təklif edib
Birləşmiş Ştatlar
Prezidenti Co Bayden
BMT-də islahatlar
çərçivəsində Yaponiyaya
BMT Təhlükəsilik Şurasının
(TŞ) daimi üzvü statusunun
verilməsini təklif edib. Bu
barədə CNN məlumat yayıb.

Türkiyə
“Kurtaran-2022”
Türkiyənin Aralıq
dənizinin şərqində “Kurtaran-2022” adlı hərbi
təlimlərə start verilib.
Bu barədə Türkiyənin
Milli Müdafiə Nazirliyinin
rəsmi “Twitter” hesabında məlumat yerləşdirilib.
Bildirilir ki, təlimlərə 12

ölkədən 26 müşahidəçi qatılıb.
Yeri gəlmişkən, mayın 27-dək davam edəcək təlimlərə
Türkiyənin 7 gəmisi, 3 sualtı qayığı, 1 təyyarə, iki helikopter, bir pilotsuz uçuş aparatı (İHA), 2 sahil mühafizə qayığı
və polis axtarış-xilasetmə qrupunun əməkdaşları cəlb olunublar. Təlimlər dəniz altında axtarış-xilasetmə tədbirlərinin
gücləndirilməsi məqsədi daşıyır.
Xəbəri “Anadolu” verib.

Belçika
Karantin qərarı
Belçika hökuməti “meymun çiçəyi” xəstəliyinə yoluxanlar üçün 21 günlük karantin tətbiq etmək qərarına
gəlib. Bildirilir ki, qərar
ölkədə risk qiymətləndirmə
qrupunun iclasından sonra
qəbul edilib. Qeyd edilir ki, “meymun çiçəyi” virusu aprel və
may aylarında Qərbi Avropanın bir sıra ölkələrində, eləcə
də digər qitələrdə yayılıb.
Xəbəri BBC verib.

Avstriya
Aktivlər dondurulub
Avstriya Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı
sanksiyaları fonunda
rusların 97 hesabdakı 254 milyon avro
məbləğində aktivlərini
dondurub. Məlumata
görə, Rusiya aktivlərinin
axtarışını Avstriyanın Daxili İşlər Nazirliyi yanında Dövlət Təhlükəsizliyi və
Kəşfiyyat İdarəsinin tərkibindəki işçi qrup digər idarələrlə
birlikdə həyata keçirib. Bundan başqa, cari ayın sonunda
bu cür aktivlərin axtarışını asanlaşdırmaq üçün yeni hesabat sisteminin istifadəyə veriləcəyi açıqlanıb.
Xəbəri “Euronews” verib.

Cənubi Koreya
İrihəcimli investisiya
“Hyundai Motor
 roup” şirkəti ABŞ-a
G
daha 5 milyard dollar
sərmayə qoyacaq.
Bunu şirkətin
rəhbəri Çon Iy Son ABŞ
Prezidenti Co Baydenlə
görüşü zamanı bildirib. O
deyib: “Mən şirkətimizin
gələcəyi ilə bağlı əlavə investisiyalara diqqət çəkmək
istəyirəm. Hyundai Motor Group” 2025-ci ilə qədər ABŞ-a
əlavə 5 milyard dollar sərmayə qoymağı planlaşdırır.
Bu investisiyalar robototexnika, süni intellekt və sürücüsüz nəqliyyat vasitələrinin yaradılması kimi sahələrdə
Cənubi Koreya korporasiyasının Amerika müəssisələri ilə
əməkdaşlığını gücləndirəcək”.
Xəbəri “Autonews” yayıb.

Rusiya
Püstənin faydaları
Yüksək kalorili və yağlı
məhsul olan püstə, ürəkdamar sisteminin işini
yaxşılaşdırır, metobolizm
və maddələr mübadiləsini
sürətləndirir. Bunu rusiyalı
dietoloq Tatyana Razumovskaya açıqlayıb. Onun
sözlərinə görə, püstənin tərkibindəki əsas elementlərdən
biri B7 və ya biotindir ki, bu da zülalları mənimsəməyə,
yağları yandırmağa imkan verir, yəni maddələr
mübadiləsində açardır. O deyib: “Əgər orqanizmdə biotin
kifayət etmirsə, saç və dəri əziyyət çəkir, depressiv əhvalruhiyyə yaranır, “pis” xolesterol qanda arta bilir”.
O, həmçinin püstənin tərkibində yüksək miqdarda
kalium və maqneziumun qan damarlarını gücləndirməyə
və ürək döyüntüsünü normallaşdırmağa kömək etdiyini
vurğulayıb.
Məlumatı “Ria.ru” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Qeyd olunub ki, bu
barədə mayın 23-də NHK
telekanalı məlumat yayıb.
Bildirilir ki, Co Bayden bu
fikri Yaponiya hökumətinin
başçısı Fumio Kişida ilə
görüşdə səsləndirib.

Eyni zamanda, ABŞ
liderinin Yaponiyanın müdafiə
qabiliyyətini gücləndirmək
səylərini dəstəklədiyi də
qeyd edilir. Co Baydenin
Yaponiyanın Baş nazirinin
Ukraynadakı vəziyyətlə

əlaqədar hərəkətlərini təqdir
etdiyi də vurğulanır.
Xatırladaq ki, Fumio
Kişida martın 13-də hakim
Liberal Demokratik Partiyanın
qurultayında Ukraynada
yaranmış vəziyyətlə əlaqədar
BMT Təhlükəsizlik Şurasında
islahatlar aparmağa çağırıb.
Ötən ay isə hakim partiya

hökumətə ölkənin müdafiə
xərclərini artırmaq və onu
ÜDM-nin 2 faizi həcminə
çatdırmaq təşəbbüsü ilə
müraciət edib.
Məlumat üçün deyək ki,
Yaponiya son illər KXDRin nüvə və raket sınaqları,
həmçinin regionda baş verən
digər proseslər fonunda
müdafiə xərclərini durmadan
artırır. 2022-ci ilin aprelində
başlamış yeni maliyyə
ilində bu məqsədlə ayrılan
büdcə vəsaiti əvvəlki illə
müqayisədə təqribən 50
milyard yen artaraq 5,37
trilyon yen (41,9 milyard ABŞ
dolları) təşkil edib ki, bu da
rekord göstərici hesab edilir.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Finlandiya PKK ilə bağlı Türkiyəyə
təminat verməyə hazırdır
Finlandiya artıq Türkiyənin
tələblərini qəbul edərək PKK ilə
bağlı Ankaraya təminat verməyə
hazırdır. Bu barədə mayın 22-də
Finlandiyanın Xarici İşlər naziri
Pekka Haavisto bəyan edib.
Məlumatı “Anadolu” verib.

dəstəkləməyin dostluq və tərəfdaşlıq
ruhuna zidd olduğunu, Türkiyənin milli
təhlükəsizliyinə açıq təhdidə qarşı qəti
və qanuni mübarizəsinə hörmət etməyin
vacibliyini bildirib. O deyib ki, Ankaranın
bu məsələdə NATO üzrə tərəfdaşlarından
dəstək gözləməkdə haqqı var.
İsveçin baş naziri ilə söhbətdə
Ərdoğan bildirib ki, Ankara həmişə
NATO-nun “açıq qapı” siyasətini
dəstəkləyib. NATO ideyasının əsasında
isə üzv ölkələrin təhlükəsizliyi və kollektiv
təhlükəsizlik üzrə həmrəylik dayanır. Bununla belə, Ankara Stokholmun PKK-YPGPYD terrorçuları və onların strukturları ilə
əlaqəsi ilə bağlı dəfələrlə narahatlığını
ifadə edib.

Ərdoğan, eyni zamanda, İsveçdə
Fətullah Gülənin rəhbərlik etdiyi digər
terror təşkilatı (FETO) nümayəndələrinin
olmasına da diqqət yetirib. Türkiyə lideri
Stokholmu terrorçulara siyasi, maliyyə
və müdafiə dəstəyi göstərməkdən imtina
etməyə çağırıb.
Stoltenberq isə Ərdoğanla söhbəti
barədə bəyanatında qeyd edib ki, Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzvlüyü
müzakirə edilib. Onun sözlərinə görə,
bütün müttəfiqlərin təhlükəsizlik maraqları nəzərə alınmalıdır: “Türkiyə dəyərli
müttəfiqdir. Məsələlərin həlli ilə bağlı
danışıqlar davam edir“.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Londonun “İCE” (“Inter Continental Exchange Futures”)
Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti
0,69 faiz artaraq bir bareli 113,32 dollar olub. “NYMEX”
(“New York Mercantile Exchange “) Birjasının məlumatına
görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin
qiyməti 0,49 faiz artaraq bir bareli 110,82, Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,12 faiz artaraq bir
bareli 121,20 dollar olub.
“Financial Times” qəzetinə
müsahibəsində Səudiyyə Ərəbistanının
energetika naziri şahzadə Abdel Əziz
bu Salman Əl-Saud bildirib ki, siyasət
iqtisadiyyata qarışmamalıdır. Rusiyanın
OPEC+ dövlətləri arasında xüsusi yeri

ÂÂ Mayın 24-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,gün
ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış
yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimalqərb küləyi əsəcək. Gecə 14-16°, gündüz 1821°, Bakıda gecə 14-16°, gündüz 19-21° isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 749
mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa
yüksələcək, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüzdən
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə
dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 10-15°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,

HƏSƏN
HƏSƏNOV

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
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Xatırladaq ki,
Anjey Duda Rusiyanın Ukraynada
müharibəyə başlamasından sonra
ukraynalı deputatlar qarşısında
çıxış edən ilk xarici
ölkə başçısıdır.
Bu, Polşa liderinin
müharibə getdiyi
vaxtda Ukrayna paytaxtına ikinci səfəridir. O, aprelin 13-də
Latviya, Litva və Estoniya prezidentləri ilə birgə Kiyevə səfər
etmiş və Prezident Volodimir Zelenski ilə görüşmüşdü.
Bu arada Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon
der Lyayen Ukraynanın Avropa İttifaqına daxil olma vaxtı ilə
bağlı açıqlama verib. Xanım siyasətçi Almaniyanın ZDF telekanalına müsahibəsində bildrib ki, Ukraynanın İttifaqa daxil
olması ölkənin münaqişədən nə qədər tez çıxa biləcəyindən
və lazımi islahatları həyata keçirməsindən asılı olacaq.
O, Kiyevə edilən maliyyə yardımının ölkənin bərpası ilə
yanaşı, islahatlara da sərf olunmasını təklif edib.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Malinin Xarici İşlər naziri Abdulay Diop bildirib ki,
Qərbin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar iqtisadi sistemi iflic edib. İlk növbədə sanksiyaların tətbiqi
kasıb ölkələrin iqtisadiyyatına mənfi təsir edir.

Neft həftəyə bu qiymətlə başladı

T E L E F O N L A R:

Duda: Ukraynalılar bütün
Avropanın qəhrəmanlarıdır

Qərbin sanksiyaları
iqtisadi sistemi iflic edib

Haavisto deyib ki, Helsinki PKK terror
təşkilatının Finlandiyadakı əlaqələrinə daha
ciddi nəzarət etmək barədə Türkiyəyə
təminat verə bilər. Onun fikrincə, Helsinki
və Ankara Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü
məsələsində razılığa gəlməyə yaxındır.
Bu barədə Türkiyə ilə rəsmi səviyyədə
danışıqlar aparılır, ancaq məsələnin həlli bir
neçə gün çəkə bilər: “Mən problemin həlli
ilə bağlı nikbinəm”.
Haavisto bəyan edib: “Biz Türkiyəyə
zəmanət verə bilərik. Çünki PKK Avropada
terror təşkilatı kimi tanınıb, biz də Finlandiyada terror fəaliyyətinə yol verməməklə
bağlı öhdəliyimizə əməl etməliyik”.
Qeyd edək ki, bir gün əvvəl Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan finlandiyalı həmkarı Sauli Niinistö, İsveçin Baş
naziri Maqdalena Andersson və NATOnun Baş katibi Yens Stoltenberqlə telefon əlaqəsi saxlayıb. Türkiyə Prezidenti
Administrasiyasının əlaqələr idarəsindən
verilən məlumata görə, Ərdoğan və
Finlandiya Prezidenti Niinistö ikitərəfli
əlaqələri və NATO-ya üzvlük məsələlərini
müzakirə ediblər. Ərdoğan NATO üzrə
müttəfiq üçün təhlükə olan terror təşkilatını
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Polşa Prezidenti Anjey Duda Ukraynanın
Rusiyanın hücumuna qarşı mücadiləsinə yüksək
qiymət verərək qeyd edib ki, Rusiya ordusuna
qarşı müqavimət göstərən ukraynalılar bütün
Avropada qəhrəmandırlar. UNİAN agentliyi yazır
ki, Duda bu sözləri Ukrayna Ali Radasında çıxışı
zamanı deyib.

var. Rusiyasız OPEC+ fəaliyyət göstərə
bilməz. Bəzi ekspertlər bildiriblər ki,
neftin qiyməti yüksəkdir. Lakin pandemiya dövründə OPEC+ dövlətləri 4 milyon
barel neft itirdilər.
Qeyd edək ki, mayın 5-dən etibarən
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı
yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və
səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 2-6°, gündüz 6-10° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə
dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 2-6°, gündüz 6-10° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 8-13°, gündüz 18-23° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,

OPEC+ dövlətləri hasilatı sutkada 432
min barel artırıblar. OPEC+ dövlətlərinin
növbəti iclası iyun ayında keçiriləcək.
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Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı
yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və
səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 6-11°, gündüz 17-22°, dağlarda gecə
0-4°, gündüz 4-6° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 10-15°,
gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gündüzdən bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 13-15°, gündüz 20-24°,
dağlarda gecə 11-13°, gündüz 15-17° isti
olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
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AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
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“RİA Novosti”nin
məlumatına görə, Abdulay
Diop onu da deyib ki, sanksiyalar problemi həll etmir,
əksinə çətinlikləri daha da
artırır. Qərbin bu hərəkəti
ərzaq təhlükəsizliyinə də
xələl gətirir. Rusiya Maliyə
həmişə kömək edib. İndi də
kömək etmək istəyir, lakin
sanksiyalar buna mane olur və kasıb ölkələr daha da acınacaqlı vəziyyətə düşürlər.
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“Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi
2022” marşalları üçün növbəti təlimlər
Bakı şəhərində keçiriləcək “Formula-1 Azərbaycan Qran
Prisi 2022” yarışlarına hazırlıq çərçivəsində Bakı Şəhər
Halqası Əməliyyat Şirkəti nəzdində Bakı Marşal Klubu marşallarının bacarıq və təcrübələrinin artırılması məqsədilə
21-22 may tarixlərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasında Nazirliyin dəstəyi ilə yanğından mühafizə və
xilasetmə üzrə ixtisaslaşmış marşallar üçün növbəti təlimlər
keçirilib.
FHN-in
Baş əməliyyat
idarəsinin rəis
müavini polkovnik Ağali Hüseynovun rəhbərliyi
ilə təşkil olunan təlimlərin
keçirilməsində
məqsəd yarışlar
zamanı baş verə biləcək fövqəladə hallarla bağlı əməliyyat və
qarşılıqlı fəaliyyət planlarının reallığının yoxlanılması, yanğınların qarşısının alınması və nəticələrinin çevik şəkildə aradan
qaldırılması üçün marşalların peşəkarlığının daha da artırılmasıdır.
Təlimin nəzəri hissəsində Akademiyanın xüsusi ixtisaslı
təlim-tədris heyəti tərəfindən tədbir iştirakçılarına fövqəladə
hallar, o cümlədən yanğın təhlükəsizliyinə dair biliklərin
aşılanması, mümkün belə hadisələrin qarşısının alınması və
xilasetmə tədbirlərinin təşkili istiqamətində onların bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi məqsədilə təqdimatlar edilib.
Praktiki hissədə fövqəladə hadisələr, o cümlədən yanğın
təhlükəsizliyi və xilasetmə işlərində istifadə olunan xüsusi
texnika və avadanlıqlarla davranış qaydaları əyani şəkildə izah
olunub.
Mayın 14-dən başlayan təlimlər artıq 4-cü dəfədir ki
keçirilir. Nəzəri və praktiki hissələrdən ibarət bu təlimlərdə
ümumilikdə 190 nəfərə yaxın marşal iştirak edib.

“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Asif Əsgərov və Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin
kollektivi Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının
ərazi idarəetmə və yerli özünüidarətmə orqanları ilə iş
şöbəsinin müdiri Elnur Hüseynova anası
SABİRƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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