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Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın
Baş nazirinin müavinini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Zati-aliləri
cənab İlham Əliyevə
Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik
Günü münasibətilə Zati-alinizə və dost
xalqınıza ən səmimi təbriklərimi və xoş
arzularımı çatdırmaqdan böyük məmnunluq
duyuram.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək,
ölkələrimizi bir-birinə bağlayan çoxillik əlaqələri yüksək qiymətləndirir,
qarşıdakı illərdə də dost xalqla-

rımızın ümumi mənafeyi naminə
ikitərəfli münasibətlərimizin daha da
möhkəmləndirilməsində maraqlı olduğumu
vurğulamaq istəyirəm.
Zati-aliləri, Sizə ən xoş arzularımı
çatdırır, dost Azərbaycan xalqına isə daha
xoşbəxt və firavan gələcək diləyirəm.
Böyük hörmət və ehtiramla,

Əbdülfəttah əs-SISI,
Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti

Türkiyə cənub sərhədində 30 kilometrlik
təhlükəsizlik zonası yaradır
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 24-də
Özbəkistan Respublikasının Baş nazirinin müavini, turizm və mədəni
irs naziri Aziz Abduhakimovu qəbul edib.
Aziz Abduhakimov Özbəkistan
Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin
salamlarını dövlətimizin başçısına
çatdırdı.
Prezident İlham Əliyev salamlara
görə minnətdarlığını bildirdi, onun
da salamlarını Özbəkistan dövlətinin
başçısına çatdırmağı xahiş etdi.
Görüşdə Azərbaycan ilə
Özbəkistan arasında dostluq

münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə
– siyasi, iqtisadi, nəqliyyat və digər
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi
vurğulandı, bu baxımdan qarşılıqlı
səfərlərin önəmi qeyd edildi.
Söhbət zamanı Şamaxının
Türk Dövlətləri Təşkilatı tərəfindən
Türk Dünyasının Turizm Paytaxtı
seçilməsi və orada Təşkilata üzv
ölkələrin turizm nazirlərinin VII

iclasının keçirilməsinin önəminə
toxunuldu. Bu tədbirin Təşkilata üzv
dövlətlər arasında turizm sahəsində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi işinə
töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olundu.
Dövlətimizin başçısı Füzuli
rayonunun erməni işğalından azad
edilmiş ərazisində Özbəkistan
Prezidentinin məktəb binasının
tikintisi ilə bağlı təşəbbüsünü yüksək
qiymətləndirdiyini bir daha qeyd etdi.
Prezident İlham Əliyev bildirdi
ki, ölkələrimizdə tarixi baxımdan

xeyli sayda görməli yerlərin və
dünya əhəmiyyətli tarixi abidələrin
mövcudluğu nəzərə alınaraq turizm sahəsində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün yaxşı potensial
var.
Qonaq turizmlə bağlı ölkələrimizin
müvafiq qurumları arasında səmərəli
əməkdaşlığın həyata keçirildiyini
vurğuladı və Şamaxıdakı tədbirdə
iştirakından məmnunluğu ifadə etdi.

AZƏRTAC

Jozep Borrel Brüsseldə keçirilmiş
üçtərəfli görüşün yekunlarını alqışlayır
Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali
nümayəndəsi Jozep Borrel Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev,
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Şarl Mişel arasında keçirilmiş üçtərəfli görüşün yekunlarını
alqışlayır.
Jozep Borrel özünün "Twitter"
səhifəsində yazıb: "Dayanıqlı sülhə doğru
hərəkətin dinamikasını dəstəkləyəcək konkret
addımları görməyə ümid edirik. Avropa İttifaqı
Cənubi Qafqazda sülhün qurulması üçün
səylərdə fəal iştiraka davam edir".
Qeyd edək ki, mayın 22-də Brüsseldə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa
İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel və
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ilə
görüşü olub.

“Xalq qəzeti”

Ankara İsveçdən NATO-ya üzvlüklə
bağlı “konkret təminatlar” gözləyir
İsveçin NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı
Türkiyənin mövqeyi aydındır – Ankara
Stokholmdan alyansın “kollektiv
təhlükəsizlik prinsipi”nə uyğun
konkret təminatlar verməsini gözləyir.
Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının
Kommunikasiya İdarəsinin bəyanatında
bildirilir ki, Ankara NATO-ya üzv olmaq
üçün müraciət etmiş İsveçin Türkiyənin
təhlükəsizliyi ilə bağlı prinsipial addımlar
atacağını və konkret təminatlar verəcəyini
gözləyir.
Bəyanatda qeyd olunur ki, terrora siyasi dəstək verilməməsi, terrorun
maliyyələşdirilməsi mənbələrinin ləğv
edilməsi, PKK terror təşkilatı və onun
Suriya qolu PYD-yə hərbi dəstəyin dayandırılması, Ankaraya qarşı embarqonun

Tokioda “Quad” lidelərinin
sammiti başlayıb

Türkiyə cənub sərhədi boyunca 30 kilometrlik təhlükəsizlik
zonasının y
 aradılması üzrə işləri
tamamlamaq üçün addımlar
atacaq.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra
telemüraciətində ölkənin cənub
sərhədində təhlükəsizlik zonasının
yaradılması ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb.
Türkiyə Prezidenti deyib:
“Türkiyə üçün təhlükə yaradan terror
təşkilatlarına hər cür dəstək verməklə
onları qoruyanlar təkəbbürlü davranışlarından əl çəkməlidirlər. Cənub
sərhədlərimiz boyunca 30 kilometrlik
təhlükəsizlik zonası yaratmaq üçün
işimizin çatışmayan hissələri üzərində
işləyirik. Ölkəmiz əleyhinə hücümların
mərkəzi olan rayonlar bizim üçün prioritet təşkil edir. Türkiyənin silahlı qüvvələri
və kəşfiyyat xidməti hazırlığı başa çatdıran kimi əməliyyatlar başlayacaq. Milli
Təhlükəsizlik Şurasının cümə axşamı
keçiriləcək iclasında biz bu məsələ ilə bağlı

qərar qəbul edəcəyik”.
Qeyd edək ki, 2017-ci ildən bəri Türkiyə
Suriyanın şimalında “Fərat qalxanı”, “Zeytun budağı”, “Barış pınarı” adı altında üç
hərbi əməliyyat keçirmiş və təhlükəsizlik
zonası yaratmışdır.

“Xalq qəzeti”

Ombudsmanlar Şuşada səfərdə olublar

Tokioda ABŞ, Hindistan, Yaponiya və Avstraliyanın daxil olduğu Dördtərəfli Təhlükəsizlik
Dialoqunun (Quad) liderlərinin sammiti başlayıb.
Sammitdə danışıqların əsas mövzuları regional
təhlükəsizlik, dördtərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
və açıq Hind–Sakit okean regionu konsepsiyasının
həyata keçirilməsi olacaq. Sammit iştirakçıları Pekinin
Şərqi Çin və Cənubi Çin dənizlərindəki hərəkətlərini,
həmçinin Şimali Koreyanın raket proqramının
aktivləşməsini də müzakirə etmək niyyətindədirlər.
"Quad" ölkələrinin lideləri, həmçinin, COVID-19,
iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə məsələlərini nəzərdən
keçirəcək, regionda qeyri-qanuni balıq ovu ilə bağlı
məlumat mübadiləsi təşəbbüsü ilə çıxış edəcək, kosmosda qarşılıqlı fəaliyyətin yeni formasını yaradılmasına
dair fikir mübadiləsi aparacaqlar.
Hazırkı görüş "dördlüyün" ikinci əyani sammitidir,
birincisi görüş 2021-ci ilin sentyabrında Vaşinqtonda
keçirilib.

“Xalq qəzeti”

və sanksiyaların aradan qaldırılması bu
təminatın əsasını təşkil edir.
Bəyanatda bildirilir ki, İsveç hökuməti
PKK/PYD-yə tank əleyhinə silahlar və pilotsuz uçuş aparatları kimi hərbi texnika verir
və bu silahlar Türkiyədə mülki şəxslərə
qarşı istifadə edilir.

“Xalq qəzeti”

Vatikanla əməkdaşlıq
dinlərarası dialoqun
inkişafına töhfə verir
(bax səhifə 6)

“TÜRKPA üzv dövlətlərində insan hüquqlarının qorunması”
mövzusunda konfransın iştirakçılarının bir qrupu Füzuli hava limanına,
sonra isə Şuşaya gediblər.
Səfərdə Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə
Əliyeva, Türkiyə Ombudsmanı Şeref Malkoç, Türkiyə İnsan Hüquqları və Bərabərlik
Qurumunun sədri Muharrem Kılıç, Qazaxıstan Ombudsmanı Elvira Azimova, Qırğızıstan Ombudsmanı Atır Abdrahmatova və
digər şəxslər iştirak edirlər.
Qonaqlar Şuşa şəhərinin erməni işğalı

dövründə dağıntılara məruz qalmış tarixi
abidələrinin qalıqlarına baxıblar. Onlar
Şuşanın qala divarlarını, Cıdır düzünü, Vaqifin məqbərəsini və digər tarixi məkanları
ziyarət ediblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
təsisatının 20 illiyinə həsr olunan konfrans
bu gün Bakıda keçiriləcək.
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Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri
Təşkilatının Baş katibini qəbul edib

Xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, görkəmli
siyasətçilər 28 May – Müstəqillik Günü münasibəti ilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevi təbrik edirlər
Zati-aliləri!
Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Zati-alinizə və Azərbaycan xalqına səmimi-qəlbdən təbriklərimi
çatdırır, rifah və cansağlığı arzulayıram.
Hörmətlə,

FILIP,
Belçikalıların Kralı

***
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Milli bayramınız – Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi
təbriklərimi qəbul edin.
Çətin sınaqlardan keçmiş qardaş Azərbaycan xalqı bu
gün haqlı olaraq dövlət quruculuğundakı, iqtisadi və sosial
sahələrin inkişafındakı nailiyyətləri, beynəlxalq aləmdə nüfuzu
ilə fəxr edə bilər.
Minsk Bakı ilə əməkdaşlığın, dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın indiki səviyyəsini yüksək qiymətləndirir.
Əminəm ki, çoxşaxəli Belarus-Azərbaycan tərəfdaşlığı yeni
perspektiv layihələrlə zənginləşəcək və bundan sonra daha da
möhkəmlənəcək.
Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə səmimi qəlbdən möhkəm
cansağlığı, tükənməz enerji və bütün planlarınızın həyata
keçməsini, Azərbaycan xalqına isə sülh və yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
Hörmətlə,

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev mayın
24-də Türk Dövlətləri Təşkilatının
Baş katibi Bağdad Amreyevi
qəbul edib.
Görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatı
çərçivəsində müxtəlif istiqamətlərdə
uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd olundu, Azərbaycanın bu
Təşkilatın fəaliyyətində rolu yüksək
qiymətləndirildi.
Torpaqlarımızın Ermənistan
tərəfindən işğalı zamanı və Vətən
müharibəsi dövründə Təşkilatın
Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə verdiyi
dəstəyin əhəmiyyəti bir daha vurğulandı.
Bağdad Amreyev işğaldan azad
edilmiş ərazilərə, o cümlədən Şuşaya
səfərlərini məmnunluqla xatırladı.
Qonaq yaxın günlərdə Bakıda Türk
Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin
informasiya və yüksək texnologiyalar
nazirlərinin də toplantısının
keçiriləcəyini və həmin toplantıda
iştirak edən nazirliklərin təmsilçilərinin
“TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik
və Texnologiya Festivalına da
qatılacaqlarını diqqətə çatdırdı. O,
həmçinin iyunda Şuşada Türk Dövlətləri
Təşkilatı çərçivəsində genişmiqyaslı
biznes forumun keçirilməsi niyyətinin
olduğunu diqqətə çatdırdı, Türk
dünyasından olan özəl şirkətlərin və
iş adamlarının Azərbaycanın işğaldan
azad edilmiş Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur bölgələrində həyata keçirilən
quruculuq layihələrinə böyük maraq
göstərdiklərini bildirdi. Bağdad Amreyev
Şuşanın 2023-cü ildə Türk Dünyasının
Mədəniyyət Paytaxtı elan olunduğunu
qeyd etdi, bu baxımdan Azərbaycan ilə
birlikdə Şuşada çoxsaylı mədəniyyət
tədbirlərinin keçiriləcəyini dedi.
Söhbət zamanı Türk Dövlətləri
Təşkilatı tərəfindən Şamaxı şəhərinin
2023-cü il üçün Türk Dünyasının Turizm

Aleksandr LUKAŞENKO,
Belarus Respublikasının Prezidenti

***
Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.
Ölkələrimiz arasında sıx və qarşılıqlı etimada söykənən
münasibətlər əsas qlobal çağırışların öhdəsindən birgə gəlmək
üçün mühüm amildir.
Sizə və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına sülh və
firavan gələcək arzulayıram.
Zati-aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş
edirəm.

İqnazio KASSIS,
İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti

Zati-aliləri!
Milli bayramınız – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi çex
xalqı adından və şəxsən öz adımdan səmimi-qəlbdən təbrik
edirəm. Sizə, ölkənizə və bütün Azərbaycan xalqına rifah, birlik
və firavanlıq arzulayıram.
Çex Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı
çox yaxşı münasibətləri yüksək qiymətləndirirəm. İnanıram ki,
bu əlaqələr bundan sonra da xalqlarımızın rifahı naminə bütün
sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlıq ruhunda inkişaf edəcəkdir.
Zati-aliləri, xahiş edirəm ən yüksək ehtiramımı qəbul edin.

Miloş ZEMAN,
Çex Respublikasının Prezidenti

***

Paytaxtı seçilməsinin əhəmiyyəti qeyd
edildi və Bağdad Amreyevin Şamaxıya səfərinin türk dövlətləri arasında
turizm sahəsində də əməkdaşlığın
genişləndirilməsi işinə töhfə verəcəyinə
əminlik ifadə edildi.

Söhbət zamanı əməkdaşlığın
perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

AZƏRTAC

nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan
Azərbaycan Respublikası İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinə 640,0
(altı yüz qırx) min ABŞ dollarının manat
ekvivalentində vəsait ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın
1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli
gələn məsələləri həll etsin.
4. Bu Sərəncam imzalandığı gündən
qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 may 2022-ci il

“Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 26 aprel tarixli
521-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 1071-VQ nömrəli Qanununun
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyun
tarixli 140 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və
32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Peşə
təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının
2022-ci il 26 aprel tarixli 521-VIQD
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi
ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini
təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Müəyyən edilsin ki:
1.1. “Peşə təhsili haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
10.11-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;

Nursultan NAZARBAYEV,
Qazaxıstan Respublikasının
birinci Prezidenti – Elbası

***

Zati-aliləri, əziz qardaşım!
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik
Günü münasibətilə Zati-alinizə şəxsən öz adımdan və
Mərakeş xalqı adından ən səmimi təbriklərimi, həmçinin
möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzularımı çatdırmaqdan
böyük məmnunluq duyuram. Azərbaycan xalqına isə daha
böyük tərəqqi və firavanlıq diləyirəm.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək bildirmək istəyirəm ki,
Mərakeş Krallığı ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı
qardaşlıq əlaqələrini yüksək dəyərləndirirəm. Əminəm ki, bu
münasibətlərin iki qardaş xalqın rifahı naminə daha da inkişaf
etməsinə və genişlənməsinə Siz də mənim qədər önəm
verirsiniz.
Hörmətlə,

VI MƏHƏMMƏD
Mərakeşin Kralı

***

Azərbaycan Respublikası İctimai Televiziya və Radio
Yayımları Şirkətinə maliyyə dəstəyi göstərilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. 2024-cü ildə Fransanın Paris şəhərində keçiriləcək XXXIII Yay
Olimpiya Oyunlarını yayım hüququnu Azərbaycan Respublikası İctimai
Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin
əldə etməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Dövlətinizin gücləndirilməsində, xalqınızın rifah halının
yaxşılaşdırılmasında, ölkənizin beynəlxalq aləmdə təşviqində
Sizin töhfələriniz olduqca böyükdür. Qardaş Azərbaycanın və
onun xalqının Sizin rəhbərliyinizlə bundan sonra da inkişaf
etməsini arzulayıram.
Ölkələrimiz arasında mehriban qonşuluğa və ümumi
mənəvi ənənələrə söykənən münasibətlər Sizinlə birgə
əməkdaşlığımız nəticəsində strateji səviyyəyə yüksəlib və
hərtərəfli inkişaf etməkdədir.
Əminəm ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər Sizin fəal
səylərinizlə xalqlarımızın rifahı naminə bundan sonra daha da
möhkəmlənəcək və inkişaf edəcəkdir.
Qarşılıqlı etimada və hörmətə söykənən şəxsi
münasibətlərimizi yüksək dəyərləndirərək, həmin
münasibətlərin bundan sonra da davam edəcəyinə əminəm.
Hörmətli İlham Heydər oğlu, bu xoş fürsətdən istifadə
edərək, Sizə möhkəm cansağlığı, məsul vəzifənizdə uğurlar,
nəcib təşəbbüslərinizdə müvəffəqiyyətlər, Azərbaycan xalqına
isə rifah və tərəqqi arzulayıram.
Ən xoş arzularla,

1.2. həmin Qanunun 10.11-ci
maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
nəzərdə tutulur.
2. “Peşə təhsili haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il
24 aprel tarixli 1071-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il
18 iyun tarixli 140 nömrəli Fərmanına
(Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 6,
maddə 1230; 2019, № 5, maddə
841; 2020, № 7, maddə 893, № 11,
maddələr 1360, 1362; 2021, № 6
(I kitab), maddə 573) aşağıdakı
məzmunda 2.1-1-ci bənd əlavə edilsin:

“2.1-1. həmin Qanunun 10.11-ci
maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
nəzərdə tutulur;”.
3. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il
26 aprel tarixli 521-VIQD nömrəli Qanunundan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 may 2022-ci il

Cənab Prezident!
Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Zati-alinizə təbriklərimi çatdırıram.
Sizə möhkəm cansağlığı, Azərbaycan xalqına isə tərəqqi
və firavanlıq arzu edirəm.

Marselo Rebelo de SOUZA,
Portuqaliya Respublikasının Prezidenti

***
Hörmətli cənab Prezident!
Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Xorvatiya Respublikasının vətəndaşları adından və şəxsən öz
adımdan Sizə səmimi təbriklərimi, vətəndaşlarınıza isə tərəqqi
və rifah arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.
Əminəm ki, dost ölkələr kimi əlaqələrimizin bütün
sahələrdə inkişaf etməsi üçün bundan sonra da çalışacaq
və əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini müəyyənləşdirəcəyik.
İqtisadi imkanlar ölkələrimiz arasında daha mühüm və sıx
əməkdaşlıq üçün stimul verən amil ola bilər.
Ümidvaram ki, əlaqələrimizin daha da inkişaf etdirilməsi
perspektivləri və getdikcə mürəkkəbləşən qlobal gündəlikdəki
önəmli məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxın
gələcəkdə fürsətimiz olacaqdır.
Cənab Prezident, xahiş edirəm ən yüksək ehtiramımı qəbul
edin.

Zoran MILANOVIÇ,
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti

***
Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizin milli bayramı – 28 May – Müstəqillik Günü
münasibətilə Sizi və Azərbaycan xalqını Slovakiya xalqı
adından və öz adımdan səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Hazırda dünya bir çox problemlərlə - davam edən pandemiyanın təsirləri, iqlim dəyişikliklərinin fəsadları, müxtəlif
hibrid təhdidlər, eləcə də azadlıq, bərabərlik, demokratiya və
qanunun aliliyi kimi ümumbəşəri dəyərlərə təhlükə yaradan
bir sıra münaqişələrlə üz-üzədir.
Başa çatmaqda olan pandemiya və iqlim dəyişikliklərinin
artan təzahürü ilə yanaşı, dünya beynəlxalq təhlükəsizlik
arxitekturasının əsaslı şəkildə dəyişdirilməsi nəticəsində
çətin vəziyyətlə üzləşir. Rusiya ilə yaxın qonşumuz olan
Ukrayna arasında hərbi münaqişə bütövlükdə, beynəlxalq
ictimaiyyətə kəskin təsir göstərib. Münaqişə nəticəsində
qaçqın düşən milyonlarla insan, çox sayda qurbanlar və
böyük maddi itkilər hazırda Avropada təsəvvürə gətirə
bilməyəcəyimiz mənzərələr yaradır. Bu çağırışların cavabı beynəlxalq həmrəyliklə yanaşı, həm də çoxtərəflilik
dəyərlərinə qayıtmaq və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə
riayət etməkdir.
Hörmətli cənab Prezident, inanıram ki, əməkdaşlığımız
ölkələrimizin xalqlarının mənafeləri naminə müxtəlif
sahələrdə daha da inkişaf edəcəkdir.
Sizə və ölkənizin bütün vətəndaşlarına sülh, sabitlik, firavanlıq və demokratik inkişafın davam etməsini arzulayıram.
Dərin hörmətlə,

Zuzana ÇAPUTOVA,
Slovakiya Respublikasının Prezidenti

***

Zati-aliləri!
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik
Günü münasibətilə Sizə səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan
məmnunluq duyur, xalqınızın rifahı naminə ən xoş arzularımı yetirirəm.
Xahiş edirəm, Sizə olan ən yüksək ehtiramımı qəbul edin.

General Umaru Sisoku EMBALO,
Qvineya-Bisau Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı

***

Möhtərəm cənab Prezident!
Ölkənizin milli bayramı – 28 May – Müstəqillik Günü
münasibətilə Türk Dövlətləri Təşkilatı adından və şəxsən öz
adımdan Zati-alinizi və Azərbaycan xalqını səmimi-qəlbdən
təbrik edir, ən xoş arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm.
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin öz müstəqilliyini elan etməsi ilə Türk və
İslam dünyasında ilk demokratik respublikanın qurulması
Azərbaycan xalqının tarixində dönüş nöqtəsi olmaqla yanaşı, digər xalqlara da bir örnək olmuşdur.
Müstəqilliyinin bərpasından ötən dövr ərzində siyasi,
iqtisadi və sosial sahələrdə böyük irəliləyişlərə nail olan
Azərbaycan Respublikası Zati-alinizin qətiyyətli liderliyi və müdrik siyasəti sayəsində daha da inkişaf etmiş,
beynəlxalq aləmdə nüfuzunu möhkəmləndirmiş və regionun lider ölkəsinə çevrilmişdir.
Ölkənizin, regionun və bütün Türk dünyasının
tarixində yeni səhifə açan 44 günlük Vətən müharibəsində
Azərbaycan xalqının həmrəyliyi, birliyi və bərabərliyi ilə parlaq Zəfərin qazanılması bir daha göstərdi ki, məqsədyönlü
və ardıcıl siyasətiniz sayəsində Azərbaycan durmadan
güclənir və inkişaf edir, beynəlxalq münasibətlər sistemində
tutduğu layiqli yerini daha da möhkəmləndirir.
Türk Dövlətləri Təşkilatına daim göstərdiyiniz hərtərəfli
diqqət və dəstəyə görə Sizə bir daha dərin minnətdarlığımı
bildirirəm. Əminliklə qeyd etmək istərdim ki, Türk
dövlətləri arasındakı əməkdaşlıq daha da dərinləşəcək və
təşkilatımız yeni-yeni uğurlara imza atacaqdır.
Bu əlamətdar gün münasibətilə yaranmış fürsətdən
istifadə edərək, Zati-alinizə davamlı uğurlar arzulayır, bütün
Azərbaycan xalqına rifah, tərəqqi və xoşbəxtlik diləyirəm.
Dərin hörmətlə,

Bağdad AMREYEV,
Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi

***

Möhtərəm cənab Prezident!
Sizi Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə ürəkdən təbrik edir, işlərinizdə uğurlar, möhkəm
cansağlığı arzulayıram.
1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışı müstəqilliyimizi qoruyub saxladı, ölkəyə barış və
inkişaf gətirdi. Siz Heydər Əliyev siyasətinə yeni nəfəs
gətirərək Azərbaycanda dünya əhəmiyyətli layihələrin
həyata keçirilməsinə nail oldunuz. Bu gün Sizin apardığınız
siyasət nəinki ölkəmizin, eyni zamanda, regionun inkişafına yönəldilmişdir. Enerji sahəsində həyata keçirdiyiniz və
nəqliyyat sektorunda təklif etdiyiniz layihələr nəinki region,
eyni zamanda, Avropa üçün önəm daşıyır.
Sizin bu günlərdə Brüsseldə keçirdiyiniz görüşlər
ölkəmizin tarixində yeni bir mərhələ açdı. Siz dünyaya bir
daha göstərdiniz ki, Azərbaycan sülhsevər ölkədir və onun
ərazi bütövlüyü heç vaxt müzakirə predmeti ola bilməz.
Sizin Azərbaycanın inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyiniz siyasət ölkəmizin hər bir vətəndaşı tərəfindən dəstəklənir.
Bu istiqamətdə apardığınız fəaliyyətdə Sizə böyük uğurlar və
möhkəm cansağlığı arzulayıram.
Dərin hörmətlə,

Asəf HACIYEV,
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
Parlament Məclisinin Baş katibi
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25 may 2022-ci il, çərşənbə

C.Q. Qurbanovun Azərbaycan
Respublikasının rəqəmsal inkişaf
və nəqliyyat nazirinin müavini
təyin edilməsi haqqında

S.Q.Məmmədovun Azərbaycan
Respublikasının rəqəmsal inkişaf
və nəqliyyat nazirinin müavini
təyin edilməsi haqqında

F.T.Əhmədovun Azərbaycan
Respublikasının rəqəmsal inkişaf
və nəqliyyat nazirinin müavini
təyin edilməsi haqqında

C.Q. Qurbanovun “Azərbaycan
Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən
azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Cavid Qəmbər oğlu Qurbanov Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini təyin
edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Samir Qaçay oğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini təyin
edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 may 2022-ci il

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 may 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar
sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 yanvar
tarixli 1785 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasında
nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar sahəsində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2018-ci il 12 yanvar tarixli
1785 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 1, maddə 41; 2019, № 1,
maddə 95, № 6, maddə 1027, № 11,
maddə 1702, № 12, maddə 1929; 2020,
№ 3, maddə 231, № 4, maddə 407,
№ 8, maddə 1044; 2021, № 6 (I kitab),
maddə 593, № 13, maddələr 1356,
1430) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. adında “nəqliyyat, rabitə və
yüksək texnologiyalar” sözləri “rəqəmsal
inkişaf və nəqliyyat” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.2. preambulada “nəqliyyat, rabitə
və yüksək texnologiyalar” sözləri
“rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat” sözləri
ilə, “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3. 1-ci, 3-cü, 4-cü və 7-ci
hissələrdə “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Fərid Turab oğlu Əhmədov Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini təyin
edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.4. 2-ci və 6-cı hissələr ləğv edilsin;
1.5. 5-ci və 8-ci hissələr aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“5. Azərbaycan Respublikasının
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi
Aparatının işçilərinin say həddi 190 ştat
vahidi, Azərbaycan Respublikasının
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi
yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin işçilərinin say həddi 48 ştat vahidi,
Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin
işçilərinin say həddi 30 ştat vahidi
müəyyən edilsin.”;
“8. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan
Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət
Mülki Aviasiya Agentliyinin direktorunu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.”;
1.6. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi haqqında Əsasnamə” üzrə:
1.6.1. adında və 1.1-ci bənddə
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və

Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.6.2. 5.3-cü bəndin birinci
cümləsində “nəqliyyat, rabitə və yüksək
texnologiyalar” sözləri “rəqəmsal inkişaf
və nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.6.3. 5.4-cü bənddə “birinci müavini
və iki” sözləri “beş” sözü ilə əvəz edilsin;
1.6.4. 5.7-ci bənddən “birinci
müavininə və ya” sözləri çıxarılsın;
1.6.5. 5.8-ci bənddən “nazirin birinci
müavinindən,” sözləri çıxarılsın;
1.7. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin strukturu” üzrə:
1.7.1. adında, 1-ci, 4-cü və 5-ci
hissələrdə “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.7.2. 2-ci və 3-cü hissələr ləğv
edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 may 2022-ci il

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 may 2022-ci il

Professor bildirib ki, müəllifin uzunillik elmiiqtisadi araşdırmalarının və yaradıcılığının
növbəti bəhrəsi olan bu topluda Azərbaycan
iqtisadiyyatının son 100 ildə keçdiyi yol elmi
cəhətdən geniş təhlil edilir. Azərbaycan
iqtisadiyyatının yüzillik dövrü barədə ən
fundamental araşdırmaları və analitik yanaşmanı özündə əks etdirən nəşrdə respublikamızın hərtərəfli inkişaf modelinin elmi-nəzəri
əsasları barədə dərin tədqiqi materiallara
geniş yer verilib. Müəllif Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf meyilləri barədə informasiyaları, müqayisələri həm də cədvəllər və qrafiklər
əsasında oxucuya çatdırır. Beşcildlikdə
zəngin arxiv materialları əsasında 400-dən
artıq cədvəl və qrafik yer alıb. Bütövlükdə
isə nəşrdə 1000-dən artıq mənbəyə istinad
olunub. Kitabın hər bir cildi ilə tanışlıq göstərir
ki, Ziyad Səmədzadə Azərbaycanın iqtisadi
inkişaf tarixinin araşdırılması işindəki boşluğu
doldurmaq üçün olduqca əhatəli və səmərəli
iş aparıb. Beşçildlikdən əlavə mündəricat da
nəşr edilib. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə
tutulan, analitik ruhu, faktoloji zənginliyi, aktuallığı, tarixi proseslərə obyektiv yanaşması ilə
diqqəti çəkən beşcildlik Azərbaycanın sovet

dövrü və müstəqillik tarixinin öyrənilməsi,
araşdırılması və təbliği baxımından böyük
maraq doğuracaq.
Tədbirdə çıxış edən akademik Ziyad
Səmədzadə bildirib ki, beşcildliyin ərsəyə
gəlməsində əsas məqsəd ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin 1997-ci il yanvarın 17-də
AMEA-nın akademikləri və müxbir üzvləri ilə
görüşündə XX əsrdə və müstəqillik illərində
Azərbaycanın inkişaf tarixinin yazılması ilə
bağlı səsləndirdiyi fikirlər, təklif və tövsiyələr
olub. 2001-ci il dövlət müstəqilliyimizin
bərpasının 10 illiyinə həsr olunmuş
mərasimdə ümummilli liderimiz diqqəti bir
daha bu məsələyə cəlb etdi. Çoxcildliyin
strukturu, məqsəd və vəzifələri müəyyən
edilərkən ulu öndər Heydər Əliyevin XX
əsrin başa çatması ilə əlaqədar Azərbaycan
xalqına tarixi müraciəti, ötən əsrin 70-ci
illərində respublika iqtisadiyyatının yeni inkişaf
mərhələsinə keçilməsini şərtləndirən kompleks amillər, eləcə də Prezident İlham Əliyevin
dövlətimizin iqtisadi təhlükəsizliyinin, milli maraqlarının qorunması, iqtisadiyyatın strukturunun şaxələndirilməsi, tarazlı inkişafın, ərzaq
təhlükəsizliyinin, iqtisadi inkişafla demoqrafik

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 may 2022-ci il

Azərbaycanla Ermənistan arasında
sərhədin delimitasiyası üzrə Komissiya
formatında ilk görüş keçirilib
Əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi çərçivəsində və iki ölkənin müvafiq
sərəncamları əsasında Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və
Ermənistan Respublikası baş nazirinin müavini Mher Qriqoryanın mayın 24-də ErmənistanAzərbaycan dövlətlərarası sərhədində Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin
delimitasiyası üzrə Komissiya formatında ilk görüşü keçirilib.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə tərəflər, delimitasiya
və digər məsələlər üzrə Komissiya çərçivəsində işləməyə
hazır olduqlarını təsdiq ediblər.
Komissiyanın birgə fəaliyyətinin təşkilati və prosedur
məsələləri müzakirə edilib.

Tərəflər dövlətlərarası sərhəddə görüşlərlə yanaşı,
Komissiyanın növbəti iclaslarının fərqli yerlərdə
keçirilməsinin məqsədəuyğunluğu barədə razılığa gəliblər.
Belə ki, ikinci görüşün Moskvada, üçüncü görüşün isə
Brüsseldə keçirilməsi barədə razılıq əldə edilib.

Qarabağda 889 yaşayış məskəninin müharibədən əvvəlki
vəziyyətinin sənədləşdirilməsi üzrə materiallar hazırlanıb
Azad edilmiş torpaqlarda bərpa işlərinin ən yüksək
səviyyədə təşkil olunması, qarşıya qoyulmuş hədəflərin əldə
olunması prosesində “Azərsky” peyki vasitəsilə əldə edilən
təsvirlər öz töhfəsini verməkdə davam edir.
AZƏRTAC Azərkosmosun yaydığı
hesabata əsasən xəbər verir ki, ötən
il peyk təsvirlərinin istifadəsi ilə 27-si

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üzrə olmaqla ümumilikdə 75-dən çox layihə
həyata keçirilib.

Akademik Ziyad Səmədzadənin “Azərbaycan
iqtisadiyyatı 100 ildə” beşcildliyinin təqdimatı olub

Mayın 24-də Bakı Biznes Mərkəzində akademik Ziyad Səmədzadənin bu
günlərdə işıq üzü görən “Azərbaycan iqtisadiyyatı 100 ildə" beşcildliyinin
təqdimatı keçirilib. Tədbirə moderatorluq edən UNEC-in rektoru professor
Ədalət Muradov “Azərbaycan iqtisadiyyatı 100 ildə" beşcildliyini Azərbaycan
iqtisad elmi üçün fundamental, dəyərli mənbə adlandırıb, yeni nəşrin
əhəmiyyətindən, özəlliklərindən söz açıb.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Cavid Qəmbər oğlu Qurbanov “Azərbaycan Dəmir
Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən
azad edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

inkişaf arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığın
təmin edilməsi barədə taleyüklü əhəmiyyət
kəsb edən baxışları, tövsiyələri, qarşıya qoyduğu məqsəd və vəzifələr ən vacib metodoloji
baza kimi götürülüb.
AMEA-nın prezidenti vəzifəsini icra edən
akademik Arif Həşimov, Milli Məclisin deputatı Eldar İbrahimov, Xalq yazıçısı Çingiz
Abdullayev, Milli Məclisin Ailə, qadın və
uşaq məsələləri komitəsinin sədri Hicran
Hüseynova, professorlar Qorxmaz İmanov
və Məhiş Əhmədov, iqtisad elmləri doktoru Qüdrət Kərimov və digər çıxış edənlər
“Azərbaycan iqtisadiyyatı 100 ildə” beşcildliyinin işıq üzü görməsi münasibətilə müəllifi
təbrik edib, kitabı müasir Azərbaycan iqtisad
elminin mühüm nailiyyətlərindən biri kimi
qiymətləndiriblər. Bildirilib ki, dəyərli elm
adamı, iqtisadçı kimi Ziyad Səmədzadənin
təqdim etdiyi, nəzərdən keçirdiyi 100 ildən
çox olan bir dövrdə ölkəmizin yaşadığı sadə
olmayan mərhələlərin təhlili inkişaf tariximizdə
olan boşluğu doldurmağa imkan verəcək,
cəmiyyətdə Azərbaycan xalqının keçdiyi
yol, onun sosial-iqtisadi tərəqqisi və gələcək
inkişafının əsasları barədə qərəzsiz, obyektiv
təsəvvürlərin formalaşmasına kömək edəcək.
Diqqətə çatdırılıb ki, kitabın I və II cildləri
Azərbaycan iqtisadiyyatının sovet dövründə
– müstəqilliyimizin bərpasına qədər olan
mərhələdəki inkişaf yoluna və məsələlərinə
həsr edilib. İkinci cilddə XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatının inkişafında baş verən dəyişikliklər, Azərbaycan

iqtisadiyyatının maddi-texniki bazasının
yaradılması, əhalinin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsi kimi məsələlərə nəzər salınıb. Kitabın III və IV cildlərində müstəqillik
illərində respublikamızda yeni iqtisadi sistemin yaradılması, yeni neft strategiyası, özəl
sektorun, sahibkarlığın, əlverişli investisiya
mühitinin formalaşması, Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı və keyfiyyətli inkişafını təmin edən kompleks amillər, eləcə də
respublika iqtisadiyyatının yaxın və uzaq
gələcəyə hədəflənmiş inkişaf strategiyası
ilə bağlı məsələlər şərh edilir. Oxucu SSRİnin dağılması ərəfəsində və ölkəmizin ilk
müstəqillik illərində iqtisadi vəziyyətin nə
dərəcədə ağır olması barədə kifayət qədər
məlumatlar, sənədlərlə tanış olur. Nəşrin IV
cildində bütün bunlar barədə, xüsusilə də
ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi
Azərbaycan dövlətinin inkişaf siyasətinə
sadiqlik nümayiş etdirən, müstəqilliyimizin
qorunması, əbədi olması üçün müstəqil
iqtisadi siyasət yürüdən Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə 2003-2020-ci illərdə
ölkə iqtisadiyyatının davamlı və keyfiyyətli
inkişafını təmin edən kompleks məsələlər istehsal və sosial infrastruktur problemlərinin
həyata keçirilməsi, sənayeləşmə siyasəti,
qeyri-neft sektorunun inkişafı və onun quruluşunun təkmilləşdirilməsi, regional siyasət,
demoqrafik inkişaf və məşğulluq problemləri,
ordu quruculuğu, iqtisadi təhlükəsizliyi,
enerji təhlükəsizliyini, ərzaq təhlükəsizliyini,
keyfiyyətli həyat səviyyəsini təmin edən
amillər, icra edilən proqramlar, respublika
iqtisadiyyatının yaxın və uzaq gələcəyə
hədəflənmiş inkişaf strategiyası ilə bağlı
məsələlər açıqlanır.
Qeyd edilib ki, müəllif kitabın beşinci cildini
Qarabağ mövzusuna həsr edib. Bu cilddə
XIX əsrdən başlayaraq indiyədək Azərbaycan
ərazilərində gedən proseslər Azərbaycanın bu
dövrdə üzləşdiyi milli və siyasi ədalətsizliklər,
torpaqlarımızın işğalı və Vətən müharibəsində
qazanılan zəfərin tariximizdəki rolu
kontekstindən nəzərdən keçirilir. Bu kitab
Azərbaycan iqtisadiyyatının öyrənilməsi,
araşdırılması və tədqiq edilməsi, o cümlədən
iqtisadi fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi işinə böyük töhfədir. Çünki beşcildlikdə bütün bunlarla
bağlı zəngin materiallar var.

AZƏRTAC

İşğal nəticəsində dəymiş
zərərin qiymətləndirilməsi
çərçivəsində azad olunmuş inzibati ərazi vahidləri üzrə 889 yaşayış
məskəninin peyk təsvirləri əsasında
müharibədən əvvəlki vəziyyətinin
sənədləşdirilməsi üzrə sxematik
materiallar hazırlanıb.

Xəzər dənizi məsələləri
üzrə yüksək səviyyəli işçi
qrupun dördüncü iclasının
kommünikesi qəbul edilib

Mayın 23-24-də Tehranda Xəzər dənizi üzrə
yüksək səviyyəli işçi qrupun dördüncü iclası
keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda
Xəzər dənizi üzrə yüksək səviyyəli işçi qrupun
dördüncü iclasının kommünikesi qəbul edilib.
İclasda Azərbaycan Respublikasını X.Xələfovun, Qazaxıstan Respublikasını Z.Amanjolovun, Rusiya Federasiyasını
M.Petrakovun Türkmənistanı isə M.Atadjanovun başçılıq
etdikləri nümayəndə heyətləri təmsil edib. Tədbir İran İslam
Respublikasının nümayəndə heyətinin rəhbəri M.Barimaninin
sədrliyi ilə keçib.
İclasın gündəliyinə uyğun olaraq, Xəzər dənizində düz
çıxış xətlərinin çəkilməsi metodikası haqqında saziş layihəsi
müzakirə edilib. Bu sənədlə bağlı müzakirələr davam
etdiriləcək.
Tərəflər Türkmənistanda keçirilməsi planlaşdırılan
Xəzər sammitinə hazırlıqla bağlı məsələləri nəzərdən
keçirib, həmçinin Xəzər dənizində əməkdaşlığın müxtəlif
istiqamətləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar.
Nümayəndə heyətləri baş tutan danışıqları müsbət
qiymətləndirib, iclasın yüksək səviyyədə təşkilinə görə İran
İslam Respublikasına minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Qeyd edək ki, Xəzər dənizi məsələləri üzrə yüksək
səviyyəli işçi qrupun növbəti iclası Türkmənistanda
keçiriləcək. İclasın keçirilmə tarixi diplomatik kanallar
vasitəsilə razılaşdırılacaq.

4

25 may 2022-ci il, çərşənbə

Brüsseldə sülhə doğru daha bir addım
Prezident İlham Əliyev İkinci
Qarabağ müharibəsində əldə edilən
parlaq qələbə ilə ədalətin bərpa
olunmasından sonra ordusu və
iqtisadiyyatı acınacaqlı duruma düşən
Ermənistana vəziyyətdən çıxmağın
yeganə yolunu sülh müqaviləsinin
bağlanmasında gördüyünü dəfələrlə
xatırladıb, Qarabağın təhlükəsizlik,
sabitlik və sülh şəraitində inkişafı
məsələlərini önə çəkib. Dövlətimizin
başçısı ayrı-ayrı çıxışlarında bu
istiqamətdə göstərilən bütün müsbət
səyləri, etimadyaratma tədbirlərini
dəstəkləyib, Azərbaycanın sülh
danışıqları üçün konkret prosesə
başlamağa, mümkün sülh sazişini
hazırlamağa və bu saziş üçün bütün
zəruri elementləri həll etməyə daim
hazır olduğunu diqqətə çatdırıb.
Ölkə rəhbəri, həmçinin həssas
məsələ olan delimitasiya ilə bağlı
işçi qrupunun, birgə komissiyanın
tez bir zamanda təşkilinin vacibliyini
də dönə-dönə qeyd edib. Prezident
İlham Əliyev bütün bu məsələlərlə
bağlı konkret fikirlərini Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyanla, habelə
ayrı-ayrı dövlət başçıları, nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə
söhbətlərində açıq-aydın vurğulayıb.
Ötən il dekabrın 15-də Belçika
Krallığının paytaxtı Brüsseldə keçirilən
Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığının
VI Sammitində dövlətimizin başçısı
İlham Əliyev regional məsələləri daim
gündəliyində saxladığına, bu proseslərə
verdiyi töhfəyə və dəstəyə görə Avropa
İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelə
təşəkkürünü bildirib. Bu xüsusda Şarl
Mişelin təşəbbüsü ilə sammitdən bir
gün əvvəl-dekabrın 14-də Azərbaycan
Prezidenti və Ermənistanın baş naziri
arasında davam edən müzakirələrin
konstruktiv mühitdə keçdiyini, Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin
Ermənistanla Azərbaycan arasında
münasibətlərin normallaşmasına verdiyi
töhfəni vurğulayıb. Həmçinin Şarl Mişelin təşəbbüsü ilə aparılan bu danışıqların çox praktiki olduğunu və təfsilatlı xarakter daşıdığını, burada Ermənistanla
Azərbaycan arasında münasibətlərin
normallaşması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, nəqliyyat
infrastrukturunun, xüsusilə də dəmir
yolu xəttinin çəkilməsi kimi məsələlərin
müzakirə olunduğunu, nəticə etibarilə
səmərəli və praqmatik keçdiyini diqqətə
çatdırıb.
Beləliklə, dövlətimizin başçısının görüşləri və apardığı danışıqlar
nəticəsində postmüharibə dövründə
yeni bir format – Brüssel sülh gündəliyi
yaranıb. Bir daha xatırladaq ki, ilk
üçtərəfli görüş Avropa İttifaqının Şərq
Tərəfdaşlığının VI Sammitindən bir gün
əvvəl–dekabrın 14-də keçirilib, bununla
da Prezident İlham Əliyev və Şarl Mişel
tərəfindən Brüsseldə sülh gündəliyinin
əsası qoyulub. Bunun davamı olaraq
tərəflər arasında intensiv təmaslar aparılıb, telefon danışıqları reallaşdırılıb.
Azərbaycan Prezidentinin bu il
aprelin 6-da Brüsselə səfəri, Avropa
İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel,
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla görüşləri və əldə olunmuş müsbət
nəticələr də dövlətimizin başçısının
sözügedən sülh sazişinin imzalanması
istiqamətindəki yorulmaz fəaliyyətinin
bariz ifadəsi, respublikamızın milli
maraqlarının təmin olunması yönündə
gerçəkləşdirdiyi ardıcıl və məqsədyönlü
siyasətin məntiqi nəticəsidir.
Göründüyü kimi, Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanla Ermənistan
arasında sülh sazişinin imzalanması
məsələsinə daim konstruktiv yanaşıb, hər zaman əsas diqqəti Cənubi
Qafqazda postmüharibə vəziyyətinə
yönəldərək, Azərbaycanın sülhə,
sabitliyə və proqnozlaşdırılmaya sadiqliyini bəyan edib. Dövlətimizin başçısı
regionda hər hansı yeni müharibə
risklərinin minimuma endirilməsinə nail
olmağa xüsusi önəm verib. Bu, ölkə
rəhbərinin nüfuzlu dövlət başçıları,
beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə
söhbətlərində də öz aydın ifadəsini
tapıb.

Avropa İttifaqı dövlət başçımızın
təşəbbüslərini dəstəkləyir

Ölkə rəhbəri bütün çıxışlarında
Azərbaycanın üzərində dayandığı beş
prinsipin beynəlxalq hüququn normalarını, səmərəli beynəlxalq davranışı
əks etdirdiyini xatırladaraq, onların
istənilən ölkələr arasında dövlətlərarası
münasibətlərin təməl prinsipləri olduğunu vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı fikirlərinə qarşılıqlı şəkildə ərazi
bütövlüyünün və beynəlxalq sərhədlərin
toxunulmazlığının tanınması, həmçinin
sərhədlərin delimitasiyası ilə Qafqaza sülh gələcəyini əlavə edib: “Bu,
Azərbaycanın istəyidir. Azərbaycan
Cənubi Qafqazın üç ölkəsi arasında fəal
əməkdaşlıq üçün potensialın mövcudluğunu görür. Bu, eyni zamanda, Cənubi
Qafqaz ölkələr ilə bərabər, daha geniş
region üçün mühüm önəm daşıyır.
Lakin bütün bu məsələləri ehtiyatla,
həssaslıqla nəzərdən keçirmək və vaxtında həll etmək zəruridir”.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan
regionda sülh tərəfdarı, iqtisadi güc
mərkəzi, eyni zamanda, Cənubi
Qafqazda beynəlxalq layihələrin
təşəbbüskarı olan ölkə kimi tanındığından Avropa İttifaqı üçün vacib,
etibarlı və perspektivli tərəfdaşdır. Bu
amil respublikamızla münasibətlərin
davamlı inkişafını şərtləndirir. Digər
tərəfdən, İkinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycanın parlaq qələbə əldə
etməsi ilə geosiyasi reallıq yaranması
adı çəkilən təşkilatla bu əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi zərurətini qarşıya
çıxarır.
Yeri gəlmişkən, hazırda təkcə Avropa İttifaqı deyil, həm də nüfuzlu ölkələr
və digər beynəlxalq siyasi mərkəzlər
Cənubi Qafqazda Azərbaycanın ədalətli
zəfəri fonunda geosiyasi reallığı təqdir
edir və Ermənistanla sülh sazişinin
imzalanmasını önəmli məsələ kimi
dəyərləndirir. Çünki bölgədə sülh
və əmin-amanlığın bərqərar olması
Azərbaycan və onun qonşularının
mənafeyinə fayda gətirməklə bərabər,
həm də bu coğrafiyada kommunikasiya bağlantılarının bərpası sayəsində
region dövlətlərinin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını gerçəkləşdirir, son
nəticədə isə xalqların sosial şəraitinin
yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərir.
Əlbəttə, bu mənada Avropa İttifaqının
rəsmi Bakının təklif və təşəbbüslərini
yüksək dəyərləndirməsi və bunu
dəstəkləməsi aydın başa düşülür.
Qeyd edilən bu fikrin həqiqətdən
qaynaqlanması Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Şarl Mişelin sonuncu
görüşünün yekunlarına dair mətbuata
açıqlamasında aydın nəzərə çarpır.
Həmin açıqlamada deyilir: “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”.
Şarl Mişel açıqlamasında görüş
zamanı aşağıdakı nəticələrə nail olunduğunu da diqqətə çatdırıb:
–Sərhəd məsələləri ilə bağlı sərhəd
komissiyalarının birinci birgə iclası
dövlətlərarası sərhəddə yaxın günlərdə
reallaşacaq. Həmin iclasda sərhədin
delimitasiyası və sabit vəziyyətin ən
yaxşı şəkildə necə təmin edilməsi ilə
bağlı bütün məsələlərə toxunulacaq;
–kommunikasiya ilə əlaqədar
liderlər Azərbaycanın qərb hissəsi ilə
Naxçıvan və Azərbaycan ərazisindən
Ermənistanın müxtəlif hissələri arasında tranzitləri, habelə hər iki ölkənin
kommunikasiya infrastrukturu vasitəsilə
beynəlxalq nəqliyyat daşımalarını
tənzimləyəcək prinsiplər üzərində razılığa gəldilər;
–liderlər Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında dövlətlərarası münasibətləri
tənzimləyən gələcək sülh müqaviləsinə
dair müzakirəni davam etdirməyin
zərurətini bildiriblər.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
mətbuata açıqlamasında daha sonra
bildirib: “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”.
Prezident İlham Əliyev Brüssel
səfəri çərçivəsində Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Şarl Mişel
ilə keçirdiyi təkbətək görüşündə
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
sülh müqaviləsinin hazırlanması, iki
ölkənin münasibətlərinin normallaşdırılması, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması,
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası proseslərinə verdiyi dəstəyi
yüksək qiymətləndirib. Bu formatda Avropa İttifaqının təşəbbüsü və vasitəçiliyi
ilə üçüncü dəfədir ki, görüşün keçirildiyini qeyd edən dövlətimizin başçısı
bu görüşün təşkilinə görə Şarl Mişelə
təşəkkürünü bildirib.
Beləliklə, Azərbaycanla Ermənistan
arasında sülh razılaşmasının əsas
komponentində ölkəmizin irəli sürdüyü 5 maddədən ibarət təklif bir daha

öz əksini tapıb. Burada əsas məqam
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
şərtləndirilməsi olub. Ümumiyyətlə, sülh
razılaşmasının əsas komponentində iki
dövlət arasında münasibətlərin normallaşması üçün ölkələrin bir-birlərinin
suverenliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq
sərhədlərinin toxunulmazlığı və siyasi
müstəqilliyini qarşılıqlı şəkildə tanıması məsələsi, dövlətlərin bir-birlərinə
qarşı ərazi iddialarının olmamasının
qarşılıqlı təsdiqi və gələcəkdə belə
bir iddianın qaldırılmayacağına dair
hüquqi öhdəliyin götürülməsi prioritet istiqamətlər kimi seçilib. Bununla
bərabər, dövlətlərarası münasibətlərdə
bir-birlərinin təhlükəsizliyinə hədə
törətməkdən, siyasi müstəqillik və
ərazi bütövlüyünə qarşı hədə və
gücdən istifadə etməkdən, habelə BMT
Nizamnaməsinin məqsədlərinə uyğun
olmayan digər hallardan çəkinilməsi
qarşıya önəmli vəzifə kimi qoyulub.
Nəhayət, sülh razılaşmasının əsas
komponentində dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası, diplomatik
münasibətlərin qurulmasının, nəqliyyat
və digər müvafiq kommunikasiyaların
açılması, qurulması, habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə
əməkdaşlığın yaradılmasının zəruriliyi
diqqətə çatdırılıb.
Bu məqamda xatırladaq ki, Brüssel
görüşünün səhəri günü Azərbaycan
Prezidenti və Ermənistan baş naziri
tərəfindən ayrı-ayrılıqda iki ölkə arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası
üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması
haqqında müvafiq sənədlər imzalanıb.
Beləliklə, Brüsseldə reallaşan
üçüncü üçtərəfli görüş də Azərbaycan
dövlətinin tarixi qələbəsinin siyasi-diplomatik müstəvidə möhkəmləndirildiyini
göstərir. Azərbaycan qətiyyətli mövqeyini davam etdirir, prinsipial yanaşma
ortaya qoyur və strateji məqsədlərinə
doğru qətiyyətlə addımlayır. Prosesin gedişi regionda bütün dövlətlərin
maraqlarına tam cavab verir, bölgə
xalqlarına rifah və inkişaf vəd edir.
Bu isə Cənubi Qafqaz regionunda
uzunmüddətli sülh və təhlükəsizlik, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq mühitini təmin
etmək üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Onu da deyək ki, sonuncu Brüssel
razılaşmasında əldə olunan müsbət
nəticələr sırasında ərazilərin minalardan
təmizlənməsi, itkin düşmüş şəxslərin
tapılması, eləcə də quruculuq işlərində
Azərbaycana dəstək göstərilməsi də öz
əksini tapıb.
Bir daha xatırladaq ki, Brüssel razılaşmasında “Dağlıq Qarabağ” ifadəsi
və ya keçmişin qalığı olan ATƏT Minsk
qrupu həmsədrlik institutina istinad da
yoxdur. Bu, göstərir ki, Avropa İttifaqı
44 günlük müharibədən sonra yaranmış
yeni geosiyasi reallığı qəbul edir və öz
mövqeyində bu reallığa əsaslanır.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Estoniya parlamentinin nümayəndə heyəti Şuşa şəhərində olub
Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Estoniya Respublikası parlamentinin (Riiqikoqu) sədri
Yuri Ratasın başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti mayın 24-də Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində olub.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, qonaqları Milli
Məclis sədrinin müavini Adil Əliyev, Azərbaycan –
Estoniya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupun
rəhbəri Jalə Əhmədova, Azərbaycanın Estoniyadakı
səfiri Anar Məhərrəmov, Estoniyanın Azərbaycandakı
səfiri Anneli Kolk və digər rəsmi şəxslər müşayiət
ediblər.
Şuşada qonaqları qarşılayan Prezidentin Şuşa
rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov onlara
şəhərin tarixi, işğal dövründəki vəziyyəti və hazırda
aparılan quruculuq işləri barədə danışıb. Parlament
nümayəndələrinin diqqətinə çatdırılıb ki, şəhərdəki
tarixi abidələr və məscidlər Prezident İlham Əliyevin
və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın birbaşa
nəzarəti altında bərpa olunur.

Bir neçə gün əvvəl Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin
iştirakı ilə Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş
naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüşdə 2020-ci il noyabrın 10-da
imzalanmış bəyannamənin bəndlərindən irəli gələn öhdəliklər, Azərbaycan
tərəfinin təqdim etdiyi 5 prinsipdən ibarət təkliflər və digər məsələlər geniş
müzakirə olundu. Bununla yanaşı, humanitar məsələlər, ərazilərin minalardan
təmizlənməsi, müharibə zamanı əsir düşənlərin qaytarılması, o cümlədən itkin
düşmüş insanların taleyi haqqında müzakirələr aparıldı.

Qonaqlar Yuxarı Gövhərağa, Aşağı Gövhərağa
məscidləri, Karvansaray ilə tanış olublar. Bildirilib
ki, bu məscidlərdə təmir-bərpa işləri Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi ilə aparılır. Diqqətə çatdırılıb ki, bu
yaxınlarda Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində
tikiləcək yeni məscidin təməlini qoyub.
Estoniya parlament nümayəndə heyətinin üzvləri
Şuşa şəhərində aparılan sürətli bərpa-quruculuq və
rekonstruksiya işləri ilə yaxından tanış olublar.
Səfər zamanı qonaqlar Şuşanın Qala divarlarını,
Xan qızı Natəvanın sarayının qalıqlarını seyr ediblər,
Şəhər meydanına baş çəkiblər. Onlara Şəhər meydanı, orada Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət xadimləri
Xurşidbanu Natəvanın, Bülbülün, Üzeyir Hacıbəylinin
ermənilər tərəfindən güllələnmiş heykəlləri barədə
məlumat verilib.

Məlum olduğu kimi, dövlət başçımız
beynəlxalq təşkilatlara minalanmış ərazilərin
xəritələrini təqdim etməməsi səbəbindən
Ermənistana təsir göstərmələri üçün dəfələrlə
müraciətlər edib. Humanitar məsələlərin yerinə
yetirilməsinə gəldikdə isə müharibə bitdikdən
sonra Azərbaycan tərəfi əsir düşmüş erməni
hərbçilərinin hamısını Ermənistana təhvil verib.
Lakin, I Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş
dörd minə yaxın azərbaycanlının taleyi barədə
Azərbaycan dövləti dəfələrlə Ermənistandan
məlumat istəsə də, qarşı tərəf bu haqda heç nə
deməyib.
Prezident İlham Əliyev Şarl Mişellə
görüşündə Azərbaycan dövlətinin öz üzərinə
düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirdiyini bir
daha Avropa İttifaqının rəsmisinin diqqətinə
çatdırdı. Avropa rəsmisi Cənubi Qafqazda, xüsusilə, Azərbaycan – Ermənistan
münasibətlərində sülhün bərqərar olmasında göstərdiyi səylərə görə ölkə başçımıza
minnətdarlığını bildirdi.
Üçtərəfli görüşdə bir çox digər məsələlərin
də həllində razılığa gəlindi. Sərhəd məsələsi
ilə əlaqədar yaxın günlərdə yaradılacaq komissiyaların (onlar artıq yaradılıb) dövlətlərin
sərhədlərində birinci birgə iclasının keçirilməsi
nəzərdə tutulur. İclasda, ilk dəfə, sərhədlərin
delimitasiyası məsələsinə baxılacaq. Görüşdə
nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması,
Azərbaycanın Qərb hissəsi ilə Naxçıvan və
respublikamızdan Ermənistanın müxtəlif
ərazilərinə, habelə, hər iki ölkənin kommunikasiya infrastrukturu vasitəsilə beynəlxalq nəqliyyat
daşımalarının həyata keçirilməsi barədə razılığa
gəlindi. Beynəlxalq daşımalarda təhlükəsizliyin
təmin edilməsi, gömrük rüsumlarının tətbiqi
barədə də razılıq əldə olundu.
Gələcəkdə imzalanacaq sülh sazişinə
gəlincə, Prezident İlham Əliyev və Nikol
Paşinyan müzakirələrin davam etdirilməsi
barədə də razılığa gəldilər. Bu məqsədlə hər
iki dövlətin xarici işlər nazirlərinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətlərinin bu prosesləri davam
etdirmələri qərara alındı.

Qarabağda yaşayan etnik ermənilərin
təhlükəsizlik məsələsi də görüşdə müzakirə
olundu. Prezident İlham Əliyev Vətən
müharibəsi zamanı və postmüharibə dövründə
verdiyi açıqlamalarda hər zaman qeyd etmişdir
ki, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan
vətəndaşlarıdır. Ölkəmizdə yaşayan digər xalqların nümayəndələri ilə yanaşı, etnik ermənilərin
də hüquqları Azərbaycanın qanunları ilə
qorunacaq və gələcəkdə də onların təhlükəsiz
yaşamalarına zəmanət verilir.
Avropa rəsmisi Şarl Mişel üçtərəfli görüşün
yekunları barədə mətbuata açıqlamasında
“Dağlıq Qarabağ” deyil, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ifadəsini işlətməsi ermənilərə ağır
zərbə oldu. Avropalı diplomatın Qarabağın
statusu barədə fikir söyləməməsi, həmçinin
münasibətlərin normallaşmasına da Minsk qrupunun iştirakı barədə heç bir fikir bildirməməsi
də Azərbaycanın növbəti diplomatik uğuru
kimi dəyərləndirilməlidir. Görüşün nəticəsi bir
daha təsdiqlədi ki, Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti dövlət başçımızın irəli sürdüyü bütün
təşəbbüsləri dəstəkləyir.

Kamilə ƏLİYEVA,
Milli Məclisin deputatı,
BDU-nun kafedra müdiri, professor

Azərbaycanın dünya bazarlarının
təhlükəsizliyinə töhfələri ABŞ
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir
Azərbaycanın son təxminən 18-19 il ərzində həyata keçirdiyi dövlət siyasəti
istər ölkə daxilində, istərsə də beynəlxalq aləmdə geniş rezonans doğurur.
Ölkə həyatının bütün sahələrini əhatə edən islahatlar, 2020-ci ilin payızında
BMT qətnamələrinin yerinə yetirilməsi ilə ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması və ardınca Qarabağda genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işlərinə start
verilməsi, eləcə də Bakının Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfələr verməsi,
şübhəsiz ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə çox müsbət çalarlar əlavə edib.
Bütün bunlar isə, təbii ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin formalaşdırdığı, Prezident İlham Əliyevin uğurla həyata keçirdyi daxili və xarici siyasətin
bəhrələridir.
Bu günlərdə ABŞ Prezidenti Cozef
Baydenin Müstəqillik Günü münasibətilə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik
məktubu göndərməsi də rəsmi Bakının həyata
keçirdiyi siyasi kursun düzgünlüyünü göstərir.
Azərbaycan ABŞ-la daim sıx siyasi-iqtisadi
münasibətlərdə olub. Elə ABŞ Prezidentinin
təbrik məktubunda da bu barədə də qeyd
edilir. Prezident Bayden yazır ki, Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan Respublikası
arasında diplomatik münasibətlərin
qurulmasından ötən 30 il ərzində enerji
mənbələrinin şaxələndirilməsi və beynəlxalq
təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıq öz
bəhrəsini verir, Azərbaycan Avropa və dünya
bazarlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması
və sabitləşdirilməsində önəmli rol oynayır.
Məktubda daha sonra deyilir:
“Azərbaycanın Ukraynanın suverenliyinə
dəstəyi, habelə Ukraynaya göstərdiyi humanitar və enerji sahəsində yardımı vacib
ismarış verir. Biz, həmçinin Sizin terrorizmə
qarşı qlobal mübarizəyə verdiyiniz əhəmiyyətli
töhfələrinizi təqdir edirik. İndi Cənubi Qafqazda davamlı sülhə nail olmaq üçün mühüm
imkana bəslənən ümid zamanıdır. Amerika
Birləşmiş Ştatları bütün Qafqaz və Trans
– Xəzər regionunun çiçəklənməsinə imkan
verəcək Azərbaycan ilə Ermənistan arasında
diplomatik təmasların intensivləşdirilməsinə
və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası əlaqələrinin qurulmasına kömək
etməyə hazırdır. Biz Azərbaycanı bütün
azərbaycanlıların hüquq və fundamental
azadlıqlarını qoruyan demokratik idarəetmə və
islahatlar istiqamətində məqsədyönlü addımlar
atmağa dəvət edirik”.
ABŞ Prezidenti qeyd edib ki, Rusiyanın
Ukraynaya qarşı müharibə ilə beynəlxalq
təhlükəsizliyin əsas sütunlarını sıradan çıxarmağa çalışdığı qlobal qeyri-sabitlik dönəmində
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın
müstəqilliyi və suverenliyinə öz dəstəyini bir
daha təsdiqləyir.

Məktubda, həmçinin ABŞ-ın qarşıdan
gələn illər və onilliklərdə Azərbaycanla
münasibətləri daha da genişləndirmək arzusu
ifadə olunub. Təbii ki, Vaşinqtonun rəsmi Bakı
ilə münasibətləri gücləndirmək istəyi ölkəmizin
demokratiya, insan haqlarına hörmət yolu ilə
inamla irəliləməsi, iqtisadi, sosial, idarəetmə
və digər sahələrdə genişmiqyaslı islahatlar
həyata keçirməsi ilə bağlıdır. Son 30 ildə,
Azərbaycan ABŞ-la, eyni zamanda, müdafiə
və təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi, sülhyaratma əməliyyatları, terrorizmə qarşı mübarizə
və digər sahələrdə də əməkdaşlıq edib. Bu
əməkdaşlıq daim qarşılıqlı hörmətə və etimada əsaslanıb.
Əminik ki, Azərbaycan həmişə olduğu kimi,
bundan sonrakı illərdə də həm ABŞ-la, həm
də digər tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlığını davam etdirəcək və bundan bütün tərəflər fayda
görəcək.

Arzuman MURADLI,
politoloq, iqtisad elmləri üzrə
fəlsəfə doktoru
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Vaşinqton – Bakı əməkdaşlığı regionda
sülhə və sabitliyə stimul yaradır
Azərbaycan ilə Birləşmiş Ştatların
ikitərəfli müstəvidə olduğu kimi,
çoxtərəfli əsasda da vacib məsələlərin
həlli istiqamətində birgə fəaliyyəti
təqdirəlayiqdir. Bu baxımdan enerji
təhlükəsizliyi, beynəlxalq təhlükəsizlik,
terrorizmə qarşı mübarizə tərəfdaşlığımızı
səciyyələndirən aparıcı sahələr sırasındadır.

Delimitasiya prosesinin yekunlaşması
Qarabağın bərpasını sürətləndirəcək

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
ABŞ Prezidenti Cozef Baydenə 22 mart
2022-ci il tarixli məktubundan

Azərbaycanın sivil, dünyəvi, demokratik
dövlət quruculuğu yolunu uğurla davam
etdirməsi, müstəqil xarici siyasət yürütməsi,
heç bir ölkənin daxili işlərinə qarışmaması,
cəmiyyətin daha da demokratikləşdirilməsi
üçün köklü islahatlar aparması gənc
müstəqil dövlətimizin beynəlxalq aləmdəki
nüfuzunu gündən-günə artırır. Dünyanın
aparıcı beynəlxalq təşkilatlarının və böyük
dövlətlərin müasir Azərbaycan həqiqətlərini
yüksək qiymətləndirməsinin əsas səbəbləri
də məhz bu prinsiplərdir.
Təsadüfi deyil ki, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Prezidenti Cozef Bayden
ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edən əlamətdar günlərin hamısında Prezident İlham Əliyevə məktub
göndərir, onu və xalqımızı təbrik edir,
hərtərəfli əməkdaşlığın, ölkələrarası
münasibətlərin böyük perspektivi olduğunu dilə gətirir.
Fikrimizcə, cənab Baydenin
dövlət başçımıza göndərdiyi 20 may
tarixli təbrik məktubu onun əvvəlki
məktublarına nisbətən daha genişmiqyaslı məsələləri əhatə etdiyinə,
eləcə də, Azərbaycanın bölgədə
yaratdığı yeni reallıqların yüksək
qiymətləndirilməsinə görə xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Ağ ev rəhbəri
xatırladır ki, ötən 30 il ərzində enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi və
beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində
əməkdaşlığımız tarixin mühüm anında öz bəhrəsini verir, Azərbaycan
Avropa və dünya bazarlarının enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunması və
sabitləşdirilməsində önəmli rol oynayır.
Təbii ki, bu gün dünyanın bütün
siyasi və hərbi mərkəzlərinin diqqəti
postsovet məkanının ən dəhşətli
münaqişəsinə çevrilmiş Rusiya – Ukrayna müharibəsinə yönəlib. Azərbaycan
da bu münaqişənin tezliklə və sülh
yolu ilə həll edilməsinə çalışanların
yanındadır. Yeri gəlmişkən, dövlət
başçımız ötən ay ADA Universitetində
keçirilən “Cənubi Qafqaz: İnkişaf və
əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq konfransda Böyük Britaniyanın Henri Cekson
Cəmiyyətinin strateji münasibətlər üzrə
meneceri Alyona Hlivkonun “Bu gün
Sizin Ukrayna üçün şəxsi məsləhətiniz
nə ola bilər?”– sualını cavablandırarkən
bütün dünyanın məmnun qaldığı fikirləri
səsləndirmişdi: “Bizim Rusiya ilə yaxşı
münasibətlərimiz var. Eyni zamanda,
Ukrayna ilə də yaxşı münasibətlərimiz
var. Beynəlxalq hüququn prinsipləri
siyasi seçimlərə əsaslanaraq təfsir
edilməməlidir... Özünü müdafiə etmək

əzmi olan ölkənin xalqını sən heç vaxt
məğlub edə bilmərsən. Bu, yalnız
müvəqqəti ola bilər. Biz bunu nümayiş
etdirdik. İndi mən fəxr edirəm ki, biz
Ukraynanın və digər ölkələrin ərazi
bütövlüyünü açıq şəkildə dəstəkləyirik,
böyük ağacların arxasında gizlətmirik.
Nə demək istədiyimizi deyirik”.
Dövlət başçımızın bu qətiyyətini
yüksək qiymətləndirən ABŞ P
 rezidenti
yazır: “Azərbaycanın Ukraynanın
suverenliyinə dəstəyi, habelə Ukraynaya göstərdiyi humanitar və enerji
sahəsində yardımı vacib ismarıc
verir. Biz, həmçinin Sizin terrorizmə
qarşı qlobal mübarizəyə verdiyiniz
əhəmiyyətli töhfələrinizi təqdir edirik... Rusiyanın Ukraynaya qarşı
müharibə ilə beynəlxalq təhlükəsizliyin
əsas sütunlarını sıradan çıxarmağa çalışdığı bu qlobal qeyri-sabitlik
dönəmində Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın müstəqilliyi və
suverenliyinə öz dəstəyini bir daha
təsdiq edir. Biz qarşıdan gələn illər və
onilliklərdə münasibətlərimizi daha da
genişləndirmək arzusundayıq”.
Xatırladaq ki, cənab Bayden
Azərbaycan Prezidentinə 20 mart
2022-ci il tarixli təbrik məktubunda
da Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar
olunması məsələsini qaldırmışdı: “Bu il
Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında
diplomatik münasibətlərin 30 illiyidir.
Bu ildönümünü qeyd etdiyimiz bir
zamanda administrasiyam Cənubi Qafqazda demokratiya, sülh və tərəqqini
dəstəkləməyə davam edəcəkdir. Biz,
həmçinin ortaq təhlükəsizlik narahatlıqlarını həll etmək, regional barışığa
təşviq etmək və iqtisadi əməkdaşlıq
üçün yeni imkanları araşdırmaq
məqsədilə Azərbaycanla birgə
işləyəcəyik”.
Bəli, Ağ ev rəhbəri gələcək illərdə
də Azərbaycanla birgə işləmək istəyini
dilə gətirir. Çünki Azərbaycanın indiki
müstəqil dövlətinin yaşı az olsa da,
bizim uzun əsrlərin yaddaşına yazılmış

İndi Cənubi Qafqazda davamlı sülhə nail olmaq üçün mühüm
imkana bəslənən ümid zamanıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları
bütün Qafqaz və Trans–Xəzər regionunun çiçəklənməsinə imkan verəcək Azərbaycan ilə Ermənistan arasında diplomatik
təmasların intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi,
nəqliyyat və insanlararası əlaqələrinin qurulmasına kömək etməyə
hazırdır.

dövlətçilik tariximiz vardır. Yəni
ermənilər kimi ordan-burdan yığışıb
özgə torpaqlarında dövlət yaratmamışıq. Bu isə indiki Azərbaycanın
mükəmməl siyasətə, diplomatiyaya,
parlamentarizmə, demokratiyaya,
sədaqətli əməkdaşlıq təcrübəsinə malik
olduğunun göstəricisidir. Bu faktları
beynəlxalq aləmdə hamının bilməsinin
və yüksək qiymətləndirməsinin
nəticəsidir ki, ölkəmizin nüfuzu durmadan artır.
ABŞ rəhbərliyi onun fərqindədir
ki, Azərbaycan heç bir ölkənin daxili işlərinə qarışmır və heç kəsə
ərazi iddiası yoxdur. Üstəlik, rəsmi
Bakı beynəlxalq aləmdəki müharibə
və münaqişələrin sülh yolu ilə həll
edilməsinə daim öz töhfələrini vermişdir. Bundan başqa, dünyanın hansı
guşəsində baş verməsindən asılı olmayaraq, bütün antiterror aksiyalarda daim
haqqın, ədalətin tərəfində olmuşuq.
Mövcud olduğu bütün dövrdə xəyanət,
satqınlıq, terror, təxribat, separatçılıq və istənilən dövlətə düşmənçilik
edən Ermənistan isə regionun bütün
ölkələrinə qarşı ərazi iddialarından əl
çəkə bilmir. Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdəki nüfuzunun artmasının əsas
səbəblərindən biri də məhz Bakı ilə
İrəvanın yeritdiyi xarici siyasətdəki bu
fərqlərdir.

Azərbaycanın çoxtərəfli və balanslaşdırılmış xarici siyasət
kursunda dünyanın ən qüdrətli ölkələrindən biri olan ABŞ-la
münasibətlərin möhkəmləndirilməsi xüsusi prioritet təşkil edir.
Rəsmi Bakı bu dövlətlə əməkdaşlığın inkişafına hər zaman xüsusi
önəm verir. Ölkələrimiz arasında enerji, nəqliyyat, infrastruktur,
kommunikasiya və digər sahələrdə güclü təmaslar mövcuddur.
Azərbaycanın Amerika ilə münasibətlərinin son illərdə strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə qədər yüksəlməsi diqqət çəkir.
böyük dəyər verirdiyini vurğulayıb. Belə
bir yanaşma Cozef Baydenin Prezident
İlham Əliyevə Müstəqillik Günü
münasibətilə Amerika xalqı adından
təbrik məktubunda da öz ifadəsini tapıb.
ABŞ Prezidenti məktubunda bildirib:
“Biz bu il Amerika Birləşmiş Ştatları
ilə Azərbaycan Respublikası arasında
diplomatik münasibətlərin qurulmasının
30 illiyini qeyd edirik. Ötən 30 il ərzində
enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi və
beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində
əməkdaşlığımız tarixin mühüm anında
öz bəhrəsini verir, Azərbaycan Avropa
və dünya bazarlarının təhlükəsizliyinin
təmin olunması və sabitləşdirilməsində
önəmli rol oynayır...”.
Cozef Baydenin bu fikirləri onu
göstərir ki, respublikamızla ABŞ
arasında strateji əməkdaşlıq davamlı
inkişafdadır və beynəlxalq aləmdə
güclü təsir imkanlarına malik olan,
dünyanın super dövləti sayılan ABŞ-la
qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi
Azərbaycanın xarici siyasətində zəruri
istiqamətlərdən biridir.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
ayrı-ayrı vaxtlardakı çıxışlarında Amerikanın Azərbaycanın enerji layihələrinə

Ermənistandan gələn müsbət siqnallar
isə yaradılacaq delimitasiya komissiyasının
tərkibinin müəyyən edilməsidir. Məlum olduğu
kimi, Prezident İlham Əliyev mayın 22-də
Brüsselə səfər edib, orada Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan
baş naziri ilə görüş keçirib. Dövlətimizin başçısı
Azərbaycanın yaradılacaq birgə komissiyanın
tərkib hissəsini, eyni zamanda, sülh
müqaviləsinin hazırlanması üçün işçi qrupun
heyətini müəyyən etdiyini, danışıqlara tam hazır
olduğunu bildirib.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan həm üçtərəfli
bəyanatın, həm də verdiyi sözlərin, imzaladığı
müqavilələrin müddəalarını icra etmək
niyyətində olduğunu artıq sübut edib. Belə ki,
Azərbaycan nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması,
delimitasiya prosesinin başlanması, eləcə də
regionda davamlı sabitliyi təmin edəcək sülh
müqaviləsinin hazırlanması məsələsində üstünə
düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirib.
Əlbəttə, Azərbaycanın işğaldan azad
edilmiş torpaqlarını bərpa etdiyini nəzərə
alsaq, deyə bilərik ki, delimitasiya prosesinin

ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə
təbrik məktubundan
20 may 2022-ci il.
Tarixi materiallardan da məlum
olduğu kimi, son 30 il ərzində
Azərbaycan və ABŞ arasındakı
münasibətlər qarşılıqlı hörmət və
əməkdaşlıq prinsipləri çərçivəsində
inkişaf yolu keçib. Konkret bir faktı yada
salaq. 1994-cü ildə imzalanan tarixi
“Əsrin müqaviləsi”ndən sonra ABŞ və
Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr
dərinləşib. 44 günlük müharibədən sonra yaranmış mərhələdə azad olunmuş
ərazilərdə böyük layihələrin icrasında
ABŞ şirkətlərinin fəal iştiraka göstərdiyi
maraq da xüsusilə qabardılmalı
məqamlardandır.
Xüsusilə qeyd etmək istədiyimiz
məqamlardan biri də odur ki, dövlət
başçımızın Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti cənab Cozef Baydenə
22 mart 2022-ci il tarixli məktubunda
da Bakı – Vaşinqton əməkdaşlığının
çoxvektorluluğundan söz açılmışdır:
“Məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm ki,
ötən otuz ildə ölkələrimiz arasında uğurlu ikitərəfli münasibətlər formalaşmışdır.
Bu dövr ərzində çoxşaxəli səmərəli
fəaliyyətimiz qarşılıqlı investisiya yatırımı, ölkənizi təmsil edən yüzlərlə şirkətin
Azərbaycanın iqtisadi həyatında fəal
iştirakı ilə müşayiət olunmuşdur”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

ABŞ Azərbaycanın təşəbbüslərini yüksək dəyərləndirir

Qeyd edim ki, son 18 il ərzində
dünyanın fövqəldövlətinə rəhbərlik edən
prezidentlər və onların administrasiyaları tərəfindən Azərbaycana yüksək
ehtiramla yanaşılıb.
ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin
Müstəqillik Günü münasibətilə
Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı
məktubda da bu, aydın nəzərə çarpır. Belə bir diqqət, eyni zamanda,
iki ölkə arasında sıx münasibətlərin
yüksək səviyyəsinin göstəricisi hesab
olunur. Rəsmi Vaşinqton Azərbaycanı
Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi
qəbul edərək, həm regional, həm də
qlobal problemlərin həllində onu yaxın
tərəfdaşı kimi yüksək qiymətləndirir.
Yeri gəlmişkən, ABŞ Prezidenti
Cozef Bayden ölkəmizə hər zaman xoş
münasibət nümayiş etdirib. Dövlətimizin
başçısı İlham Əliyev çıxışlarının birində
hələ 2016-cı ildə Vaşinqtonda olarkən,
o zaman vitse-prezident vəzifəsində
çalışan Cozef Baydenlə görüşünü,
ikitərəfli gündəliyə daxil olan mövzuların
müzakirəsini xatırlayaraq, onun həmin
vaxt regionun problematikasına dair
dolğun məlumatı olduğunu və ölkəsi ilə
Azərbaycan arasında münasibətlərə

Görünür Ermənistan tərəfi gec də olsa, Prezident İlham Əliyevin və
Azərbaycanın bu çağırışına müsbət cavab vermək niyyətindədir. İstər mediada, istər rəsmi dövlət qurumlarının və Prezidentimizin açıqlamalarında
Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı qətiyyətli mövqe nümayiş etdirdiyini, ilk
gündən nə deyibsə, həmin şərtlərə əməl etdiyini aydın şəkildə görmək mümkündür. Delimitasiya prosesinin hətta müharibədən il yarım keçməsinə baxmayaraq, nəinki tamamlanmaması, heç başlamamasının səbəbi isə Ermənistan
tərəfinin göstərdiyi qətiyyətsizlik idi. Belə ki, ermənilər öz xislətlərinə uyğun
olaraq, bu prosesin onların öhdəsinə düşən hissəsinə gah razılıq verir, gah da
tərəddüd edirdilər.

verdiyi dəstəyi yüksək dəyərləndirib.
Ölkə rəhbəri ötən əsrin 90-cı illərinin
ortalarında Türkiyə ilə birgə ABŞ-ın
Bakı – Tbilisi – Ceyhan neft boru
xəttinə verdiyi dəstəklə Azərbaycanın
müstəqillik illərində ilk böyük enerji
layihəsinin həyata vəsiqə qazanmasını sürətləndirdiyini qeyd edib. Yeri
gəlmişkən, sirr deyil ki, o zaman bu
layihə ilə bağlı dövlətimizə qarşı açıq
və gizli təhdidlər olub. Buna baxmayaraq, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
həm “Əsrin müqaviləsi”ni, həm də
Bakı –Tbilisi – Ceyhan boru xəttinin
tikintisi ilə bağlı zazişi imzalayıb.
Prezident İlham Əliyev isə ulu öndərin
uzaqgörən siyasətini davam etdirərək,
Bakı – Tbilisi – Ceyhan boru xəttinin
fəaliyyətə başlamasını, o cümlədən,
“Əsrin müqaviləsi”nin növbəti 25 il üçün
də uzadılmasını gerçəkləşdirib. Rəsmi
Vaşinqton isə Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycan dövlətinin gücləndirilməsinə
xidmət edən bu siyasətini dəstəkləyib.
ABŞ-ın Azərbaycanla ikitərəfli
əməkdaşlığa olan marağı yalnız
ölkəmizin strateji-coğrafi mövqeyə
malik olması və zəngin karbohidrogen
ehtiyatları ilə deyil, həm də möhkəm

siyasi sabitliyə, demokratik inkişafa,
beynəlxalq birliklə fəal inteqrasiyaya söykənən milli dövlətçilik kursunun dönməzliyi ilə əlaqədardır. Bu
iki dövlətin strateji müttəfiqliyinin
getdikcə yaxşılaşması, əməkdaşlığın
genişlənməsi və əlaqələrin
möhkəmlənməsi bütövlükdə, Cənubi
Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin, qlobal
enerji və kommunikasiya layihələrinin
həyata keçirilməsi baxımından çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Cozef Bayden məktubunda,
həmçinin bildirib ki, indi Cənubi
Qafqazda davamlı sülhə nail olmaq
üçün mühüm imkana bəslənən ümid
zamanıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün Qafqaz və Trans – Xəzər
regionunun çiçəklənməsinə imkan
verəcək Azərbaycan ilə Ermənistan
arasında diplomatik təmasların
intensivləşdirilməsinə və Azərbaycanın
iqtisadi, nəqliyyat və insanlararası
əlaqələrinin qurulmasına kömək etməyə
hazırdır.
Beləliklə, ABŞ-la münasibətlərin
yüksək səviyyəyə qaldırılmasında
şübhəsiz ki, ölkəmizin demokratik dünyaya inteqrasiyası istiqamətində atdığı
davamlı addımlar mühüm rol oynayır.
Digər tərəfdən, ölkəmizin Avropanın
enerji təchizatı sahəsində əhəmiyyətli
rolu da Azərbaycanla ABŞ arasındakı
münasibətlərin daha da dərinləşməsinə
önəmli təsir göstərir.

Qasım HACIYEV,
AMEA Qafqazşünaslıq
İnstitutunun şöbə müdiri,
tarix elmləri doktoru

tez bir zamanda yekunlaşması bu işlərin də
sürətlənməsinə imkan yaradacaq. Təbii ki,
qarşıda görüləcək çox iş var. Təsəvvür edin,
dünya son 30 ildə özünün ən sürətli inkişaf
mərhələsində olarkən, Cənubi Qafqazda
erməni işğalı altında olan torpaqlarımız
nəinki bu inkişafdan geri qalıb, hətta, sözün
həqiqi mənasında, viran edilib. Biz işğaldan
azad edilən ərazilərimizdə qarşılaşdığımız
mənzərəni, əsrlər əvvəl tərk edilən qədim
yaşayış məntəqələrinə bənzədirik. Bu isə o
deməkdir ki, yeniləşmə prosesi həm də aradan
keçən 30 ilə yaxın müddəti kompensasiya
etməlidir. Bu baxımdan işlərin uzadılması,
delimitasiya prosesinin ləngiməsi bir çox
cəhətdən ölkəmizin və regionun, o cümlədən,
Ermənistanın əleyhinədir.
Bütün bu səbəbləri nəzərə aldıqda
Ermənistanın üçtərəfli bəyanatın müddəalarına
əməl etməsinin nə qədər önəmli olduğunu

anlaya bilirik. Prezident İlham Əliyev birgə
komissiyanın yaradılması, prosesin tezliklə
yekunlaşması və davamlı sülhün təmin edilməsi
üçün xarici dövlətlərin, xüsusən də region
ölkələrinin, o cümlədən, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların Ermənistana təzyiq göstərməli
olduğunu qeyd edərək bildirir ki, bu, təkcə
bizdən asılı deyil. Burada qeyd edilməli ən
önəmli məsələlərdən biri də odur ki, delimitasiya
prosesinin uzadılması, ləngidilməsi həm də
bölgədə sülhün təmin edilməsinə əngəl törədir.
Bu fürsətdən istifadə edib zaman-zaman
səslərini yüksəltməyə çalışan revanşistlər isə
“dəmir yumruğun” kölgəsində itir-batır, səslərini
kəsirlər. Bu da bizə Vətən müharibəsindən
əvvəl erməni əsgərlərinin atəşkəsi pozması
zamanı tez-tez eşitdiyimiz o məşhur cümləni
xatırladır: “Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub”.
Qeyd edək ki, mayın 23-də Prezident
İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğana zəng edib, Brüsseldə keçirilən
görüşlər barədə qardaş ölkənin liderinə
məlumat verib.
Ümumiyyətlə, budəfəki Brüssel görüşünün
gündəliyində olan əsas məsələlər
Azərbaycan ilə Ermənistan
arasında davamlı sülhün təmin
edilməsi üçün müqavilənin
hazırlanması, Azərbaycanın təklif
etdiyi 5 prinsip, nəqliyyat-logistika
dəhlizlərinin açılması və ən
önəmlisi sərhədlərin delimitasiyası
prosesi olub.
Dövlətimizin başçısı bu
görüşün nəticələrini yüksək
qiymətləndirdiyini qeyd edərək
bildirib ki, tərəflər Zəngəzur
dəhlizinin açılması, eləcə də
dəmir yolu və avtomobil yollarının
çəkilməsi barədə razılığa gəliblər.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Prezident
İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası ilə
Ermənistn Respublikası arasında dövlət
sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət
Komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam
imzalayıb. Telefon danışığı zamanı bu barədə
də məlumat verən dövlət başçısı qeyd edib ki,
bu sayədə proses daha da sürətlənəcək.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
da, öz növbəsində, görüşdə əldə edilən müsbət
nəticələrdən məmnun qaldığını bildirib.
Qeyd etdiyimiz kimi, delimitasiya prosesi
nə qədər tez yekunlaşsa, bölgədə davamlı
sülhün təmin edilməsi də bir o qədər tezləşər
və asanlaşar. Bu isə təkcə Azərbaycanın
deyil, ümumilikdə regionun nəqliyyat-logistika
perspektivlərini artıracaq, iqtisadiyyata mühüm
töhfə verəcək.

İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”

Ağ evin Azərbaycana diqqət və
marağının artması təbiidir
Məlum olduğu kimi, ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevə məktub ünvanlayaraq, ölkəmizi və xalqımızı 28 May – Respublika
Günü münasibətilə təbrik edib. Məktubda iki ölkə arasında mövcud
əlaqələrə yüksək qiymət verilib və gələcəkdə hərtərəfli əmakdaşlığı daha da
gücləndirmək niyyəti açıqlanıb.
Fikrimcə, çağdaş dünyanın super dövləti
olan Birləşmiş Ştatların müstəqil Azərbaycana
diqqət və marağının artması təbiidir. Çünki
bu gün Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə
Azərbaycan regionun iqtisadi və hərbi cəhətdən
ən güclü ölkəsinə çevrilib. Ölkəmiz olduqca
vacib geosiyasi məkanda yerləşir və son illər
mühüm kommunikasiyaların mərkəzinə çevrilib.
Xatırladaq ki, Azərbaycan ilə ABŞ arasında
tərəfdaşlığın 30 ildən artıq bir tarixi vardır. Bu
illər ərzində ölkələrimiz arasında bərabərlik,
qarşılıqlı hörmət və enerji təhlükəsizliyi,
sülhməramlı əməliyyatlar, terrorla mübarizə və
digər sahələr daxil olmaqla uğurlu əməkdaşlıq
ənənələri formalaşıb.
Qeyd edək ki, iki ölkə arasında siyasi
əlaqələr dinamik olaraq inkişaf edir. Belə ki,
ABŞ Azərbaycanın müstəqilliyini 25 dekabr
1991-ci ildə tanıyıb, diplomatik münasibətlər isə
28 fevral 1992-ci ildə qurulub. Azərbaycanın
ABŞ-da səfirliyi 6 mart 1992-ci ildən, ABŞ-ın
Azərbaycanda səfirliyi isə 16 mart 1992-ci ildən
fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikası və Amerika
Birləşmiş Ştatları arasında bu vaxta qədər 86
sənəd imzalanıb və genişmiqyaslı əməkdaşlıq
üçün müvafiq normativ-hüquqi baza yaradılıb.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində
Azərbaycan – ABŞ parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupu 1997-ci ildən fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanla ABŞ arasında müdafiə
və təhlükəsizlik sahələrində də əməkdaşlıq
durmadan inkişaf edir. Belə ki, 31 iyul 1997-ci
il tarixli “Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ
arasında müdafiə və hərbi sahələrdə gələcək
münasibətlərə dair Birgə Bəyanat” və 30 iyun
2000-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası ilə
ABŞ arasında müdafiə və hərbi sahələrdə
əməkdaşlığa dair Birgə Bəyanat” ikitərəfli hərbi

əlaqələrin inkişafına təkan verib.
Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycanla ABŞ
arasında iqtisadi əlaqələr daim yüksələn xətt
üzrə inkişaf edir. Azərbaycan hazırda Cənubi
Qafqazda ABŞ-ın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır.
Regionda birbaşa xarici sərmayələr ən çox
Azərbaycana yatırılıb. Ölkəmizdə 300-dən çox
Amerika şirkəti qeydiyyatdan keçib.
2020-ci ilin payızında Azərbaycan Ordusu
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə öz torpaqlarını işğalçı Ermənistandan azad
edərək regionda tarixi ədaləti bərpa edib.
Bununla da Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar
yaranıb. Ağ ev Azərbaycan dövlətinin regionda
sülhün bərqərar olunması istiqamətindəki gərgin
səylərini dəstəkləyir.
Düşünürəm ki, Azərbaycanla ABŞ a
 rasında
əməkdaşlıq qarşıdakı illər ərzində daha da
güclənəcək. Bu, hər iki dövlətin və xalqlarımızın
mənafeyinə uyğundur.

Əfrahim TƏHMƏZOV,
politoloq, ehtiyatda olan
ədliyyə polkovniki
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Vatikanla əməkdaşlıq dinlərarası
dialoqun inkişafına töhfə verir
Məktubda 2008-ci ildə Bakıda
Katolik Kilsəsinin açılışı, 2012-ci ildə
isə Vatikanda ilk dəfə müsəlman
ölkəsinə – Azərbaycana həsr olunmuş
sərgi keçirilməsi xatırlanır və bunların dinlərarası və mədəniyyətlərarası
anlaşmanın təşviqi, ümumbəşəri
dəyərlərin qorunub saxlanması, insanlar arasında həmrəyliyin bərqərar
olması istiqamətində əməkdaşlığın və
birgə səylərin təzahürü olduğu bildirilir.
Heydər Əliyev Fondu ilə Müqəddəs
Taxt – Tac arasında formalaşmış
səmərəli əməkdaşlığı xüsusi vurğulayan dövlət başçımız fond tərəfindən
Vatikanda bir sıra bəşəri əhəmiyyət
daşıyan layihələrin reallaşdığını qeyd
edərək, multikultural dəyərlərə sadiq
olan və bu dəyərləri təşviq edən ölkə
kimi Azərbaycanın ənənəvi rolunu
diqqətə çatdırıb.
Xalqımız tarixən xeyriyyəçilik
etməyi, başqa xalqların
nümayəndələrinə dayaq olmağı, onlara
humanist münasibət göstərməyi sevib.
Nə xoş ki, ulularımızın xeyriyyəçilik
ənənələri dövlətimiz tərəfindən bu gün
də davam etdirilir. Heç kimə sirr deyil
ki, bir sıra sosial – mədəni layihələrin
həyata keçirilməsində Heydər Əliyev
Fondunun, onun rəhbəri UNESCO
və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri,
Azərbaycanın Birinci vitse – prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
misilsiz xidmətləri var. Onun rəhbərliyi
ilə Heydər Əliyev Fondu nəinki
Azərbaycanda, hətta onun hüdudlarından kənarda irimiqyaslı layihələr
həyata keçirir, məktəblər tikir, təmirə
ehtiyacı olan binaları təmir etdirir.
Qeyd etdik ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın
təşəbbüsü ilə fondun tarixi, mədəni və
dini irsin qorunmasına xidmət edən
layihələri Azərbaycanın sərhədləri ilə
məhdudlaşmır. Bu, həqiqətən danılmaz faktdır. Artıq on ildən çoxdur ki,
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
Vatikanda və Romada mühüm tarixi
əhəmiyyət daşıyan dini abidələr bərpa
edilir. Həmin layihələr Azərbaycan –
Vatikan əlaqələrinin inkişafında xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Bu əməkdaşlıq
dinlər və mədəniyyətlər arasında
platformaya mühüm töhfələr verir,
Azərbaycanın bu sahədəki fəaliyyəti
üçün böyük önəm daşıyır.
Fondla Vatikan arasındakı uğurlu
əməkdaşlıq mədəni irsin qorunmasına
xidmət etməklə yanaşı, dinlərarası
dialoqun inkişafına da töhfə verir. Mehriban xanım Əliyeva dörd il
əvvəl Vatikana səfəri çərçivəsində
Müqəddəs Taxt – Tac ilə əməkdaşlığın
genişləndirilməsi istiqamətində aparılan müzakirələr zamanı demişdir:
“Azərbaycanda məskunlaşan xalqlar
arasında həmişə dostluq və qardaşlıq münasibətləri olub. Çoxsaylı dini
konfessiyaların mövcud olması bizim
böyük sərvətimizdir. O cümlədən
Müqəddəs Marçellinio və Pietro
katakombalarının bərpası Müqəddəs
Taxt – Tacın və Azərbaycanın müştərək
layihəsinin tərkib hissəsidir. Bizim
fondumuz bu müştərək işi gələcəkdə
davam etdirməyə həmişə hazır olacaq”.
Taxt – Tacla əməkdaşlıq
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə Müqəddəs Marçellinio
və Pietro katakombaları bərpa edilib.
İctimaiyyət möhtəşəm freskaları restavrasiya olunmuş həmin katakombaları artıq ziyarət edə bilirlər. Həmçinin
Müqəddəs Sebastian Bazilikasında
yeni muzey yaradılıb və sarkofaqlar
restavrasiya edilərək həmin muzeydə
qorunur. Muzey hazırda ziyarətçilər

Azərbaycan Respublikası ilə Müqəddəs Taxt –Tac arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi ilə
əlaqədar dövlət başçımızın Roma Papası Fransisk Həzrətlərinə
göndərdiyi məktubda deyilir: “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 Zati
– müqəddəslərinizin 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”.
üçün açıqdır. Katakombaların bərpası
işlərinə 2016-cı ildə başlanılan
Müqəddəs Sebastian Bazilikası IV
əsrdə inşa edilib. Ümumilikdə, katakombalarda bütün xristian dünyası
üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan 8
minə yaxın sərdabə yerləşir. İtaliyalı
arxeoloq Barbara Matzei katakombaların bərpası işlərinin mükəmməl həyata
keçirildiyini deyib. Layihələr zamanı
bərpa işlərinə beynəlxalq ekspertlər də
cəlb olunub. Azərbaycanın Birinci vitse –
prezidenti Mehriban Əliyeva burada sarkofaqların restavrasiya edilərək qorunduğu muzeyin təşkilinə yaxından dəstək
göstərib. 2018-ci ilin sentyabrında isə
Mehriban xanım Əliyeva katakombaların açılış mərasimində iştirak edərkən
deyib: “Dünya mədəniyyəti, xüsusilə də
xristianlar üçün böyük mənəvi dəyəri
olan katakombaların müsəlman ölkəsi
Azərbaycanın Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən bərpa edilməsi ölkənizin
dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi töhfədir”.
Hazırda muzeydə Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi ilə bərpa olunmuş 150 sarkofaq və ya onların
fraqmentlərindən ibarət eksponatlar
nümayiş olunur. Yer altında dörd
mərtəbədən ibarət katakombada
isə fondun dəstəyi ilə restavrasiya olunmuş, eramızın IV əsrinə aid
sarkofaq və barelyeflər yerləşir.
İncildən səhnələrin yer aldığı barelyef
erkən xristianlıq dövrü üçün mühüm
abidələrdən sayılır. Onu da qeyd edək
ki, əvvəllər Romada Müqəddəs Sebastian kilsəsinin altında yerləşən dəfn

qalereyalarına katakombalar deyilirdi.
Buradakı bəzi abidələrin yaşı III əsrə
gedib çıxır.
Heydər Əliyev Fondu Müqəddəs
Pyotr Kilsəsinin Bazilikasındakı “Roma
Papası I Leon ilə Hun imperatoru Atillanın görüşü” barelyefinin bərpası işlərini
2020-ci ildə başa çatdırıb. Layihə 2019cu ilin fevral ayında fond ilə Müqəddəs
Pyotr Kilsəsi arasında imzalanmış
müqaviləyə əsasən həyata keçirilib.
Xatırladaq ki, 2020-ci il fevralın 22-də
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Vatikana səfər çərçivəsində “Roma
Papası I Leon ilə Hun imperatoru Atillanın görüşü” barelyefinin də yerləşdiyi
Müqəddəs Pyotr Kilsəsinin Bazilikası
ilə tanış olublar.
Mehriban xanım Əliyevanın nəcib
təşəbbüsü ilə hazırda Vatikanda bu
istiqamətdə əməkdaşlığın növbəti
mərhələsi icra edilir. Ötən ilin martında
Heydər Əliyev Fondu və Müqəddəs
Taxt – Tacın Müqəddəs Arxeologiya
Şurası arasında Müqəddəs Komodilya
katakombalarının bərpasına dair yeni
əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb.
Məqsəd indiyədək ictimaiyyət üçün
qapalı olan bu katakombaları bərpa
edərək ziyarətçilərin istifadəsinə
verməkdir. Bərpa işləri bu tarixi abidəyə
ictimaiyyətin və turistlərin marağını artıracaq, eləcə də, bu abidənin gələcək
nəsillər üçün qorunub saxlanmasını
təmin edəcək. Bu mənada deyə bilərik
ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
aparılan işlər dini və mədəni irsin qorunub saxlanmasında mühüm əhəmiyyət
daşıyır.

Azərbaycanın Birinci vitse – prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
həyata keçirilən layihələr müqəddəs
Taxt –Tacda çox yüksək qiymətləndirilir.
Bu işlər fondun ümumbəşəri dəyərlərə
verdiyi töhfələri bütün dünyaya nümayiş etdirir. Bununla yanaşı, həmin
layihələr həm də ölkəmizin müxtəlif
dinlərin abidələrinə və müqəddəs
yerlərinə verdiyi önəmi göstərir. Bütün
bunlar isə multikultural dəyərlərə sadiq
və bu dəyərləri təşviq edən ölkə kimi
Azərbaycanın dünyadakı mövqeyini və
yerini, həmçinin dinlərarası dialoqun
qurulmasındakı rolunu möhkəmləndirir.
Heydər Əliyev Fondunun dünya
əhəmiyyətli tarixi, dini, mədəni abidələri
bərpa etməsi həm də ümumilikdə
ölkəmizin təbliği, dünyada layiqincə
təmsil olunması baxımından mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Bu gün dünyanın bir sıra
ölkələrində ictimai – siyasi həyatda
hökm sürən gərginliyin, kütləvi etiraz
aksiyalarının və münaqişələrin daha da
artdığı, bəzi regionlarda dini amildən
bir vasitə kimi istifadə edərək, sülhə
və təhlükəsizliyə təhdid törədildiyi
gərgin şəraitdə Azərbaycanın, xüsusilə,
Heydər Əliyev Fondunun əsl tolerantlıq
nümunəsi göstərməsi, mədəniyyətlər
və sivilizasiyalararası dialoqa geniş
meydan verməsi dünya birliyində də
yüksək dəyərləndirilir.
Roma Papası Fransisk də ölkəmizin
bu istiqamətdə səylərini yüksək
qiymətləndirir. Azərbaycanın Birinci
vitse – prezidenti Mehriban Əliyevanın
yüksək mükafata – Vatikanda Papa
Cəngavər Ordeninin ən ali
dərəcəsinə – IX Piy Ordeninin Böyük
Xaçına layiq görülməsi də bu dəyərin,
eyni zamanda Heydər Əliyev Fondunun dünyadakı nüfuzunun, fəaliyyətinə
verilən yüksək qiymətin göstəricisidir.
İnanırıq ki, Cənab Prezident İlham
Əliyevin Roma Papasına ünvanladığı məktubda göstərildiyi kimi,
“Azərbaycan ilə Müqəddəs Taxt – Tac
arasındakı əməkdaşlıq bundan sonra
da sivilizasiyalar və dinlərarası dialoqun, dünyada tolerantlığın təşviqinə
xidmət edəcəkdir”.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Litva Prezidenti Gitanas Nausedanın bugünlərdə ölkəmizə baş tutmuş
səfəri əməkdaşlığımızın strateji mahiyyətini bir daha təsdiqləmiş oldu. “Cənab
Prezident, bir daha Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən Sizi bizim ölkədə
qəbul etməkdən çox məmnunam. Azərbaycana rəsmi səfər etdiyiniz üçün
çox sağ olun. Biz bunu dostluq və tərəfdaşlıq əlaməti hesab edirik. Litva
ilə Azərbaycan uzun illərdir ki, strateji tərəfdaşdırlar. Aramızda imzalanmış
Strateji Tərəfdaşlıq üzrə Bəyannamə həqiqətən əməkdaşlığımızın mahiyyətini
əks etdirir.” Bu sözləri mayın 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev litvalı
həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında söyləmişdir.

Azərbaycan – Litva
əməkdaşlığı yeni mərhələdə
Litva Prezidentinin Azərbaycana uğurlu
səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuata verilmiş bəyanatlarda hər iki ölkə, eləcə də,
Azərbaycana, Litvaya qonşu, tərəfdaş, dost
olan ölkələr üçün maraqlı, mühüm məqamlar
vardır. Prezidentlərin bəyanatlarında ikitərəfli
əlaqələrlə yanaşı, çoxtərəfli əməkdaşlıq palatformaları, bir sıra beynəlxalq mövzular da
yer aldı. Biz onu da görürük ki, Azərbaycan
Prezidentinin bölgədə yaranmış yeni reallıqları, tarixi zəfərimizi və hazırkı sülh gündəliyini
əhatə edən bəyanatı 18 mayda – Laçının işğal
günündə, daha dorğusu, keçmiş işğal günündə
verilirdi. “Keçmiş işğal günü” deyiriksə, deməli,
yeni səhifə başqa siyasi iqlimdə cərəyan
etməlidir. Bölgə üçün, yaxın–uzaq ölkələr üçün,
hər kəs üçün beynəlxalq hüquq normalarına,
birgəyaşayış qaydalarına, mehriban qonşuluq,
bir–birinin daxili işlərinə qarışmamaq və s. vacib
prinsiplərə sadiqlik alternativlərin ən yaxşısıdır.
Azərbaycan Prezidenti mətbuat konfransında demişdir: “Biz bu gün Cənubi Qafqazda
münaqişədən sonrakı vəziyyəti də müzakirə
etdik. Mən bir daha Azərbaycanın mövqeyini ifadə etdim ki, biz Cənubi Qafqazı sülh,
əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət bölgəsi kimi
görmək istəyirik. Düşünürəm ki, İkinci Qarabağ
müharibəsindən sonra bu əməkdaşlıq formatını yaratmaq üçün imkan var. Biz, həmçinin
gürcüstanlı həmkarlarımız ilə bu barədə fikir
mübadiləsi apardıq və onlar da bu seçimi çox
müsbət qiymətləndirdilər. Lakin təəssüf ki,
Ermənistan indiyə qədər Cənubi Qafqazda
üçtərəfli qarşılıqlı fəaliyyət formatının ilkin olaraq başlanmasına həvəs göstərmir. Düşünürəm
ki, imkanlar əldən verilməli deyil”.
Azərbaycanla Litva da məhz alternativlərin
ən yaxşısı üzrə əlaqələrdə maraqlıdır və bu
maraq, Litva Prezidentinin ölkəmizə səfəri
əsnasında aparılmış müzakirələrlə bir daha
təsbit olunmuş, qüvvətləndirilmişdir. Litva
ilə Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır və bu
tərəfdaşlıq uzun illər əvvəldən başlayıb.
Dövlət başçımız dedi: “İki ölkə arasında
imzalanmış Strateji Tərəfdaşlıq üzrə razılıq
əməkdaşlığın mahiyyətini əks etdirir və ölkələr
arasındakı güclü siyasi əlaqələr siyasi dialoqun təzahürüdür”. Azərbaycan Prezidentinin
bəyanatında özəlliklə sülh, əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət istiqamətində dövlətimizin niyyəti,
planları, prinsipial mövqeyinə dair mövzular
əsas yer tutdu. Bu, əlbəttə, təsadüfi deyildir.
Birincisi, ona görə ki, Azərbaycan Qafqazda
Litvanın önəmli – Litva Prezidenin öz sözləri
ilə desək, çox önəmli tərəfdaşıdır. Çox önəmli
tərəfdaşla ikitərəfli ticarət həcmlərini artırmaqda maraqlı olan Litva, Cənubi Qafqazın bu, ən
böyük, ən güclü ölkəsində sabitlikdə, istiqrarda
maraqlı olması çox məntiqlidir. Azərbaycan
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük quruculuq işlərinə başlayıb və ölkəmizə yatırımda
maraqlı olan dost, tərəfdaş ölkələr üçün bu
böyük quruculuq işləri də, əlbəttə, cazibədardır.
Başqa bir mövzu, Avropa və onun
təhlükəsizlik arxitekturasıdır. Litva həm Avropa İttifaqının üzvü, həm vaxtilə bizimlə birgə
keçmiş Sovet İttifaqının üzvü olması baxımından önəmli yerə malikdir. Avropa İttifaqının
Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı olması
təsadüfi deyil. Azərbaycan Avropa İttifaqının 9 ölkəsi ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında
razılaşmalar imzalayıb. Yəni, Avropa İttifaqı
da Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdır.
“Avropa İttifaqı –Azərbaycan əməkdaşlığı uğurla inkişaf edir. Enerji, nəqliyyat təhlükəsizliyi,
ticarət – perspektiv əməkdaşlıq istiqamətləridir.
Avropaya təbii qazın ixracına başlamağımızı və
neft – qaz qiymətlərinin artmaqda olduğu faktını
nəzərə alaraq, cari ildə Avropa İttifaqı ilə ticarət
dövriyyəsi artıb”. – Azərbaycan Prezidentinin
sözləridir. Nəzərə alsaq ki, Azərbycan – Litva
ikitərəfli münasibətləri 2007-ci ildə imzalanmış
Strateji Tərəfdaşlıq üzrə Birgə Bəyanatın ruhuna uyğun şəkildə inkişaf etməkdədir, deməli,

bu əməkdaşlıq ruhunu digər platformalarda da
qorumaq, daha da inkişafına nail olmaq maraqlarımıza daxildir.
Nəhayət, onu da vurğulayaq ki, Litva Prezidenti Bakıdan sonra İrəvana getdi. Bu isə onun
üçün hər iki paytaxtda, dövlət rəhbərliyində,
ümumən, ölkələrdəki vəziyyət, sülh gündəliyinə
münasibət və digər mövzulara vaqif olma
imkanı yaradacaq. Azərbaycanın mövqeyi
aydındır: “Biz münasibətləri normallaşdırmaq və
düşmənçilik səhifəsini çevirmək istəyirik”. Avropa İttifaqının üzvü olan keçmiş Sovet İttifaqının
üç respublikasından birinin rəhbəri olan Gitanas
Nauseda, Azərbaycandan Ermənistana aydın
təsəvvürlərlə yollanmışdır.
Bizim mövqeyimizin çox aydın olması,
Ermənistanın Litva ilə, Avropa İttifaqı ilə, digər
ikitərəfli, çoxtərəfli münasibətlər zəminində hər
hansı formada “suyu bulandırmaq” cəhdlərini
əhəmiyyətsizləşdirir.
Azərbaycan Prezidentinin 18 may
bəyanatındakı ismarıcları yığcam şəkildə ifadə
etməyə çalışaq:
– Azərbaycan Cənubi Qafqazı sülh,
əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət bölgəsi kimi
görmək istəyir. Bunun üçün real imkanlar
yaranıb və məhz Ermənistan sülh, əməkdaşlıq
üçün real addımlar atmır, yaxud ata bilmir. Bu
isə Cənubi Qafqaz üçün sülh, təhlükəsizlik və
sabitlik mühitinin yaranmasını gecikdirir, vaxt
itkisi yaradır.
– Azərbaycanın sülh danışıqlarının baza
prinsipləri olaraq irəli sürdüyü 5 prinsip
BMT Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı və
beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğundur və Ermənistanın onlardan imtinası məhz
beynəlxalq hüququ saymamasının ifadəsi
olacaq.
– Sərhədlərin delimitasiyası artıq başlamalıdır, bunun üçün real vaxt, şərait yetişib. Ermənistan hakimiyyətinin bacarıqsız,
məsuliyyətsiz mövqeyi narahatlıq doğurur.
Azərbaycan müvafiq işçi qrupunu vaxtında yaradıb və nümayəndə heyətini ezam etməyə hazır olsa da, qarşı tərəf görüşün keçirilməsindən
artıq iki dəfə imtina edib, üstəlik, görüş üçün hər
hansı yeni tarix verməyib.
– Azərbaycan son iki ildə nə edib? İlk
növbədə, BMT Nizamnaməsinin verdiyi
özünümüdafiə hüququndan yararlanaraq,
ərazilərini işğaldan azad edib, ikincisi, azad
edilmiş ərazilərdin minalardan təmizlənməsi,
infrastrukturun bərpası, əhalinin öz yurd – yuvasına dönməsi, şəhərlərin, kəndlərin sıfırdan
yenidən qurulması üçün genişmiqyaslı işlərə
başlayıb.
Bütün bunlar işğalçı ilə işğala məruz
qalan, vandallıq edənlə abidələri dağıdılan
tərəflərin fərqini, durumun gündəliyini müqayisə
etməyə geniş imkan yaradır. Belə bir keçmiş
üzərində sülhü bərqərar etmək nə qədər çətin
olsa da, Azərbaycan yenə irəli baxır, ədalətli
gələcək quruculuğuna çalışır. Avropa İttifaqı
da, bütün beynəlxalq aləm də, bu durumu,
gerçəkliyi, imkanları görməli, adekvat münasibət
göstərməlidir.
Dövlətimiz var olsun!

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin
Mədəniyyət komitəsinin sədri

Polşada Müslüm Maqomayevin
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Cənubi Qafqazda
atasının xatirəsi yad edilib
sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün ciddi addımlar atır
Milli Məclisin deputatı Sevil Mikayılova bildirib ki, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh
və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün növbəti ciddi addımlar
atır.

Deputat qeyd edib ki, bu baxımdan mayın 22-də Brüsseldə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
Şarl Mişel və Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyanla görüşü xüsusi
əhəmiyyət daşıyır: “Bu görüşdə də
növbəti dəfə Azərbaycanın prinsipial
mövqeyi əks olundu. 5 saat çəkən

görüşdə bir çox məsələlər müzakirə
edildi. Görüşdə Azərbaycan üçün
uğurlu nəticələrin əldə olduğunu da əminliklə deyə bilərik. Əldə
olunmuş əsas nəticələrdən biri isə
Azərbaycanla Ermənistan arasında
dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə
Dövlət Komissiyasının yaradılmasıdır. Bu istiqamətdə işlərin aparılması
olduqca önəmlidir”.
Sevil Mikayılova vurğulayıb ki,
görüş tam olaraq Azərbaycanın
istədiyi formatda keçirilib: "Heç
təsadüfi deyil ki, görüşdə “Dağlıq Qarabağ” ifadəsi işlədilməyib və status

məsələsi, ümumiyyətlə, müzakirə
olunmayıb. Azərbaycan ərazisində
yaşayan erməni əhalinin hüquqları
məsələsi müzakirə olunub. Bunu da
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
dəfələrlə öz çıxışlarında qeyd edib,
açıq mövqe bildirib".
Deputat əlavə edib ki, Prezident
İlham Əliyev bütün dünyada nüfuzlu
dövlət xadimi və xalqının maraqlarını
qətiyyətlə qoruyan lider kimi qəbul
olunur. Brüssel görüşü də bu baxımdan səciyyəvi oldu: “Şarl Mişelin
açıqlamalarından da göründüyü
kimi, Brüssel görüşünün nəticələri
Azərbaycanın maraqlarına cavab

verir. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı etimad mühitinin yaradılması, humanitar
addımlar, itkin düşən şəxslərin taleyi,
minatəmizləmə prosesi ilə bağlı
müsbət yanaşmalar ortaya qoyulub.
Bütövlükdə, Brüssel görüşü Prezident
İlham Əliyevin dövlət və milli maraqlarımızı qətiyyətlə qoruduğunu bir daha
təsdiqlədi. Artıq yaxın zamanlarda
dövlətlərarası sərhəddə komissiyaların birinci birgə iclasının keçirilməsi
məsələsi də görüşdə razılaşdırılıb”.
Zəngəzur dəhlizinin açılmasından
bəhs edən S.Mikayılova qeyd edib ki,
görüşdə bu məsələnin müzakirəsi də
yer alıb: “Tərəflər Zəngəzur dəhlizinin
açılması, o cümlədən həm dəmir
yolu, həm də avtomobil yolunun
çəkilməsi məsələləri ilə bağlı razılığa
gəliblər. Bu, artıq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,
Zəngəzur dəhlizinin tezliklə reallaşacağının sübutudur”.

Polşanın Chojna şəhərində II
Dünya müharibəsində həlak olmuş
azərbaycanlı rəssam Məhəmməd
(Maqomet) Maqomayevin məzarı
ziyarət edilib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən
verilən məlumatda bildirilir ki, Polşa
Azərbaycanlıları Şurasının sədri, Varşava
Azərbaycan Evinin rəhbəri Fərid Cəfərlinin
və təşkilatın bir qrup fəalının iştirakı ilə baş
tutan ziyarət zamanı həmvətənimizin əziz
xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarı önünə
əklil qoyulub.
Qeyd edək ki, teatr rəssamı olmuş
Məhəmməd Maqomayev Azərbaycan klassik musiqisinin banilərindən biri, görkəmli
bəstəkar Əbdül–Müslüm Maqomayevin oğlu,
dünya şöhrətli opera-estrada müğənnisi və
bəstəkar Müslüm Maqomayevin atasıdır.
Berlinə qədər döyüşlərdə qəhrəmanlıq
göstərən kəşfiyyat bölüyünün komandiri,
serjant Məhəmməd Müslüm oğlu Maqoma-

yev 1945-ci il aprelin 24-də (alman faşizmi
üzərində qələbəyə 15 gün qalmış) yaralı yoldaşını xilas edərkən həlak olub. Birinci dəfə
Polşada Kşivin–Qrıfinski məzarlığında dəfn
edilib, 1952-ci ildə isə onun cəsədi II Dünya
müharibəsi iştirakçılarının dəfn edildiyi Çojna
qəbiristanlığına köçürülüb.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
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Prezident İlham Əliyevin Brüssel səfəri
Türkiyə mediası tərəfindən geniş işıqlandırılıb

İqtidar – müxalifət dialoqu çərçivəsində növbəti görüş
Azad Demokratlar Partiyasının sədri ilə keçirilib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin mayın
22-də Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü Türkiyə
kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən geniş
işıqlandırılıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Anadolu Agentliyi, “TRT Haber”,
“Haber Global” telekanalları, “Hürriyet”, “Sabah” qəzetləri və
sair aparıcı media qurumları səfərin mahiyyəti və Azərbaycanın
bölgədə yaratmaq istədiyi sülh və sabitlik prosesindəki diplomatik səyləri barədə türkdilli ictimaiyyətə informasiyalar təqdim
ediblər. İnformasiyalarda Prezident İlham Əliyevin səfəri, qarşılanma mərasimi və keçirdiyi görüşlər, eləcə də Şarl Mişelin
bəyanatı əksini tapıb.
Qardaş ölkə mediası, həmçinin mayın 23-də Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan arasındakı telefon danışığına da geniş yer ayırıb.
Məlumatlarda diqqətə çatdırılıb ki, dövlətimizin başçısı
Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti və Ermənistanın baş naziri arasında keçirilən görüş
barədə həmkarına məlumat verib.

Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtidar –
müxalifət dialoqu çərçivəsində Prezident
Administrasiyasının Siyasi partiyalar və
qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin
müdiri Ədalət Vəliyev mayın 24-də Azad
Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbərlə
görüşüb.

Sabir ŞAHTAXTI,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Ankara

Azərbaycan ilə Koreya Respublikası
arasında hüquq-mühafizə sahəsində
əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb

Mayın 24-də Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran
Əliyev Koreya Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Li In-Yonq ilə
görüşüb.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
Kamran Əliyev ölkələrimiz arasında
bir çox sahələrdə, o cümlədən, siyasi,
mədəni, humanitar və iqtisadi əlaqələrin
uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb.
Baş prokuror ölkəmizdə Prezident

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə prokurorluq
orqanlarında həyata keçirilən islahatlar,
müasir normativ-hüquqi bazanın yaradılması, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi
istiqamətində görülən işlər barədə səfirə
ətraflı məlumat verib.
Koreya Respublikası ilə uğur-

la davam edən səmərəli hüquqi
əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə
edən Baş prokuror Koreya Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Agentliyi (KOICA)
tərəfindən həyata keçirilən layihələrin
təqdirəlayiq olduğunu bildirib.
Söhbət zamanı qarşılıqlı tədris
səfərlərinin təşkili, cinayətkarlığın
müxtəlif təzahürlərinə, o cümlədən, korrupsiyaya qarşı mübarizə və aktivlərin
bərpası sahələrində təcrübənin
öyrənilməsinin vacibliyi qeyd olunaraq,
prokurorluqlar arasında əməkdaşlıq
haqqında anlaşma memorandumunun
imzalanması müzakirə olunub.
Səmimi qəbula görə təşəkkürünü
bildirən səfir Li In-Yonq ikitərəfli
münasibətlərə toxunaraq Azərbaycanla
əlaqələrin əhəmiyyətini və iki ölkə arasında münasibətlərin bütün sahələr üzrə
dinamik inkişaf etdiyini bildirib.
Səfir ölkələrimizin hüquq-mühafizə
orqanları arasında faydalı əməkdaşlığın
gələcəkdə də davam etdiriləcəyinə
əminliyini ifadə edərək bu istiqamətdə
zəruri tədbirlərin həyata keçiriləcəyini
vurğulayıb.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər müzakirə edilib.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Avtomobil yolları” Məqsədli
Büdcə Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisində ümumi istifadədə olan respublika
və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlanması və təmiri üçün xərclənməsi
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 25 yanvar tarixli 13 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi və “Fiziki şəxslər tərəfindən minik avtomobillərinin
özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilələrin dövlət qeydiyyatına alınmasına görə
2018-ci il üçün dövlət rüsumunun məbləğləri”nin və “Mobil cihazların qeydiyyata
alınmasına görə 2018-ci il üçün dövlət rüsumunun məbləğləri”nin təsdiq edilməsi
barədə” 2018-ci il 31 iyul tarixli 336 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi haqqında

ka və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının
saxlanması və təmiri üçün xərclənməsi
Qaydaları”nın 2.1.6-cı yarımbəndindən
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 4.1-4-cü
maddəsi nəzərə alınmaqla” sözləri çıxarılsın.
2. “Fiziki şəxslər tərəfindən minik
avtomobillərinin özgəninkiləşdirilməsi
haqqında müqavilələrin dövlət qeydiyyatına alınmasına görə 2018-ci il üçün dövlət
rüsumunun məbləğləri”nin və “Mobil cihazların qeydiyyata alınmasına görə 2018-ci
il üçün dövlət rüsumunun məbləğləri”nin
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 31
iyul tarixli 336 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2018, № 7, maddə 1667) ləğv edilsin.

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 3 dekabr tarixli 415-VIQD
nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət
rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2001-ci il 26 dekabr tarixli 621 nömrəli
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 29 dekabr tarixli 1536
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının

Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2007-ci il 25 yanvar tarixli
13 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007,
№ 1, maddə 57; 2008, № 2, maddə 125;
2013, № 8, maddə 1024; 2016,
№ 10, maddə 1724, № 11, maddə 1972;
2017, № 6, maddə 1238, № 11, maddə
2140; 2018, № 1, maddə 139; 2020,
№ 6, maddə 795, № 12 (V kitab), maddə
1615) ilə təsdiq edilmiş “Avtomobil yolları”
Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitinin ölkə
ərazisində ümumi istifadədə olan respubli-

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Əskişəhərdə Azərbaycan mədəniyyət və
incəsənət günlərinin açılışı keçirilib
Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin, İstanbuldakı Baş
Konsulluğunun, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)
və Əskişəhər Osmanqazi Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə mayın
24-də Əskişəhərdə Azərbaycan mədəniyyət və incəsənət günlərinin
açılışı olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, 28 May Müstəqillik Günü ilə Azərbaycan-Türkiyə
diplomatik münasibətlərinin 30 illiyinə
həsr olunmuş konsert proqramını millət
vəkilləri, rəsmi şəxslər, qardaş ölkə
ictimaiyyətinin görkəmli nümayəndələri
izləyiblər.
Azərbaycan və Türkiyənin Dövlət
himnləri səsləndirilib.

Sonra çıxışlar olub. UNEC Yaradıcılıq Mərkəzinin, eləcə də Türkiyədə
fəaliyyət göstərən “Hazar” Azərbaycan
Xalq Rəqsləri Dərnəyinin musiqi qrupunun ifaları dinlənilib.

Sabir ŞAHTAXTI
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Əskişəhər

Prezident Administrasiyasının Siyasi partiyalar və
qanunvericilik hakimiyyəti
ilə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, görüşdə şöbə müdiri
Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə ölkəmizdə siyasi dialoq mədəniyyətinin yeni
mərhələsinin uğurla davam
etdirilməsi, aparılan çoxşaxəli
islahatların müvəffəqiyyətlə
həyata keçirilməsi, bir çox
məsələlərlə bağlı qanun-

vericilik və institusional
tədbirlərin görülməsi və
bütün bu islahatlar fonunda
ölkəmizdə fikir plüralizminin
inkişafı üçün geniş imkanların
yaradılması, siyasi baxışlarından asılı olmadan bütün
əhali qrupları arasında ictimai
iştirakçılığın genişmiqyaslı
tətbiqi barədə və çoxpartiyalı sistemin inkişafına
dövlət dəstəyindən söz açıb,
Azad Demokratlar Partiyasının dövlət qeydiyyatından

keçməsi və bugünkü aktiv
legitim fəaliyyəti haqqında
fikirlərini bildirib.
Azərbaycanda aparılan
iqtidar – müxalifət dialoquna töhfə vermək məqsədilə
müxtəlif siyasi partiyaların
fəaliyyəti üçün münbit şərait
yaradılmasından bəhs edən
Ədalət Vəliyev ölkədə sabit
siyasi mühitin dəstəklənməsi
və siyasi partiyaların normal
fəaliyyətinin təmin olunması
üçün mütəmadi qaydada iş
aparıldığını qeyd edib, bu
istiqamətdə işlərin davamlı
olacağına diqqət çəkib.
Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin
Əkbər siyasi dialoq
mədəniyyətinin inkişafı üçün
yeni yaradılmış partiyalarla
əməkdaşlığın digər partiyalarla eyni səviyyədə qurulması və ümumi işə töhfə
vermək naminə rəhbərlik
etdiyi partiya ilə belə bir görüşün keçirilməsinə görə öz
təşəkkürünü bildirib, iqtidarla aparılan siyasi dialoqun
dövlətçiliyimizin inkişafına,
partiyalarla hakimiyyət
arasında və partiyalararası
olan siyasi əməkdaşlığın
dərinləşməsinə xidmət etdiyini vurğulayıb.
O, həmçinin son illərdə
Azərbaycanın siyasi
həyatının daha konstruktiv

dinamikaya kökləndiyini,
siyasi güclər arasında
yersiz qarşıdurma, siyasi
ittiham, inciklik, süni hüquqi
maneələrlə bu və ya digər siyasi xadimlərin və qüvvələrin
marginallaşdırılması, partiyalar, siyasi qüvvələrarası ifrat
qütbləşmənin aradan qaldırılması istiqamətində böyük
işlər görüldüyünü qeyd edib.
Sonda tərəflər dövlət
siyasətinin müxtəlif
istiqamətləri ilə bağlı siyasi partiyaların təklif və
təşəbbüsləri, işğaldan azad
olunan torpaqlarımızda
aparılan quruculuq işlərinin
dövlətimizin iqtisadi gücünün göstəricisi olması, xarici
siyasətdə qazanılan önəmli
qələbələr, Vətən müharibəsi
zəfərinin Azərbaycana
bəxş etdiyi dividendlər,
Azərbaycanla Ermənistan
arasında və ümumilikdə
regionda baş verən geosiyasi
reallıqlar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel və
Ermənistan Respublikasının
baş naziri Nikol Paşinyan
arasında ötən ilin sonu və
bu il keçirilmiş üç görüşün
nəticələri, Azərbaycanın dünyada artan nüfuzu və digər
məsələlər ətrafında geniş fikir
mübadiləsi aparıblar.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət rüsumu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlərə və
hüquqi hərəkətlərə görə ödənilən dövlət rüsumunun həmin xidmətləri və hüquqi
hərəkətləri həyata keçirən və ya təşkil edən dövlət orqanlarının Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin, habelə
dövlət notariat ofislərinin xəzinə hesabına köçürülməsi, istifadə edilməsi,
uçota alınması və hesabatın təqdim edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
barədə” 2016-cı il 16 noyabr tarixli 462 nömrəli, “Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin,
o cümlədən dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin və dövlət büdcəsinin
neft gəlirlərinin proqnozlaşdırılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında”
2020-ci il 10 yanvar tarixli 4 nömrəli, “Hüquqi nəticə yaradan hərəkətləri
dövlətin adından həyata keçirən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
yaratdığı publik hüquqi şəxsin (statusu Azərbaycan Respublikasının qanunu
ilə müəyyən edilən, habelə dövlət orqanlarının strukturuna daxil olmayan
tabeliyindəki publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla) işlər görülməsindən
və xidmət göstərilməsindən əldə etdiyi vəsaitin (o cümlədən tutulan xidmət
haqlarının) həmin publik hüquqi şəxsin sərəncamında qalan hissəsindən
istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2020-ci il 17 yanvar tarixli 15
nömrəli, “Dövlət orqanlarının strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlar
tərəfindən işlərin görülməsindən və xidmətlərin göstərilməsindən əldə edilən
vəsaitdən (o cümlədən tutulan xidmət haqlarından) istifadə Qaydası”nın təsdiq
edilməsi haqqında” 2021-ci il 10 sentyabr tarixli 257 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi və “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 4.1-2-ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən göstərilən xidmətlərə (hüquqi hərəkətlərə)
görə “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
ödənilən dövlət rüsumlarından toplanan və həmin orqanın hesabına köçürülən
vəsaitdən istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu il 18 aprel
tarixli 181 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə

orqanlarının strukturuna daxil olmayan
tabeliyindəki publik hüquqi şəxslər
istisna olmaqla) işlər görülməsindən
və xidmət göstərilməsindən əldə etdiyi
vəsaitin (o cümlədən tutulan xidmət
haqlarının) həmin publik hüquqi şəxsin
sərəncamında qalan hissəsindən
istifadə Qaydası”nın 1.3-cü bəndindən
“, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı il 16 noyabr tarixli
462 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda nəzərdə
tutulmuş xidmətlərə və hüquqi
hərəkətlərə görə ödənilən dövlət
rüsumunun həmin xidmətləri və hüquqi
hərəkətləri həyata keçirən və ya təşkil
edən dövlət orqanlarının Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən
yaradılan publik hüquqi şəxslərin,
habelə dövlət notariat ofislərinin xəzinə
hesabına köçürülməsi, istifadə edilməsi,
uçota alınması və hesabatın təqdim
edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq
hüquqi hərəkətlərə görə ödənilən dövlət
rüsumunun publik hüquqi şəxsin xəzinə
hesabına köçürülən hissəsindən” sözləri
çıxarılsın.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2021-ci il 10 sentyabr
tarixli 257 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2021, № 9, maddə 1057) ilə təsdiq
edilmiş “Dövlət orqanlarının strukturuna
daxil olmayan tabeliyindəki qurumlar
tərəfindən işlərin görülməsindən və
xidmətlərin göstərilməsindən əldə edilən
vəsaitdən (o cümlədən tutulan xidmət
haqlarından) istifadə Qaydası”nın 1.3-cü
bəndi ləğv edilsin.
5. “Dövlət rüsumu haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
4.1-2-ci maddəsinə uyğun olaraq,
Azərbaycan Respublikasının Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən
göstərilən xidmətlərə (hüquqi hərəkətlərə)
görə “Dövlət rüsumu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa
əsasən ödənilən dövlət rüsumlarından
toplanan və həmin orqanın hesabına
köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 18 aprel tarixli 181 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 4,
maddə 774; 2021, № 2, maddə 198) ləğv
edilsin.

“Dövlət rüsumu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il 3 dekabr
tarixli 415-VIQD nömrəli Qanununun
tətbiqi və “Dövlət rüsumu haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 26
dekabr tarixli 621 nömrəli Fərmanında
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 29
dekabr tarixli 1536 nömrəli Fərmanının
icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. “Dövlət rüsumu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda
nəzərdə tutulmuş xidmətlərə və hüquqi
hərəkətlərə görə ödənilən dövlət
rüsumunun həmin xidmətləri və hüquqi
hərəkətləri həyata keçirən və ya təşkil
edən dövlət orqanlarının Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən
yaradılan publik hüquqi şəxslərin, habelə
dövlət notariat ofislərinin xəzinə hesabına
köçürülməsi, istifadə edilməsi, uçota
alınması və hesabatın təqdim edilməsi
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı il 16 noyabr tarixli
462 nömrəli Qərarının (Azərbaycan

Respub-likasının Qanunvericilik Toplusu,
2016, № 11, maddə 1950; 2017, № 6,
maddə 1240, № 11, maddələr 2167,
2171; 2019, № 3, maddə 562, № 4,
maddə 772, № 6, maddə 1171, № 8,
maddə 1446; 2020, № 6, maddə 795;
2021, № 2, maddə 198) 1-ci hissəsi ləğv
edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 yanvar
tarixli 4 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2020, № 1, maddə 62; Azərbaycan
Respub-likası Nazirlər Kabinetinin 2022ci il 13 may tarixli 188 nömrəli Qərarı)
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin
gəlirlərinin, o cümlədən dövlət büdcəsinin
qeyri-neft gəlirlərinin və dövlət büdcəsinin
neft gəlirlərinin proqnozlaşdırılması
Qaydası”nın 4.10.22-ci yarımbəndinin
ikinci cümləsi çıxarılsın.
3. Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 17 yanvar
tarixli 15 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2020, № 1, maddə 72) ilə təsdiq edilmiş
“Hüquqi nəticə yaradan hərəkətləri
dövlətin adından həyata keçirən,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
yaratdığı publik hüquqi şəxsin (statusu
Azərbaycan Respublikasının qanunu
ilə müəyyən edilən, habelə dövlət

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Müdafiə Nazirliyi: Hərbi hissəni özbaşına tərk edərək
avtoxuliqanlıq edən əsgər barəsində cinayət işi başlanıb
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi hərbi qulluqçu
olduğu qeyd edilən şəxsin törətdiyi avtoxuliqanlıq hərəkətlərini
videoya çəkərək sosial şəbəkələrdəki özünə məxsus hesablarında
paylaşmasına münasibət bildirib.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a verilən
məlumata görə, N saylı hərbi hissədə
müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan
əsgər Məlikov Əziz Soltanpaşa oğlu

xidmət müddəti ərzində intizamsızlıq
göstərərək hərbi hissəni özbaşına tərk
edib və digər qanunsuz hərəkətlərə
yol verib.
Bununla bağlı Ə.Məlikov barəsində

lazımi sənədlər toplanaraq, araşdırılması üçün cari ilin martında xidmət
etdiyi qarnizon Hərbi Prokurorluğuna
göndərilib.
Aprelin 11-də onun barəsində
cinayət işi qaldırılıb və barəsində
Azərbaycan Respublikasının qanunları çərçivəsində zəruri tədbirlərin
görülməsi üçün Respublika Hərbi
Prokurorluğuna təqdim edilib.
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Azərbaycan Cənubi Qafqazı sülh və
əməkdaşlıq bölgəsi kimi görmək istəyir
Ermənistan üzərindəki tarixi Qələbədən sonra ölkəmizin
dünya birliyindəki reytinqi daha da yüksəlmiş və mövqeyi
möhkəmlənmişdir. Bu gün respublikamız dünyada qalib ölkə
kimi tanınır. İlyarım əvvəl qazandığımız zəfərdən sonra ölkəmizlə
əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin sayı artır. Prezident İlham
Əliyevin nüfuzlu beynəlxaq tədbirlərdə iştirakı, o cümlədən xarici
ölkələrə səfərləri zamanı keçirdiyi görüşlər, imzalanan sənədlər
zamanı da bunun şahidi oluruq. Qarabağın işğaldan azad
edilməsindən sonra Şuşada, Cıdır düzündə keçirilən tədbirlərdə,
həmçinin Suqovuşan su anbarında təşkil olunan beynəlxalq
idman yarışında müxtəlif ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı
ölkəmizlə əməkdaşlığa olan marağın bariz nümunəsidir.
Bir neçə gün əvvəl respublikamızda səfərdə olmuş Litva prezidenti
Gitanas Nauseda ilə Prezident İlham
Əliyevin görüşündə və mətbuata
bəyanatlarında iki ölkə arasındakı
dostluq münasibətlərindən, müxtəlif
sahələr üzrə əməkdaşlıqdan söhbət
açıldı. Dövlətimizin başçısı Litvanın
Azərbaycan ilə uzun illər ərzində
strateji tərəfdaş olduğunu, iki ölkə
arasında uğurlu əməkdaşlıq həyata
keçirildiyini diqqətə çatdırdı. Görüş çərçivəsində imzalanan Strateji
Tərəfdaşlıq üzrə Bəyannamənin
səmərəli əlaqələrin mahiyyətini
əks etdirdiyini, bu səfərdən sonra
isə münasibətlərin yeni səviyyəyə
yüksələcəyini bildirdi. Bu səfəri
dostluq və tərəfdaşlıq əlaməti kimi
dəyərləndirən ölkə başçısı Litva ilə
Azərbaycanın uzun illərdir ki, strateji
tərəfdaş olduğunu diqqətə çatdırdı.
Dövlətimizin başçısı postmüharibə
dövründə Cənubi Qafqazda yaranmış

reallıqlar, Ermənistanın işğal etdiyi
Azərbaycan ərazilərində törətdiyi
vəhşiliklər və hazırda həmin ərazidə
aparılan genişmiqyaslı yenidənqurma,
bərpa-quruculuq işləri barədə də
məlumat verdi. Bildirdi ki, Azərbaycan
Cənubi Qafqazın sülh, əməkdaşlıq və
qarşılıqlı fəaliyyət bölgəsinə çevrilməsi
üçün öz töhfələrini əsirgəmir.
Ermənistan isə müxtəlif bəhanələrlə
sülh müqaviləsini imzalamaqdan yayınır. İkinci Qarabağ müharibəsindən
sonra Cənubi Qafqazda əməkdaşlıq
formatını yaratmaq üçün imkan var.
Təəssüf ki, Ermənistan indiyə qədər
üçtərəfli qarşılıqlı fəaliyyət formatının başlanmasına konstuktiv mövqe
göstərmir.
Azərbaycanın tarixi Qələbəsindən
sonra artıq Cənubi Qafqaz üçün
sülhə, təhlükəsizliyə və sabitliyə
sadiqlik nümayiş etdirməyin vaxtıdır.
Xatırladaq ki, Ermənistan rəsmi olaraq
sülh müqaviləsi ilə bağlı Azərbaycan

tərəfindən irəli sürülən beş əsas
prinsipi qəbul edib. Ölkəmizin təklif
etdiyi 5 prinsip BMT Nizamnaməsi,
Helsinki Yekun Aktı və beynəlxalq hüquq normalarına tamamilə uyğundur.
Ermənistanın həmin prinsipləri qəbul
etdiyini ehtiva edən ilkin mövqeyinə
sadiq qalması sülh sazişinin imzalanması üçün əsas yaradır. Vətən
müharibəsi qurtaran kimi Azərbaycan
açıq şəkildə sülh müqaviləsinin
bağlanmasını və sərhədlərin delimitasiyasına dair birgə komissiyanın
yaradılmasını dəstəkləməyə başlamışdır. Sərhədlərin delimitasiyası
artıq başlamalıdır. Təxminən 30 il
ərzində Ermənistanla dövlət sərhədi,
o cümlədən Azərbaycanın 20 faiz
ərazisini təşkil edən digər rayonları işğal altında olub. Buna görə
sərhədlərin delimitasiyası zərurəti
yaranıb.
Dövlət başçımız Ermənistanın
məsuliyyətsiz mövqe nümayiş

etdirməsinin narahatlıq doğurduğunu diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki,
Azərbaycan işçi qrupunu vaxtında
yaratmışdır və nümayəndə heyətini
ezam etməyə hazır idi. Lakin, aprelin 29-da Ermənistan artıq razılaşdırılmış görüşü ləğv etdi və mayın
7-11-də sərhəddə yeni görüşün
keçirilməsindən də yayındı. Biz isə
işə başlamaq üçün Ermənistandan
konkret tarix gözləyirik.
Hazırda işğaldan azad edilmiş
ərazlərdə bərpa-quruculuq işləri
geniş miqyas alıb. Bu işlərdə bir sıra
ölkələrin şirkətləri də fəallıq göstərirlər.
Həmin şirkətlərin nümayəndələri,
həmçinin işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza səfər edən diplomatlar,
beynəlxalq ekspertlər və aparıcı media nümayəndələri erməni vəhşiliyinin
canlı şahidi olurlar. Təsadüfi deyil ki,
onlar azad edilmiş şəhərlərdən biri
olan Ağdamı “Qafqazın Xirosiması”
adlandırırlar. İşğal nəticəsində hər şey
dağıdılmış və yerlə-yeksan edilmişdir.
Dövlət başçımız bir daha
diqqətə çatdırdı ki, Azərbaycan BMT
Nizamnaməsinin ölkəmizə verdiyi
özünümüdafiə hüququndan tam yararlanaraq torpaqlarını işğaldan azad etdi:
“Azərbaycan təxminən 30 il danışıqlara
sadiq qaldı. Uzun müddət ərzində
ölkəmiz Ermənistana qarşı beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən sanksiyaların
tətbiq edilməsinə çağırırdı. Əgər
sanksiyalar tətbiq edilsəydi, onda, heç
müharibə də olmazdı. Əfsuslar olsun
ki, Ermənistana qarşı heç bir sanksiya tətbiq edilmədi. Azərbaycan ərazi
bütövlüyünü hərbi-siyasi yolla özü
bərpa etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın qoşunlarının dərhal
çıxarılmasını tələb edən qətnamələrini
ölkəmiz özü icra etdi”.

Çingiz QƏNİZADƏ,
Demokratiya və İnsan Hüquqları
Komitəsinin sədri, hüquq üzrə
fəlsəfə doktoru

Ölkəmizin beynəlxalq təşkilatlara
sədrliyi yüksək qiymətləndirilir
Son illər Azərbaycan nüfuzlu təşkilatların tədbirlərinin fəal iştirakçısı
olmaqla yanaşı, həmin qurumların bəzilərinə sədrlik də edib. İndiyədək
ölkəmiz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2 il qeyri-daimi üzvü olmaqla, iki
dəfə həmin təşkilata, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə, Qoşulmama
Hərəkatına, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına sədrlik edib.
Hazırda Qoşulmama Hərəkatına sədrliyni davam etdirir.
Koronavirus pandemiyasının dünyada tüğyan etdiyi bir vaxtda ölkəmiz
həmin çətin dövrdə sədrlik etdiyi
Qoşulmama Hərəkatının, o cümlədən,
Türk Şurasının videoformatda zirvə
görüşlərini keçirməyə nail olmuşdur.
Budur, pandemiya təhlükəsi hələ başa
çatmamış Azərbaycan daha bir quruma
sədrlik missiyasını öz üzərinə götürdü.
Bir neçə gün əvvəl Bakıda keçirilən
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının Üçüncü Ümumi
Konfransında məlum oldu ki, Üçüncü
Ümumi Konfransda İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament Assambleyasına
sədrlik Pakistan İslam Respublikasının
Milli Assambleyasından Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə keçib.
İƏT Parlament Assambleyası mühüm
regional təşkilatdır və üzv ölkələrlə həm
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əməkdaşlığın
inkişafında maraqlıdır.
İƏT PA-nın Bakıda keçirilən Üçüncü
Ümumi Konfransında ölkəmizin 
COVID-19-la mübarizədə həyata
keçirdiyi tədbirlər, o cümlədən, bu
istiqamətdə bir sıra qlobal təşəbbüslər
irəli sürməsi barədə faktlar diqqətə
çatdırıldı. Ölkəmiz, həmçinin pandemiyadan çox ziyan görən ölkələrə maliyyə
və humanitar yardım göstərmiş, xəstəlik

əleyhinə peyvənd ianə etmişdir.
Konfrans iştirakçılarına Ermənistan
ordusunun 30 ilə yaxın müddətdə işğal
altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vəhşiliklər barədə də
məlumat verildi. Nəhayət, 2020-ci ildə
ölkəmiz Ermənistanın 30 illik işğalına
son qoydu. 44 gün davam edən Vətən
müharibəsində rəşadətli Azərbaycan
Ordusu Ermənistan rəhbərliyini kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur
etdi. Hazırda işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə genişmiqyaslı yenidənqurma,
bərpa-quruculuq işləri davam etdirilir.
İƏT PA-nın Üçüncü Ümumi
Konfransında iştirak edən Türkiyə,
Pakistan, İran, Özbəkistan, Qazaxıstan,
Qırğızıstan və Tacikistan parlament
nümayəndə heyətlərinin üzvləri işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə səfərləri
zamanı bütün bunların canlı şahidi
oldular. Mayın 18-də həmin nümayəndə
heyətləri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşaya səfər ediblər. Parlament
nümayəndələri Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanının və tikilməkdə olan Laçın
Hava Limanının maketləri ilə də tanış
olduqdan sonra Şuşaya yola düşüblər.
Qonaqlar Qala divarları, şəhərin tarixi,
işğal dövründəki vəziyyəti və hazırda
burada aparılan quruculuq işləri ilə tanış

olublar. Parlament nümayəndələrinin
diqqətinə çatdırılıb ki, şəhərdəki tarixi
abidələr və məscidlər Prezident İlham
Əliyevin və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın birbaşa
nəzarəti altında bərpa olunur. Qonaqlara
şəhərdə bərpa olunmuş tarixi abidələr,
tikiləcək yeni yaşayış binaları barədə də
məlumat verilib.
Şuşa şəhərində gəzinti zamanı
qonaqlara ermənilərin mədəniyyət
abidələrimizə vurduqları ziyan, qədim
artefaktlarımızı saxtalaşdırmaları barədə
və bu gün Cıdır düzünün işğaldan
əvvəl olduğu kimi, yenə də möhtəşəm
tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilməsi
barədə məlumat verilib.

Havva MƏMMƏDOVA,
tarix elmləri doktoru, professor

“Zabit kadr hazırlığında və Xəzər
bölgəsinin hərbi-dəniz müdafiəsində
Azərbaycanın rolu (1939–1945)”
monoqrafiyası çapdan çıxıb

Dünya müharibəsi illərində də Azərbaycan
bu bölgədə hərbi–siyasi hadisələrin
mərkəzində olub və xalqımız faşizm
üzərində tarixi Qələbəyə sanballı töhfələr
verib. İkinci Dünya müharibəsi Azərbaycan
xalqının fədakarlığını və cəsarətini bir
daha nümayiş etdirdi.
Oxuculara təqdim olunan monoqrafiyada müharibə illərində Xəzər hövzəsi
uğrunda böyük dövlətlərin apardıqları
geosiyasi rəqabət bu bölgədə yaşanan
tarixi hadisələr prizmasından təhlil olunub.
Əsərdə Azərbaycan xalqının həm cəbhə
bölgələrində, həm də arxa cəbhədə
böyük qəhrəmanlıq və igidlik nümunələri
göstərməsi barədə də ətraflı məlumat
verilib.
Zəngin arxiv sənədləri əsasında
hazırlanmış monoqrafiyada bu dövrdə
Azərbaycanın bölgənin hərbi-dəniz
müdafiəsində rolu və Bakının hərbistrateji əhəmiyyəti, onun Sovet Ordusu və
Hərbi–Dəniz Qüvvələri üçün zabit kadrları
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“Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qulluqçularının və
dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının və hərbi qulluqçularının hərbi rütbəyə görə maaşlarının məbləğlərinin təsdiq edilməsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi
qulluqçularının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 10 aprel tarixli 141-6 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin aparatının Xüsusi
təyinatlı idarəsinin hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğləri”nin təsdiq
edilməsi haqqında” 2018-ci il 8 avqust tarixli 347-26 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qulluqçularının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki
işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 aprel tarixli 141-6 nömrəli Qərarında dəyişikliklər
edilməsi haqqında” 2018-ci il 30 avqust tarixli 363-27 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qulluqçularının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki
işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 aprel tarixli 141-6 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə” 2019-cu il 22 aprel tarixli 184-8 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qulluqçularının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki
işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 aprel tarixli 141-6 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin aparatının Xüsusi təyinatlı idarəsinin hərbi qulluqçularının
aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 8 avqust tarixli 347-26 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər
edilməsi barədə” 2019-cu il 2 may tarixli 206-11 nömrəli qərarlarının ləğv edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 6 sentyabr tarixli 388 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 6 sentyabr tarixli 388 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 9, maddə 1542; 2020,
№ 6, maddə 782; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 15 mart tarixli
89 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli
əlavə - “Azərbaycan Respublikası Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin hərbi qulluqçularının
aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğləri”ndə
və 2 nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublikası

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif)
maaşlarının məbləğləri”ndə dəyişiklik təsdiq
edilsin (əlavə olunur, məxfi).
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu Qərarın icrası ilə
əlaqədar tələb olunan vəsaitin ödənilməsi
məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata
keçirilməsini təmin etsin.
3. Bu Qərar 2022-ci il martın 17-dən tətbiq
edilir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Brüssel prosesi Qafqazda sülhə ümidləri artırır
Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
ilə bugünlərdə keçirilmiş sayca üçüncü görüşündə əldə olunmuş
razılaşmalar, müzakirə edilmiş digər məsələlər bu format çərçivəsində
aparılan danışıqların uğurla nəticələnəcəyinə ümidləri daha da artırdı.

Aİ liderinin müzakirələrdən sonra
verdiyi bəyanatda, əsasən, əldə olunan
anlaşmalar sırasında sərhədlər və sülh
sazişi kimi aşağıdakı önəmli məsələlər
diqqət mərkəzində dayanıb:
– Birincisi, sərhəd məsələləri ilə
bağlı komissiyaların ilk birgə iclasında dövlətlərarası sərhəddə yaxın
günlərdə baş tutacaq və delimitasiya,
sabit vəziyyətin ən yaxşı şəkildə necə
təmin edilməsi ilə bağlı bütün məsələlər
müzakirəyə çıxarılacaq;
– İkincisi, kommunikasiya, nəqliyyat
əlaqələrinin açılması istiqamətində
işlərin davam etdirilməsi zərurəti
üzərində razılıq əldə edilib və yaxın
günlərdə baş nazirlərin müavinləri bu
işi davam etdirəcəklər;
– Nəhayət, liderlər Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında dövlətlərarası
münasibətləri tənzimləyən gələcək sülh
müqaviləsinə dair müzakirəni davam
etdirmək barədə anlaşıblar və yaxın
həftələrdə xarici işlər nazirlərinin başçılığı ilə nümayəndə heyətləri bu prosesi
həyata keçirəcəklər
Prinsip etibarı ilə olduqca önəmli
bu istiqamətlər, ilk baxışdan, bundan əvvəlki danışıqlarda toxunulan
məsələlərin davamıdır. Burada üzərində
dayanılmalı məqam oldur ki, məhz
Ermənistanın daxilindəki siyasi qarışıqlıq,
baş nazir N.Paşinyana qarşı kənardan
idərəolunması şübhə yaratmayan
müxalifətin etirazları, həmçinin məhz bu
ölkənin məsuliyyətsiz fəaliyyəti nəticəsində
bundan öncə əldə olunan razılaşmaları
gerçəkləşdirmək mümkün olmayıb. Aİ
Şurası prezidenti Şarl Mişelin “biz sıx
təmasda qalmağa razılaşdıq və iyul-avqust aylarına qədər eyni formatda yenidən
görüşəcəyik” açıqlaması deməyə əsas
verir ki, bu dəfəki görüş daha məhsuldar
olub və qeyd olunan razılaşmaların həyata
vəsiqə qazanması üçün tezliklə real addımlar atılması gözlənilir.

Planlaşdırılan növbəti görüşə
qədər kommunikasiyaların açılması
istiqamətində daha konkret ikitərəfli
müzakirələr aparılacaq, o cümlədən,
Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılması,
beynəlxalq daşımaların tənzimlənməsi və
başqa məsələlərlə bağlı irəliləyişlər baş
verəcək. Eyni zamanda, sərhəd idarəçiliyi,
təhlükəsizlik, torpaq haqları, həmçinin
beynəlxalq daşımalar kontekstində
gömrük prinsipləri barədə müzakirələr də
intensivləşəcək, əldə olunan razılaşmaların gerçəkləşməsi ilə bağlı proses fəal
fazaya qədəm qoyacaq.
Ermənistan və Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətləri
tənzimləyən gələcək sülh müqaviləsi
üzrə müzakirələrin davam etdirilməsi ilə
paralel, Avropa İttifaqının hər iki ölkənin
əhalisinin uzunmüddətli davamlı sülhə
hazırlanmasına dəstəyini ifadə etməsi
də təqdir olunmalı məqamdır. Xatırladaq
ki, rəsmi Bakı bu məsələ ilə bağlı işlərin
aparılmasına həmişə öz dəstəyini verib.
Üçtərəfli görüşdə humanitar sahədə işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan
təmizlənməsi, itkin düşmüş şəxslərin taleyi
də yenidən müzakirə olunub ki, bunlar da
xüsusi önəm daşıyan məqamlardır.
Onu da bildirək ki, Şarl Mişelin ev
sahibliyi ilə gerçəkləşən görüşdə Qarabağda yaşayan ermənilərlə bağlı hansısa
statusdan deyil, bu icmanın hüquqları
barədə danışılıb. Avropa İttifaqı prezidentinin mətbuata bəyanatında da önə çıxan
əsas məsələlərdən biri Qarabağdakı etnik
erməni əhalinin hüquqları və təhlükəsizliyi
məsələsinin həll olunması, bu xüsusda
qurumun tərəflərlə birlikdə hər iki ölkənin
və onların xalqlarının rifahı naminə iqtisadi
inkişafı təşviq etməyə çalışan İqtisadi
Məşvərət Qrupunun işini inkişaf etdirəcəyi
ilə bağlıdır. Məsələyə Azərbaycanın
maraqları kontekstindən yanaşsaq, bu
müzakirələr zamanı “Dağlıq Qarabağ”
ifadəsi işlədilməyib, yalnız Qarabağ deyilib.

Bu, bir daha, öncəki görüşlərdə olduğu
kimi, bu dəfə də status məsələsinin,
ümumiyyətlə, müzakirə olunmadığını,
Azərbaycanın bununla bağlı birmənalı
mövqeyinin tam qəbul edildiyini təsdiqləyir.
Bəyanatdan da göründüyü kimi, bu yöndə
məsələlərin müzakirəsi zamanı yalnız
Azərbaycanda yaşayan erməni əhalinin
hüquqları barədə danışılıb. Bunu isə
Azərbaycan özü həmişə ifadə edib və
44 günlük Vətən müharibəsindən sonra
dəfələrlə Xankəndində olan ermənilərin
təhlükəsizliyinə təminat verəcəyini açıq
şəkildə ortaya qoyub.
5 saat çəkən Brüssel görüşünün
nəticələrini ümumiləşdirsək, bir daha
aydın olur ki, Azərbaycanın mövqeyi
verilən bəyanatda əks olunub: Azərbaycan
postmüharibə dövründə irəli sürdüyü
təkliflərə sadiqdir və müzakirələr də bu
çərçivədən kənara çıxmır. Sərhədlərin
və ərazi bütövlüyünün tanınması, kommunikasiyaların açılması, Zəngəzur
dəhlizi layihəsinin gerşəkləşməsi,
üçtərəfli bəyanatların tam şəkildə həyata
keçirilməsi, münasibətlərin beynəlxalq
hüquq prinsipləri əsasında normallaşması
Azərbaycanın dəyişməyən mövqeyidir.
Bu mövqe indiyə qədər beynəlxalq dəstək
qazanıb və Avropa İttifaqının timsalında
davam etdirilən müzakirələrin detalları da
bu dəstəyin real ifadəsidir.

Elman BABAYEV,
Əməkdar jurnalist

Əlilliyi olan şəxslərin peşəkar inkişafına yönələn layihənin
iştirakçılarına sertifikat və təşəkkürnamələr verilib

“Zabit kadr hazırlığında və Xəzər bölgəsinin hərbi-dəniz
müdafiəsində Azərbaycanın rolu (1939–1945)” monoqrafiyası
çapdan çıxıb.
Monoqrafiyanın müəllifi Silahlı
Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının “Adyunktura və elm” şöbəsinin hərb tarixi üzrə
professoru, “Dərbənd” Xeyriyyə İctimai
Birliyinin sədri, ehtiyatda olan birinci
dərəcəli kapitan, tarix elmləri doktoru Nurulla Əliyevdir. Nəşrin hərbi məsləhətçisi
Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının
rəisi, professor, general-leytenant Heydər
Piriyev, elmi redaktoru – AMEA-nın
A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun
Qarabağ tarixi şöbəsinin müdiri, tarix üzrə
elmlər doktoru Qasım Hacıyev, rəyçiləri
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin
şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Səbuhi Əhmədov və AMEA
A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun
əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nərminə Əmirbəyovadır.
Azərbaycan tarixən coğrafi mövqeyinə
görə Xəzər hövzəsində hegemonluq
uğrunda mübarizə aparan əsas geosiyasi
qüvvələrin maraq dairəsində olub. İkinci

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, “PAŞA Bank” və ADA
Universitetinin birgə icra etdiyi, əlilliyi olan şəxslərin peşəkar inkişafına,
bilik və bacarıqlarının artırılmasına xidmət edən “PAŞA Bank ilə başla”
layihəsinin yekunlarına dair tədbir keçirilib.

hazırlanması mərkəzinə çevrilməsi barədə
təhlillər aparılıb.
Kitabda İkinci Dünya müharibəsi
dövründə Xəzər bölgəsində baş vermiş
tarixi hadisələr ümumiləşdirilmiş formada
və xronoloji ardıcıllıqda təqdim olunub.
Nəşr Azərbaycanın mülki ali və xüsusi
təyinatlı təhsil müəssisələrinin müəllimləri,
tələbələri, dinləyiciləri və geniş oxucu
kütləsi üçün nəzərdə tutulub. Kitabdan
gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyəsi işində də istifadə oluna bilər.

AZƏRTAC

Tədbirdə əmək və əhalinin sosial
müdafiəsi nazirinin müavini Anar Əliyev
ölkəmizdə əlilliyi olan şəxslərin sosial
müdafiəsinin, onların cəmiyyətə inteqrasiyasına və məşğulluğuna dəstək
verilməsinin Prezident İlham Əliyevin
sosial siyasətinin mühüm tərkib hissəsi
olduğunu vurğulayıb.
Nazir müavini həmin sahələrdə ardıcıl
addımlar atıldığını deyib. Eyni zamanda,
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
təşəbbüsü ilə yaradılan DOST İnklüziv
İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin əlilliyi
olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasında
önəmli rola malik olduğunu vurğulayıb.
Bildirib ki, “PAŞA Bank”ın Korporativ Sosial Məsuliyyət layihələrindən biri
olan, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi və ADA Universiteti ilə birgə icra
olunan “PAŞA Bank ilə başla” layihəsi də
əlilliyi olan şəxslərin bilik və bacarıqlarının,

məşğulluq imkanlarının artırılmasına öz
töhfəsini verir.
Paşa Bankın İdarə Heyətinin üzvü
Cəlal Orucov və ADA Universitetinin
prorektoru Fariz İsmayılzadə layihənin
ölkəmizdə həssas əhali qrupları, o
cümlədən əlilliyi olan şəxslərlə bağlı
aparılan dövlət siyasətinin icrasına dəstək
məqsədi daşıdığını vurğulayıblar.
Qeyd olunub ki, layihə üzrə 5
sahə (“SQL proqramlaşdırma”, “Help
desk”, “Çağrı mərkəzi”, “Qrafik dizayn”,
“Rəqəmsal marketinq”) üzrə təlimlər keçirilib. Təlimlərin yekununda bilik səviyyəsinin
yoxlanılması məqsədilə keçirilən imtahanlardan 68 nəfər uğurla keçib. Layihənin
yekun mərhələsində 20 iştirakçı isə bir
neçə şirkətdə təcrübə qazanmaq imkanı
və iş yeri əldə edib.
Həmçinin “Korporativ DOST” könüllü
altproqramı çərçivəsində də layihə üzrə 7

sessiyadan ibarət təlimlər təşkil olunub.
Təlimlərdə əlilliyin qiymətləndirilməsi
strategiyaları və tibbi-sosial reabilitasiya,
DOST Agentliyi tərəfindən əlilliyi olan
şəxslərə göstərilən xidmətlər, əlilliyi olan
şəxslərin işə qəbul proseduru, sosial
xidmət sahəsində əlilliyi olan şəxslərə
göstərilən xidmətlər və s. mövzular tədris
olunub.
Təlimçilər və layihə iştirakçıları çıxış
edərək əlilliyi olan şəxslərin peşəkar
inkişafı, bilik və bacarıqlarının artırılması
üçün belə tədbirlərin böyük rol oynadığını
bildiriblər.
Sonra layihə iştirakçılarına sertifikatlar
və təşəkkürnamələr təqdim edilib. Əlilliyi
olan şəxslər layihənin onların peşəkar
inkişafına verdiyi dəstəkdən məmnunluq
ifadə ediblər.
Tədbirin sonunda DOST İnklüziv
İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində musiqi
istiqaməti üzrə təlim keçən əlilliyi olan
şəxslərin ifasında konsert proqramı təqdim
olunub, xatirə şəkli çəkilib.

AZƏRTAC
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Yaponiya portalı Prezident
İlham Əliyevin Brüssel səfəri və keçirdiyi
görüşlər barədə məlumat yayıb

Ədliyyə Akademiyasında il ərzində
7 min şəxs ixtisasını artırıb

Yaponiyanın “ajmedia.
jp” portalı Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin
Brüssel səfəri, Avropa
İttifaqı Şurasının prezidenti
Şarl Mişel və Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan ilə
görüşü barədə məlumatlar
yayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
yapon və ingilis dilində yayılan
məlumatlarda Prezident İlham
Əliyevin səfəri, keçirdiyi ikitərəfli
və üçtərəfli görüşlər, eləcə də
Şarl Mişelin bəyanatı barədə
məlumatlar oxuculara təqdim
olunub.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 19 may tarixli
Sərəncamı ilə Ədliyyə Akademiyasının rektoru vəzifəsinə təyin edilmiş
Şahin Məhərrəm oğlu Əliyev Akademiyanın kollektivinə təqdim olunub.

Vüqar AĞAYEV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Tokio

ADA Universitetində “İtalyan dizayn günü”
mövzusunda tədbir və sərgi keçirilib

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu
münasibətlə nazirliyin məsul işçilərinin,
tədris-elm müəssisəsinin müəllim
heyətinin iştirakı ilə keçirilmiş tədbirdə
rektoru təqdim edən ədliyyə naziri Fikrət
Məmmədov Ş.Əliyevin keçdiyi həyat yolu
və iş təcrübəsi barədə məlumat verib.
Nazir Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ədliyyə orqanlarının inkişafı ilə bağlı aparılan islahatlar
çərçivəsində kadrların hazırlanması
və yüksək keyfiyyətli tədrisin təşkili
məsələlərinə xüsusi önəm verildiyini, Akademiyanın fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması, potensialının gücləndirilməsi üzrə
ardıcıl tədbirlərin görüldüyünü vurğulayıb,
kadrların hazırlığının müasir çağırışlara
uyğun təşkili, tədris prosesində ən müasir

metodikaların və üsulların tətbiq olunduğunu qeyd edib.
Qarşıda duran vəzifələrdən danışan nazir dövlətimizin başçısının yenicə
imzaladığı Fərmanla yaradılmış Hüquqi
Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri
Mərkəzinin hüququn müxtəlif sahələri
üzrə islahatların həyata keçirilməsində və
normayaratma fəaliyyətinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsində rolunu qeyd edərək,
Mərkəzlə Ədliyyə Nazirliyinin və Akademiyanın qarşılıqlı fəaliyyətinin perspektivlərini
diqqətə çatdırıb.
Tədbirdə, həmçinin bildirilib ki, geniş
dinləyici auditoriyasına malik olan Akademiya çoxminli ədliyyə işçilərinin, hakimlərin
və hakimliyə namizədlərin, prokurorların,
vəkillərin, mediatorların və digər hüquqşünasların, bələdiyyə üzvü və qulluqçularının
tədrisini və peşə hazırlığını həyata keçirir.

Ötən il 7 minə yaxın şəxs icbari təlim və
ixtisasartırma kurslarına cəlb olunub.
Eyni zamanda, Akademiyada əhalinin
aztəminatlı təbəqəsinə pulsuz hüquqi
yardım göstərən Hüquq Klinikasının
fəaliyyətinə toxunulub, tədris ocağının
beynəlxalq əlaqələrinin genişləndiyi,
Türkiyə, Ukrayna, Moldova və digər
dövlətlərin təhsil qurumları, beynəlxalq
təşkilatlarla, o cümlədən Avropa Şurası,
Avropa İttifaqı ilə səmərəli əməkdaşlıq
etdiyi, hüquqşünasların tədrisi sahəsində
birgə tədbirlərin keçirildiyi və beynəlxalq
təlimçilərin cəlb olunduğu vurğulanıb.
Ş.Əliyev çıxış edərək göstərilən
yüksək etimada görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını ifadə edib, Akademiyanın kadrların peşə səviyyəsinin
yüksəldilməsi ilə bağlı çoxşaxəli fəaliyyət
göstərdiyini və geniş tədris tədbirləri
həyata keçirdiyini qeyd edərək qarşıda duran vəzifələrin uğurla icrası üçün səylərini
əsirgəməyəcəyini söyləyib.

Türk dövlətlərinin turizm rəsmiləri Şamaxıda görüşüb

Mayın 24-də ADA
Universitetində İtaliyanın
ölkəmizdəki səfirliyi, İtaliya
Ticarət Agentliyi və ADA
Universitetinin İnkişaf və
Diplomatiya İnstitutunun birgə
təşkilatçılığı ilə “İtalyan dizayn
günü” mövzusunda tədbir və
sərgi keçirilib.
Ölkəmizin və İtaliyanın yüksək
səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə
keçirilən tədbirdə ADA Universitetinin
rektoru, səfir Hafiz Paşayev və İtaliyanın
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Klaudio Taffuri qonaqları salamlayıblar.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci ildə İtaliyaya
dövlət səfərini xatırladan rektor Hafiz
Paşayev ADA-nın bazasında fəaliyyət
göstərəcək İtaliya – Azərbaycan Universitetinin gələcək fəaliyyətindən bəhs edib.
Sözügedən universitetin təsis
edilməsinə İtaliyanın beş aparıcı ali
təhsil ocağı – Luiss Universiteti, Bolonya
Universiteti, Milan Politexnik Universiteti,
Turin Politexnik Universiteti və Romanın
Sapienza Universitetinin cəlb olunduğunu
və bu əməkdaşlığın Azərbaycanda italyan
dizayn ənənəsinin daha da geniş yayılmasına fayda verəcəyini bildirib.
Səfir Klaudio Taffuri vurğulayıb ki, İtaliya dünya bədii və mədəni irsinin təxminən
70 faizinə sahibdir. İtaliya zəngin mədəni
keçmişindən yararlanaraq, dizaynın
gələcək istiqamətinin formalaşmasına
töhfə verir.
Tanınmış italyan memar Mikel de Lucci

Müasir İpək Yolu turizm marşrutunun inkişaf etdirilməsi
ölkələrimiz arasında inkişaf etməkdə olan əlaqələrin daha da
möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir.

dizaynın gələcəyi, konseptual vizyonu
barədə məlumat verib, şəhərsalmada
“Earth Stations” yanaşması ilə bağlı
təqdimat edib.
Daha sonra “Maire Tecnimont S.p.A.”
Qrupunun Xüsusi Təşəbbüslər və Regionlarla bağlı Koordinasiya üzrə Baş
vitse-prezidenti Cianni Bardazzi “Davamlı
gələcək üçün dizayn və yeni texnologiyalar” mövzusunda təqdimatla çıxış edib.
İnkişaf və Diplomatiya İnstitutunun
direktoru, ADA Universitetinin prorektoru
Fariz İsmayılzadənin moderatorluğu ilə
keçirilən müzakirələrdə Ekologiya və təbii
sərvətlər naziri Muxtar Babayev çıxış edib.
Plastik tullantıların təkrar istehsalı
məsələsinə diqqət çəkən nazir ətraf mühitin mühafizəsilə bağlı mövzulara toxunub.
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin
sədri Anar Quliyev işğaldan azad edilmiş
ərazilərin ümumi planı üzərində işlərin
yekunlaşdığını, onun əsasında hazırda
şəhərlər üzrə baş planların, müfəssəl planla-

rın müxtəlif hazırlıq mərhələlərində olduğunu
bildirib. O, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
aparılan bərpa-quruculuq prosesində ən
qabaqcıl texnologiya və müasir təcrübənin
tətbiq edildiyini, tarixi-mədəni irsin qorunmasında İtaliya şirkətlərindən gələn təkliflərin
də yüksək qiymətləndirildiyini və bu
istiqamətdə geniş əməkdaşlıq imkanlarının
olduğunu qeyd edib.
Energetika nazirinin müavini Elnur Soltanov Qarabağın “Yaşıl enerji zonası”na
çevriləcəyini və bu ərazinin enerji
təminatının yenilənə bilən enerji mənbələri
vasitəsilə təmin ediləcəyini diqqətə çatdırıb.
Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar
Qasımov çıxışı zamanı mühəndislik
sahəsinin inkişafında ali təhsil ocaqları ilə
şirkətlərin əməkdaşlığının vacibliyini qeyd
edib.
Tədbir italyan şirkətlərinin dizayn etdiyi
layihələrin nümayişi ilə başa çatıb.

AZƏRTAC

Azərbaycanın gənclər və idman naziri
UNESCO-nun Bədən Tərbiyəsi və İdman üzrə
Hökumətlərarası Komitəsinin sədri seçilib
üzvlərinə dəstəyə görə Azərbaycan
Hökuməti adından təşəkkürünü bildirib.
Nazir Azərbaycanın sədrliyi müddətində
Komitənin işinin daha səmərəli həyata
keçirilməsi istiqamətində bütün üzvlərlə sıx
əməkdaşlıq edəcəyini deyib.
Azərbaycan təmsilçilərini təbrik
edən komitənin üzvləri ölkəmizin bədən
tərbiyəsi və idman nazirlərinin (MINEPS)
VII konfransına ev sahibliyi etməsini
yüksək qiymətləndiriblər.
Qeyd edək ki, CIGEPS dünyada bədən
tərbiyəsi və idman sahəsinə aid siyasət və
proqramların üzv ölkələr arasında səmərəli
şəkildə həyata keçirilməsini təşviq edən
UNESCO-nun yeganə komitəsidir.

Mayın 24-də UNESCO-nun
Parisdəki baş qərargahında
Bədən Tərbiyəsi və İdman üzrə
Hökumətlərarası Komitənin
(CIGEPS) fövqəladə iclası
keçirilib.
İclasın keçirilməsində əsas məqsəd
komitənin Büro üzvlərinin və sədrinin
seçilməsi olub. Qəbul olunmuş qərara
əsasən, komitənin 18 üzvü arasından
Azərbaycan, Fransa, Venesuela, ŞriLanka, Madaqaskar və Qətər Komitənin
büro üzvləri seçiliblər. Daha sonra
komitənin sədri vəzifəsinə seçkilər keçirilib. Azərbaycan Respublikasının gənclər
və idman naziri Fərid Qayıbov yekdilliklə
UNESCO-nun Bədən Tərbiyəsi və İdman
üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin sədri
seçilib.

İclasda Azərbaycan Respublikasının
UNESCO yanında daimi nümayəndəsi
Elman Abdullayev çıxış edərək komitə

Paris

Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədri
Fuad Nağıyev mayın 24-də Şamaxıda
keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm
nazirlərinin 7-ci görüşündə qeyd edib.
Tədbirdə çıxış edən Fuad Nağıyev
Azərbaycanda turizm sənayenin artıq özünü bərpa etməyə başladığını, ölkələrimiz
arasında turizm əlaqələrinin inkişafı və
turist mübadiləsinin artırılması üçün
qarşılıqlı təbliğatın aparılmasının önəmini,
ölkəmizdə gəlmə statistikasında türk
dövlətlərinin payının çoxalmasına ümid
etdiyini vurğulayıb.
O, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan
ölkələrin tarixi köklərlə bir-birinə bağlılığı,
ortaq tarix və mədəni irsə sahib olma kimi
amillərlə yanaşı, coğrafi yaxınlıq, vizasız
gediş-gəliş və birbaşa uçuşların olmasının turizm əlaqələrinin, eləcə də dostluq
və qarşılıqlı anlaşma üzərində qurulan
əməkdaşlığın inkişafına öz töhfəsini verdiyini bildirib.
Agentlik sədri “Müasir İpək Yolu”
turizm marşrutu kimi müştərək turizm

məhsullarının yaradılması istiqamətində
işlərin intesivləşdirilməsinin vacibliyini
vurğulayıb.
O, həmçinin azad edilmiş torpaqların
böyük turizm potensialına malik olduğunu, bu ərazilərdə Azərbaycan hökuməti
tərəfindən genişmiqyaslı quruculuq işləri
aparıldığını, tezliklə Qarabağın regional
turizm destinasiyasına çevriləcəyini və
azad edilmiş ərazilərin bərpa olunması dövründə üzv ölkələrlə fəal qarşılıqlı
əlaqələrin önəmini qeyd edib.
Görüşdə “Türk Dünyası Turizm Paytaxtı təşəbbüsü” ilə bağlı qaydaları təsdiq edilib və “Türk Dövlətləri Təşkilatının Turizm
üzrə Yol Xəritəsi” sənədi qəbul edilib.
Tədbirdə çıxış edən təşkilatın Baş
katibi Bağdad Amreyev göstərilən
qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü
bildirərək üzv ölkələr arasına əlaqələrin
bütün müstəvilərdə inkişafının turizm
sahəsinə də müsbət təsir etdiyini qeyd
edib. O, Şamaxı şəhərinin 2023-cü il üçün
Türk Dünyasının Turizm Paytaxtı seçilməsi

münasibətilə təbrik edib, bu təşəbbüsün
davam etdirilməsinin üzv ölkələr arasında
qarşılıqlı məlumatlılığın artırılmasına töhfə
verəcəyini diqqətə çatdırıb.
Qeyd edək ki, tədbirdə ölkələr arasında turizm üzrə müxtəlif sahələrdə, o
cümlədən qış turizmi üzrə əməkdaşlıq,
müştərək turizm məhsullarının yaradılması
istiqamətində əməkdaşlıq kimi məsələlər
üzrə müzakirələr aparılıb.
Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm
nazirlərinin 7-ci görüşündə təşkilatın Baş
katibi Bağdad Amreyev, Özbəkistanın
Baş nazirinin müavini, turizm və mədəni
irs naziri Əziz Abduxakimov, Türkiyənin
mədəniyyət və turizm nazirinin müavini
Nadir Alpaslan, Qazaxıstanın mədəniyyət
və idman nazirinin müavini Yerjan Yerkinbayev, Türkmənistanın ölkəmizdəki səfiri
Mekan İşanquliyev, eləcə də təşkilatda
müşahidəçi statusa malik Macarıstanın
ölkəmizdəki səfiri Viktor Sederkenyi iştirak
ediblər. Türkmənistan mədəniyyət nazirinin müavini Nursahet Şirimov isə tədbirə
onlayn qoşulub.

AZƏRTAC

Notarius vəzifələri üzrə müsabiqədə iştirak
edən namizədlərlə test imtahanı keçirilib
Bəzi bölgələrdə
notariat fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq istəyən
namizədlərlə elan
olunmuş müsabiqə üzrə
mayın 24-də növbəti test
imtahanı keçirilib.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə birlikdə
namizədlərlə fərdi qaydada,
kompüter vasitəsilə keçirilmiş test
imtahanını vətəndaş cəmiyyətinin
nümayəndələri izləyiblər.
İmtahanın keçirilməsi qaydalarına uyğun olaraq, test imtahanında
namizədin hüquqi biliklərini, məntiqi
nəticələr çıxarmaq qabiliyyətini və
ümumi dünyagörüşünü müəyyən etmək
üçün verilən test tapşırığı 100 sualdan
ibarət olub. 67 nəfərin iştirak etdiyi

imtahanın nəticələrinə dair namizədlərə
yerində arayış təqdim olunub və
yekuna görə mümkün 90 baldan 55
və ya daha artıq bal toplayan 41 nəfər
müvəffəqiyyət qazanıb. Uğur qazanmış
namizədlərin siyahısı nazirliyin (www.
justice.gov.az) və DİM-in ( www.dim.gov.
az) internet səhifələrində yerləşdirilib.
Bildirilib ki, qanunvericiliyin
tələblərinə əsasən test imtahanında

zəruri keçid balını toplamış hüquqşünaslar ikinci mərhələyə – müsahibəyə
buraxılır və onlarla fərdi qaydada söhbət
aparılacaq. Müsahibənin keçirilmə vaxtı
və yeri barədə məlumat veriləcək.
Əlavə informasiyanı nazirliyin
internet səhifəsindən, habelə (012)
404-42-19, (012) 404-42-28 nömrəli
əlaqə telefonları vasitəsilə əldə etmək
mümkündür.
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Seneqal gömrük xidmətinin nümayəndə
heyəti Azərbaycanda səfərdədir

Dövlət Gömrük Komitəsində Seneqal Respublikası Baş Gömrük İdarəsinin
ölkəmizdə səfərdə olan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.
DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr
İdarəsindən verilən məlumatda bildirilir ki,
səfərdə məqsəd Azərbaycan gömrük orqanlarının əldə etdiyi qabaqcıl təcrübələri
öyrənmək, eyni zamanda, potensialın
gücləndirilməsi sahəsində əməkdaşlığı
genişləndirməkdir.
Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin
birinci müavini, gömrük xidməti generalleytenantı İsmayıl Hüseynov iki ölkənin
gömrük orqanları arasındakı əlaqələrdən
məmnunluqla bəhs edib. Bildirilib ki, 2016cı ildə gömrük əməkdaşlarının potensialının gücləndirilməsi sahəsində qarşılıqlı
yardım haqqında sazişin imzalanmasından sonra tərəflər arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün mühüm imkanlar
yaranıb.
İsmayıl Hüseynov Prezident İlham

Əliyevin rəhbərliyi ilə son illər Azərbaycan
gömrük sistemində həyata keçirilən islahatlardan danışıb və tətbiq edilən yeniliklər
hesabına bir sıra nailiyyətlərin əldə
olunduğunu diqqətə çatdırıb. Vurğulanıb
ki, ölkənin ixrac potensialının artırılması,
beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılması, tranzitin inkişaf etdirilməsi, sərhədkeçmə prosedurlarının sadələşdirilməsi istiqamətində
gömrük orqanları tərəfindən bir sıra
layihələr həyata keçirilir.
Azərbaycan gömrüyündə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin
genişləndirildiyini, bütün gömrük
əməliyyatlarının elektron qaydada həyata
keçirildiyini diqqətə çatdıran İsmayıl
Hüseynov bildirib ki, hədəf qısa zaman
kəsiyində rəqəmsal gömrüyün formalaşdırılmasıdır. Həmçinin son illər həyata

keçirilən “Yaşıl dəhliz”, “Bir pəncərə”,
“e-növbə” və digər layihələrdən bəhs
edilib, qaçaqmalçılıqla mübarizə, xüsusilə,
nakotik vasitələrin qanunsuz dövriyyədən
çıxarılması istiqamətində əldə edilən uğurlardan danışılıb.
İsmayıl Hüseynov beynəlxalq
əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xüsusi
önəm verildiyini vuğulayıb, bu məqsədlə
həyata keçirilən məqsədyönlü fəaliyyətin
nəticəsi olaraq Azərbaycan gömrük
xidmətinin 2 il müddətinə ÜGT-nin Avropa
Regionuna rəhbərlik etdiyini, 2021-ci ildə
isə təşkilatın Siyasi Komissiyasına üzv
seçildiyini bildirib.
Seneqal Respublikası Baş Gömrük
İdarəsinin gömrük əməliyyatları üzrə
direktoru Mbaye Ndiaye iki ölkənin gömrük
orqanları arasındakı əməkdaşlıqdan
məmnunluqla bəhs edib və qarşılıqlı
münasibətlərin daha da gücləndiriləcəyinə
ümidvar olduğunu bildirib.
Təmsil etdiyi qurumun fəaliyyəti,
ölkəmizə səfərin önəmi barədə danışan
Mbaye Ndiaye Azərbaycan gömrüyünün əldə etdiyi qabaqcıl təcrübələrin
öyrənilməsi və tətbiqində maraqlı olduqlarını diqqətə çatdırıb.
Sonda Azərbaycan gömrüyünün
fəaliyyəti, tətbiq edilən yeniliklər barədə
təqdimat nümayiş etdirilib, qonaqları maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırılıb.
Səfər çərçivəsində Seneqal gömrüyünün əməkdaşları ərazi və ixtisaslaşmış gömrük orqanlarında tətbiq edilən
yeniliklər və layihələrlə əyani şəkildə tanış
olacaqlar.

sial ödəniş təyinatları üzrə ümumilikdə
104 min xidmət göstərilib.
Təyinat prosesi şəhid ailələrinin
üzvlərinin və müharibə iştirakçılarının
heç bir müraciəti olmadan, elektron
sistem üzərindən, proaktiv qaydada
aparılıb.
Sosial ödənişlər avtomatik təyin
olunduqdan sonra həmin şəxslərə
bu barədə, həmçinin ödəniş kartlarını nə zaman və hansı bankdan əldə
edəcəklərinə dair məlumat göndərilib.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir
ki, postmüharibə dövründə həmin kateqoriyalara aid 93 min şəxsə aylıq sosial
ödənişlər (Prezidentin aylıq təqaüdü,
müavinət və pensiya) təyin olunub, so-

A

zərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin göstərişinə əsasən, Azərbaycan
Ordusunda aparılan islahatlar
çərçivəsində müasir standartlara cavab
verən hərbi infrastrukturun yaradılması
və bölmələrin döyüş hazırlığının
yüksəldilməsi istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlər uğurla davam etdirilir.
Müdafiə Nazirliyindən verilən
məlumatda qeyd olunur ki, nazir general-polkovnik Zakir Həsənov və nazirliyin
digər rəhbər heyəti "Qaraheybət" Təlim
Mərkəzində yeni istifadəyə verilən hərbi
Sonra müdafiə naziri tank atış
şəhərciyində olub. Məruzə olunub ki, burada Vətən müharibəsində, eləcə də son
dövrlərdə aparılan döyüş əməliyyatlarında
öyrənilən təcrübələrə əsaslanaraq tankların yaşayış məntəqələrində effektiv tətbiqi
üsulları məşq etdirilir.
Daha sonra mühəndis şəhərciyinə
baxış keçirilib. Qeyd olunub ki, şəhərcikdə
hərbi qulluqçulara müxtəlif tipli mina və
döyüş sursatları ilə bağlı ətraflı məlumat
verilir. Bundan başqa, mühəndis vasitələri
ilə mina və partlamamış döyüş sursatlarının aşkar edilməsi, eləcə də onların
təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaqla
zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqlar icra
olunur.
Müdafiə naziri fiziki hazırlıq
şəhərciyinin maneələr zolağı (pentatlon) və kəşfiyyat cığırında kursantların
məşq prosesini izlədikdən sonra artilleriya batareyasının komanda müşahidə
məntəqəsində olub. Burada kursantlar

“Xalq qəzeti”

Postmüharibə dövründə şəhid ailələri
üzvləri və müharibə iştirakçılarından ibarət
93 min şəxsə sosial ödənişlər təyin olunub
Vətən müharibəsi şəhidlərinin
ailə üzvləri və müharibənin
iştirakçıları (o cümlədən müharibə
əlilləri) ilə bağlı Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
icra olunan sosial dəstək paketinin
bir istiqaməti də onlara sosial
ödənişlərin təyinatıdır.

Müdafiə naziri yeni istifadəyə verilən
təlim infrastrukturuna baxış keçirib

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

infrastruktura baxış keçirib.
Müdafiə nazirinə məruzə olunub ki,
burada müasir döyüş üsullarının praktiki
tətbiq edilməsi üçün real şəraitə uyğunlaşdırılmış təlim sahələri inşa olunub.
Bundan başqa müxtəlif növ döyüş
texnikasının mürəkkəb relyef və çətin hava
şəraitində idarə olunması, eləcə də onlardan atəş açılması üzrə hərbi qulluqçuların
praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi
üçün məşğələlər keçirilir.
Müdafiə naziri “Müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçularının hazırlığı
kursu”nun kursantlarının təlim sahələrində
nümunəvi çıxışlarını izləyib.
Əvvəlcə atış şəhərciklərində atəş hazırlığı üzrə normativlərin və təlim atış çalışmalarının praktiki icrası nümayiş etdirilib.
artilleriya simulyatorlarından atış tapşırıqlarını müvəffəqiyətlə yerinə yetiriblər.
Sonda müdafiə naziri mərkəzin
ərazisində tikintisi davam edən hərbi
obyektlərdə aparılan inşaat işlərinin gedişatını yoxlayıb.
General-polkovnik Z.Həsənov hərbi
qulluqçuların döyüş hazırlığının və
peşəkarlıq səviyyələrinin daim yüksək
səviyyədə saxlanılması, müasir təlimməşq üsullarının öyrənilməsi və tətbiqi,
həmçinin tikinti işlərinin keyfiyyətli aparılması ilə əlaqədar müvafiq tapşırıq və
tövsiyələrini verib.

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti
silsilə maarifləndirmə tədbirləri keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti (DYNX)
səlahiyyətlərinə uyğun olaraq, ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi məqsədilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir.
Bu çərçivədə, DYNX tərəfindən Bakı
Regional Mərkəzinin əməkdaşlarının
iştirakı ilə Yasamal rayonunda yerləşən
Kübra Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat

Pediatriya İnstitutunda, Nizami rayonundakı 7 saylı doğum evində, Qaradağ
rayonundakı 9 saylı Birləşmiş Şəhər
Xəstəxanasında, Pirallahı rayonun-

Doqquz il əvvəl törədilmiş
qətlin üstü peşəkarlıqla açılıb
Əvvəlki illərdən bağlı qalmış daha bir ağır cinayətin üstü
prokurorluq və polis əməkdaşlarının birlikdə peşəkarlıqla həyata
keçirdiyi istintaq-əməliyyat tədbirləri nəticəsində açılıb.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, 2013-cü il martın 30-da paytaxtın
Yasamal rayonu ərazisində İsmayıl Zeynalovun üzərində zorakılıq əlamətləri
olan meyitinin aşkarlanması ilə bağlı
Yasamal Rayon Prokurorluğunda
Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən
adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi
başlanıb. Həyata keçirilmiş istintaq və
əməliyyat tədbirlərinə baxmayaraq,
cinayət törətmiş şəxs və ya şəxsləri

müəyyənləşdirmək mümkün olmadığından 2019-cu il aprelin 23-də cinayət
işinin icraatı dayandırılıb.
Baş Prokurorluğun İstintaq
idarəsi tərəfindən cinayət işi yenidən
öyrənildikdən sonra icraat təzələnib.
Həyata keçirilmiş çoxsaylı intensiv
istintaq-əməliyyat tədbirləri nəticəsində
əldə edilmiş sübutlarla müəyyən olunub ki, Bakı şəhər sakini Zaur Sadıxov 2013-cü il martın 29-da saat 21
radələrində tanışı İsmayıl Zeynalovla

da yerləşən N.S.Teymurov adına 231
nömrəli tam orta məktəbdə, Səbail rayon
T.Məmmədov adına 239 nömrəli tam orta
məktəbdə, habelə Sumqayıt şəhər Psixiatriya xəstəxanasında, Cəlilabad şəhərində
yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində,
Masallı rayon Mərkəzi Kitabxanasında,
Şəki şəhər 14 saylı Körpələr evi-uşaq
bağçasında, “Aqroservis” ASC-nin Qobustan regional nümayəndəliyinin Kürdəmir
rayon bölməsində, “Aqroservis” ASC-nin
Göyçay və Ucar filiallarında yanğına qarşı
maarifləndirmə tədbirləri keçirilib.
Tədbirlərdə yanğın təhlükəsizliyinə
dair tələblər barədə söhbətlər aparılıb,
baş verə biləcək yanğınlar zamanı ilkin
zəruri davranış qaydaları ilə əlaqədar
geniş məlumat verilib, təxliyə planından
düzgün istifadə olunmasının vacibliyi
bildirilib. Həmçinin, ərazilərin təmiz, ehtiyat
çıxış yollarının daim istifadəyə yararlı,
yanğına qarşı su təchizatı qurğularının isə
işlək vəziyyətdə saxlanılmasının və ilkin
yanğınsöndürmə vasitələri ilə təchizatın
zəruriliyi aidiyyəti şəxslərin diqqətinə
çatdırılıb.
Tədbirlərdə ilkin yanğınsöndürmə
vasitələrindən istifadə qaydaları əyani
nümayiş etdirilib, suallar cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”

Gənc hüquqşünaslar Baş Prokurorluqda olublar

“Xalq qəzeti”
narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul
olan Alik Bədirovun yaşadığı ünvanda
narkotik vasitə qəbul etdikdən sonra
evə qayıdarkən avtomobildə aralarında mübahisə baş verib. Zaur Sadıxov
avtomobili yolda saxlayaraq maşından
enməyə çalışan İsmayıl Zeynalova
yaxınlaşıb onun bədəninin müxtəlif
nahiyələrinə təpiklə zərbələr vurub əlləri
ilə onu boğaraq öldürüb, daha sonra
narkotik vasitənin doza həddini aşması
səbəbi ilə ölməsi görüntüsünü yaratmaq
üçün onu küçədə səki üstünə sürüyüb uzanıqlı formada orada qoyaraq
hadisə yerindən uzaqlaşıb. O, törətdiyi
cinayətin izlərini itirmək məqsədilə İsmayıl Zeynalova məxsus mobil telefonu və
köynəyi istintaqla müəyyən edilməyən
yerlərə atıb.
Əvvəlki illərdən bağlı qalmış
cinayətlərin açılması daim diqqət
mərkəzində saxlanılmaqla bu
istiqamətdə digər hüquq-mühafizə orqanları ilə birgə işlər davam etdirilir.

Gənc hüquqşünasların hüquq-mühafizə, o cümlədən prokurorluq
orqanlarının fəaliyyətinə olan marağını nəzərə alaraq Baş
Prokurorluqda “Açıq qapı günü” keçirilib.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
mayın 20-də Baş Prokurorluğun paytaxtın Binəqədi rayonunun Dərnəgül
yaşayış sahəsində yerləşən inzibati bina
kompleksində keçirilmiş tədbirdə məqsəd
prokurorluq əməkdaşları üçün yaradılmış

iş şəraiti, istifadədə olan kriminalistik texnika, habelə prokurorluğun tarixi keçmişi ilə
gənc hüquqşünasları tanış etmək olub.
Tədbirdə Bakı Dövlət və “ADA”
universitetlərinin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik,
Milli Aviasiya, Dövlət Gömrük Komitəsi

akademiyalarının hüquq fakültələrində
təhsil alan tələbələri iştirak ediblər.
Qonaqları salamlayan Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin böyük prokuroru
Kənan Zeynalov əməkdaşların səmərəli
fəaliyyəti üçün bütün imkanların yaradıldığı inzibati bina kompleksi ilə bağlı ətraflı
məlumat verib.
Gənc hüquqşünaslar kitabxana, kriminalistika otaq və texnikaları ilə tanış olub,
habelə onlara bina kompleksində yerləşən
bir neçə struktur qurumunun təcrübəli
əməkdaşları tərəfindən müvafiq idarələrin
fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilib.
Müasir dövrün tələblərinə cavab verən
peşəkar dövlət təsisatı kimi yenidən
formalaşdırılması məqsədilə prokurorluq orqanlarında həyata keçirilən əsaslı
islahatlar barədə söz açan Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay
Səlimzadə qurum tərəfindən beynəlxalq
əlaqələrin qurulması məqsədilə həyata
keçirilən tədbirlərdən danışıb.
Gənc hüquqşünaslarla fikir mübadiləsi
aparılıb, prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti
ilə bağlı onları maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
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Şair, alim və din xadimi –
Seyid Həmzə Nigari

AMEA Biofizika İnstitutu
“Teknofest Azərbaycan” sərgisində
intellektual məhsullar təqdim edəcək

V Beynəlxalq Həmzə Nigari Simpoziumu uğurla başa çatdı
Xəbər verdiyimiz kimi Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində
Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı, “Miras” Mədəni
İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi, Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Türkiyənin Amasiya
Universiteti və Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə
“Şuşa ili”nə həsr edilən V Beynəlxalq Həmzə Nigari Simpoziumu
keçirilib.
olan ana “Həmzə sənin tərbiyən üçün
heç bir şeydə qüsur etmədim, əsla
dəstəmazsız bir loxma yedirmədim,
körpəliyində dəstəmazsız süd
vermədim”, – deyib.
Anasının bu sözlərindən sonra Seyid Nigari kəndi tərk edərək o zamanlar məşhur olan Qaraqaş kəndindəki
Mahmud əfəndinin yanına gedərək
ondan təhsil almağa başlamışdır. Beş il

Simpoziumda Azərbaycan, Türkiyə,
İtaliya, İran, Rusiya, Qazaxıstan,
Özbəkistan, Şimali Makedoniya
kimi ölkələrdən 200-dən çox alim və
tədqiqatçı iştirak etmişdir. Simpoziumda Seyid Nigarinin şəcərəsindən olan
BDU-nun tələbəsi Xəyalə Həmidovanın
da məruzəsi dinlənilmiş və maraqla
qarşılanmışdır. Həmin məruzənin mətni
ilə oxucuları tanış edirik.

Böyük qürur hissi ilə qeyd edirəm
ki, 30 ilə yaxın həsrətində olduğumuz
doğma Qarabağ torpağı işğaldan
azad edilib. Bu sevinci bizə yaşadan şəhidlərimizə Allahdan rəhmət,
qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm.
Dünya miqyasında əvəzi olmayan bu
xoşbəxt günləri, qələbəni bizə bəxş
edən ulu Tanrıya minnətdarlığımı
bildirirəm. Tarixdə misli-bərabəri olmayan bu qələbədə əvəzsiz xidmətləri
olan ulu öndərin layiqli davamçısı,
Prezidentimiz, Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyevə və birinci xanım
Mehriban Əliyevaya dərin təşəkkürümü
bildirərək, demək istəyirəm ki, onlar
bütün Azərbaycan xalqını ətrafında
birləşdirərək bu qələbə sevincini bizə
bəxş etdilər. Mən Qarabağın tanınmış
din xadimi, şair, əslən qarabağlı Şeyx
Mir Həmzə əfəndi Seyid Nigarinin keçdiyi həyat yolu haqqında sizə məlumat
çatdırmaq istəyirəm.
Şeyx Hacı Mir Həmzə əfəndi Seyid
Nigari 1799-cu ildə Azərbaycanın
Qarabağ əyalətinin Zəngəzur qəzasının
Cicimli kəndində, el arasında Mir Paşa
adı ilə tanınan Seyid Mir Rüknəddin
əfəndi həzrətlərinin ailəsində dünyaya
gəlmişdir.
Anasının adı Qızxanımdır (Xeyrənsə
xanım). Həmzə Nigarinin Gözəl
xanım və Salihə xanım adlı iki bacısı
olub. Gözəl xanım, əmisi Mir Cəfər
həzrətlərinin böyük oğlu Mir Cabbar ilə
ailə həyatı qurmuş, Salihə xanım isə
Mir Qasım ilə izdivac bağlamışdır.
Həmzə Nigarinin atası Rüknəddin
əfəndi xalq arasında çox tanınmış bir
şəxs olub, camaatın bütün işlərində
yeganə üz tutduqları ümid qapısı
olduğundan o, Mir Paşa ünvanı verilmişdir. Təəssüf doğuran bir haldır ki,
o, Cavanşir gümbəzinin yaxınlığında, indiki Qubadlı və Laçın rayonları
arasında Boğasiyirtməz adlanan yerdə
düşmənlər tərəfindən qətlə yetirilmişdir.
Atasının vəfatından sonra əmiləri
Mir Cəfər və Mir Ağalar ǝfəndilərin
təkidlərinə baxmayaraq, ülvi
xüsusiyyətlərə malik olan kişi qeyrətli
Qızxanım hər üç övladına həm analıq
etmiş, həm də ata olmuşdur.
Seyid Nigarini 15 yaşına kimi
hansı müəllim yanına göndərmək
istəyiblərsə, getməkdən imtina etmişdir.
Oğlunun bu hərəkətlərindən narahat

Mahmud əfəndidən dərs aldıqdan sonra, aldığı təhsilin onu qane etməməsi
səbəbindən Şəkinin Dəhnə kəndinə
getmiş Şikəst Abdullah həzrətlərindən
dərs almağa başlamışdır. Dörd ilə yaxın
Abdullah əfəndidən dərs aldığı rəvayət
edilir.
Qaraqaşda (xalq arasında Qarağacı adlanır) təhsil alarkən Nurəddin
əfəndinin həyat yoldaşı, çox ləyaqətli,
həyalı, bütün qadınlara nümunə olan
Nigar xanım Həmzə Nigarinin yaşayış
və təhsili üçün hər cür yardım və diqqət
göstərmişdir. Bu xanımın dəstəyinə və
ona olan ilahi sevgisinə görə “Nigari”
təxəllüsünü götürmüş və şeirlərində bu
təxəllüsdən istifadə etmişdir.
Şikəst Abullah Əfəndi
həzərətlərindən dərs alarkən
Nəqşibəndi təriqətinə bağlanmaq
üçün Xarputa Mövlanə Xalid əfəndinin
yanına getmək tapşırığını almışdır. Bu
məqsədlə səfərə çıxan Seyid Nigari yolda Şeyx Xalid Əfəndinin vəfatı xəbərini
alır. Bu əsnada aldığı tapşırığa əməl
edərək Sivasa gedir və Nəqşibəndiyə
təriqətinin məşhur mürşidlərindən
Mövlana Xalidin birinci xəlifəsi olan
Şeyx İsmayıl Şirvaniyə bağlanır. Ondan
şəriət icazətnaməsini, həm də təriqət
xilafətnaməsini alır.
Kərəmli mürşidinin əmri ilə 18351836-cı illərdə Həcc ziyarətini tamamladıqdan sonra yenə mürşidinin yanında
xidmətini davam etdirmişdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, Həcc ziyarətinə piyada gedib-qayıtmışdır.
1840-1842-ci illərdə ustadının əmri
ilə Azərbaycana qayıtmışdır. Doğulduğu
torpaq olan Cicimliyə gələr-getməz ilahi
istedada malik olan bu şəxsin şöhrəti
dərhal yaşadığı mühitə yayılmış, elm
və yüksək səviyyədə elmə sahib olmaq
həvəsində olanlar hər tərəfdǝn Şeyxin
yanına axışıb gəlmişlər. Bir müddət
Cicimlidə və Bərgüşad çayının sağ
sahilində yerləşən Mirlər kəndində
tədris və tərbiyə ilə məşğul olmuşdur.
Mirlər kəndi yaxınlığında yerləşən
məzarlıqda Seyid Mir Məhəmməd
Həzrətlərinin qəbiri vardır. Qəbir dörd
tərəfdən hasarlanmış və içərisində bir
necə böyük saqqız ağacı vardır. Şeyx
Hacı Mir Həmzə əfəndi Seyid Nigarinin
möhtərəm anası və əmizadələrinin
qəbiri bu məzarlıqdadır.

Nəsli İsmayılsan, əsli ərəbsən
Ali Məhəmmədsən və ali nəsəbsən
Müntəxabsan silsileyi-zəhəbsən
Ey Seyid Nigari, ey Qarabaği.
Öz kimliyini bu misralarla ifadə
edən Şeyx Hacı Mir Həmzə əfəndi
Seyid Nigari çar Rusiyası dövründə
milli mənsubiyyətinə, dini baxışlarına, el
arasında böyük hörmət sahibi olduğuna
görə təqib olunduğundan məcbur qalıb
tez-tez yerini dəyişməli olurmuş. Belə
ki, Şeyx Həmzə Nigari Mirlər kəndindən
Çərəli kəndinə, ordan Hərtiz dağına
qalxaraq gizlənmək məcburiyyətində
qalmışdır. Hərtiz dağında qaldığı
müddətdə Çərəli kəndindən olan
müridləri Səfər bəy, Hacı Əhmədalı
və başqaları tərəfindən xüsusi qulluq
edilərək Şeyxin tam təhlükəsiz yaşaması üçün lazımi şərait yaradılmışdır.
Burada uzun müddət yaşamağın
çətinliyini görən Həmzə Nigari qar-

daş Türkiyəyə üz tutmuşdur. Şeyxin
müridləri Səfər bəy, Hacı Əhmədalı
və digərləri öz mürşidlərini gizli yolla
Araz çayının sahilinə gətirərək ordan
İrana keçirmişlər, İrandan isə qardaş
Türkiyənin Amasiya şəhərinə pənah
aparan Həmzə Nigarini yerli əhali çox
hörmətlə qarşılamışdır.
Şeyx Hacı Mir Həmzə Nigari
müxtəlif vaxtlarda qardaş Türkiyənin
bir çox şəhərlərində yaşamış və təlimtərbiyə işləri ilə məşğul olmuşdur.
Həmzə Nigarinin oğlu Siracəddin
əfəndi 1852-ci ildə dünyaya gəlmiş,
1875-ci ildə 23 yaşında vəfat etmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Siracəddin
əfəndinin çoxlu şeirləri mövcuddur. Şeyxin ikinci oğlu Rüknəddin və qızı Zəhra
1864-1865-ci illərdə çox gənc yaşlarında altı ay fasilə ilə vəfat etmişlər.
Şeyx Hacı Mir Həmzə Seyid Nigari
1886-ci ilin oktyabr ayında Xarput
şəhərində vəfat etmişdir.
Öz vəsiyyəti ilə onun cənazəsi
Amasiyaya gətirilərək oğlu Sicarəddin
əfəndinin yanında dəfn edilmişdir.
1894-cü ildə indiki Qazax rayonunun
Aslanbəyli kəndindən olan müridi Hacı
Mahmud Əfəndi və tərəfdarlarının
vəsaiti ilə məzarı üstünə məscid və
məscidə bitişik bir türbə inşa edilmişdir.
İstər çar Rusiyası dövründə, istərsə
də SSRİ dövründə Şeyx Hacı Mir
Həmzə əfəndi Seyid Nigarinin əsərlərini
öyrənmək, hətta adını çəkmək belə
yasaq edilmişdir. Lakin SSRİ süqut
etdikdən, Azərbaycanda müstəqillik
bərpa ediləndən sonra ulu öndərimiz
və sevimli Prezidentimiz cənab İlham
Əliyev tərəfindən respublikamızda
yaradılan sağlam abu-hava, Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev fondunun
rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın xalqımızın mədəniyyətinin, incəsənətinin,
dininin və adət-ənənələrinin qorunub
saxlanılması sahəsində gördüyü
əvəzsiz işlər nəticəsində Həmzə
Nigarinin də haqqı bərpa oldu. Belə
ki, Həmzə Nigari haqqında televiziya
kanallarında verlişlər hazırlandı, qəzet
və jurnallarda mütəmadi olaraq yazılar
dərc edildi. Şeir və qəzəlləri gənc
xanəndələr tərəfindən yüksək həvəslə
el şənliklərində, radio və televiziya
kanallarında səsləndi.

Hələ 2002-ci ildə Vətən oğullarını Qarabağın müdafiəsinə səsləyən
yazıçı-publisist Hüseynbala Mirələmov
"Xəcalət" povestində ön sözü Həmzə
Nigarinin "Qarabağ" şeiri ilə başlamışdı:
Nə əcəb dövlət imiş seyri-şikari-Qarabağ,
Nə gözəl nemət imiş söhbəti-yari-Qarabağ.
Gövsəri-tubi imiş çayi-çinari-Qarabağ,
Aləmi-cənnət imiş dari-diyari Qarabağ.
Həmzə Nigarinin Qurtuluş Altunbaş
tərəfindən işlənən iki cilddən ibarət
“Divan”ı 2004-cü ildə Türkiyədə çap
edilmişdir. Onun 2010-cu ildə “Divan”,
2012-ci ildə “Nigarnamə” əsərləri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Hacı xanım
Nəzakət Məmmədli tərəfindən latın
qrafikası ilə Azərbaycan dilində hazırlanaraq oxuculara təqdim edilmişdir.
Mir Həmzə Nigarinin Türkiyədə
yaşayan yaxın qohumu Fəxrəddin
Ağabalinin çap edilməmiş “Hümayi-ərş”
əsərinin əlyazması, keçmiş Qafqaz
Universitetinin əməkdaşı filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru Mehmet Rıhtım
tərəfindən Azərbaycan dilində işlənib
2015-ci ildə çap olunmuşdur.
2001-ci ildə yazıçı-jurnalist Taryel
Cahangirlinin Mir Sədi Ağa haqqında
yazdığı kitabda Seyid Nigariyə həsr
edilmiş xüsusi bölüm var.
2004-cü ildə Əlirza Xələflinin Seyid
Nigarinin öz misraları ilə başlayan “Xaki-Payin, Taci-Sərim" kitabı işıq üzü görmüşdür. 2013-cü ildə Tükiyədən olan
yazıçı Əhməd Özqılıncın Seyid Nigarinin həyatı, əsərləri və düşüncələrindən
bəhs edən "Mürşidi eşq olan arif" adlı
kitabı İstanbulda çap edilmişdir.
2015-ci ildə Xalq şairi Nəriman
Həsənzadənin Şeyx Hacı Mir Həmzə
Əfəndi Seyid Nigariyə həsr edilmiş “Seyid Nigari türbəsi" adlı poeması nəfis
tərtibatla işıq üzü görmüşdür.
2018-ci ildə Azərbaycan ədəbi-bədii
jurnalının 3-cü nəşrində görkəmli qələm
ustası, tarix elmləri doktoru Şahin Fazilin Şeyx Hacı Mir Həmzə Əfəndi Seyid
Nigari haqqında yazdığı məqalə dərc
olunmuşdur. 2015-ci ildə əslən Laçın
rayonunun Cicimli kəndindən olan Natiq
Laçınlının nəşr edilmiş “Yurd Nişanəsi"
adlı kitabında Şeyx Hacı Mir Həmzə
Əfəndi Seyid Nigarinin həyatı, yaradıcılığı barədə geniş məlumat verilmişdir.
Təhsil Nazirliyinin 3 noyabr 2011-ci il
tarixli 1765 saylı əmri ilə Şeyx Hacı Mir
Həmzə Əfəndi Seyid Nigarinin “Divan”ı
dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir.
Türkiyə–Azərbaycan Dostluq,
İşbirliyi və Dayanışma Vəqfinin rəhbəri
professor Aygün Attar tərəfindən 2021ci il iyunun 12-də Təhsil Nazirliyinə
müraciəti əsasında 2022-2023-cü dərs
ilində 11-ci siniflər üçün “Ədəbiyyat”
dərsliyində Seyid Nigarinin əsərlərinə
yer verilmiş, 9-cu siniflər üçün “Zəfər
tarixi” dərsliyinə onun şeirinin salınması
nəzərdə tutulmuşdur.
Seyid Nigarinin Türkiyənin Amasiya şəhərində dəfn edildiyi yerdə
1894-cü ildə müridləri tərəfindən tikilən
Şirvanlı Camisinin təmirə ciddi ehtiyacı vardır. Vaxtilə Seyid Nigarinin
sədaqətli müridlərindən olan Qubadlı rayon Çərəli kənd sakini Səfər
bəyin qohumları Nərminə xanım və
oğlu Murad bəyin yardımı və Amasiya Şəhər Bələdiyyəsinin köməyi ilə
yüksək səviyyədə aparılan təmir işləri
2014-cü ilin iyun ayında başa çatmışdır. Bu münasibətlə Türkiyədən və
Azərbaycandan gedən ziyalıların iştirakı
ilə açılış mərasimi keçirilmişdir.
Həmzə Nigarinin yaradıcılığı ilə
əlaqədar respublikamızda 2014-cü və
2017-ci illərdə keçirilən simpoziumlar
onun təxəyyülünə verilən qiymətin
parlaq nümunəsidir.

Xəyalə HƏMİDOVA,
BDU-nun psixologiya
fakültəsinin tələbəsi

AMEA Biofizika İnstitutu mayın
26-29-da “Teknofest Azərbaycan”
Aviasiya, Kosmos və Texnologiya
Festivalı çərçivəsində təşkil olunacaq sərgidə iştirak edəcək. İnstitut
süni intellektə əsaslanan və ağciyər
xərçənginin təyinində insanın qan
plazmasından istifadəni nəzərdə
tutan texnologiya təqdim edəcək.
Bu haqda institutun elmi işçisi Arzu
Aydəmirova açıqlama verib. O, qurumun
təqdim edəcəyi layihədən söz açaraq, AMEA
Biofizika İnstitutu və Milli Onkologiya Mərkəzi
tərəfindən süni intellektin tətbiqi ilə ağciyər
xərçəngi xəstələrini 80-90 faiz dəqiqliklə identifikasiya etməyə imkan verən yeni modelin
yaradıldığını bildirib. A.Aydəmirova hətta
inkişaf etmiş ölkələrdə ağciyər xərçəngi üçün
skrininq metodunun mövcud olmadığını vurğulayaraq, tədqiqat işinin önəmini qeyd edib.
“Ağciyər xərçəngi xəstələrinin səmərəli
müalicəsi üçün xəstəliyin erkən aşkarlanması son dərəcə vacibdir ki, bu da effektiv
skrininq metodlarının yaradılmasını zəruri
edir. H
 azırda geniş istifadə olunan diaqnostik
metodlar – kompüter tomoqrafiyası, maqnit
rezonans tomoqrafiya və pozitron emissiya
tomoqrafiyası sözügedən xəstəliyin aşkarlanması üçün mükəmməl vasitələr hesab olunsa
da, bu üsullar xəstəliyin aşkarlanmasının
geniş tətbiqinə, yəni skrininqinə imkan
vermir”, – deyə qurum rəsmisi söyləyib.
A.Aydəmirovanın sözlərinə görə,
tədqiqat işi çərçivəsində 47 sağlam şəxsin
və 50 ağciyər karsinoması xəstəsinin qan
nümunələri tədqiq olunub. Sağlam şəxslərin
və ağciyər karsinoması xəstələrinin qan plazmalarının furye çevirici infraqırmızı spektrləri
çoxvariantlı statistika metodları ilə klassifikasiya edilib, ağciyər xərçəngi modeli yaradılıb
və bunun əsasında süni intellekt vasitəsilə

anonim qan nümunələrinin testləri aparılaraq
diaqnostik proqnozlar verilib. Yaradılan model
sağlam qan nümunələrini 80 faiz, xərçəng
hüceyrəsi nümunələrini isə 90 faiz dəqiqliklə
müəyyən etməyə imkan verir. Tədqiqatlar
nəticəsində məlum olub ki, minimal invaziv və
sürətli olan, yüksək vəsait tələb etməyən müvafiq metod əhalinin risk təbəqəsindən olan
şəxslərin genişmiqyaslı skrininqi üçün çox
əhəmiyyətli ola bilər. Hazırda modelin daha
da təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq
işlər davam etdirilir.
O, tədqiqat işinə dair “Artificial Intelligence
to classify human lung carcinoma using blood
plasma FTIR spectra” adlı məqalənin işıq
üzü gördüyünü diqqətə çatdırıb. Qeyd edib
ki, sonradan Çin alimləri də həyata keçirilmiş
bu tədqiqat işi ilə əlaqədar olaraq mühüm
nəticələr əldə edib və ağciyər xərçəngi
xəstələrini 87,1 faiz dəqiqliklə müəyyən
etməyə nail olublar.
A.Aydəmirova texnologiya sahəsində ən
son yeniliklərin nümayiş etdiriləcəyi “Teknofest Azərbaycan” sərgisinin AMEA-da
əldə olunan nailiyyətlərin geniş ictimaiyyətə
çatdırılması baxımından böyük imkanlar
açdığını vurğulayıb. Elmi müəssisənin təqdim
etdiyi layihənin sərgi iştirakçılarının marağına
səbəb olacağına əminliyini ifadə edib.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın UNESCO-ya üzvlüyünün 30 illiyi münasibətilə mayın 22-də
“Şuşa ili” çərçivəsində Strasburqda “Qarabağ” muğam qrupunun konserti təşkil
olunub. Bu barədə Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyindən
bildirilib. UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının dəstəyi ilə Azərbaycan
Respublikasının Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən
Strasburqun mərkəzində yerləşən qədim Sən-Pyer-lö-Jön kilsəsində təşkil edilən
konsertdə Avropa Şurasının rəsmiləri, diplomatik korpusun təmsilçiləri, ictimaiyyət
nümayəndələri, habelə Azərbaycan icmasının üzvləri iştirak ediblər.

Strasburqda
“Şuşa ili” qeyd olunub

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası yanında daimi
nümayəndəsi Fəxrəddin İsmayılov Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamı ilə 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan edildiyini və bu münasibətlə ölkəmizdə və dünyanın bir çox yerlərində, o cümlədən Avropanın
paytaxtı Strasburqda təşkil edilən bu konsertin
nümunəsində silsilə tədbirlər keçirildiyini diqqətə
çatdırıb. Daimi nümayəndə Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın müzəffər Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi altında işğaldan
azad edilməsinin xalqımızın qürur və şərəf dolu
zəfər tarixi olduğunu, hazırda bu qədim şəhərin
sürətlə yeni intibah dövrünə daxil olduğunu
vurğulayıb. F. İsmayılov təqdim ediləcək musiqi
proqramındakı mahnıların Qarabağın və Şuşanın xalqımızın zəngin mədəniyyətində tutduğu yeri təcəssüm etdirdiyini qeyd edib. Eyni
zamanda, daimi nümayəndə bu il Azərbaycanın

UNESCO-ya üzvlüyünün 30-cu ilinin tamam
olması barədə söz açıb.
Konsertdə Azərbaycanın Xalq artisti
Mənsum İbrahimov və gənc xanəndə Gülzar
Fərəcova, Xalq artisti Elçin Haşımov (tar),
Əməkdar artist Elnur Əhmədov (kamança) və
Kamran Kərimovun (nağara) müşayiətində
Azərbaycan xalq mahnıları, təsniflər və muğam
nümunələri ifa edilib.
Həmçinin konsertdə “Junior Eurovision-2021” mahnı müsabiqəsində Azərbaycanın
təmsilçisi olmuş gənc musiqiçi Sona Əzizova
tamaşaçılara “Şuşam mənim” və “O günlərdən
biri” mahnılarını təqdim edib.
Musiqi proqramı Sən-Pyer-lö-Jön kilsəsində
toplaşan geniş auditoriya tərəfindən böyük
rəğbətlə və sürəkli alqışlarla qarşılanıb.

Hərə öz işində ayıq-sayıq olsa...
Xatırladaq ki, respublikamızda keçirilən önəmli beynəlxalq
tədbirlər ərəfəsində bizi xarici
aləmdə, beynəlxalq ictimai fikirdə,
informasiya məkanında neqativ
fonda göstərən süni “gündəm”
yaratmaq cəhdləri öncələr də olub.
Təəssüf ki, indi də var, bu “süni
gündəm”çilərin gələcəkdə (ən azı

Başına gələn başmaqçı olarmış. Önəmli beynəlxalq
tədbirlər ərəfəsində Azərbaycan Respublikasına
qarşı planlaşdırılan “qara piar” və informasiya
kampaniyaları yadımızdan çıxmayıb. Axı, yadımızdan
çıxarmağa heç macalımız olmur. Çünki həm ölkəmizdə
beynəlxalq tədbirlər tez-tez keçirilir, həm də bizə qarşı
olanlar öz xasiyyətlərindən, tutduqları mövqedən əl
çəkmirlər...
yaxın gələcəkdə) öz işinə davam etməyəcəyinə tam zəmanət
yoxdur.
2012-ci ildəki “Avroviziya”
mahnı yarışması ərəfəsində
Bayılda iki binanın sakinlərinin

köçürülməsi ilə bağlı vətəndaşların
mülkiyyət hüququnun pozulması
mövzusu, 2015-ci ilin I Avropa
Oyunları dövründə “Guardian”ın
əməkdaşı Ouen Gibsona, özünü
“Red Pepper” nəşrinin əməkdaşı

kimi təqdim edərək saxtakarlıq
törədən Emma Hyuza akkreditasiya verilməməsi, habelə “Formula
–1” yarışları ərəfəsində (sanki
sifariş verilibmiş kimi!) bəziləri
tərəfindən itlərə qarşı qəddarlıq
hallarının baş verməsi və bu
barədə videokadrların tirajlanması, 2018-ci ildə futbol üzrə
Avropa Liqasının Bakıda keçirilən
final oyunu ərəfəsində “Arsenal”
klubunun oyunçusu Henrix Mxitaryanın Azərbaycana gəlməkdən
imtinasının gündəm edilməsi (və
Azərbaycanın ittiham hədəfinə
çevrilməsi), həmçinin digər vacib
beynəlxalq iqtisadi, siyasi, humanitar tədbirlər ərəfəsində ölkəmizə

qarşı təşkil olunan neqativ informasiya kampaniyaları... bir deyil,
beş deyil...
Ayrıca, hər dəfə “Formula –1”in Bakı yarışması ərəfəsində “Heyvanlara qarşı qəddarlıq” mövzusu
gündəmə gətirilib və küçələrdə
itlərin öldürülməsi barədə
məlumatlar ictimailəşdirilərək,
bunun ətrafında böyük beynəlxalq
kampaniya qondarılıb...
Bəli, “Xarıbülbül” folklor
festivalını uğurla başa vuran
ölkəmizdə yaxın günlərdə daha üç
beynəlxalq tədbir keçiriləcək:
1. “Texnofest –2022” festivalı,
2. “Formula –1” yarışması və
3. Qlobal Bakı Forumu.

Bu beynəlxalq tədbirlər
ərəfəsində yenə ənənəvi
vasitələrdən istifadə müşahidə
olunur. Budur, artıq rayonlardan
birində itlərin öldürülməsi xəbəri
tirajlanmağa başlayıb.
Başqa misal: süni gündəm
yaratmağa həvəs və maraq kimi, bir neçə gün öncə
paytaxtın mərkəzindəki bir
yarımaksiyada LGBT-nin bayraqlarının qaldırılmasını təsadüf
saymaq olarmı? Həmin aksiyadan sonra bir sıra beynəlxalq
təşkilatlar Azərbaycanda “LGBT
hüquqları”nın pozulması barədə
bəyanatlarla, xarici media isə müvafiq materiallarla çıxış edib...
Növbəti beynəlxalq tədbirlərin

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
keçiriləcəyi ərəfədə “loqossuz və
etossuz mövzular”dan daha aktiv
şəkildə (“pafosla”) sui-istifadə
olunacağı şübhə doğurmur.
Deyirəm, görəsən bu dəfə harada
it güllələyəcəklər? Yoxsa, hansısa
ictimai fəala, jurnalistə qarşı nə isə
törədiləcək, kiminsə burnu qanadılacaq ya da qolu burxulacaq?..
Bəlkə, daha kreativ bəhanə
tapacaqlar – nə bilmək olar?
Bircə onu bilirəm ki, hər kəs öz
mövqeyində, hərə öz iş-gücünün
başında ayıq-sayıq olsa, ölkəmizə
qarşı planlaşdırılan hoqqaları
pozmuş olarıq. “Ən vətənpərvər
insan öz işini yaxşı görən insandır”. Sorospərvər, Qumpərvər,
Kremlpərvər, fransızpərvər,
X – pərvərlər... öz “işlərində”
sabitqədəmdirlərsə, atılacaq addım, gediləcək yol, əldə ediləcək
uğur mahiyyəti ilə açıq aydındır.

Əkbər QOŞALI
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İsveçin Baş naziri Ərdoğanla apardığı
müzakirələri müsbət qiymətləndirib

Rusiya qazına görə ödəniş
məsələsi Avropa İttifaqı
səviyyəsində həll ediləcək
ABŞ

Ən böyük akvarium

Dünyanın ən böyük akvariumu Birləşmiş Ştatların
Corciya ştatında yerləşir. Akvariumda yüzlərlə növ balıq
yaşayır. Onun su tutumunun həcmi 33 min tondur.
Akvarium içindəki canlılarla birgə 290 milyon dollara başa
gəlib.
Xəbəri CNBC verib.

Zukerberq məhkəməyə verilib
ABŞ-ın Kolumbiya paytaxt dairəsinin
baş prokuroru Karl
Rasin “Meta” kompaniyasının rəhbəri
Mark Zukerberqi
istifadəçi məlumatlarını
“Cambridge Analytica”
şirkətinə ötürməsinə
görə məhkəməyə
verib. O, Zukerberqi
milyonlarla “Facebook” istifadəçisinin şəxsi məlumatlarını
yaymaqda, eləcə də məxfiliyin qorunması ilə bağlı qanunu
pozmaqda ittiham edib. Rasin bildirib ki, korporativ liderlər,
o cümlədən, şirkət rəhbərləri öz hərəkətlərinə görə cavabdehlik daşımalıdır.
Məlumatı CNN yayıb.

İtaliya
Ukraynalı qaçqınların sayı artıb

Yaxın vaxtlarda
Bolqarıstan Avropa
Komissiyası ilə Rusiyadan
aldığı qazın dəyərini rublla
ödəmək mövzusunda
danışıqlar aparacaq. Bu
barədə ölkənin energetika
naziri Aleksandr Nikolov
bəyan edib. Məlumatı
“İzvestiya.ru” verib.
Nazir ölkənin BTV telekanalına müsahibəsində bildirib: “Biz bu məsələni Avropa
Komissiyası səviyyəsində
qaldıracağıq. Həmrəylik və
birlik səviyyəsi maksimum
yüksək olmalıdır. Əgər istisnalar olarsa, bu məsələyə
baxacaq və görəcəyik ki,
bu, bütün sistemə necə təsir
edir”.
Nikolovun sözlərinə görə,
Avropa Komissiyası rublla
ödənişin sanksiyalara zidd
olduğunu bildirib. Bununla belə, Roma və Berlin
özlərinin şirkətlərinə rublla

hesablar açmağa icazə verib:
“Sual yaranır ki, korporasiyaları və dövlət şirkətlərini
fərqləndirmək lazımdırmı?”.
Nazir qeyd edib ki, Avropa Komissiyası ilə danışıqlardan əlavə təlimat və
“xüsusilə ümumi tədarüklə
bağlı konkret addımlar”
gözləyirlər.
Qeyd edək ki, mayın
14-də “Bloomberq” elan
etmişdi ki, Avropa İttifaqı
öz idxalçılarına Rusiyadan
qaz alarkən sanksiyaların
tələblərini pozmaqdan yayınmağa kömək olacaq qərar
təklif edəcək. Bu qərarın
hətta Moskvanın yanacağın
dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı
şərtinə də aydınlıq gətirəcəyi
bildirilmişdi.
Bolqarıstan, eyni zaman-

İsveçin Baş naziri Maqdalena Andersson
deyib ki, ölkəsinin NATO-ya üzvlüyünə dair
Türkiyə ilə danışıqları davam edəcək. Bu
barədə İsveçin Baş naziri TT agentliyinə
müsahibəsində bildirib.

da, mayın 11-də ABŞ-dan
sıxılmış təbii qaz almaq
haqqında razılıq əldə edib.
Ancaq qazın hansı qiymətə
başa gələcəyi məlum
deyil. Onu da xatırladaq
ki, Rusiyanın “Qazprom”
şirkəti aprelin 27-də Bolqarıstana qaz verilməsini
tamamilə dayandırıb.
Səbəb yanacağın dəyərinin
rublla ödənilməməsi olub.
Ona qədər, martın 30-da
Bolqarıstan hökumətinin
nümayəndəsi Lena Borislavova demişdi ki, ölkəsi Rusiya qazına görə rublla ödəniş
etməyəcək. O, bu məsələnin
Avropa səviyyəsində
əlaqələndirildiyini bildirmişdi.

“Yaxşı haldır ki, bizim dialoqumuz davam
edir. Lakin dəqiqdir ki, bu, müəyyən zaman
alacaq. Əvvəldən biz Türkiyədən İsveç və
Finlandiyanın NATO-ya müraciətinə necə
baxacaqlarına dair müsbət siqnallar almışdıq.
İndi bizim dialoqumuz gedir, davam edəcək
və nəticəni də səbirsizliklə gözləyirəm. Bu
həftə sonu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanla müsbət söhbətimiz oldu. Türkiyə,
İsveç və Finlandiya ilə ikitərəfli və üçtərəfli
danışıqlarımızı davam etdirəcəyik”, – Maqdalena Andersson qeyd edib.
Baş nazir sonra vurğulayıb ki, bu
görüşlərin yaxın gələcəkdə baş tutacağına
ümid edir: “Şübhə yoxdur ki, İsveç terrora qəti şəkildə qarşıdır və İsveç PKK-nı

Rusiya Çinə neft ixracını artırıb

Çin hökumətinin xahişi ilə Rusiya
Çinə “ESPO” sortlu neft ixracını artırıb.
Əvvəllər Rusiyadan Çinə sutkada 750
min barel neft ixrac edilirdisə, indi sutkada 1,1 milyon barel neft ixrac edilir.
“Bloomberg” in məlumatına görə, “ESPO”
sortlu neft Şərqi Sibirdə hasil edilir və Naxodka şəhərindən tankerlərlə Çin Xalq Respublikasına ixrac edilir.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

M

oldova Baş Prokurorluğu
ölkənin sabiq Prezidenti İqor
Dodonun evində axtarış aparıb.
Bu barədə RİA “Novosti” agentliyi
məlumat yayıb. Bildirilir ki, bunu Baş
Prokurorluğun nümayəndəsi Marianna
Kerpek bildirib.
Onun sözlərinə görə, axtarışı Baş
Prokurorluğun antikorrupsiya idarəsi ilə
informasiya və təhlükəsizlik xidmətinin
əməkdaşları həyata keçiriblər. Bildirilir ki,
İ.Dodon iş adamı Vladimir Platxotnyukdan
rüşvət almaqda ittiham olunur.
Məlumata görə, keçmiş deputat Yuri
Renitse 2020-ci ildə o vaxt prezident olan
İ.Dodonun Demokrat Partiyasının lideri,
iş adamı Vladimir Plaxotnyuk və müavini
Sergey Yaralovla görüşünün videoyazısını

730 mindən çox ağac əkilib
İtaliyaya indiyədək 120 min 859 ukraynalı qaçqın gəlib.
Bildirilir ki, onlardan 63 min 57-si qadın, 17 min 544-ü kişi
və 40 min 258-i isə yetkinlik yaşına çatmayanlardır. Ukrayna vətəndaşlarının 114 min 643-ü birbaşa sərhəddən,
6 min 216-sı isə dəmir yolu polis idarəsinin nəzarətində
İtaliyaya gəlib. Qaçqınlar əsasən Milan, Roma, Neapol və
Bolonya şəhərlərində yerləşdirilib.
Məlumatı “Euronews” yayıb.

Keniya
“Oxfam”ın açıqlaması
Koronavirus pandemiyası başlayandan
bəri dünyada 573 yeni
milyarder meydana gəlib.
Bunu “Oxfam” xeyriyyə
təşkilatı açıqlayıb. Bildirilib ki, onların sərvəti
bu müddət ərzində,
ümumilikdə, 3,78 trilyon
dollar artaraq 12,7 trilyon
dollar olub. Milyarderlərin
varidatı dünya ÜDM-nin
13,9 faizini təşkil edir.
Qeyd edilir ki, hazırda dünyada milyarderlərin ümumi sayı
2 min 668 nəfərə çatır.
Məlumatı BBC yayıb.

Almaniya

şılanıb. Bu tədbirlərdə dövlət
qurumları, özəl şirkətlər, media
nümayəndələri, könüllülər,
ictimaiyyət xüsusi fəallıq
göstərib”.
S.Məmmədova yaz
ağac əkininin uğurla həyata
keçirilməsinə, yaşıllıqların genişləndirilməsinə
verdikləri töhfəyə görə
bütün tərəfdaşlara dərin
minnətdarlığını bildirib, payız

Dortmundun
“Borussiya” klubuna
yeni baş məşqçi təyin
olunub. Bildirilir ki,
Dortmund təmsilçisi
Edin Terziçlə 2025ci ilin yayınadək
müqavilə imzalayıb.
39 yaşlı mütəxəssis
bu vəzifədə Marko Rozeni əvəzləyib. O, bunadək “Borussiya”nın texniki direktoru
vəzifəsində çalışıb.
Xəbəri “Sport.es” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ağacəkmə aksiyalarında da
ictimaiyyətdən, tərəfdaşlardan
və könüllülərdən eyni coşqu ilə
dəstək gözlədiyini qeyd edib.
Nazirlik rəsmisi onu
da qeyd edib ki, yaz əkin
mövsümündə əkilən ağaclar
xüsusi diqqət və qulluq tələb
edir.

“Buna görə də,
vətəndaşlarımızdan paylanmış
ağac tinglərinin bitiş faizinin
yüksək olması və düzgün inkişaf etməsi üçün onlara xüsusi
qayğı ilə yanaşmalarını xahiş
edirik”.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

İraqda güclü qum fırtınası

Təbii fəlakətə görə, aeroportlar və
dəniz limanları işlərini müvəqqəti olaraq
dayandırıblar. Fırtına bəzi fəsadlar
törədib. Minlərcə iraqlı xəsarət alıb.
Nəfəs almaq çətinləşib.
Ekspertlər bildiriblər ki, qum fırtınasına səbəb iqlim dəyişmələridir. Artıq aprel ayından başlayaraq İraq və Küveytdə
bir neçə dəfə qum fırtınası olub.

İraqa güclü qum fırtınası
gəlib. Hökumət buna görə
bütün idarə və təşkilatlarda
işi dayandırıb. Əhalidən
xahiş olunub ki, mümkünsə
evdən çıxmasınlar. Bəzi
regionlarda küləyin sürəti
saatda 50 kilometrə çatır.

Yeni baş məşqçi

ÂÂ Mayın 25-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz tədricən
kəsiləcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək.
Gecə 12-14°, gündüz 16-19°, Bakıda gecə 12-14°,
gündüz 17-19° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm
civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək,
nisbi rütubət 70-75 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, gündüz
tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi
əsəcək. Gecə 8-13°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında bəzi
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paylaşıb. Həmin videoda partiya sədrinin
İ.Dodona zərf verdiyi görünür. Deputatın
sözlərinə görə, zərfdə külli məbləğdə pul
olub. Görüş 2019-cu ilin iyununda baş verib.
Qeyd edək ki, V.Plaxotnyuk keçmiş
deputat və Moldovanın ən varlı
adamalarındandır. 2017-ci ilin noyabrında
Moskvanın Basmannı rayon məhkəməsi
qətllə bağlı onun barəsində qiyabi həbs
qərarı çıxarıb. O, çirkli pulların yuyulmasında
və qanunsuz varlanmaqda, habelə
milyardlarla dolları bank sistemindən
çıxarmaqda ittiham olunur. V.Plaxotnyukun
2019-cu ilin iyununda ölkəni tərk etdiyi
bildirilib. Kişinyov məhkəməsi onun qiyabi
həbsi ilə bağlı bir neçə dəfə hökm çıxarıb.
“Interfax” isə yazır ki, keçmiş prezident
İqor Dodon Cinayət Məcəlləsinin dövlətə
xəyanət də daxil olmaqla 4 maddəsi ilə
açılmış cinayət işi çərçivəsində 72 saatlıq
saxlanılıb.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Təhsil Tələbə Krediti
Fondunun əməkdaşlarının
tələbələrlə görüşü

2022-ci ilin yaz əkin mövsümündə Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin, rayon icra hakimiyyətlərinin və
ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə ölkənin
meşə və qeyri-meşə fondu ərazilərində, ümumilikdə,
730 mindən çox müxtəlif cinsli ağac əkilib, 6400 kiloqram
toxum səpilib. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Maarifləndirmə və İctimaiyyətlə Əlaqələr
Şöbəsinin müdiri Səyyarə Məmmədova bildirib.
O, qeyd edib ki, eyni
zamanda vətəndaşlara, icra
hakimiyyətlərinə, dövlət və özəl
təşkilatlara nazirliyin tinglik
sahələrində yetişdirilən 60
mindən çox müxtəlif cinsli ağac
tingi paylanılıb.
“Yaz ağac əkini
çərçivəsində keçirilən
ağacəkmə tədbirləri ilk gündən
ictimaiyyət tərəfindən geniş
maraq və böyük coşqu ilə qar-

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Sabiq prezidentin
evində axtarış

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Ekspertlər bildiriblər ki, Çində koronavirus
infeksiyasına yoluxma çoxaldığı üçün ölkədə
neftə olan tələbat da artır.
Qərb dövlətləri və Avropa İttifaqının bəzi
ölkələri Rusiya neftindən imtina etdikdən
sonra Çin və digər Asiya dövlətləri Rusiyadan daha çox neft almağa başlayıblar.
Dünya bazarında isə “qara qızıl”ın
qiyməti belədir. Londonun “İCE” (“ Inter
Continental Exchange Futures”) Birjasının
məlumata görə, “Brent” markalı neftin qiyməti
1,2 faiz azalaraq bir bareli 112,02 dollar olub.
“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”)
birjasının məlumatına görə, Texas sortu
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin
qiyməti 1,3 faiz azalaraq bir bareli 108,85,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin
qiyməti 0,89 faiz artaraq bir bareli 122,70
dollar olub.

terror təşkilatları siyahısına daxil edən ilk
ölkələrdəndir”.
Xatırladaq ki, İsveç iki əsrə yaxın bitərəf
xarici siyasət xətti yürüdüb. Bu il fevralın 24də Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra
öz milli təhlükəsizliyinə görə narahat olaraq
NATO-ya üzv olmaq niyyətinə düşüb. Rəsmi
Ankara isə İsveç və Finlandiyanın alyansa
üzvlüyünə müsbət yanaşmır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı
var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-6°, gündüz
7-12° 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. Mülayim qərb küləyi
əsəcək. Gecə 1-6°, gündüz 7-12° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu
düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə
7-12°, gündüz 17-22° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 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. Mülayim qərb
küləyi əsəcək. Gecə 7-12°, gündüz 15-20° isti,
dağlarda gecə 1° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 3-6°
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.
Gündüz tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi
əsəcək. Gecə 9-14°, gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Səhər saatlarında duman
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 12-14°,
gündüz 18-22°, dağlarda gecə 5-7°, gündüz 7-12°
isti olacaq.

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

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

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki Təhsil Tələbə Krediti Fondunun
təşkilatçılığı ilə ATMU-da maarifləndirmə tədbiri keçirilib.
Öncə universitetin biznes idarəçiliyi fakültəsinin dekanı Vüqar Nəzərov tədbirin moderatorlarını iştirakçılara
təqdim edib. Sonra çıxışlar başlanıb.
Təhsil Tələbə Krediti Fondunun sədr müavini Tahir Xələfov
çıxışında fondun fəaliyyəti, kreditlərin verilməsinin ilkin şərtləri,
mərhələləri, kredit şərtlərinin üstünlükləri və s. məsələlərə
aydınlıq gətirib. Fondun hüquqşünası Aysel Həsənova isə
verilən kreditlərin 2 qrupda – yəni sosial həssas tələbələr və
standart TTK alan tələbələr tərəfindən formalaşdığını bildirib.
Tələbələrin aldıqları kreditləri ali təhsil müəssisəsini bitirdikdən
sonra, 10 il ərzində hissə-hissə fonda qaytarmaq imkanına
malik olduqlarını diqqətə çatdırıb.
ATMU tələbələrinin qatıldığı tədbirdə, ümumi çıxışlardan
başqa, həmçinin fondun sədr müavini T.Xələfov, fondun hüquqşünası A. Həsənova və İKT şöbəsinin əməkdaşı A.İsazadə
təhsildə əlçatanlıq, bərabər imkanların yaradılması, keyfiyyətin
yüksəldilməsi məqsədilə çox aşağı və sərfəli faizlərlə
uzunmüddətli zəmanətsiz və girovsuz, müxtəlif növ kreditlərin
verilməsini şərtləndirən maarifləndirici tədbirin universitet
tələbələri üçün faydalı olacağına əminliklərini bildiriblər.
Tədbirin sonunda tələbələrin çoxsaylı sualları fondun
əməkdaşları tərəfindən ətraflı cavablandırılıb və qonaqlarla
xatirə şəkilləri çəkilib.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”
99 2018-ci il iyulun 30-da Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Kərimov
Rövşən Yunis oğlunun adına verilmiş təhlükəli
yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması ilə bağlı EL
-259 \ 2018 qeydiyyat nömrəli lisenziya itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Asif Əsgərov və Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin
kollektivi 1 nömrəli Sahə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə
nümayəndənin müavini Kənan Namazova anası
MİRƏSTƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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