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Azərbaycanla Estoniya arasında münasibətlər
gələcəkdə də uğurla inkişaf edəcək
Prezident İlham Əliyev Estoniya parlamenti sədrinin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Hörmətli cənab Prezident,
Əziz Qardaşım!
Can Azərbaycanın Müstəqillik Günü
münasibətilə xalqım adından və şəxsən öz
adımdan Zati-alinizi və bütün Azərbaycan
xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Bu mühüm və əlamətdar ildönümündə
Türkiyə kədərini öz kədəri, sevincini
öz sevinci kimi qəbul etdiyi qardaş
Azərbaycanın haqlı qürurunu və həyəcanını
ürəyində böyük xoşbəxtlik hissi ilə duyur.
“Bir millət, iki dövlət” şüarı ilə davam
etdirdiyimiz mükəmməl səviyyədəki
əlaqələrimizi Şuşa Bəyannaməsinə
uyğun olaraq müttəfiqlik iradəsi ilə
gücləndirdiyimizə görə məmnunluq hissi

keçirirəm. Ortaq səylərimiz, nümunəvi
həmrəyliyimiz və sarsılmaz qardaşlığımızın
keçmişdə olduğu kimi, gələcəkdə də
regionumuzda sülhün, rifahın və sabitliyin
ən böyük təminatçısı olmaqda davam
edəcəyinə ürəkdən inanıram.
Fürsətdən istifadə edərək, Zati-alinizə
cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayır, dost və
qardaş Azərbaycan xalqına əmin-amanlıq
və rifahının davamlı olması üçün ən xoş
diləklərimi bir daha ifadə edirəm.
Hörmətlə,

Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN
Türkiyə Respublikasının Prezidenti

“Ermənistan–Azərbaycan sərhədinin
delimitasiyası üzrə komissiya formatında
ilk iclasın keçirilməsini alqışlayırıq”
Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası
və sabitliyin təmin edilməsi yolları ilə bağlı müzakirələrin aparılması üçün
Ermənistan–Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiya formatında
ilk iclasın keçirilməsini alqışlayırıq.

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın
25-də Estoniya Respublikası parlamentinin sədri Yuri Ratasın
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla
Estoniya arasında ikitərəfli
münasibətlərin gələcəkdə də uğurla
inkişaf edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirərək qarşılıqlı təmasların
önəmini qeyd etdi və bu baxımdan
Azərbaycan parlamenti sədrinin
Estoniyaya, Estoniya parlamenti
sədrinin isə ölkəmizə səfərinin həm
ikitərəfli münasibətlərin, o cümlədən
parlamentlərarası əməkdaşlığın
genişlənməsinə töhfə verdiyini
bildirdi.

Prezident İlham Əliyev Yuri
Ratasın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətinin Şuşaya səfərinə toxunaraq bu səfərin ermənilərin həmin
ərazilərdə işğal dövründə törətdikləri
genişmiqyaslı dağıntıları öz gözləri
ilə görmələri baxımından çox önəmli
olduğunu vurğuladı.
Avropa İttifaqı-Azərbaycan
əlaqələrinə toxunan dövlətimizin
başçısı Brüsselə son səfərinin
nəticələrini çox müsbət qiymətləndirdi

və səfər zamanı Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin
bəyanatını qeyd edərək, Avropa
İttifaqının Ermənistan və Azərbaycan
arasında münasibətlərin normallaşmasında vacib rol oynadığını
bildirdi. Dövlətimizin başçısı Avropa
İttifaqı ilə əlaqələrin ölkəmiz üçün
önəmini qeyd edərək, bu əlaqələrin
çoxşaxəli olduğunu və ənənəvi enerji
sahəsindən əlavə digər istiqamətləri
də əhatə etdiyini dedi və qeyd etdi ki,
ölkəmizdə yaradılan müasir nəqliyyat
infrastrukturu və Azərbaycanın
Xəzəryanı dövlətlər, eləcə də Qərb
istiqaməti üzrə bağlantıları Avropa ilə

Asiya arasında qarşılıqlı əlaqədə çox
mühüm rol oynayacaq.
Estoniya parlamentinin sədri
Yuri Ratas, ilk növbədə, 28 May–
Müstəqillik Günü münasibətilə
Prezident İlham Əliyevi və xalqımızı
təbrik etdi, iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30
illiyinin qeyd olunmasının önəmini
vurğuladı. Yuri Ratas Bakıya səfəri
zamanı səmərəli və məhsuldar
görüşlər keçirdiyini diqqətə çatdırdı.
Görüşdə əməkdaşlığın
perspektivləri ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı.

AZƏRTAC

Bayden silah lobbisinə qarşı
hərəkətə keçməyə çağırış edib
ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Texas ştatının Yuvald şəhərindəki ibtidai
məktəbdə baş verən atışma ilə bağlı Ağ Evdə çıxışı zamanı a
 merikalılara
müraciətində bildirib ki, biz silah lobbisinə qarşı hərəkətə keçməliyik,
müqəddəs amallar naminə özümüzə sual verməliyik ki, nə zaman silah
lobbisinin qarşısını ala bilərik. Bunu etməyin vaxtıdır.
ABŞ prezidenti qeyd edib ki, ölkədə
fəaliyyət göstərən hər bir məmura lobbiyə
qarşı hərəkətə keçməyin vaxtı çatdığını
başa salmaq lazımdır: “Sadəcə, 18 yaşlı bir
gəncin mağazada iki silah ala bilməsi düzgün deyil. Ötən iki onillikdə istehsalçılar bu
silahları fəal şəkildə təbliğ etməklə böyük
qazanc əldə ediblər. Bunun qarşısını almaq
üçün cəsarətli olmalıyıq”.
Cozef Bayden atışma zamanı həlak
olanların ailələrinə başsağlığı verib.
Qeyd edək ki, Texas ştatının qubernatoru Qreq Ebbot ibtidai məktəbdə baş
verən atışmada 18-i uşaq olmaqla 21
nəfərin həlak olduğunu bildirib. Hadisəni 18
yaşlı yerli sakin Salvador Romasın törətdiyi
bildirilir.

ABŞ Prezidenti hadisə qurbanlarının
xatirəsinə ölkədə və xaricdə hökumət binalarının qarşısında bayraqların endirilməsi
barədə sərəncam verib.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti –
dövlətçilik tariximizin
parlaq səhifəsi
(bax səhifə 7)

“Türkiyə Finlandiya və İsveçin
NATO-ya daxil olmalarından
əvvəl yazılı zəmanət istəyir”
Türkiyə Finlandiya və İsveçin NATO-ya d
 axil
olması ilə bağlı üçtərəfli məsləhətləşmələrə
hazırlaşır və əldə olunmuş razılaşmaların yazılı
şəkildə təsbit olunmasının tərəfdarıdır.
Türkiyənin xarici
işlər naziri Mövlud
Çavuşoğlu Fələstinə
səfəri zamanı qeyd
edib ki, İsveç və
Finlandiya ilə razılaşmalarda əsas tələb
terror təşkilatlarına
dəstək verilməməsi
və müdafiə təchizatına qoyulan embarqonun ləğvi ilə bağlıdır: “Finlandiya və İsveç konkret addımlar ata biləcəklərini bildiriblər. Biz yazılı razılaşma istəyirik”.
M.Çavuşoğlu əlavə edib ki, Ankarada keçirilən üçtərəfli
görüşdə Türkiyənin tələbləri müzakirə olunub: “Üçtərəfli
görüşdən sonra bu formatda görüşməyi təklif edən
NATO-nun baş katibinin iştirakı ilə dördtərəfli görüş də
keçirilə bilər”.

“Xalq qəzeti”

Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl
Mişel çərşənbə axşamı “Twitter” hesabında yazıb: “Bu, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri
Nikol Paşinyanla üçtərəfli görüşdən sonra
nəzərəçarpacaq irəliləyişdir”.

“Xalq qəzeti”

Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda sülh
prosesini fəal şəkildə dəstəkləməlidir

A

lmaniyanın Azərbaycandakı səfiri Volfqanq Maniq bildirib ki, Avropa
İttifaqı (Aİ) Cənubi Qafqazda sülh prosesinin qurulmasını fəal
şəkildə dəstəkləməlidir.

Səfir deyib: “Azərbaycanla Ermənistan
arasında sülhün qurulmasının vacibliyini
qiymətləndirməmək olmaz. Biz şadıq ki,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Aİ
Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi
ilə görüşlər keçirir. Biz hər iki tərəfi vacib
danışıqlar prosesini davam etdirməyə çağırırıq. Dünən mən Şuşaya getmişdim, bundan
əvvəl isə Ağdamda olmuşdum. Bərpa işləri
gedir, amma başa düşmək lazımdır ki, bu,
çox uzun prosesdir. Gündəmdəki başlıca
məsələ məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıtmasıdır”.
Volfqanq Maniq qeyd edib ki, Almaniya
regionun iqtisadiyyatına töhfə verməkdə maraqlıdır: “Qarabağ muzey olmamalıdır. Bura
insanların yaxşı həyat tapa biləcəkləri iqtisadi
və mədəni fəaliyyət regionudur”.

“Xalq qəzeti”

Yaponiya Şimali Koreyaya növbəti
raket buraxılışı ilə bağlı etirazını bildirib
Yaponiya növbəti raket buraxılışları ilə bağlı Şimali Koreyaya etirazını
 ildirib və ABŞ Prezidentinin Tokioda QUAD liderlərinin sammitində
b
iştirakından sonra atılan bu addımı birbaşa təxribat adlandırıb.
Yaponiyanın müdafiə naziri Nobuo Kisi
jurnalistlərə açıqlamasında deyib: “Bu,
Şimali Koreya tərəfindən açıq təxribatdır
və qətiyyən qəbuledilməzdir. Buna görə biz
diplomatik kanallar vasitəsilə etirazımızı
bildirmişik”.
Nobuo Kisi əlavə edib ki, buraxılan
3 ballistik raketdən biri, təqribən, 300,
digəri isə 750 kilometr məsafə qət edərək,
Yapon dənizinin şərqində suya düşüb.
Raketlər Yaponiyaya məxsus iqtisadi
zonaya çatmayıb. Sınaqlar nəticəsində
gəmilərə zərər dəyməsi barədə məlumat
daxil olmayıb. Nazir üçüncü raketlə bağlı

hələlik məlumatların toplandığını qeyd
edib.

“Xalq qəzeti”
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Gürcüstanın Prezidenti
Zati-aliləri xanım
Salome Zurabişviliyə
Hörmətli xanım Prezident,
Dost Gürcüstanın milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və
Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş
arzularımı yetirməkdən məmnunluq duyuram.
Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələri çoxəsrlik dostluq, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı dəstək kimi möhkəm təməllər
üzərində qurulub. Bu il isə ikitərəfli əlaqələrimizin tarixində
xüsusilə əlamətdardır – biz Azərbaycan Respublikası ilə
Gürcüstan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının
30 illiyini qeyd edəcəyik. Bu müddət ərzində qarşılıqlı etimada əsaslanan əməkdaşlığımızın genişlənməsi və strateji
tərəfdaşlığımızın möhkəmlənməsi bizi sevindirir.
Əminəm ki, xalqlarımızın iradəsini əks etdirən
dövlətlərarası münasibətlərimiz, müxtəlif sahələri əhatə edən
səmərəli əməkdaşlığımız birgə səylərimizlə bundan sonra da
uğurla davam edərək ölkələrimizin rifahına, regionda əminamanlığa və sabitliyə töhfə verəcəkdir.
Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı,
xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Gürcüstan xalqına daim firavanlıq diləyirəm.
Hörmətlə,

“Azərbaycan Respublikasının dövlət
büdcəsinin tərkibində “Avtomobil
yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun
yaradılması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
2006-cı il 12 oktyabr tarixli
1729 nömrəli Sərəncamında
dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
“Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin tərkibində
“Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 12
oktyabr tarixli 1729 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 10, maddə 870;
2014, № 12, maddə 1630; 2016, № 7, maddə 1315; 2018, №
8, maddə 1678; 2019, № 11, maddə 1699) 2.6-cı bəndindən
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.1-4-cü maddəsi nəzərə alınmaqla,” sözləri çıxarılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

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

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Mərkəzi Bankı ilə razılaşdırmaqla, on beş
gün müddətində müəyyən etsin;
2.2. fiziki şəxs olan istehlakçılar
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə
məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması sisteminin Azərbaycan
Respublikasında tətbiqi məqsədilə Qaydada nəzərdə tutulan infrastrukturun, o
cümlədən portalın, proqram təminatının və
vahid elektron məlumat bazasının yaradılmasını, onun Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi
Xidmətinin və müvəkkil bankın (bankların)
istifadəsində olan elektron informasiya
sistemlərinə inteqrasiyasını Azərbaycan
Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin
büdcədənkənar fondu hesabına təmin
etsin;
2.3. vahid elektron məlumat bazasında
toplanan məlumatların təhlükəsizliyini və
məlumat mübadiləsinin fasiləsizliyini təmin
etsin;
2.4. fiziki şəxs olan istehlakçılar
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə
məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış

sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması sisteminin Azərbaycan
Respublikasında tətbiqi ilə bağlı təbliğat
işinin aparılmasını təmin etsin;
2.5. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi:
3.1. fiziki şəxs olan istehlakçılar
tərəfindən ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin, Qaydanın tələblərinə uyğun olaraq,
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə
daxil olan əlavə dəyər vergisi üzrə faktiki
mədaxilin həmin məbləğ həddində azaldılması hesabına geri qaytarılmasını təmin
etsin;
3.2. Qaydanın 5.11-ci bəndində
nəzərdə tutulan rəyin formasını,
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla, on beş gün
müddətində təsdiq etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 may 2022-ci il

Ülyahəzrət II ELIZABET,
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Kraliçası

***
Cənab Prezident!
Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Zati-alinizə şəxsən öz adımdan, İspaniya
hökuməti və xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.
Cənab Prezident, Sizə möhkəm cansağlığı, dost
Azərbaycan xalqına sülh və əmin-amanlıq arzulayıram.
Dərin hörmət və ehtiramla,

VI FELIPE,
İspaniyanın Kralı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. 2022-ci il aprelin 26-da Bakı şəhərində imzalanmış
“Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Latviya
Respublikasının Müdafiə Nazirliyi arasında müdafiə sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Saziş” təsdiq edilsin.
2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Saziş qüvvəyə
mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin
qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların
yerinə yetirildiyi barədə Latviya Respublikası Hökumətinə bildiriş
göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 may 2022-ci il

Prezident Administrasiyasında Gələcək
Azərbaycan Partiyasının sədri ilə görüş keçirilib
Mayın 25-də Prezident Administrasiyasının Siyasi partiyalar
və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət
Vəliyev ilə Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu
arasında görüş keçirilib.
partiyaların dövlət qeydiyyatına alınması
və digər məsələlər yeni siyasi konfiqurasiyanın əsas konturları kimi qeyd olunub.
Şöbə müdiri, həmçinin əksər siyasi partiyaların sağlam iqtidar-müxalifət dialoqunun və çoxpartiyalı siyasi sistemin inkişafına öz töhfəsini verdiklərini qeyd edib.
Prezident İlham Əliyevin “İndiki
genişmiqyaslı islahatlar dövründə siyasi
islahatlar mütləq aparılmalıdır. Siyasi islahatlar partiyalararası geniş dialoq olmadan
həyata keçirilə bilməz... Azərbaycanın
yeni siyasi konfiqurasiyası formalaşır”
fikirlərinin real nəticələr verdiyinə diqqət
çəkən Ədalət Vəliyev bu prosesdə
Gələcək Azərbaycan Partiyasının fəal
iştirak edəcəyinə əminliyini bildirib.
Gələcək Azərbaycan Partiyasının
sədri Ağasif Şakiroğlu öz növbəsində
ölkəmizdə aparılan siyasi dialoqu və
dialoq çərçivəsində görülmüş işləri
yüksək qiymətləndirib, ölkəmizin rifahını

***
Zati-aliləri!
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Zati-alinizə və Azərbaycan xalqına şəxsən öz adımdan və
Kraliça adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı
çatdırıram.
Əminik ki, Sizin müdrik rəhbərliyinizlə Azərbaycan
Respublikası daha güclü iqtisadi tərəqqiyə nail olacaqdır.
Məmnuniyyətlə qeyd edirik ki, Malayziya ilə Azərbaycan
arasında səmimi münasibətlər bundan sonra da davam
edəcəkdir. Ölkələrimiz arasındakı çoxşaxəli əməkdaşlığın
xalqlarımızın rifahı naminə daha da möhkəmlənməsini arzu
edirik.
Allah-Taala Zati-alinizə möhkəm cansağlığı, Azərbaycan
Respublikasına, onun xalqına sülh və firavanlıq bəxş etsin.
Hörmətlə,

Əlahəzrət əl-Sultan Abdullah Riayatuddin əl-Mustafa
Billah Şah ibni əl-Mərhum Sultan Hacı Əhməd
Şah əl-Mustain BILLAH,
Malayziyanın Kralı

***
Zati-aliləri!
Milli bayramınız – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi,
ailənizi, Zati-alinizin simasında Azərbaycan xalqını və
dövlətini Sudan hökuməti və xalqı adından, şəxsən öz
adımdan səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, ölkələrimiz və
xalqlarımız arasında mövcud olan ikitərəfli əlaqələrdən
məmnunluq hissi duyduğumu bildirərək, aramızdakı
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin getdikcə daha da
möhkəmlənəcəyinə əminliyimi bildirirəm.
Zati-aliləri, xahiş edirəm, ən yüksək hörmət və
ehtiramımı qəbul edin.
Hörmətlə,

Abdel Fattah Abdelrahman Al-BURHAN
Sudan Respublikasının
Suveren Keçid Şurasının sədri

***

“Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Latviya
Respublikasının Müdafiə Nazirliyi arasında müdafiə sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə

Prezident Administrasiyasının Siyasi
partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti
ilə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, görüşdə şöbə müdiri
ölkəmizdə siyasi dialoq mədəniyyətinin və
cəmiyyətin inkişafı naminə həyata keçirilən
iqtidar-müxalifət əməkdaşlığının keçmişi, bu günü və perspektivlərindən söz
açıb, siyasi tariximizin zənginləşməsində,
dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsində
siyasi partiyaların rolunun önəmli olduğu,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
aparılan siyasi islahatlar nəticəsində siyasi
partiyaların fəaliyyəti üçün geniş zəmin
yaradıldığı, həmçinin siyasi partiyaların
qərargahla təmin olunması, qurultaylarının
nəticələrinin dövlət qeydiyyatına alınması,
fəaliyyətlərinin legitimləşdirilməsi, ölkədə
fəaliyyət göstərən dövlət və özəl media
resurslarına maneəsiz çıxış imkanlarının yaradılması, ölkədə milli və siyasi
həmrəyliyin təmin olunması, yeni siyasi

Zati-aliləri!
Milli bayramınız – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə
və Azərbaycan xalqına təbriklərimi və xoş arzularımı
çatdırıram.
Ümidvarıq ki, qlobal sağlamlıq problemlərini qətiyyət və
mətanətlə birgə dəf edərək, gələcəkdə daha yaxşı günlər
yaşayacağıq.
Dərin hörmətlə,

Bakı şəhəri, 25 may 2022-ci il

“Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul
olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyriyaşayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin
qaytarılması Şərtləri və Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
2019-cu il 29 noyabr tarixli 1704-VQD
nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar
qərara alıram:
1. “Fiziki şəxs olan istehlakçılar
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə
məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər
vergisinin qaytarılması Şərtləri və Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi:
2.1. bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq
edilmiş “Fiziki şəxs olan istehlakçılar
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul
olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış
yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə
ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Şərtləri və Qaydası”nın (bundan
sonra – Qayda) 2.0.6-cı yarımbəndində
nəzərdə tutulan müvəkkil bankı (bankları), Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının

Xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, görkəmli
siyasətçilər 28 May Müstəqillik Günü münasibəti ilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevi təbrik edirlər

və dövlətimizin güclənməsini istəməyən
azsaylı radikal şəxslərin arzuolunmaz
fəaliyyətindən bəhs edib. Uğurlu xarici siyasət nəticəsində Azərbaycanın
dünyanın ən fərqli geosiyasi qütbləri ilə
münasibətlərini qoruduğu, beynəlxalq güc
mərkəzlərindən gələn təzyiqləri neytrallaşdırdığı və bütün bunların nəticəsində sabitliyin hökm sürdüyü əməkdaşlıq məkanına
çevrildiyi qeyd olunub. Bildirilib ki, bu
gün ölkəmizdə siyasi baxışlarından asılı
olmayaraq, dövlətimizin güclənməsini,
xalqımızın sosial rifahının daha da yaxşılaşmasını istəyən hər bir vətənpərvər
şəxs Azərbaycanın uğurlarına sevinməli,
bu uğurların davamlı olması üçün özü
də əlindən gələni əsirgəməməlidir. Bu
işdə Gələcək Azərbaycan Partiyası da öz
köməyini göstərməyə daim hazırdır.
Sonda tərəflər konstruktiv
əməkdaşlığın əhəmiyyətini nəzərə
alaraq, bu işi sistemli şəkildə davam
etdirmək barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Mayın 22-də Brüsseldə Azərbaycan və
Ermənistan rəhbərləri arasında keçirilmiş
görüş yüksək qiymətləndirilib, iki ölkə arasında sərhədin delimitasiyası üzrə Dövlət
Komissiyasının yaradılmasını regionda
sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında vacib rol oynayacağı bildirilib.

Zati-aliləri, əziz qardaşım!
Qardaş Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Əlcəzair xalqı və hökuməti adından, şəxsən öz
adımdan Zati-alinizə ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan
məmnunluq duyuram. Uca Tanrıdan Sizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik, qardaş Azərbaycan xalqına isə Sizin
müdrik rəhbərliyinizlə təhlükəsizlik və sabitlik yolunda daha
böyük tərəqqi və firavanlıq diləyirəm.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, ölkələrimizi
bir-birinə bağlayan möhkəm dostluq və həmrəylik
tellərindən məmnunluğumu ifadə edir, müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlığımızı dəstəkləməyə, qarşılıqlı maraqlarımıza
xidmət edən əlaqələrimizi qardaş xalqlarımızın mənafeyi
naminə inkişaf etdirməyə hazır olduğumu bildirirəm.
Həmçinin ümumi maraqlar, dünyada sülhü və
təhlükəsizliyi möhkəmləndirə biləcək digər məsələlərlə
bağlı məsləhətləşmələrimizi beynəlxalq platformalarda,
o cümlədən hazırda sədrliyini layiqincə yerinə yetirdiyiniz
Qoşulmama Hərəkatında davam etdirməyə hazır olduğumu
bir daha vurğulamaq istəyirəm.
Zati-aliləri cənab Prezident, əziz qardaşım, ən yüksək
hörmət və ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm.
Hörmətlə,

Abdelmacid TEBBUN,
Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti

Zati-aliləri!
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Sizə və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına
səmimi təbriklərimi çatdırıram.
Diplomatik münasibətlərimizin qurulmasından ötən 30 il
ərzində ölkələrimiz müxtəlif sahələrdə dostluğa əsaslanan
tərəfdaşlıq münasibətləri qurmuşdur. Ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdiriləcəyinə,
mövcud dostluğun daha da möhkəmləndiriləcəyinə
əminəm.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, Sizə möhkəm cansağlığı və gələcək işlərinizdə uğurlar, Azərbaycan Respublikasına daimi firavanlıq arzu edirəm.
Hörmətlə,

Yun Sok YOL,
Koreya Respublikasının Prezidenti

***
Hörmətli cənab Prezident!
Milli bayramınız – Müstəqillik Günü münasibətilə
Fələstin Dövləti və xalqı adından, şəxsən öz adımdan
Sizə, Sizin şəxsinizdə hökumətinizə və qardaş Azərbaycan
xalqına ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq
duyuram.
Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, uğurlar diləyir,
Azərbaycana və onun xalqına daha böyük tərəqqi,
həmrəylik və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ikitərəfli
əlaqələrimizin inkişaf etməsini arzulayıram.
Xahiş edirəm, ən xoş arzularımı qəbul edin.
Hörmətlə,

Mahmud ABBAS,
Fələstin Dövlətinin Prezidenti, Fələstin Azadlıq
Təşkilatı İcraiyyə Komitəsinin sədri

***
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Milli bayramınız – Müstəqillik Günü münasibətilə “VTB
Bank”ın İdarə Heyətinin kollektivi adından və şəxsən öz
adımdan səmimi təbriklərimi qəbul edin.
Bu gün Azərbaycan Sizin rəhbərliyinizlə beynəlxalq
nüfuzunu möhkəmləndirərək hərtərəfli inkişaf yolu ilə
inamla irəliləyir.
Düz 30 il bundan əvvəl Rusiya ilə Azərbaycan
arasında diplomatik münasibətlər qurulub. Ötən dövr
ərzində ölkələrimiz ikitərəfli tərəfdaşlıqdan müttəfiqlik
fəaliyyətinədək uzun yol qət edib.
Rusiyada Azərbaycan Respublikası ilə tarixi dostluq
əlaqələrini yüksək qiymətləndirirlər. Bu gün dövlətlərimizin
mehriban qonşuluğu dəstəkləmək və Rusiya-Azərbaycan
əməkdaşlığının potensialını artırmaq istəyi həmişəkindən
daha vacibdir.
"VTB Bank"ın Azərbaycanda məhsuldar fəaliyyəti,
Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun "VTB Bank"ın kapitalında iştirakı iki ölkənin qarşılıqlı fəaliyyətinin möhkəmliyini və
strateji xarakterini əyani şəkildə göstərir.
Hörmətli İlham Heydər oğlu, Zati-alinizə məsul
vəzifənizdə yeni-yeni uğurlar, Sizə və bütün Azərbaycan
xalqına möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, firavanlıq və
əmin-amanlıq arzulayıram.
Hörmətlə,

Andrey KOSTIN,
"VTB Bank" Publik Səhmdar Cəmiyyətinin
prezidenti, İdarə Heyətinin sədri

***
Möhtərəm İlham Heydər oğlu!
Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Günü
münasibətilə səmimi təbriklərimi qəbul edin.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi illərində dünya birliyinin
tamhüquqlu üzvünə çevrilib, beynəlxalq aləmdə böyük
nüfuz qazanıb.
Bu gün Azərbaycan Sizin rəhbərliyinizlə ölkədə siyasi və
sosial-iqtisadi sabitliyin möhkəmlənməsinə istiqamətlənmiş
kompleks dövlət islahatları yolu ilə inamla irəliləyir.
Əminəm ki, Sizin çoxşaxəli fəaliyyətiniz bundan sonra
da Azərbaycan Respublikasının inkişafına və onun
xalqının rifahının yaxşılaşmasına xidmət edəcək, Müstəqil
Dövlətlər Birliyi çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığımız isə
gələcəkdə daha da möhkəmlənəcək və genişlənəcəkdir.
Möhtərəm İlham Heydər oğlu, Sizə möhkəm cansağlığı
və firavanlıq, bütün Azərbaycan xalqına isə sülh və tərəqqi
arzulayıram.
Dərin hörmətlə,

Sergey LEBEDEV
MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri-icraçı katibi

Azərbaycanın xarici işlər naziri
Estoniya parlamentinin sədri ilə görüşüb
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov
mayın 25-də Estoniya Respublikası parlamentinin sədri Yuri Ratasın
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, qonaqları salamlayan
Ceyhun Bayramov Azərbaycanın dost Estoniya ilə münasibətlərin inkişafına böyük
önəm verdiyini vurğulayıb. Ölkələrimiz
arasında son zamanlar intensiv dialoqun
həyata keçirildiyi, o cümlədən parlament
səviyyəsində qarşılıqlı səfərlərin həyata
keçirildiyi məmnunluqla qeyd edilib. Nazir
cari ildə iki ölkə arasında diplomatik
əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinin tamam
olduğunu, bu müddətdə əlaqələrin inkişafında bir sıra uğurlara imza atıldığını
vurğulayıb və gələcəkdə əməkdaşlığın
daha da inkişafında maraqlı olduğumuzu
diqqətə çatdırıb.

Estoniya parlamentinin sədri Yuri Ratas ölkəmizə səfərinin çox məhsuldar olduğunu qeyd edib, Azərbaycan dövlətinin
başçısı ilə keçirilən görüşü, Şuşa şəhərinə
səfərini məmnunluqla xatırladıb. O, iki
ölkə arasında tarixi bağların olduğunu
vurğulayaraq, Azərbaycan xalqını 28 May
Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
Görüşdə iki ölkə arasında bir sıra
sahələrdə, o cümlədən iqtisadi, informasiya texnologiyaları, ətraf mühit,
humanitar və digər istiqamətlər üzrə
əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir
mübadiləsi aparılıb. Xüsusilə informasiya
texnologiyaları, təhsil, alternativ enerji
sahələrində əməkdaşlığın inkişafı potensialının olduğu vurğulanıb.

Nazir Ceyhun Bayramov Estoniya
parlamentinin sədrinə bölgədə
mövcud münaqişə sonrası vəziyyət,
azad olunmuş ərazilərin minalardan
təmizlənməsi, geniş bərpa və quruculuq işləri, Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində atılan addımlar, o
cümlədən Brüsseldə liderlər arasında
baş tutan görüş barədə məlumat verib.
Yuri Ratas Estoniyanın hər zaman
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək
verdiyini qeyd edib və ölkəsinin bölgədə
sülhün təmin edilməsinin tərəfdarı olduğunu vurğulayıb.
Söhbət zamanı, həmçinin
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə
münasibətləri, regional məsələlər, o
cümlədən Ukraynadakı vəziyyət və
qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzular
müzakirə olunub.
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Azərbaycan ilə ABŞ arasında dostluq və
əməkdaşlıq münasibətləri getdikcə möhkəmlənir
A

Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında
siyasi, təhlükəsizlik, enerji, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və digər sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur. Ölkələrimiz beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi,
terrorizmə və transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizə çərçivəsində
əməkdaşlıq edirlər.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

zərbaycanın dünya birliyində
mövqeləri getdikcə möhkəm
lənir, əlaqələri genişlənir.
Beynəlxalq birliyin ən fəal üzvlərindən
birinə çevrilən ölkəmiz regionda və
dünyada mehriban qonşuluq siyasəti
yürüdür, böyük dövlətlərlə, nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı daha da gücləndirir.
Məhz bunun nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan beynəlxalq aləmdə
sülhsevər, demokratik prinsiplərin
inkişafına xüsusi önəm verən, iri infrastruktur layihələrin reallaşdırılmasında zəngin təcrübəsi olan bir ölkə kimi
tanınır. Bu baxımdan, respublikamızla
ABŞ arasındakı münasibətlər xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
ABŞ Prezidenti Cozef R.Bayden
tərəfindən Prezident İlham Əliyevə
Müstəqillik Günü münasibətilə ünvanlanan təbrik məktubu da ölkələrimiz arasındakı səmimi və sarsılmaz, qarşılıqlı
maraqlar üzərində qurulan əlaqələrin
tamamilə yeni mərhələyə qədəm qoyduğundan xəbər verir.
Cozef R.Bayden məktubunda
cari il Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Azərbaycan Respublikası arasında
diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinin qeyd edildiyini, bu
müddət ərzində enerji mənbələrinin
şaxələndirilməsi və beynəlxalq
təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın
tarixin mühüm anında öz bəhrəsini
verdiyini, Azərbaycanın Avropa və dünya
bazarlarının təhlükəsizliyinin təmin
olunması və sabitləşdirilməsində önəmli
rol oynadığını bildirib. ABŞ Prezidenti
bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycanın
Ukraynanın suverenliyinə və bu ölkəyə
göstərdiyi humanitar və enerji sahəsində
yardımını yüksək dəyərləndirib, eyni
zamanda, dövlətimizin başçısının
terrorizmə qarşı qlobal mübarizəyə
yönəltdiyi əhəmiyyətli töhfələri müsbət
qiymətləndirib.
Göründüyü kimi, sözügedən
məktubda ABŞ-ın Azərbaycana
münasibəti, iki ölkə arasında
əməkdaşlığın mövcud durumu və
gələcəyə yönələn ciddi mesajlar öz
ifadəsini tapıb. Eyni zamanda, təbrikdə
ikitərəfli münasibətlərdə və strateji

 axışda respublikamızın gələcək inkişafı
b
ilə bağlı düşüncələr yer alıb.
Yeri gəlmişkən, beynəlxalq aləmdə
güclü təsir imkanlarına malik olan,
dünyanın super dövləti sayılan ABŞ ilə
qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi
Azərbaycanın xarici siyasətində
əsas istiqamətlərdən biridir. Etiraf
edək ki, ABŞ planetimizin əsas güc
mərkəzlərindən biridir və yeni dünya
düzəninin formalaşmasında bu ölkənin
kifayət qədər böyük rolu var.
Hazırda iki ölkə arasında strateji
münasibətlər yüksək səviyyədədir. Siyasi və təhlükəsizlik məsələləri ilə yanaşı,
enerji sahəsində də əməkdaşlıq çox
müsbət dəyərləndirilir. Təbii ki, ABŞ-ın
Azərbaycanla ikitərəfli əməkdaşlığa olan
marağı təkcə ölkəmizin strateji-coğrafi
mövqeyə malik olması və zəngin karbohidrogen ehtiyatları ilə bağlı 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.
ABŞ Prezidentinin sözügedən təbrik
məktubunda bununla bağlı deyilir: “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”.

Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında
əməkdaşlıq strateji xarakter daşıyır
A
vropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişelin
vasitəçiliyi ilə Brüsseldə
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və Ermənistanın baş naziri
Nikol Paşinyanla keçirilmiş görüş
sülh danışıqları istiqamətində
irəliyə doğru yeni bir önəmli
addımdır.

Şarl Mişelin açıqlamasına əsasən,
görüşdə sərhədlərin delimitasiyası,
kommunikasiyaların bərpası və sülh sazişinin hazırlanması ilə yanaşı, həm də
Azərbaycan üçün strateji və humanitar
əhəmiyyət daşıyan məsələlərin – minaların təmizlənməsinin, itkin düşmüş insanların taleyinin müzakirəsi də diqqət
mərkəzində saxlanılıb.
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın inkişafında ölkəmizin
xarici siyasətinin əsas prioritetləri üstünlük təşkil etməklə bərabər, enerji, investisiya, ticarət və s. məsələlər də mühüm
önəm daşıyır. Hazırda bu beynəlxalq
təşkilat respublikamızın əsas ticarət
tərəfdaşlarından biridir. Ölkəmiz Avropa bazarlarında xam neft və təbii qaz
nəqlini həyata keçirən etibarlı təchizatçı
kimi tanınır və bu qurum ilə birgə
müxtəlif proqramlar, habelə layihələr də
uğurla reallaşdırılır.
Xatırladım ki, Avropa İttifaqının
ümumi ticarət dövriyyəsində payı respublikamızda 36,7, Gürcüstanda 23,9
faiz, Ermənistanda isə 18 faizdir. Avropa
İttifaqı pandemiyadan əvvəlki il, yəni
2019-cu ildə Azərbaycanda 2,6 milyard,
Gürcüstan 1,2 milyard, Ermənistanda
isə 1 milyard avro sərmayə qoyuluşu
həyata keçirib.
Ölkəmizlə adı çəkilən təşkilat
arasında ticarət dövriyyəsinin ötən
il 15 milyard dollaradək yüksəlməsi,
bütövlükdə ixracatımızın təxminən 48
yaxın hissəsinin İtaliyaya yönəlməsi

Avropa İttifaqının Azərbaycan üçün
əsas ticarət və iqtisadi tərəfdaş olduğunu göstərir. Eyni zamanda, qurumun
Cənubi Qafqazda ticarət dövriyyəsinin
2/3-i Azərbaycanın payına düşür. Bu baxımdan respublikamız Cənubi Qafqazda
Avropa İttifaqının əsas ticarət tərəfdaşı
sayılır.
Regionda və eləcə də dünyada
formalaşan yeni düzən fonunda Avropa İttifaqının Azərbaycana dəstəyi
getdikcə artır. Qurum iqtisadi əlaqələri
genişləndirməklə yanaşı, işğaldan
azad olunmuş ərazilərin minalardan
təmizlənməsi, itkin düşmüş şəxslərin
tapılması, o cümlədən bərpa və quruculuq işlərində ölkəmizə daha yaxından
dəstək göstərməyi planlaşdırır.
Son Brüssel görüşü də təsdiq etdi ki,
münaqişənin həllinə ən çox dəstək ola
biləcək qurum məhz Avropa İttifaqıdır.
Bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın rəsmi
mövqeyi regionda daha qısa zamanda
sülhün formalaşdırılmasına xidmət edir.
Digər tərəfdən, həm Azərbaycan, həm
də Ermənistan tərəfindən münaqişənin
həllində Avropaya etimad göstərilir. Bu
da sülhün əldə edilməsi imkanlarını
genişləndirməklə yanaşı, prosesin daha
intensivləşməsini şərtləndirir.

Azərbaycan hər zaman Avropa ilə
əməkdaşlığın genişlənməsinə önəm
verir. Azərbaycanla bu qurum arasında
iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsində,
köhnə qitənin enerji təhlükəsizliyinin
formalaşmasında ölkəmizin rolunun və
əhəmiyyətinin daha da artması, Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə
dövlətimizin başçısı İlham Əliyev arasında intensiv dialoq və təmaslar, habelə
təşkilatın bölgədə dayanıqlı sabitliyin
əldə edilməsində rolunun artması da
bundan xəbər verir.
Azərbaycanın Avropanın enerji
təhlükəsizliyi istiqamətində rolu da ötən
illər ərzində xeyli dərəcədə güclənib.
Ötən il ölkəmizdə 43,9 milyard kubmetr mavi qaz hasil olub. Bu, 2018-ci
illə müqayisədə 1,5 dəfə çoxdur.
Azərbaycan, eyni zamanda, 2018-ci
illə müqayisədə mavi qaz ixracatını da
2 dəfə artırıb. Artıq Cənub Qaz Dəhlizi
vasitəsilə Avropaya mavi qazın nəqlinə
başlanılıb.
Ötən il Avropa İttifaqına 9 milyard
kubmetrə yaxın mavi qaz nəql edilib. Bu il həmin rəqəmin 10 milyard
kubmetrdən artıq olacağı gözlənilir. Bu
isə ondan xəbər verir ki, Azərbaycan da
Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin
formalaşmasında artıq yeni alternativ
mənbədir. Təbii ki, bu, həm də tərəflər
arasında əməkdaşlığın strateji xətlə
inkişaf edəcəyini göstəririr.
Brüssel görüşünün nəticələrindən
də bir daha aydın oldu ki, Cənubi
Qafqazda dayanıqlı sülh mümkündür.
İrəvandakı revanşistlərin bunu gectez qəbul edəcəkləri də qaçılmazdır.
Artıq dünya və region düzəninin də
dəyişməsi bu əminlikdən xəbər verir.

Vüqar BAYRAMOV,
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin üzvü

Bu fikirlər Azərbaycanla ABŞ arasında təhlükəsizliyin diqqət mərkəzində
saxlanılması ilə bərabər, enerji sektorunda da strateji əməkdaşlığın yüksək
səviyyədə olmasından xəbər verir.
Beləliklə, Prezident Cozef
R.Baydenin təbrik məktubu ABŞ Adminsitrasiyasnın Azərbaycanla əməkdaşlığı
daha da inkişaf etdirməsi üçün Prezident
İlham Əliyevlə bundan sonra da
birgə çalışmaqda maraqlı olduğunu,
ABŞ-Azərbaycan əlaqələrinin strateji
önəm daşıyan münasibətlər səviyyəsinə
yüksəldiyini, dostluq və tərəfdaşlıq xarakterini göstərir.
Azərbaycanla ABŞ arasında fəal siyasi dialoq, müxtəlif sahələri əhatə edən
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri
mövcuddur və qarşıdan gələn dövrdə
Azərbaycanla müxtəlif sahələri əhatə
edən əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
ABŞ-ın Cənubi-Qafqaz-Xəzər dənizi

regionunda siyasi prioritetləri sırasına
daxildir.
Bütün bunlar Azərbaycanın Cənubi
Qafqaz-Xəzər dənizi regionunda sülhün
və sabitliyin qorunmasında maraqlı
olduğunu, eyni zamanda, Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin təminatında
önəmli rol oynadığını, bu istiqamətdə
enerji layihələrinin reallaşdırılması və
dayanıqlılığının təmin edilməsinə ciddi
əhəmiyyət verdiyini göstərir. Bu baxımda Azərbaycanın liderliyi ilə həyata
keçirilmiş Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi
də Avropanın enerji təhlükəsizliyinə,
enerji mənbələrinin şaxələndirilməsinə
və bütün iştirakçı tərəflərə fayda gətirən
layihədir.
Azərbaycanda energetika
sahəsində, xüsusilə bərpaolunan
enerji mənbələrindən istifadənin
genişləndirilməsi üzrə həyata
keçirilən layihələr və müvafiq sahənin
tənzimlənməsi məqsədilə hazırlanan
qanun layihələri, həmçinin işğaldan azad
edilmiş ərazilərin yaşıl enerji ilə təminatı
planları Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlıq
münasibətlərinin yeni mərhələyə daxil
olmasını şərtləndirib.
Azərbaycanla ABŞ arasındakı
münasibətlərdən danışarkən, bir
məqamı da vurğulamaq istərdik.
Əvvəlcə xatırladaq ki, ötən il sentyabrın 27-dən noyabrın 9-dək rəşadətli
Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əks-həmlə əməliyyatları ilə əldə
olunan parlaq qələbə nəticəsində ərazi
bütövlüyümüz və suverenliyimiz təmin
edildi. Hazırda respublikamızın qarşısında duran ən ümdə məsələ bu zəfərin
əbədiləşdirilməsi üçün doğma torpaqlarından 30 ilə yaxın bir müddətdə köçkün
düşən insanların öz yerlərinə qayıdışını
təmin etməkdir. Bu mənada işğaldan
azad olunan ərazilərin bərpası zəruri
şərtdir.
Artıq yeni reallıqların formalaşması
bölgədə yeni beynəlxalq əməkdaşlıq formatının qurulmasını zəruri etməkdədir.

İşğaldan azad olunan ərazilərdə sosial
infrastrukturun yenidən yaradılması
və əhalinin işlə təmin olunması üçün
dövlət investisiyası ilə yanaşı, yerli və
xarici investisiya da cəlb edilir. Böyük quruculuq işlərinə dost ölkələrin
təşviq olunması siyasəti Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə mövqeyini daha da
möhkəmləndirir.
Dövlətimizin başçısı çıxışlarında
dəfələrlə Qarabağın bərpası məsələsinə
toxunarkən, bu işə müharibə dövründə,
habelə savaşdan sonrakı mərhələdə
Azərbaycanı fəal dəstəkləyən qardaş və
dost ölkələrin cəlb edilməsinin diqqətdə
saxlanılacağını bildirib.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Örl
Litzenberger də təmsil etdiyi ölkə
şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan azad
edilən ərazilərinin bərpasında iştiraka
hazır olduqlarını, xüsusilə su ehtiyatlarının idarə olunmasında, yol və digər infrastrukturun yaradılmasında, rəqəmsal
və innovativ texnologiyalar sahəsində
əməkdaşlığa maraq göstərdiklərini
vurğulayıb.
Cozef R.Baydenin təbrik mətubundan
bəhs edərkən, bir məqamı da xatırlatmaq istərdim. Belə ki, burada nə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllinə, nə də
ATƏT-in Minsk qrupuna heç bir istinad
yoxdur. Bu faktın özü də onu göstərir
ki, ABŞ Prezidenti bu məsələ ilə bağlı
Azərbaycanın məlum mövqeyini qəbul
edir və ona hörmətlə yanaşır. Halbuki
az bir müddət əvvəl Ermənistanın xarici
işlər naziri Ararat Mirzoyan Vaşinqtona
etdiyi səfər zamanı dövlət katibi Entoni
Blinkeni inandırmağa çalışırdı ki, “Dağlıq
Qarabağ” münaqişəsi həll olunmayıb və
bunun üçün ABŞ-ın ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini bərpa etməyə ehtiyac
duyulur. Ancaq Bayden indiki məktubla
Ermənistanın heç bir dəyəri olmayan
köhnəlmiş tezislərini deyil, Azərbaycanın
real və praqmatik siyasətini müdafiə
etməyə üstünlük verib.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Məlum olduğu kimi, son vaxtlar Avropa İttifaqının rəhbərliyi
Cənubi Qafqazda Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülhün
əldə olunması üçün ardıcıl cəhdlər edir. Bugünlərdə Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü Azərbaycan
və Ermənistan liderləri Brüsseldə görüşüblər. Cənab Şarl Mişel
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri
Nikol Paşinyan ilə keçirilmiş görüşün yekunlarına dair mətbuata
açıqlama verib.

Cənubi Qafqazda sülhyaratma
təşəbbüsləri alqışa layiqdir

Açıqlamada deyilir: “Bu gün mən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
arasında görüşə bir daha evsahibliyi
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”.

Göründüyü kimi, Brüsseldə aparılan üçtərəfli danışıqlar kifayət qədər
məhsuldar olub. Belə ki, tərəflər yuxarıda qeyd olunan məsələlərlə yanaşı,
regionda kommunikasiya infrastrukturu vasitəsilə beynəlxalq nəqliyyat
daşımalarını tənzimləyəcək prinsiplər,
təhlükəsizlik, eləcə də gömrük rüsumları və s. barədə razılığa gəliblər. Bütün
bunlar danışıqlarda nəzərəçarpan
irəliləyişin olduğuna dəlalət edir.
Avropa İttifaqı Şurası Prezidentinin
mətbuat üçün açqılaması təkcə region
ölkələri üçün deyil, bütövlükdə qitənin
təhlükəsizliyi üçün böyük əhəmiyyət
kəsb etdiyindən qlobal mediada geniş işıqlandırılır. Avropa və dünya
KİV-i Azərbaycan dövlətinin liderinin

müzakirələrdə konstruktiv və prinsipial mövqe nümayiş etdirməsini xüsusi
vurğulayırlar.
Görünən budur ki. Avropa İttifaqı
hər iki ölkənin və onların xalqlarının
təhlükəsizliyi və rifahı naminə çalışır. Regionun aparıcı dövləti olan
Azərbaycan dövləti bunu yüksək
dəyərləndirir. Regionda davamlı sülhün
əldə olunması Avropa ölkələrinin milli
maraqlarına cavab verir.
Cənab Şarl Mişel deyib ki, regionda
iqtisadi inkişafı təşviq etmək məqsədlə
yaradılan İqtisadi Məşvərət Qrupunun
fəaliyyəti daha da gücləndiriləcək. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti həmçinin
hesab edir ki, hazırkı mərhələdə
əhalinin uzunmüddətli davamlı sülhə
hazırlanması vacibdir və bu istiqamətdə
Avropa İttifaqı öz dəstəyini artırmağa
hazırdır.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev dəfələrlə ölkəmizin Ermənistanla
beynəlxalq hüquq normaları əsasında
sülh sazişi imzalamağa hazır olduğunu bildirib. Rəsmi Bakı hesab edir
ki, Qarabağda davamlı sülhün əldə
olunması son dərəcə vacibdir. Bu, həm
Azərbaycan, həm də Ermənistanın
əhalisinin xeyrinədir. Çox istərdik ki,
Ermənistan rəhbərliyi və ictimaiyyəti
yaranmış reallığı düzgün dəyərləndirsin.

Azər VERDİYEV,
politoloq, İkinci Qarabağ
müharibəsi qazisi
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Regionda möhkəm sülhə
doğru daha bir addım
Dünyada hansı geosiyasi proseslərin getməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan inamla irəliyə addımlamaqda, Cənubi Qafqaz regionunda yaratdığı yeni reallıqlar sayəsində mövqelərini daha da
möhkəmləndirməkdədir. Ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artması
əsas etibarı ilə Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü fəal diplomatiyanın,
sülhpərvər xarici siyasətin nəticəsidir. Avropa İttifaqının (Aİ) vasitəçiliyi
ilə ötən ilin dekabrından start götürən "Brüssel prosesi"nin uğura doğru getməsi də bunun əyani sübutudur.
Bəri başdan bildirək ki, mayın
22-də artıq üçüncü dəfə baş tutan
Brüssel görüşünün gündəliyi tamamilə
Azərbaycanın regionda təhlükəsizliyin
və rifahın təmin edilməsini diktə edən
təşəbbüsləri əsasında formalaşmışdı.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
Şarl Mişelin yekun bəyanatı da elə
Azərbaycanın konstruktiv mövqeyi,
əməli təşəbbüsləri ruhunda idi. Həmin
çıxış yüksək qurumun Azərbaycanla
Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına, iki ölkə
arasında sülh müqaviləsinin hazırlanmasına, nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin
açılmasına və iqtisadi təmasların
gücləndirilməsinə verdiyi dəstəyin,
önəmin daha da gücləndiyini göstərdi.
Azərbaycanın təkliflərinin Avropa İttifaqı
tərəfindən birbəbir nəzərə alınması
ölkəmizin düzgün seçilmiş strateji
xəttinin bəhrəsidir.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
Şarl Mişel bəyanatında müzakirələrin
səmimi və məhsuldar keçdiyini vurğulayaraq bildirdi: “Biz bütün məsələlər
toplusunu nəzərdən keçirdik. Biz
humanitar məsələlər, o cümlədən
minaların təmizlənməsi, məhbusların
azad edilməsi və itkin düşmüş şəxslərin
taleyinin həlli istiqamətində səylər
barədə ətraflı müzakirə apardıq... Aİ
dəstəyini gücləndirməyə hazırdır. Biz
yaxın təmasda qalmağa razılaşdıq və
iyul-avqustadək yenidən eyni formatda
görüşəcəyik”.
Hələ ötən çıxışlarının birində Avropa
İttifaqını Azərbaycan üçün yaxın tərəfdaş
sayan dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
bunun uğurlu perspektivlər vəd etdiyini
söyləmişdi: “Biz uzun illərdir müxtəlif
sahələrdə işləyirik. Gündəlik çox genişdir və bizim güclü siyasi təmaslarımız
əlbəttə ki, əməkdaşlığımızın
şaxələndirilməsi üçün çox yaxşı təməl
yaradır”.
Azərbaycanın əsas üstünlüyü
bundadır ki, münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı bizim təşəbbüslərimiz
mahiyyətcə sırf beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə söykənir. Rəsmi
Bakı Qafqazda qarşılıqlı münasibətlərin

yeni, tərəflərin hamısı üçün sərfəli
modelini ortaya qoyur. Bölgədə aydın,
buludsuz ab-hava yaradılması üzrə
səylərimizə beynəlxalq təsisatların
və siyasi güclərin dəstək göstərməsi
olduqca zəruridir. Dövlətimizin başçısı
Qarabağ münaqişəsinin artıq qapanmış səhifə olduğunu, münasibətlərin
normallaşmasına xidmət edən birgə
fəaliyyətin vacibliyini öz çıxışlarında,
bəyanatlarında dönə-dönə ifadə edib.
Vacib olan budur ki, beynəlxalq güclər
Ermənistana da məsələyə konstruktiv
münasibət bəsləməli olduğunu anlatsınlar. Bəllidir ki, bu ölkənin rəhbərliyi sözdə
yola gəlsə də, əməldə sapıntılara rəvac
verməklə prosesləri yubadır.
Məlum olduğu kimi, aprelin 6-da
Brüsseldə keçirilmiş ikinci görüşdə
Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri
sülh sazişi üzərində işləməyə razılaşmışdılar. Ondan bir qədər əvvəl Azərbaycan
münasibətlərin normallaşdırılması üçün
beş prinsip irəli sürmüş və Ermənistan
onlara loyal cavab vermişdi. Lakin qarşı
tərəfin bu barədə bəyanatlarından nikbin
ton duyulsa da, sonradan ermənilər
İrəvanda süni ajiotajlar yaradaraq
məsələni, necə deyərlər, ertələmişdilər.
Üçüncü Brüssel görüşündə isə yenidən
gündəmə gələn bu məsələlər ətrafında
bir daha işgüzar müzakirələr aparılıb,
konstruktivlik işartıları daha qabarıq
görünüb.
Sözsüz ki, bölgədə sülhə nail olunmasına çalışmaq bütün tərəflərin borcudur. Azərbaycan Vətən müharibəsini
şanlı Zəfərlə başa vurduqdan sonra
regionda sülh yaradılmasına intensiv
səylər göstərir. Ermənistan isə 10 noyabr 2020-ci il tarixli Üçtərəfli Bəyanatda
əks olunmuş və sonrakı bəyanatlarla bir
daha möhkəmləndirilmiş öhdəliklərini
yerinə yetirməyib. Kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin delimitasiyası
yubadılır, Birinci Qarabağ müharibəsində
əsir düşmüş minlərlə azərbaycanlının
taleyi və kütləvi məzarlıqlar haqda
məlumat verilmir, işğal altında saxladığı
ərazilərin mina xəritələri təqdim edilmir
və s. Bu aspektdə Brüssel görüşlərinin,
nəhayət, səmərəli olacağına, sözün

əməli işə çevriləcəyinə ümidlər artır.
Prezident İlham Əliyev Brüsseldə
qeyd etdi ki, Azərbaycan münasibətlərin
normallaşması və sülh müqaviləsinin
imzalanması üçün irəli sürdüyü beş baza
prinsipi siyasi konsensusa gəlməkdə
başlıca rol oynayır və qarşı tərəf yekun
sülh danışıqları üzrə düşdüyü ətalət ovqatından qurtulmalıdır. Çünki Ermənistan
Rusiyanın iştirakı ilə imzalanmış məlum
Bəyanatın bütün müddəalarını yerinə
yetirməyə borcludur.
Brüsseldə Avroşura başçısı Şarl
Mişel vasitəçilik və dəstək səylərini
sonadək davam etdirəcəyini bəyan
etməklə bərabər, bu prinsipial məsələyə
daim konstrukliv yanaşma sərgilədiyinə
görə Azərbaycan rəhbərinə təşəkkürünü
bildirdi. Göründüyü kimi, Aİ həqiqətən
də vasitəçilik təşəbbüsünü əldən vermək
istəmir və hər vasitə ilə sülh razılaşmasına nail olmağa çalışır.
Beşsaatlıq üçtərfli görüşdə bir daha
sərhədlərin delimitasiyası, nəqliyyat
xətlərinin açılması və sülh müqaviləsi ilə
bağlı zəruri nəticələrə gəlindi. Razılığa
görə, tezliklə Azərbaycanla Ermənistanın
sərhəd komissiyalarının ilk birgə iclası
keçiriləcək. Həmçinin nəqliyyat xətləri ilə
bağlı bir sıra mübahisəli məsələlər də öz
həllini tapdı. Məsələn, sərhəd idarəçiliyi,
təhlükəsizlik, həmçinin beynəlxalq
daşımalar kontekstində gömrük rüsumları və qaydaları barədə tərəflər arasında razılıq əldə olundu. Bu, Zəngəzur
dəhlizinin açılması istiqamətində vacib
bir mərhələni təşkil edir.
Sammitdən dərhal sonra Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev delimitasiya üzrə
milli komissiyanın yaradılması haqqında sərəncamı imzaladı. Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan da həmin gün
müvafiq komissiyanın yaradılmasını öz
fərmanı ilə təsdiqlədi. Göründüyü kimi,
üçüncü Brüssel görüşü artıq öz bəhrəsini
verir. Bu baxımdan mayın 24-də Avropa İttifaqı Şurasının Prezidentinin öz
“Twitter” hesabındakı paylaşımı diqqəti
cəlb edir. Şarl Mişel həmin seqmentdə
yazıb ki, bu gün Ermənistan-Azərbaycan
sərhədində dövlətlərarası sərhədin delimitasiyası və vəziyyətin təhlükəsizliyinin
ən yaxşı şəkildə təmin edilməsi ilə bağlı
müzakirələrin aparılması üçün Sərhəd
Komissiyasının ilk iclasını səmimiyyətlə
qarşılayır: “Bu, Azərbaycan Prezident
İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri
Nikol Paşinyanla üçtərəfli görüşdən sonra nəzərəçarpacaq irəliləyişdir”.
Ümid var ki, proses lazımi axara
düşəcək və bu yöndə əməli addımlar
davam edəcək. Reaksiyalardan görünür ki, dünya da bunu istəyir. Məsələn,

əksər vaxtlar aşkar ermənipərəst mövqe
nümayiş etdirmiş Fransa Avropa Şurasının prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü
ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş
naziri Nikol Paşinyan arasında mayın
22-də Brüsseldə təşkil olunmuş görüşün nəticələrini alqışlayır. Fransa Xarici
İşlər Nazirliyinin yaydığı kommunikedə
bildirilib ki, bu görüş tərəflərə sərhəd
məsələləri üzrə ikitərəfli komissiyanın
sürətli iclası barədə razılığa gəlməyə
imkan verdi. Fransa isə Avropa İttifaqının himayəsi altında Ermənistan və
Azərbaycan arasında başlanmış dialoqu
dəstəklədiyini bir daha təsdiqləyir və
bu dialoqa öz imkanları daxilində töhfə
verməkdə davam edəcək.
Burada ermənilərin, deyəsən, reallıqla barışmaqda olduqlarına dair xırda
bir detalı da qeyd etmək istərdik. “New
Armenia” TV-də yayımlanan süjet zamanı lentə alınmış bir görüntü diqqət çəkib.
Orada arxa fonda əks olunan xəritədə
Azərbaycanın bölgələri göstərilib və
maraqlı məqam həmin bölgələr arasında Xankəndinin adının da məhz elə
Azərbaycan dilində qeyd olunması olub.
Özləri demişkən, “kamas-kamas” (yavaş-yavaş) düzəlirlər, deyəsən.
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, biz münasibətləri gerçəklik
müstəvisində normallaşdırmaq və
düşmənçilik səhifəsini çevirmək
istəyirik. Əlbəttə, bütün bunlar o anlama gəlmir ki, Azərbaycan onilliklər
boyunca Ermənistandan çəkdiklərini
asanlıqla unudacaq və Ermənistana
dostluq əli uzadacaq. Belə düşünmək
sadəlövhlük olardı. İndilikdə biz yalnız
münaqişəyə son nöqtə qoymaq və

dinc yanaşı yaşamaq məramı nümayiş
etdiririk. Erməni işğalçılarının Qarabağda törətdiyi cinayətlər isə cəzasız
qalmamalıdır. Ermənistan mətbuatının
ötən günlərdə yazdığına görə, Brüsseldə
Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın baş
nazirindən Birinci Qarabağ savaşı, ən
əsası isə Xocalı qətliamında iştirak etmiş
yüksək çinli erməni hərbçilərinin cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməsini, habelə
onların Azərbaycana təhvil verilməsini
tələb edib. Revanşist yönümlü “Hraparak” qəzeti yazır ki, İlham Əliyevin Nikol
Paşinyandan tələb etdiyi şəxslər generallar Manvel Qriqoryan, Aşot Minasyan,
Yuri Xaçaturov, Seyran Ohanyan və
Qnel Manukyandır. Bundan başqa, daha
bir neçə polkovnik və polkovnik leytenantın da Azərbaycana təhvil verilməsi
istənilib. (Qeyd edək ki, yalnız Qnel Makukyan istisna olmaqla, adları sadalanan
erməni generallarının hamısı sağdır)...
Brüssel görüşü kifayət qədər əhatəli
müzakirələrlə yadda qaldı. Sammitin
konkret detalları da nikbinlikdən xali
deyil. Məsələn, razılığa görə, tezliklə
Azərbaycanla Ermənistan sərhəd komissiyalarının ilk birgə iclası keçirilməli idi və
bu, baş tutdu. Həmçinin nəqliyyat xətləri
ilə bağlı bir sıra mübahisəli məsələlər
də öz həllini tapmalıdır. Buraya sərhəd
idarəçiliyi, təhlükəsizlik, həmçinin
beynəlxalq daşımalar kontekstində
gömrük rüsumları və qaydaları barədə
tərəflər arasında razılıq əldə olunması
daxildir. Bunlar Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində vacib bir mərhələni
təşkil edir.
Yadda qalan və rəğbət doğuran
qarşılanan məqamlardan biri heç bir
halda “Dağlıq Qarabağ” ifadəsinin

işlədilməməsi oldu ki, bu da İkinci
Qarabağ müharibəsində qazandığımız tarixi qələbənin reallıqlarından
biridir. Beləliklə, Nikol Paşinyan reallıqla barışmaq məcburiyyətində qalıb.
Artıq erməni revanşistlərinin “xalqların
müqəddəratını təyin etmə hüququ”
deyərək ətrafında hay-küy saldıqları
“status” məsələsi də gündəmdə yoxdur.
Ermənilərin müqəddəratı isə məlum
olduğu kimi, ötən əsrin əvvəllərində tarixi
Azərbaycan torpaqlarında respublika
yaradılması ilə öz təyinatını tapıb. Şarl
Mişelin yekun bəyanatında Qarabağda
yaşayan erməni əhalisinin təhlükəsizliyi,
hüquqları və digər məsələlərin müzakirə
edildiyini bildirməsi o deməkdir ki, yalnız
onların bir icma olaraq Azərbaycanın
digər vətəndaşları kimi hüquqlarından
söhbət gedə bilər.
Brüsseldə tərəflərin böyük sülh
sazişinin imzalanması üçün münbit şəraitin təmin edilməsi naminə
prosesləri sürətləndirilmək barədə
razılıq əldə etməsi məhz cənab İlham
Əliyevin diplomatik uğuru sayılır. Avropa
İttifaqının Azərbaycan–Ermənistan
münasibətlərinin normallaşdırılması
naminə əməli addımlar atır. Mötəbər
beynəlxalq təsisat əlindən gələni edir ki,
iki ölkə arasında sülh müqaviləsi imzalansın və xalqlar arasında etimad mühiti
formalaşsın. Bu isə həyatın və zamanın
tələbidir.
Bir sözlə, sayca üçüncü Brüssel görüşü Azərbaycan–Ermənistan
münasibətlərinin sağlam bazis üzərində
intişar tapması istiqamətində atılmış
daha bir uğurlu addımdır.

Əli NƏCƏFXANLI, “Xalq qəzeti”

Dövlətin şəhid ailələrinə və qazilərə qayğısı əhatəlidir
A

zərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin sosial
müdafiəsinin təmin olunması, onların cəmiyyətə
inteqrasiyasına və məşğulluğuna dəstək verilməsi
Prezident İlham Əliyevin sosial siyasətinin mühüm tərkib
hissəsidir. Ölkəmizdə bütün dövrlərdə, xüsusilə 44 günlük müharibə bitdikdən sonra dövlətin şəhid ailələrinə,
qazilərə hərtərəfli dəstəyi məmnunluq yaradır. Qazilər,
həmçinin şəhid ailələri bütün ehtiyaclarının qarşılanması,
problemlərinin həlli, s
 osial təminatının yaxşılaşdırılması
baxımından tam qayğı ilə əhatə olunublar. Onlardan ehtiyacı olanlar son nəsil protezlərlə təmin olunub, bəziləri xarici
ölkələrdə müalicə kursu keçib, Prezident təqaüdü, müxtəlif
məbləğlərdə müavinət və pensiyalar alırlar.
Hazırda Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
(ƏƏSMN) tabeliyindəki Dövlət
Məşğulluq Agentliyinin icra
etdiyi özünüməşğulluq proqramı
çərçivəsində şəhid ailələri və
qazilər üçün kiçik təsərrüfat və
müəssisələrin yaradılması işləri
davam etdirilir. Son bir həftə
ərzində bu kateqoriyalardan olan
100-ə yaxın şəxsə proqramın
dəstəyi olaraq mal və materiallar formasında aktivlər verilib.
Bu kömək hesabına onlar kənd
təsərrüfatı və istehsal-xidmət
sahələri üzrə kiçik bizneslərini
yaradıblar. Qeyd edək ki,
özünüməşğulluq proqramına
cəlb olunan şəxslər üçün əvvəlcə
təlimlər təşkil olunur, onlara kiçik
biznesin təşkili və idarə olunması
üzrə bilik və bacarıqlar öyrədilir.
Ölkəmizdə aztəminatlı və
həssas kateqoriyadan olan
şəxslərin işlə təmin olunmalarına, kiçik biznes qurmalarına
imkan verən özünüməşğulluq
proqramından başqa, Dövlət
Məşğulluq Agentliyinin (DMA)
icra etdiyi “İşəgötürənlə

birgə işçilərin əməkhaqqının
maliyyələşdirilməsi” proqramı da
həyata keçirilir. Həmin proqram
üzrə son günlərdə daha 546 işsiz
şəxsə iş yerlərinə göndərişlər verilib. Qeyd edək ki, proqram üzrə
ötən dövrdə 270-dək işəgötürənlə
əməkdaşlığa başlanıb və onlarla
müqavilələr imzalanıb. Həmin
müqavilələr üzrə əsasən şəhid
ailəsi üzvləri və qazilərdən ibarət
750 şəxs işlə təmin edilib. İşlə
təmin edilənlərin hər biri ilə əmək
müqaviləsi bağlanıb ki, bununla
da onlar gələcək sosial təminat
hüquqlarına əsas yaradan sosial
sığorta sistemində iştiraka cəlb
olunublar.
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
keçirilən tədbirdə ölkəmizdə əlilliyi
olan şəxslərin sosial müdafiəsinin,
onların cəmiyyətə inteqrasiyasına və məşğulluğuna dəstək

verilməsinin Prezident İlham
Əliyevin sosial siyasətinin mühüm
tərkib hissəsi olduğu vurğulanıb.
Bildirilib ki, bu istiqamətlərdə ardıcıl addımlar atılır. Eyni zamanda,
Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan
DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi əlilliyi olan şəxslərin
cəmiyyətə inteqrasiyasında önəmli
rol oynayır. Həmçinin “PAŞA Bank
ilə başla” layihəsi də əlilliyi olan
şəxslərin bilik və bacarıqlarının,
məşğulluq imkanlarının artırılmasına öz töhfəsini verir. Layihənin
ölkəmizdə həssas əhali qrupları,
o cümlədən əlilliyi olan şəxslərlə
bağlı aparılan dövlət siyasətinin
icrasına dəstək məqsədi daşıdığı
vurğulanıb.
Qeyd edək ki, layihə üzrə
keçirilən təlimlərin yekununda bilik
səviyyəsinin yoxlanılması məqsədi
ilə təşkil edilən imtahanlardan
68 nəfər uğurla keçib. Layihənin
yekun mərhələsində 20 iştirakçı
isə bir neçə şirkətdə təcrübə
qazanmaq imkanı və iş yeri əldə
edib. “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. Tədbirdə əlilliyi olan
şəxslər layihənin onların peşəkar
inkişafına verdiyi dəstəkdən
məmnunluq ifadə ediblər.
Həssas qruplara xidmət
səviyyəsini daha da artırmaq
məqsədilə Prezident İlham
Əliyevin 25 iyun 2021-ci il tarixli

fərmanı ilə yaradılan vahid
əlaqələndirmə mərkəzlərində
ötən dövrdə şəhid ailəsi üzvləri və
müharibə iştirakçılarından ibarət
32 729 şəxsə xidmətlər göstərilib.
142 Çağrı mərkəzi tərəfindən isə
həmin mərkəzlərə aid məsələlər
üzrə 89 334 vətəndaş müraciəti
cavablandırılıb. Xatırladaq ki,
ötən ilin avqust ayından Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki DOST Agentliyinin mərkəzlərində və Dövlət Sosial
Müdafiə Fondunun bölgələrdəki
filiallarında 50-yə yaxın şəhər və
rayonu əhatə edən üzrə vahid
əlaqələndirmə mərkəzləri açılıb.
Bu mərkəzlərdə 50-dən çox qurum
üzrə 26 istiqamətdə xidmətlər “bir
pəncərə”dən, operativ və şəffaf,
vətəndaş məmnunluğu prinsipi
əsasında göstərilir. Həmçinin 142
Çağrı mərkəzi vasitəsilə və səyyar
formada da xidmətlər həyata
keçirilir.
Onu da xatırladaq ki,
ƏƏSMN tərəfindən başladılan,
“Qəhrəmanlarımızın məşğulluğuna
birgə dəstək olaq!” devizi ilə
həyata keçirilən “Məşğulluq marafonu” çərçivəsində şəhid ailəsi
üzvlərinin və Vətən müharibəsində
yaralanmış qazilərin məşğullu
ğunun təminatı işləri davam edir.
Marafona qoşulan işəgötürənlərin
sayı artaraq 642-yə çatıb.
Həmin işəgötürənlərdən 342-si
dövlət, 300-ü özəl sektora aiddir.
İşəgötürənlər tərəfindən marafona
4 min 363 vakansiya təqdim edilib.
Həmin vakansiyalar üzrə artıq 2
min 275 nəfər işlə təmin edilib.
Onlardan 1 min 888 nəfəri qazi,
387 nəfəri isə şəhid ailəsi üzvüdür.
II Qarabağ müharibəsi şəhidlə
rinin ailə üzvləri və müharibənin
iştirakçıları (o cümlədən müharibə
əlilləri) ilə bağlı dövlət tərəfindən

həyata keçirilən sosial dəstək
paketinin bir istiqaməti də onlara sosial ödənişlərin təyinatıdır.
Postmüharibə dövründə həmin
kateqoriyalara aid 93 min şəxsə
aylıq sosial ödənişlər (Prezidentin
aylıq təqaüdü, müavinət və pensiya) təyin olunub, sosial ödəniş
təyinatları üzrə ümumilikdə 104
min xidmət göstərilib. Qeyd edək
ki, təyinat prosesi şəhid ailələrinin
üzvlərinin və müharibə iştirakçılarının heç bir müraciəti olmadan, elektron sistem üzərindən,
proaktiv qaydada aparılır. Sosial
ödənişlər avtomatik təyin olunduqdan sonra həmin şəxslərə bu
barədə, həmçinin ödəniş kartlarını nə zaman və hansı bankdan
əldə edəcəklərinə dair məlumat
göndərilir.
Sosial Xidmətlər Agentliyi
postmüharibə dövründə daha
40 nəfər müharibə əlilini peşə
reabilitasiyasına cəlb edib. Onlar
üçün Əlilliyi olan Şəxslərin PeşəƏmək Reabilitasiyası Mərkəzində
müxtəlif peşələr üzrə kurslar təşkil
olunub. Bir qrupu kursları bitirərək
müvafiq peşə şəhadətnamələri
əldə ediblər. Digərlərinin isə
peşə-reabilitasiya kursları davam
edir. Peşə kursu keçən qazilərdən
3 nəfəri Türkiyənin Antalya
şəhərində əlilliyi olan şəxslər üçün
keçirilən tədbirdə də iştirak ediblər.
Məlumat üçün bildirək ki, mərkəzə
qəbul olunanlar peşə təlimində
olduqları müddətdə burada dövlət
hesabına yataqxana, yemək,
tibbi–fizioterapevtik xidmət və s.
ilə də təmin olunurlar.
Vətən müharibəsində yaralanmış və müalicə kursları
bitmiş hərbi qulluqçuların əlillik
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
işləri də davam edir. Həmin
hərbi qulluqçuların ilk mərhələdə

əyani müayinəsi keçirilməklə,
Müdafiə və Ədliyyə nazirlikləri,
Daxili Qoşunlar və Dövlət Sərhəd
Xidmətinin Hərbi Həkim Komissiyalarından şəhadətnamə
(xəsarət və ya xəstəliklərin hərbi
xidmətlə əlaqəsini müəyyən edən
sənəd) və tibb müəssisələrindən
göndərişlər (forma 88) elektron
sistemə daxil edilir. Bundan sonra
yekun mərhələ olaraq Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət TibbiSosial Ekspertiza və Reabilitasiya
Agentliyi əlilliyi qiymətləndirir.
Qeyd edək ki, Vətən
müharibəsində yaralanmış 2 min
885 hərbi qulluqçuya ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə
əlaqədar əlillik təyin olunub. Sonra
onlara əlilliyə görə aylıq sosial
ödənişlər (Prezidentin təqaüdü,
pensiya, müavinət) təyin olunub,
habelə birdəfəlik sığorta ödənişləri
verilib.
Dövlət tərəfindən bu qədər
qayğı ilə əhatə olunmuş
şəhid ailəsi və qazilərin bütün
problemləri həm də ayrı-ayrı
xeyriyyəçi təşkilatlar, fondlar
tərəfindən həll edilir, məişət qayğıları aradan qaldırılır. Təəssüf
hissi ilə qeyd etmək istəyirik ki,

uğrunda qan tökdüyü torpağının
işğaldan azad edilməsi yolunda bədən üzvlərini itirib, şərəfli
qazi adını qazananlar, həmçinin
qəhrəman şəhid ailələrinin
bəziləri bu müqəddəs adları
ucuzlaşdırırlar. Qazi, şəhid ailəsi
adından istifadə edib, qanunazidd hərəkətlər edir, sosial
şəbəkələrdə kimlərinsə fitvasına
uyaraq, dövlətin onlara biganə
olduğunu, problemlərinə laqeyd
yanaşıldığını dilə gətirirlər.
Cəmiyyət olaraq hamı bu işdə
birləşməli, istər real həyatda,
istərsə də sosial şəbəkələrdə belə
hallara yol verilməməsi üçün neqativ hallarla rastlaşdıqda, həmin
şəxslərə hərəkətlərinin doğru
olmadığını başa salmalıyıq. Onlar
anlamalıdırlar ki, qan bahasına
qazanılan şərəfli ad ayaqlar altına
atılmamalıdır. Dövlətin onlara
göstərdiyi diqqət və qayğını
heç etmək nankorluqdur. Əziz
qazilərimiz, baş tacımız olan şəhid
ailələri, yanlışlığı özünüzə yaraşdırmayın. Sizin adınız bütün fəxri
adlardan və titullardan üstündür!

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Nə Türkiyə otuz il əvvəlki Türkiyədir, nə də Azərbaycan...
İndi Türkiyə və Azərbaycan dünyanın, regionun əsas söz sahiblərindəndir

Mən dəfələrlə demişəm ki, bu
gün Türkiyə və Azərbaycan birbirinə dünya çapında ən yaxın
olan ölkələrdir. Bizi birləşdirən
bir çox amillər var, ilk növbədə,
tarix, mədəniyyət, ortaq etnik
köklər, dilimiz, dinimiz, milli
dəyərlərimiz, milli maraqlarımız, xalqlarımızın qardaşlığı bu
birliyi təmin edib. Bu gün biz
dünya miqyasında, dünya çapında nadir əməkdaşlıq, iş birliyi,
müttəfiqlik nümunəsi göstəririk.

Şuşa Bəyannaməsi ilə əlaqələrimizin yeni dövrdəki yol xəritəsini
müəyyənləşdirdik... Bu Bəyannamə Şuşada bu gün reallığa ç
 evrilir.
Bu, son dərəcə önəmlidir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı bu
Bəyannamə bir sıra məsələləri əhatə edir. Gələcəklə bağlı addımları
atarkən, artıq təkcə iki ölkəni deyil, bölgəni əhatə edən bir qətiyyətin bu
sənəddə ifadə olunduğunu görürük.
Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti
Şuşa, 15 iyun 2021-ci il.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Şuşa, 15 iyun 2021-ci il.

S

iyasətçilərin xoşbəxtliyi
ondadır ki, bəzən onların
söylədikləri hansısa sadə
arqument olduqca geniş bir
coğrafiyada günün mövzusuna
çevrilir, radio-televiziyaların
anonsuna, yazılı mətbuatın
manşetinə çıxarılır. Bu baxımdan
qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin
iqtidarda olan Ədalət və İnkişaf
Partiyasının sədr müavini, sabiq
baş nazir Binəli Yıldırımın həm
Azərbaycanla Türkiyənin iqtisadi
inkişafını, həm də dostluq və
tərəfdaşlıq münasibətlərimizin ali
səviyyəsini özündə əks etdirən bir
ifadəsi, sözün həqiqi mənasında,
bütün türk dünyasında
məmnunluqla qarşılandı.

Qardaş ölkə siyasətçisinin “Vaxtilə
Əbülfəz Elçibəy dörd vertolyot istədi,
Türkiyə onları verə bilmədi. Bu gün
isə Prezident Ərdoğan deyə bildi ki,
“Qarabağ sizin haqq işinizdir”. Ərdoğan
deyə bildi ki, sizin başınıza gətirilənlər,
bizim də başımıza gətirilib. Biz sizin
yanınızdayıq. O, bu mesajı bütün
dünyaya göndərə bildi” – cümlələri bizim
qürur mənbəyimizə, bədxahlarımızın isə
yuxu qaçıran əndişəsinə çevrildi.
Prezidentlər Rəcəb Tayyib Ərdoğan
və İlham Əliyevin dəfələrlə söylədikləri
kimi, bu gün Türkiyə –Azərbaycan
münasibətləri tarixin ən yüksək
zirvəsindədir. Tarix boyu Türkiyə və
Azərbaycan heç vaxt bu qədər bir-birinə
yaxın olmayıblar. Həm Ankarada, həm

də Bakıda heç kəs unutmayıb ki, vaxtilə
Ermənistanın törətdiyi soyqırımından
azərbaycanlı mülki əhalini xilas etmək
istəyən Azərbaycana Türkiyə yardım
əlini uzada bilməmişdi. Bu gün isə bütün
dünya görür ki, Türkiyə birmənalı şəkildə
Azərbaycanın yanındadır. Dostlarımız
da, düşmənlərimiz də etiraf edirlər ki, bu
iki ölkə arasında qarşılıqlı dəstək potensialı tam realizə olunur.
Təkcə Türk dünyasında və ya regionda deyil, dünyanın hər yerində, hamıya
məlumdur ki, bu gün tarixi, mədəniyyət
və digər əsaslarla yanaşı, Prezident
İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib

Ərdoğanın yürütdüyü siyasət iki qardaş
ölkə arasında münasibətlərin ən yüksək
zirvəyə qalxmasını şərtləndirən əsas
amildir. Bunu siyasətçi və politoloqlar
deyirlər.
Tarixçilər isə xatırladırlar ki, bu
gün Türkiyə və Azərbaycan ötən əsrin
90-cı illərindəki ölkələr deyil. Bu gün
Türkiyə və Azərbaycan liderlərinin siyasi
uzaqgörənliyi nəticəsində öz taleyi,
siyasəti, münasibətləri ilə bağlı özləri
qərar verən, maraq və mənafelərini
müdafiə etməyi və istənilən təzyiqə
müqavimət göstərməyi bacaran güclü dövlətlərdir. Heç kəs unutmayıb ki,

Brüssel razılaşması regionun
təhlükəsizliyinə önəmli töhfə verəcək
Milli Məclisin deputatı, Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya
ilə mübarizə komitəsinin üzvü Arzu Nağıyev bugünlərdə Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti, Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti və Ermənistanın baş naziri arasında keçirilən
növbəti görüş, onun müsbət nəticələri barədə mediaya açıqlamasında bildirib:
– Üçtərəfli Brüssel görüşündə
Zəngəzur dəhlizinin açılması, o
cümlədən həm dəmir yolu, həm də
avtomobil yolunun çəkilməsi məsələləri
ilə bağlı razılığın əldə olunması
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsinin Cənubi Qafqazda yaratdığı reallıqların beynəlxalq
diplomatiya müstəvisində də təsdiqini
tapması kimi dəyərləndirilməlidir.
Sərhədlərin delimitasiyası ilə əlaqədar
razılığın əldə olunması sülh prosesində
gedişatın müsbətə doğru irəliləməsi
haqqında ümidli fikirlər formalaşdırdı.

Bu önəmli görüşdən bir gün
sonra Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin “Azərbaycan Respublikası
ilə Ermənistan Respublikası arasında
dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə
Dövlət Komissiyasının yaradılması
haqqında” sərəncam imzalaması və
eyni vaxtda, Ermənistan baş naziri
Nikol Paşinyan da delimitasiya komissiyasının yaradılması haqqında
tapşırıq verməsi bundan əvvəl aparılmış danışıqların əməli məcraya daxil
olmasının göstəricisidir. Delimitasiya
komissiyalarının, nəhayət, fəaliyyətə

başlaması, Brüssel görüşündən sonra
həm Azərbaycan, həm də Ermənistan
tərəfindən komissiyanın yaradılması
iki ölkə arasında sülh razılaşmalarının
əldə edilməsi yönündə daha bir müsbət
addımdır.
Azərbaycan tərəfdən komissiyanın rəhbəri Baş nazirin müavini Şahin
Mustafayevdir. O, həm də kommunika-

Azərbaycan dövləti otuz il vəhşi və barbar qonşularının əsarəti altında viranəyə
çevrilən, qarət olunan, talan edilən,
inildəyən tarixi torpaqlarını düşmən
tapdağından azad etməyə başlayanda
dünyanın müxtəlif yerlərindən Bakıya
zənglər gəlirdi ki, atəşi dayandırın,
münaqişəni sülh yolu ilə həll edin. Ancaq
Prezident Ərdoğanın bu məsələyə
münasibəti tamamilə fərqli idi: “Qarabağ Azərbaycanın tarixi ərazisidir.
Azərbaycan Ordusu öz ərazisində döyüşür, öz haqq işini görür və ona görə də
Türkiyə Azərbaycana hərtərəfli dəstəyini
əsirgəməyəcək”.

siyaların açılması, dəhlizlərin yaradılması üzrə komissiyanın rəhbəridir. Güc
strukturlarının, birbaşa bu proseslərlə
bağlı qurumların, işğaldan azad edilmiş
ərazilərin icra hakimiyyəti başçılarının
da komissiyaya daxil edilməsi onun
fəaliyyətinin mükəmməl qurulmasına
xidmət edir. Ermənistanla həmsərhəd
rayonların icra başçılarının delimitasiya
komissiyasında təmsil edilməsi göstərir
ki, sərhəddə keçid məntəqələrinin
yaradılmasında onların iştirakı zəruridir.
Ermənistan tərəfinin yaratdığı komissiyanın tərkibinə isə onların kadastr
xidməti, xüsusi xidmət orqanları,
Müdafiə Nazirliyi və digər qurumlar
təmsil olunur.
Deputat Arzu Nağıyev sonda
deyib: “Əsas məsələ odur ki, prosesə
start verilib. Azərbaycanın sülh danışıqlarında təklif etdiyi 5 maddədən biri
artıq həyata keçirilir. Bundan sonra sülh
müqaviləsinin hazırlanması gündəmə
gəlir. Ona görə də düşünürəm ki, Brüssel görüşündə əldə edilən razılaşmalar
Azərbaycan tərəfinin növbəti diplomatik
uğurudur. Bu, həm də növbəti mühüm
işlərin başlanğıcıdır, digər detalların
müzakirə çevrəsinə gətirilməsini aktuallaşdırır.

Hazırladı: T.AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

İraqdan iki azərbaycanlı uşaq ölkəmizə repatriasiya edilib
Mayın 25-də İraq Respublikasının cəzaçəkmə müəssisəsində
saxlanılan və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına
mənsubiyyəti müəyyən edilmiş 2 uşağın Bağdad-İstanbul-Bakı
marşrutu ilə ölkəmizə repatriasiyası həyata keçirilib.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, qeyd olunan şəxslərin
ölkəmizə gətirilməsi Azərbaycan Respublikasının hökuməti tərəfindən həyata
keçirilmiş əlaqələndirilmiş və mərhələli
tədbirlər nəticəsində mümkün olub.
Belə ki, ilk növbədə, onların Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlığına
mənsubiyyəti müəyyən edilib. Bundan
sonra Azərbaycan Respublikasının İraq
Respublikasındakı səfirliyi tərəfindən
onların ölkəmizə repatriasiyası təşkil
edilib, o cümlədən uşaqlar Azərbaycana
qayıdış şəhadətnamələri və uçuş
biletləri ilə təmin ediliblər. Azərbaycan

Respublikasının İstanbuldakı baş konsulluğu tərəfindən sözügedən şəxslərin
hava limanında sürətli keçidi təmin
olunub.
Azərbaycan Respublikasına
gəldikdən sonra repatriantlar zəruri
tibbi yoxlamadan keçirilib, reinteqrasiyası və reabilitasiyası üçün müvafiq
müəssisədə yerləşdirilib. Müvafiq prosedurlar tamamlandıqdan sonra onların
yaxınlarına təhvil verilməsi nəzərdə
tutulur.
Qeyd etmək lazımdır ki, dövlətimizin
öz vətəndaşına qayğısının bariz
nümunəsi olan repatriasiya prosesi bu

qəbildən olan növbəti humanist addımdır. Belə ki, bu günə qədər 288 uşaq
və 2 qadın olmaqla, İraqdan ölkəmizə

repatriasiya olunmuş Azərbaycan
vətəndaşlarının sayı, ümumilikdə, 290
nəfərə çatıb.

Faşist Ermənistan üzərindəki şanlı
Qələbəmizdən, işğalçı düşmənin kapitulyasiya aktını imzalamasından təxminən
yarım il sonra – 2021-ci il iyunun 15-də
cənab Ərdoğanın işğaldan azad edilmiş
Azərbaycan torpaqlarına gəlməsi, Şuşadan türk düşmənlərinə vacib mesajlar göndərməsi, ən başlıcası, müstəqil
Azərbaycanın tarixində ən mühüm
siyasi-diplomatik sənəd olan Şuşa
Bəyannaməsinin imzalanması regionun
daha aydın sabahına zəmin yaradılması
idi. Bu gün artıq bütün dünya görür ki, həm
Türkiyənin, həm də Azərbaycanın yeganə
məqsədi sülhə nail olmaq, bütün ölkələrlə
əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətlərini
daha da genişləndirməkdir. Məhz ona
görə də həm Ankaranın, həm də Bakının
beynəlxalq aləmdəki nüfuzu durmadan
artır.
Bu məqamda xatırladaq ki,
Şuşada imzalanmış Müttəfiqlik haqqında Bəyannamə əlaqələrimizi ən
yüksək zirvəyə qaldırır. Bu məram
bəyannamənin adında da görünür.
Bakı ilə Ankara bu gün keyfiyyətcə yeni
əlaqələr qurmuşdur və dövlət başçımızın dediyi kimi, həmin bəyannamədə
göstərilən bütün müddəalar bizim
gələcək iş birliyimizin təminatçısıdır.
Xatırladaq ki, həmin sənəddə xalqlarımızın böyük öndərləri Mustafa Kamal
Atatürkün və Heydər Əliyevin kəlamları
öz əksini tapıb. Prezident İlham Əliyevin
bu barədə söylədiyi fikirlərdən: “XX əsrin
əvvəllərində Mustafa Kamal Atatürk
demişdir: “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir”. XX əsrin
sonlarında Heydər Əliyev demişdir:
“Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki
dövlətdir”. Bu tarixi sözlər, kəlamlar bizim
fəaliyyətimiz üçün əsas amildir”.
Ekspertlər yazırlar ki, Azərbaycanla
Türkiyənin beynəlxalq müstəvidə birgə
əməkdaşlığı, birgə fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələr, iqtisadi-ticarət əlaqələri,
mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər
siyasəti, demək olar ki, bütün sahələrdə
atdığımız addımlar öz müsbət
nəticələrini verməkdədir. Xüsusən,
müdafiə sənayesi sahəsində və qarşılıqlı

hərbi yardım məsələləri imza atdığımız
tarixi nailiyyətdir.
Bu gün istənilən azərbaycanlı qürur
və iftixarla yada salır ki, Bakı ilə Ankaranın Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə
bağlı mövqeləri bir-birini tamamlayır.
Bu gün biz Türkiyəni və Azərbaycanı
dəmir yolu ilə, avtomobil yolu ilə
birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi haqqında
nəinki danışırıq, bu dəhlizi əməli işlərlə
yaradırıq. Müttəfiqlik haqqında birgə
Bəyannamədə bu məsələnin əks olunması böyük məna daşıyır.
Təbii ki, 44 günlük Vətən müharibəsi
bizə çox böyük sevinc bəxş etmişdir. Ancaq qarşıda bizi hələ çox böyük planlar gözləyir. Bu barədə söz
açarkən qardaş ölkənin Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qətiyyətini
xatırlamamaq olmur: “Türkiyə olaraq,
azadlıq mübarizəsində olduğu kimi,
bərpa işlərində də qardaşlarımıza hər
cür dəstəyi veririk, verməkdə də davam
edəcəyik. Ən qısa müddətdə evlərinə
qayıtmalarını gözlədiyimiz azərbaycanlı
qardaşlarımız üçün də hər cür səy
göstərəcəyik. Təbii ki, bu məsələdə
hörmətli qardaşımın xüsusi fəaliyyəti var.
Yetər ki, buranın əsl sahibləri evlərinə,
məskənlərinə qayıtsın. Onlara istər
maliyyə köməyi, istərsə də iş imkanı ilə bağlı hər cür dəstəyi verməklə
azərbaycanlı qardaşlarımızın öz
evlərinə, öz məkanlarına geri qayıtmaları
buraları ciddi mənada zənginləşdirəcək”.
Bəli, bu gün Azərbaycan – Türkiyə
əməkdaşlığı və tərəfdaşlığı heç zaman olmayan bir səviyəyə qalxmışdır.
Bu səviyyənin müsbət nəticələri həm
Ankarada, həm də Bakıda yüksək
qiymətləndirilir. Ancaq bu sətirləri qardaş
ölkənin Xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun fikirləri ilə tamamlamaq
istəyirik: “Azərbaycan və Türkiyənin
həyata keçirdikləri heç bir layihə təkcə
onların öz maraqlarını nəzərdə tutmur.
Bu iki ölkə regionda sülhün, sabitliyin və
inkişafın bərpası üçün çalışır”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Sülh sazişinin imzalanması üçün proseslərin
sürətləndirilməsi barədə razılıq əldə edilib
Azərbaycan Prezidenti, Avropa
İttifaqı Şurasının prezidenti və
Ermənistan baş naziri arasında
Brüsseldə keçirilən görüş beynəlxalq
aləmin diqqət mərkəzində idi. Bundan
əvvəlki iki görüşdə Azərbaycanın
irəli sürdüyü təşəbbüslər Avropa
İttifaqı tərəfindən dəstəkləndiyindən
üçüncü görüş də maraqla izlənilirdi.
Görüşün nəticəsi bir daha təsdiqlədi
ki, Azərbaycan diktə edən tərəfdir.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl
Mişelin təşəbbüsü ilə keçirilən görüşdə
Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh
müqaviləsinin hazırlanması, bu xüsusda
Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq hüquqa
əsaslanan beş prinsipin təqdim olunması, iki
ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması, sərhədlərin
delimitasiyası ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu. Görüşdə diqqət çəkən məqamlardan biri də
Zəngəzur dəhlizinin açılması, o cümlədən dəmir
və avtomobil yollarının çəkilməsi məsələləri ilə
də bağlı tərəflərin razılığa gəlməsi oldu.
Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsi,
eyni zamanda, Azərbaycanı regionun nəqliyyat
qovşaqlarının mərkəzinə çevirəcək. Məlumdur
ki, Azərbaycan Şərq–Qərb və Şimal–Cənub
nəqliyyat dəhlizlərinin formalaşmasında yaxından iştirak edir. O cümlədən birbaşa həmin
nəqliyyat dəhlizlərinin regional hissəsinin inkişafına, həm də maliyyə dəstəyi nümayiş etdirir.
Bu, Naxçıvanın Azərbaycanın əsas ərazisi
vasitəsilə həmin nəqliyyat dəhlizlərinə çıxışını
təmin edəcək.
Bununla yanaşı, dəhliz Naxçıvan
Muxtar Respublikası və Türkiyə ilə əlaqələri
də gücləndirəcək, ölkəmizin geoiqtisadi
əhəmiyyətini daha da artıracaq. Ən əsası, Türk
dünyası uzun illərdən sonra yenidən Zəngəzur
dəhlizi vasitəsilə birləşəcək.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl
Mişel Brüssel görüşünün nəticələrinin səmimi
və məhsuldar olduğunu bildirdi. Avropalı diplomat bəyanatında bildirdi ki, bütün məsələlər
nəzərdən keçirildi. Görüş zamanı humanitar
məsələlər, o cümlədən minaların təmizlənməsi
və müharibə zamanı itkin düşmüş insanların
taleyindən də söhbət açıldı.
Avropa İttifaqı rəsmisinin bəyanatında
“Dağlıq Qarabağ” ifadəsinin işlədilməməsi
Azərbaycanın Vətən müharibəsində qazandığı

tarixi Qələbənin növbəti təntənəsidir.
Budəfəki danışıqlarda ən çox müzakirə
olunan məsələlərdən biri də iki dövlət arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı oldu. Əvvəlki görüşlərdə bu
istiqamətdə ilkin razılaşmalar əldə edilmişdi.
Lakin Ermənistan tərəfi bu barədə müzakirələrə
başlamaq istəmirdi. Brüsseldə keçirilən sonuncu görüşdə əldə edilmiş razılığa görə isə
yaxın zamanlarda hər iki ölkənin komissiyaları
sərhəddə birgə görüş keçirəcəklər. Eyni zamanda, sərhədlərin delimitasiyası, sərhədboyu
ərazilərdə sabitliyin təmin olunması ilə bağlı
mexanizmləri müzakirə edəcək və müəyyən
qərarlar qəbul olunacaq.
Artıq komissiyaların təşkil olunması
barədə hər iki dövlət başçısı qərar qəbul
edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
“Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması
haqqında” sərəncam imzalayıb. Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan da Azərbaycanla
sərhədlərin delimitasiyası və təhlükəsizliyi üzrə
komissiyanın yaradılması haqqında fərman
imzalayıb. Göründüyü kimi, üçüncü Brüssel
görüşü artıq öz bəhrəsini verir.
Böyük sülh sazişinin imzalanması
üçün tərəflər bu görüşdə münbit şəraitin
təmin edilməsi naminə proseslərin daha da
sürətləndirilməsi barədə razılıq əldə ediblər.
Brüsseldə keçirilən üçüncü görüş Azərbaycan–
Ermənistan münasibətlərinin normallaşması
istiqamətində növbəti uğurlu addımdır.

Məlahət İBRAHİMQIZI,
Milli Məclisin deputatı
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TÜRKPA-ya üzv dövlətlərdə İnsan hüquqlarının qorunması”
mövzusunda konfransın iştirakçıları ilə görüş

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova mayın 2
 5-də
“ TÜRKPA-ya üzv dövlətlərdə İnsan hüquqlarının qorunması”
mövzusunda konfransın iştirakçıları ilə görüşüb.
Parlamentin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Sahibə
Qafarova qonaqları salamlayaraq, Milli
Məclisdə təşkil edilmiş tədbirdə faydalı
müzakirələr aparılacağına, tədbirin
uğurla başa çatacağına ümidvar olduğunu bildirib. Diqqətə çatdırılıb ki, Milli
Məclislə TÜRKPA arasında parlament
diplomatiyası və model qanunların
hazırlanması sahələrində faydalı
əməkdaşlıq mövcuddur. Bugünkü
konfrans Azərbaycanda İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil təsisatının (Ombudsmanın) yaradılmasının 20 illiyinə
həsr olunub. Bu yaxınlarda Türkiyənin
Bursa şəhərində Türk Dövlətlərinin
Ombudsmanlar və Milli İnsan Hüquqları
İnstitutları Assosiasiyasının yaradılması
barədə Anlaşma Memorandumu imzalandıqdan sonra ombudsmanlar Bakıda
yenidən bir araya gəliblər. Parlamentin
spikeri bildirib ki, Türk dövlətlərinin qurumları arasında əməkdaşlığın həyata
keçirilməsi dövlətlərarası münasibətlərə
də öz töhfəsini verir.
Sahibə Qafarova Milli Məclisin
İnsan hüquqları komitəsi ilə birgə

keçirilən bu tədbirinin əhəmiyyətindən
danışaraq qeyd edib ki, Türk dünyası
ombudsmanlarının Bakıdakı toplantısı
özlüyündə dünyaya verilən bir mesajdır.
Bu, Türk dövlətlərinin İnsan hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması işinə
verdiyi böyük önəmin təzahürüdür.
Milli Məclisin Sədri konfrans iştirakçılarının Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı Şuşaya səfəri barədə
daşırarkən deyib ki, qonaqlar işğal
olunmuş ərazilərdə olarkən, Ermənistan
tərəfindən yaşayış məntəqələrinin,
tarixi və mədəniyyət abidələrinin məhv
edildiyinin şahidi olub. İşğalın davam
etdiyi 30 il müddətində bu ərazilərdə
hər şey dağıdılıb, dini, mədəni, tarixi
abidələr vandalizmə məruz qalıb. İndi
Azərbaycan hökuməti tərəfindən bu
ərazilərdə genişmiqyaslı infrastruktur və
quruculuq işləri həyata keçirilir. Məqsəd
məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtması, onların pozulmuş konstitusion hüquqlarının bərpa edilməsidir.
Bildirilib ki, 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı cəbhə xəttindən
uzaqda yerləşən şəhər və rayonlarımız, mülki infrastruktur obyektləri

də atəşə məruz qalıb. Yaşayış və
qeyri-yaşayış sahələrinə ciddi ziyan
dəyib, mülki əhali bu hərbi təcavüzdən
əziyyət çəkib. Birinci və İkinci Qarabağ
müharibələri dövründə Ermənistanın
törətdiyi cinayətlər Azərbaycanın
müvafiq qurumları tərəfindən
rəsmiləşdirilib, müvafiq hesabat
və bəyanatlar qəbul olunub. Türk
Dövlətlərinin Ombudsmanlar və Milli
İnsan Hüquqları İnstitutları Assosiasiyası çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərə faktaraşdırıcı missiyanın
təşkil edilməsi Ermənistanın törətdiyi
insan hüquq pozuntularına obyektiv
qiymət verilməsinə töhfə verər.
Parlamentin Sədri belə bir inam
ifadə edib ki, Bakıda keçirilən konfrans
çərçivəsində Türk Dövlətləri Ombudsmanları tərəfindən aparılacaq fikir
mübadiləsi, veriləcək təkliflər Türk dünyasında İnsan hüquqlarının müdafiəsi
işində faydalı olacaq.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə
Əliyeva konfransın Milli Məclisdə
keçirilməsinə yaratdığı şəraitə görə
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovaya
minnətdarlığını bildirib. Qeyd edilib
ki, konfransın keçirilməsində məqsəd
TÜRKPA-ya üzv dövlətlərdə insan
hüquqlarının qorunması sahəsində

əməkdaşlıq, təcrübə və informasiya
mübadiləsi aparmaqdır.
Bildirilib ki, tədbir çərçivəsində konfrans iştirakçılarının Şuşa şəhərində olması, işğaldan azad olunmuş ərazilərə
baş çəkmələri onlarda güclü təəssürat
oyadıb. Bu ərazilərdə ermənilərin
törətdikləri dağıntılar və vandalizm
hərəkətləri barədə müvafiq hesabatlar hazırlanaraq, nüfuzlu beynəlxalq
qurumlara təqdim olunub və gələcəkdə
də bu fəaliyyəti davam etdirilməsi
nəzərdə tutulub.
Sonra tədbirdə iştirak edən
TÜRKPA-ya üzv dövlətlərinin millət
vəkilləri, ombudsmanları ölkəmizə
səfərləri və keçirilən tədbirlər barədə
fikirlərini bölüşüblər.
Görüşdə Türkiyə Respublikasının
Baş ombudsmanı Şərəf Malkoç, Qazaxıstan Respublikasının ombudsmanı
Elvira Azimova, Qırğız Respublikasının ombudsmanı Atır Abdrahmatova,
Türkiyə İnsan Hüquqları Bərabərlik
Qurumunun sədri Muharrem Kılıç,
Özbəkistan Respublikasının ombudsmanı Feruza Eşmatova, TÜRKPA-nın
Baş katibi Mehmet Süreyya Er,
Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğız respublikalarının deputatları, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Fərid Hacıyev və digər
rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

Daxili işlər naziri növbəti
vətəndaş qəbulu keçirib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən,
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin respublikanın bölgələrində
vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, daxili işlər naziri generalpolkovnik Vilayət Eyvazov mayın 24-25-də Quba Rayon Polis Şöbəsində
növbəti qəbul keçirib.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, daxili
işlər naziri əvvəlcə Quba şəhərindəki ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət
edərək əziz xatirəsini böyük hörmət və ehtiramla yad edib, önünə gül dəstəsi qoyub.
Sonra rayon polis şöbəsinin inzibati binasında Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən, Xızı,
Xaçmaz rayonlarından gələn 72 vətəndaşı
qəbul edən nazir onların müraciətlərini
dinləyib, problemlərinin həlli üçün nazirliyin
aidiyyəti baş idarə və idarə rəislərinə tapşırıqlar verib.
Müraciətlərin əksəriyyəti yerində həllini
tapıb.
Qəbula gələn vətəndaşlar onlara
göstərilən diqqət və qayğıya, dövlət
qurumlarının rəhbərləri tərəfindən ərizə
və müraciətlərinə operativ yanaşılmasına

görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlıq
ediblər. Daha sonra general-polkovnik
V.Eyvazov şimal bölgəsi üzrə polis orqanlarında sıravi və kiçik rəis heyətinə xidmətə
qəbulla bağlı sıra baxışı keçirib.
Sıra baxışında ətraf rayonlarda yaşayan,
polis orqanlarında xidmət etmək arzusunda
olan gənclər iştirak ediblər. Xidmətə qəbulun
şərtlərinə uyğun gələn 101 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb ki, onlardan da 37-si Vətən müharibəsi iştirakçısı, 7-si
isə şəhid ailələrinin üzvləri olublar.
Sonda daxili işlər naziri, general-polkovnik V.Eyvazov qeyd olunan rayonların
polis rəislərinə ictimai asayişin qorunmasında, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə daha
səmərəli tədbirlərin tətbiqi, vətəndaşların
müraciətlərinə operativ və obyektiv baxılmasına dair tapşırıqlarını verib.

“Albayrak Media Group”un rəhbərliyi
Medianın İnkişafı Agentliyində olub

Azərbaycanla Kanada arasında
parlamentlərarası əlaqələr müzakirə olunub

Mayın 25-də Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova
ölkəmizdə səfərdə olan Kanada Parlamenti İcmalar Palatasının
Azərbaycanla dostluq qrupunun rəhbəri Filip Lourensin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, qonaqları Milli Məclisdə
salamlamaqdan məmnunluğunu
bildirən Sahibə Qafarova Kanada
parlamentində Azərbaycanla dostluq qrupunun fəaliyyətini müsbət
qiymətləndirib, eyni zamanda, dostluq
qrupunun Kanadadakı Azərbaycan
diasporu ilə əməkdaşlığını təqdirəlayiq
hesab etdiyini deyib. Diqqətə çatdırıb ki, bu səfər Kanada-Azərbaycan

parlamentlərarası münasibətlərini
inkişaf etdirmək istiqamətində səylərin
bariz nümunəsidir. Milli Məclisin Sədri
parlamentlərarası dostluq qruplarının
mühüm rolundan danışaraq qeyd edib
ki, parlamentlərarası münasibətlər
ölkələrimiz arasında ikitərəfli və
çoxtərəfli münasibətlərin ən mühüm
tərkib hissələrindən biridir.
Milli Məclisin Sədri bir neçə aydan
sonra iki ölkə arasında diplomatik
münasibətlərin yaradılmasının 30

illiyinin qeyd olunacağını bildirərək,
ölkələr arasında müxtəlif sahələrdə
ikitərəfli münasibətlərin daha da
gücləndirilməsi üçün geniş potensialın
olduğunu vurğulayıb.
Sahibə Qafarova qonaqlara
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində öz ərazilərini
Ermənistanın işğalından azad etməsi
barədə də məlumat verib. Milli
Məclisin Sədri 30 illik işğal dövründə
Ermənistanın törətdiyi dağıntılar haqqında danışıb və qonaqların Ağdama səfər zamanı bunun canlı şahidi
olduqlarını qeyd edib. Diqqətə çatdırıb
ki, artıq münaqişə tarixə qovuşub, biz
sülh və sabitlik haqqında danışmaq
istəyirik.

Müdafiə naziri “Baykar” şirkətinin texniki
direktoru Selçuk Bayraktarla görüşüb
Mayın 25-də müdafiə naziri generalpolkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə səfərdə olan
Türkiyənin “Baykar” şirkətinin texniki direktoru
Selçuk Bayraktarla görüşüb.
Müdafiə Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən verilən
məlumata görə, qonağı
salamladıqdan sonra müdafiə
naziri iki ölkə arasında hərbi
əməkdaşlığın dostluq və
qardaşlıq münasibətləri
üzərində qurulduğunu, bu
əlaqələrin inkişaf etdiyini

və möhkəmləndiyini bildirib. Ölkə rəhbərlərinin
dostluq münasibətlərinin
dövlətlərimiz arasında
əlaqələrin inkişafında mühüm
rol oynadığını xüsusi vurğulayan general-polkovnik
Z.Həsənov belə görüşlərin
qarşılıqlı əməkdaşlığımızın

genişləndirilməsi baxımından
vacibliyini qeyd edib.
Görüşdə bu il “Texnofest Azərbaycan” festivalının Bakıda keçirilməsinin
əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb.
Azərbaycan ilə Türkiyə
arasında hərbi-texniki
əməkdaşlığın cari vəziyyəti
və inkişaf perspektivləri
barədə ətraflı fikir mübadiləsi
aparılıb.

“Xalq qəzeti”

Parlamentin Sədri Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən
görüşlər haqqında məlumat verərək,
tezliklə iki ölkə arasında danışıqların
sülh müqaviləsinin imzalanması ilə
nəticələnəcəyinə inamını ifadə edib.
Sahibə Qafarova qeyd edib ki,
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
ən böyük problem onların Ermənistan
tərəfindən minalanmasıdır. 2020-ci il
noyabrın 10-dan bəri 210-dan çox mülki
şəxs və hərbçimiz mina partlayışları
nəticəsində həlak olub və ya yaralanıb.
Azərbaycan dünyanın ən çox minalanmış ölkələrindən olsa da, onların
təmizlənməsi üçün ən az beynəlxalq
dəstək alan ölkələrdəndir.
Qonaqpərvərliyə görə
minnətdarlığını ifadə edən Kanada
Parlamenti İcmalar Palatasının
Azərbaycanla dostluq qrupunun
rəhbəri Filip Lourens münasibətlərin
müxtəlif istiqamətlərdə inkişafı
perspektivlərindən danışıb. O,
parlamentlərarası əlaqələrin daha da
inkişafının hər iki tərəf üçün faydalı
olacağına əminliyini bildirib, ölkəmizə
səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlərin
əhəmiyyətini qeyd edib. Qonaq Ağdama
səfərləri çərçivəsində ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi ilə yaxından tanış olduqlarını diqqətə çatdırıb.
O, tezliklə Ermənistanla Azərbaycan
arasında sülh müqaviləsinin imzalanacağına və regionda davamlı sülh və
sabitliyin bərqərar olacağına inandığını
söyləyib.
Söhbətdə qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər də müzakirə olunub.
Görüşdə Azərbaycan-Kanada
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbəri Tural Gəncəliyev və
digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

Mayın 25-də Medianın İnkişafı Agentliyində “Albayrak Media Group”un
rəhbəri Ömər Karaca və təmsilçisi Samir Babaoğlu ilə görüş keçirilib.
Medianın İnkişafı Agentliyindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, görüş zamanı MEDİA-nın İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov qonaqları
Azərbaycanda bir müddət əvvəl qəbul edilmiş “Media haqqında” Qanun, bu Qanunun
üstünlükləri, eləcə də ölkədə media reyestrinin
yaradılması barədə məlumatlandırıb. Əhməd
İsmayılov nümayəndə heyətinə bu reyestrin
fəaliyyətə başlamasından sonra Azərbaycan
media nümayəndələrinin yararlana biləcəyi
imtiyazlar barədə ətraflı məlumat verib. O əlavə
edib ki, “Media haqqında” Qanuna əsasən,
onlayn mediada işləyən jurnalistlər də rəsmi
status alıblar.

İcraçı direktor, həmçinin türkiyəli
həmkarlarını Azərbaycanda media sahəsinin
inkişafı üçün atılan addımlar, çap mediası və
xəbər saytlarına dəstək proqramları, eləcə də
digər təşəbbüslər barədə məlumatlandırıb.
“Albayrak Media Group”unun rəhbəri Ömər
Karaca iki ölkə mediası arasında münasibətlərin
inkişafına verdiyi töhfəyə görə Azərbaycan
tərəfinə təşəkkürünü bildirib.
Ömər Karaca, həmçinin qeyd edib ki, iki
qardaş, dost ölkənin media qurumları arasında
aparılan informasiya mübadiləsi hər iki tərəfin
xeyrinə olacaq.

ABŞ-ın iki şəhərində
28 may tarixi “Azərbaycanın
Müstəqillik Günü” elan edilib
ABŞ-ın Şimali Karolina ştatının
Keri və Şarlotta şəhərlərində 28 may
tarixi “Azərbaycanın Müstəqillik
Günü” elan edilib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Keri şəhərinin meri
Harold Vaynbrext və Şarlotta şəhərinin meri
Aleksandr Layles bununla bağlı bəyannamə
imzalayıblar.
Bəyannamədə bildirilib ki, Azərbaycan əsilli
amerikalılar 1918-ci il mayın 28-də yaradılan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin növbəti ildönümünü qeyd edirlər. Sənədlərdə Azərbaycanla
mədəni, iqtisadi, elm və təhsil sahələrində
əlaqələrin qurulmasında, eləcə də Keri və
Şarlotta şəhərlərindəki mədəniyyətlərarası
anlaşmaya töhfə verən Azərbaycan icmasının
fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib.
Merlər yerli ictimaiyyəti bu bayrama qoşulmağa və Azərbaycan icmasının sevincinə şərik
olmağa çağırıblar.

Qeyd edək ki, bəyannamə Şimali Karolinada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin rəhbəri Adika İqbalın təşəbbüsü ilə
qəbul edilib.
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Xoşbəxt o xalqdır ki, onun zəngin dövlətçilik ənənəsi mövcud o
 lmuş
və dövlətçilik şüuru həmin xalqın qan yaddaşına hopmuşdur. XIX əsrin
əvvəllərində itirilmiş dövlət müstəqilliyini bərpa etmək arzusu ilə y
 aşayan
Azərbaycan xalqı yüz il sonra tarixi şəraitin verdiyi fürsətdən məharətlə
yararlandı. 1918-ci ilin mayında müsəlman Şərqində ilk d
 emokratik respublika – Xalq Cümhuriyyəti qurmaqla Azərbaycan xalqı öz dövlətçilik
ənənələrini yenidən bərpa etdi. Lakin bu yol heç də asan başa gəlmədi.
1917-ci ilin fevralında Rusiyada baş verən inqilab nəticəsində imperiyanın
süqutu yaxınlaşdı və mərkəzdənqaçma meyilləri gücləndi. Rusiya Dövlət
Dumasına seçilmiş Cənubi Qafqazdan olan deputatlar Tiflisdə t oplaşaraq,
əvvəlcə Xüsusi Komitə, noyabr ayında isə Zaqafqaziya Komissarlığı
yaratdılar. 1918-ci il fevralın 23-də Rusiyanın Müəssislər Məclisinə
seçilmiş deputatlar əvvəlcə Zaqafqaziya Seymini, aprelin 22-də isə
müstəqil Zaqafqaziya Federativ Respublikasını yaratdılar.
Hər üç millətin nümayəndələrinin
təmsil olunduqları Zaqafqaziya Seymində
xarici və daxili amillərin sayəsində ümumi
dil tapmaq çətinləşirdi. Mayın 26-da
Zaqafqaziya Seymi özünün axırıncı
iclasını keçirdi. Həmin gün Gürcüstan öz
müstəqilliyini elan etdi. Mayın 27-də istiqlal
mücahidlərinin və mütərəqqi ziyalıların
təmsil olunduqları seymin müsəlman fraksiyası Azərbaycan Müvəqqəti Milli Şurasını
elan etdilər. Milli Şuranın Rəyasət Heyəti
və sədri seçildi. Milli Şurada əksəriyyət
təşkil edən “Müsavat” Partiyasının
təmsilçilərinin təklifi ilə M. Ə. Rəsulzadə
Milli Şuranın Sədri seçildi.
1918-ci il mayın 28-də Həsən bəy
Ağayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Milli
Şurasının tarixi iclası keçirildi. Tiflisdə
keçirilən həmin iclasda 6 maddədən ibarət
İstiqlal Bəyannaməsi (Əqdnamə) qəbul
edildi. Milli Şuranın 44 üzvündən 26-sının
imzaladığı Dövlət müstəqilliyi haqqında
Bəyannamə ilə türk-müsəlman dünyasında ilk parlamentli respublikanın əsası
qoyuldu. Fətəli xan Xoyskinin sədrliyi
ilə müvəqqəti hökumət formalaşdırıldı.
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ilə
Azərbaycanın dövlətçilik tarixində yeni
səhifə açıldı.
Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan
etməsi haqqında mayın 30-da hökumətin
başçısı Fətəli xan Xoyskinin imzası ilə
dünyanın əsas siyasi mərkəzlərinə radioteleqraflar göndərildi.
Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu
müddətdə Əsas Qanunun – yəni Konstitusiyanın qəbul edilməsi mümkün olmadığı üçün İstiqlal Bəyannaməsi dövlətin
süqutunadək faktiki olaraq konstitusiyanı
əvəz etmişdir.
Bəyannamənin 6-cı maddəsində qeyd
edilirdi ki, Müəssislər Məclisi toplanıncaya
qədər Azərbaycana xalqın seçdiyi Milli
Şura və Milli Şura qarşısında məsuliyyət
daşıyan Müvəqqəti Hökumət rəhbərlik
edəcək. İyunun 16-da Azərbaycan
hökuməti Tiflisdən Gəncəyə köçdükdən
bir gün sonra Qafqaz İslam Ordusunun
komandanı Nuru paşa ilə Azərbaycan
müvəqqəti hökuməti arasında ideoloji
zəmində fikirayrılığı yaranmışdı. Belə
mürəkkəb vəziyyətdə Milli Şura fəaliyyət
göstərməyin mümkün olmadığını görüb,
daha əlverişli vaxta qədər özünü buraxmağa məcbur olmuş və öz səlahiyyətlərini
ikinci müvəqqəti Fətəli xan Xoyski
hökumətinə həvalə etmişdi. Ona görə də
hökumət həm qanunverici, həm də icraedici orqan funksiyasını ifa edirdi.
1918-cil mayın 28-də həm də keçmiş
İrəvan xanlığının ərazisində ilk erməni
dövləti – Ermənistan (Ararat) Respublikası
yarandı. Azərbaycan Milli Şurasının 1918ci il mayın 31-də keçirilən iclasının qərarı
ilə İrəvan şəhəri o şərtlə Ermənistan Respublikasına paytaxt kimi güzəştə gedildi
ki, Azərbaycana qarşı ərazi iddiasından əl
çəksin. Lakin Ermənistan hökuməti nəinki
vədinə əməl etdi, əksinə mövcud olduğu
müddətdə həm Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğalını, həm də İrəvan
quberniyası ərazisində azərbaycanlılara
qarşı soyqırımı siyasətini davam etdirdi.
1918-ci il iyunun 4-də Batum şəhərində
Osmanlı hökuməti ilə Azərbaycan
Cümhuriyyəti arasında dostluq müqaviləsi
imzalandı. Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin hüquqi əsasını təşkil
edən bu müqavilənin 4-cü maddəsinə
əsasən Osmanlı hökumətinin göstərdiyi
hərbi yardım sayəsində Azərbaycanın
suveren hüquqları tədricən bərqərar
edilmişdi. Azərbaycanla Türkiyə arasında 15 iyun 2021-ci ildə Şuşa
bəyannaməsinin imzalanması ilə sanki
tarixin təkrarının şahidi olduq. Bəyan
edildi ki, Azərbaycanla Türkiyənin hər
hansı birinin müstəqilliyinə, suverenliyinə,
ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü
dövlət və ya dövlətlər tərəfindən təhdid
və ya təcavüz edildiyi təqdirdə, birgə
məsləhətləşmələr aparılacaq və bu təhdid
və ya təcavüzün aradan qaldırılması
məqsədilə BMT Nizamnaməsinin məqsəd
və prinsiplərinə müvafiq bir-birinə zəruri
yardım göstərəcəklər.
Yenə tarixə müraciət edək. 1918ci ilin martından Bakı erməni-bolşevik
qüvvələrinin işğalı altında idi. İyunun 12-də
Bakı Sovetinin hərbi qüvvələrinə Gəncə
üzərinə hücum əmri verilmişdi. Stepan
Şaumyanın tapşırığı ilə Bakıdan hərəkət
edən erməni-bolşevik ordusu və Andranik
Ozanyanın başçılıq etdiyi daşnak ordusu
Zəngəzurdan hərəkət edərək Gəncədə
birləşmək istəyirdilər. Dövlət müstəqilliyinin
itirilməsi təhlükəsi yaranmışdı.
Azərbaycanın müstəqilliyi və
azadlığı uğrunda çox çətin şəraitdə
mübarizəyə başlayan Müvəqqəti Milli
Hökumətin fəaliyyətinin Gəncə dövrü milli
dövlətçiliyimiz üçün çox əhəmiyyətli bir
sıra qərarların, o cümlədən Azərbaycanda
hərbi vəziyyət elan edilməsi (19.06.1918),
Azərbaycan Milli Ordusunun (korpusunun) yaradılması (26.06.1918), türk dilinin
(Azərbaycan türkcəsinin) dövlət dili elan
olunması (27.06.1918), türk-müsəlman
əhaliyə qarşı törədilən vəhşilikləri araşdırmaq məqsədilə Fövqəladə Təhqiqat
Komissiyasının yaradılması (15.07.1918)...
ilə yadda qalımışdır.
Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti və
parlamenti mövcud olduqları müddətdə
fəaliyyətlərini daha çox sosial-iqtisadi və maliyyə problemlərinin həllinə,

ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin etməyə,
vətəndaşların hüquqlarını qorumağa, qaçqınlar problemini həll etməyə,
dövlətin demokratik və hüquqi əsaslarını
möhkəmləndirməyə, Cümhuriyyətin dünya
dövlətləri tərəfindən tanınmasına nail

ordenlərinin layihələrinin hazırlanması
haqqında" qərar qəbul etmişdir. Qərarın
birinci bəndində hərbi ordenlərin yaradılması üçün müsabiqə elan edilməsi Hərbi
Nazirliyə, ikinci bəndində isə milli himnin,
dövlət gerbi və möhürünün layihələrinin
hazırlanması ilə bağlı müsabiqə keçirilməsi
isə Xalq Maarif Nazirliyinə həvalə edilmişdi. Lakin, təəssüf ki, 27 aprel 1920-ci il bolşevik istilası nəticəsində bu ümummilli və
dövlət əhəmiyyətli məsələ həll edilməmiş
qaldı. Yalnız Azərbaycan yenidən öz dövlət
müstəqilliyini bərpa etmək ərəfəsində,
yəni 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin qərarı ilə dövlət
gerbinin hazırlanması üçün müsabiqə
elan olundu. Ali Sovet 1993-cü il yanvarın
19-da qəbul etdiyi Konstitusiya qanunu ilə
Xalq Cümhuriyyəti dövründə hazırlanmış
dövlət gerbi layihələrindən birini müəyyən
dəyişikliklərlə Azərbaycan Respublikasının
Dövlət gerbi kimi təsdiq etdi.
Milli Məclis 1992-ci il mayın 27-də
"Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni

Parlamentin ilk iclasını Milli Şuranın
Sədri M. Ə. Rəsulzadə açaraq, təbrik
nitqi söylədi və parlamentin rəhbərliyini
seçməyi təklif etdi. O dövrdə bütün Rusiya
müsəlmanlarının lideri hesab olunan
siyasət nəhəngi, bitərəf Əlimərdan bəy
Topçubaşov parlamentin sədri, “Müsavat”
Partiyasının üzvü Həsən bəy Ağayev isə
sədrin birinci müavini seçildilər. Həmin vaxt
Ə. M. Topçubaşov Azərbaycan nümayəndə
heyətinin başçısı kimi İstanbulda idi
və sonradan Paris Sülh Konfransında
iştirak etmək üçün Fransaya getmişdi.
Parlamentin süqutunadək Ə. M. Topçubaşov Azərbaycana qayıda bilməsə də,
qiyabi olaraq axıradək parlamentin sədri
vəzifəsini daşımışdı.
Parlamentdə ermənilərə 21, ruslara 10 yer ayrılsa da, onlar parlamentin
açılışında iştirak etmədilər. Lakin sonradan Azərbaycanda yaşayan rus-slavyan
əhalisinin təzyiqi ilə Rus Milli Şurası
parlamenti boykot etmək haqqında qərarını
ləğv etdi və ruslar parlament iclaslarına

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması dünya miqyaslı
tarixi hadisə idi. Çünki müsəlman aləmində ilk demokratik r espublika
yaradılmışdır. Biz fəxr edirik ki, bu tarixi Azərbaycan xalqı yazıb.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması bir daha onu göstərir
ki, Azərbaycan xalqı çox istedadlı, vətənpərvər və mütərəqqi xalqdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bunun 2-si parlamentçilik tariximizin birinci
dövrünə, 3-ü isə ikinci dövrünə təsadüf
edir. Beş kabinədən 3-nə Fətəli xan Xoyski, 2-nə isə Nəsib bəy Yusifbəyov rəhbərlik
etmişdir. Sonuncu üç kabinədə hökumətin
tərkibi beynəlmiləl olmuşdur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
mübahisəsiz ərazisi 97.297,67 kv.km
(Bakı quberniyasında 39.075,15 kv.km,
Gəncə quberniyasında 44.371,29 kv.km,
Zaqatala quberniyasında 3.992,54 kv.km,
İrəvan quberniyasında 9.858,69 kv.km)

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti –
dövlətçilik tariximizin parlaq səhifəsi

olmağa, xarici ölkələrlə siyasi, iqtisadi və
ticarət əlaqələri yaratmağa yönəltmişdi.
Həmin dövrdə vətəndaşlıq, ümumi hərbi
mükəlləfiyyət, mətbuat, Milli Bankın
təsisi, Bakı Dövlət Universitetinin açılması, gömrük və poçt-teleqraf xidmətinin
təkmilləşdirilməsi, məhkəmə qanunvericiliyi
haqqında və sair qanunlar qəbul edilmişdi.
Zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik olan müstəqil Azərbaycan dövlətinin
atributlarının yaradılması da hökumətin
diqqət mərkəzində olmuşdur. Müvəqqəti
Hökumətin 21 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə üzərində ağ rəngli aypara
və səkkizguşəli ulduz təsviri olan qırmızı rəngli bayraq Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin dövlət bayrağı kimi qəbul
edilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Nazirlər Şurası 1918-ci il noyabrın 9-da
hökumətin başçısı Fətəli xan Xoyskinin
məruzəsi əsasında Azərbaycanın yeni
üçrəngli – mavi, qırmızı, yaşıl zolaqlardan
ibarət və üzərində ağ rəngli aypara və
səkkizguşəli ulduz təsviri olan milli bayrağının təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul
etmişdir. Dövlət bayrağı ilk dəfə 1918-ci il
noyabrın 9-da Bakıda, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının yerləşdiyi
binada (indiki Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətinin yerləşdiyi, neft milyonçusu,
məşhur müğənni Seyid Mirbabayevin
mülkündə) qəbul edilmiş və qaldırılmışdı.
Üçrəngli Dövlət bayrağımız 70 il
sonra 1990-cı il noyabrın 17-də qədim
Azərbaycan diyarı Naxçıvanda XX əsrin
böyük siyasətçisi və dövlət xadimi Heydər
Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının bayrağı kimi
qəbul edildi. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin vəsatəti ilə 1991-ci il fevralın
5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti
"Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu"nu qəbul etdi. Bu qanunla üçrəngli
milli bayrağımız Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı kimi təsdiq edildi
və bu müqəddəs istiqlal rəmzimiz bütün
Azərbaycan üzərində dalğalanmağa başladı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
17 noyabr 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə
hər il noyabr ayının 9-nun Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü kimi
bayram edilir. Üstündəki rənglərin və simvolların hər birinin xüsusi məna daşıdığı
üçrəngli bayrağımız dünya dövlətlərinin
bayraqları arasında xüsusilə diqqəti cəlb
edir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin layihəsi Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti dövründə hazırlansa da, o illərdə onun qanunvericilik
səviyyəsində qəbul edilməsi mümkün
olmamışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Nazirlər Şurası 1920-ci il yanvarın 30da "Azərbaycan Respublikasının gerbi
və möhürünün, milli himninin və hərbi

haqqında" Qanun qəbul etdi. 1919-cu
ildə bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov və şair
Əhməd Cavad tərəfindən tərtib edilmiş
"Azərbaycan marşı" Azərbaycanın Dövlət
himni kimi təsdiq edildi. Beləliklə, Xalq
Cümhuriyyəti dövrünün dövlət rəmzləri
bərpa olundu.
Qafqaz İslam Ordusunun və
Azərbaycan Ordusunun birgə hərbi
əməliyyatları sayəsində bütün cəbhə
boyu erməni-bolşevik ordusu darmadağın
edildi və 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakı
daşnak-bolşevik işğalından azad olundu. İki gün sonra Azərbaycan hökuməti
Gəncədən Bakıya köçdü. F.Xoyskinin
müraciətinə əsasən noyabrın 16-da Milli
Şura yenidən fəaliyyətə başladı. Milli Şuranın noyabrın 19-da keçirilən iclasında
qərara alındı ki, Azərbaycan parlamentində
ölkədə yaşayan bütün nümayəndələri
təmsil olunmalıdırlar. Parlamentin 120
nəfərdən ibarət olması qərara alındı.
Həmin dövrdə Milli Şuranın Azərbaycanın
mübahisəsiz hesab etdiyi ərazilərdə – Bakı
və Gəncə quberniyalarında, Zaqatala
dairəsində, İrəvan və Tiflis quberniyalarının
Azərbaycana bitişik və soydaşlarımızın
kompakt yaşadıqları ərazilərdə 2 milyon
750 min əhali yaşayırdı. Onlardan 1,9
milyon nəfəri müsəlman, yarım milyonu
erməni, 230 min nəfəri rus idi. Əhalinin hər
24 min nəfərinə bir nümayəndə olmaqla,
parlamentdə müsəlmanları 80, erməniləri
21, rusları 10, almanları bir, yəhudiləri bir
deputat təmsil etməli idi. Kvotaya uyğun
gəlməsə də, gürcülərin və polyakların da
hərəsinin bir nümayəndə ilə parlamentdə
təmsil olunmaları qərara alınmışdı.
1918-ci il dekabrın 7-də saat 13-də Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Qızlar
Məktəbinin binasında (hazırkı Əlyazmalar
İnstitutunun binası) Azərbaycan parlamentinin təntənəli açılışı oldu. Binanın ətrafı
həmin gün bayramsayağı bəzədilmişdi.
Bu, bütün müsəlman Şərqində demokratik
prinsiplər əsasında formalaşdırılmış ilk
parlament idi.
Parlamentdə o dövrdə Azərbaycanın
siyasi palitrasını əks etdirən bütün partiyalar təmsil olunmuşdular. “Müsavat” və
bitərəflər fraksiyası ən böyük fraksiya olaraq parlamentdə 38 deputatla təmsil olunmuşdu. Sollar – “Hümmət”çi menşeviklər
və sosialistlər bloku 13 deputatla, “İttihadi-İslam” partiyası 13, “Əhrar” fraksiyası
6, müstəqillər 3 yerlə parlamentdə yer
almışdular. Milli bayraqlarla və xalılarla
bəzədilmiş iclas zalında müsavatçılarla
azlıqda qalan millətlərin nümayəndələri
orta cərgədə, hümmətçi menşeviklər və
sosialistlər solda, bitərəflər və ittihadçılar
isə sağda əyləşmişdilər. Həmin dövrdə
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərin təmsilçiləri də iclasda
iştirak edirdilər.

qatıldılar. Erməni deputatlardan isə 11
nəfəri iki fraksiyada qanunverici orqanın
fəaliyyətində iştirak edirdi. Ümumiyyətlə,
Azərbaycan parlamentində 11 fraksiya və
qrup fəaliyyət göstərirdi.
Yeri gəlmişkən, Ermənistan
parlamentində təmsil olunan azərbaycanlı
deputatlar haqqında da məlumat verməyi
zəruri hesab edirəm. 1918-cu il avqustun
1-də açılan Ermənistan parlamentinin 46
deputatından 6 nəfəri azərbaycanlı idi.
Ermənistan parlamentində təmsil olunan
deputatlar bunlar idi: 1. Seyid Rza Mirbabayev, 2. Mirzə Cabbar Məmmədov, 3.
Əkbər ağa İsmayılov, 4. Mir Bağır Mirbabayev, 5. Məmməd bəy Məmmədbəyov,
6. Əsəd bəy Ağabababəyov. Azərbaycanlı
deputatların Ermənistan parlamentində
öncə 6 deputatla təmsil olunmaları Türkiyə
ilə Ermənistan arasında 1918-ci il iyunun
4-də imzalanan Batum müqaviləsinin
şərtlərindən irəli gəlirdi. Lakin türk qoşunlarının Mudros sazişinə əsasən,
Ermənistandan çəkilməsindən sonra
1919-cu il iyunun 21-23-də yenidən parlament seçkiləri keçirilmiş yalnız Mir Bağır
Mirbabayev və Əsəd bəy Ağabababəyov
yenidən deputat seçilmişdilər.
Erməni tarixçisi Vanik Virabyan
“1918-1920-ci illərdə Ermənistan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyi sisteminin
yaradılması və fəaliyyəti” əsərində (İrəvan,
2015, ermənicə) yazır: “Ermənistan
parlamentinə azərbaycanlıların seçilməsi
üçün Azərbaycan hökuməti 40.000 rubl
göndərmişdi. Azərbaycanlı deputatların çoxsaylı casusları hər gün İrəvanın
müsəlman məhəlləsinin arxasındakı
Toxmaq göl tərəfdən gizli yolla ŞərurDərələyəzə, Vedi və Zəngibasara
gedirdilər. İrəvandan oralara silah-sursat
aparılır, təlimatlar, xəbərlər göndərilirdi”.
Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları
hesab edirdilər ki, məxfi məlumatların
Azərbaycana ötürülməsində Ermənistan
parlamentində təmsil olunan azərbaycanlı
deputatların əli vardır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə parlamentçilik tariximiz iki
mərhələyə ayrılır. Birinci mərhələ – Milli
Şura dövrü, yəni 1918-ci il mayın 28-dən
noyabrın 19-dək olan müddəti əhatə edir.
İkinci mərhələ isə 1918-ci il dekabrın 7-dən
1920-ci il aprelin 27-dək olan dövrdür.
Birinci dövr 6, ikinci dövr 17 ay davam
etmişdir. Birinci dövrdə Milli Şuranın 9
iclası keçirilmişdir. Onlardan 7-si Tiflisdə və
Gəncədə, 2-si isə Bakıda keçirilmişdir.
Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin
145 iclası keçirilmişdir. Parlamentin
müzakirəsinə 270-dən çox qanun layihəsi
çıxarılmış və onlardan 230-u qəbul
edilmişdir. Parlamentdə 11 komissiya
fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti mövcud olduğu dövrdə
5 dəfə hökumət kabinəsi qurulmuşdur.

təşkil etmişdir. Azərbaycanın Ermənistan
və Gürcüstan arasında mübahisəli ərazisi
16.598,30 kv.km (İrəvan quberniyasında
7.913,17 kv.km, Tiflis quberniyasında
8.685,30 kv.km) olmuşdur. AXC dövründə
mübahisəli ərazilərlə birlikdə ölkə ərazisi
113.895,97 kv.km olmuşdur.
Cənubi Qafqazda yeni yaranmış
respublikalar arasında sərhədlərin
müəyyən edilməsi üçün aparılan danışıqlarda Azərbaycan tərəfi “millətlərin
öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi”ni,
Ermənistan tərəfi isə uydurma “tarixi
prinsipləri” əsas götürürdü. Guya, qədimdə
həmin mübahisəli ərazilərin “böyük
Ermənistan” ərazisinə daxil olduğunu
iddia edirdi. Üstəlik, Azərbaycan Milli
Şurasının 29 may tarixli iclasının qərarı
ilə İrəvan şəhərinin Ermənistana paytaxt
kimi güzəştə gedilməsi erməniləri yeniyeni Azərbaycan ərazilərini ələ keçirməyə
şirnikləndirmişdi. Gürcüstan tərəfi isə
əsasən “əlverişli iqtisadi şəraiti” ön plana
çəkir, Tiflis və Kutaisi quberniyalarının
inzibati-ərazinin saxlanılmasına çalışırdı.
Hər üç respublikanın biri digərinə qarşı
ərazi iddiası, xüsusən də Ermənistan
Respublikasının fürsətdən istifadə
edərək, silah gücünə daha çox əraziləri
ələ keçirmək cəhdləri milli münaqişələrin
dərinləşməsinə, nəticədə isə yüz minlərlə
əhalinin etnik torpaqlarından qaçqın
düşməsinə səbəb olmuşdu.
Ümumiyyətlə, həmin dövrdə Cənubi
Qafqaz respublikaları arasında 11 zonada mübahisəli ərazi problemi meydana
çıxmışdı. Azərbaycan tərəfi mübahisəli
ərazilər probleminin danışıqlar yolu ilə,
bu mümkün olmasa, beynəlxalq güclərin
iştirakı ilə yaradılmasını təklif etdiyi
arbitraj yolu ilə həll edilməsini istəyirdi.
1919-1920-ci illərdə mübahisəli ərazilər
və qaçqınlar problemini həll etmək üçün
Bakıda və Tiflisdə dörd dəfə konfrans
keçirilmişdi. Lakin bu konfranslar heç bir
nəticə verməmişdi. 1919-cu ilin payızında Azərbaycan ordusunun Zəngəzuru
erməni işğalından azad etmək üçün
hərbi əməliyyatlara başlamasından sonra
Ermənistan tərəfi müttəfiqlərin ali komandanlığının vasitəçiliyi ilə noyabrın 23-də
Tiflisdə keçirilən konfransda atəşkəs əldə
edilməsinə nail olmuşdu. Azərbaycan tərəfi
birtərəfli qaydada qoşunlarını Zəngəzurdan
geri çəkmiş, Ermənistan qoşunları isə
fürsətdən istifadə edərək 1920-ci ilin yanvarında Zəngəzuru tamamilə işğal etmişdi.
Azərbaycanın bundan sonra diplomatik
danışıqlar yolu ilə Zəngəzuru azad etmək
cəhdləri heç bir nəticə verməmişdi.
Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin
başlıca məqsədi onun müstəqilliyinin
tanınmasına nail olmaqdan ibarət idi.
Parisdəki Azərbaycan nümayəndə heyəti
bu məqsədlə çoxtərəfli görüşlər keçirmişdi. Nəhayət, 1920-ci il yanvarın 11-də
Paris Sülh Konfransında Azərbaycanın
müstəqilliyi de-fakto tanındı. Bu əlamətdar
hadisə ilə bağlı yanvarın 14-də bütün
Azərbaycan ərazisində bayram şənlikləri
və Azərbaycan parlamentinin xüsusi iclası
keçirildi.
1920-ci il aprelin 8-də keçirilən
parlament iclasında Azərbaycan
Cümhuriyyətinin Qərbi Avropa dövlətləri və
Amerikada diplomatik nümayəndəliklərinin
təsis edilməsi və Paris Sülh Konfransındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin
buraxılması haqqında qanun layihəsi
müzakirə edilmişdi. Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, ABŞ, İsveçrə, Polşa, Latviya,
Litva, Estoniya, Finlandiya, Ukrayna, Rumıniya, Almaniya və Rusiyada diplomatik
nümayəndəliklərin açılması haqqında qanun qəbul edilmişdi. Həmin dövrdə Bakıda
20-dən çox ölkənin diplomatik missiyaları
fəaliyyət göstərirdi.
1920-ci il aprelin 22-də Azərbaycan
parlamenti Gəncə qəzasının qərbini və
Novo-Bəyazid qəzasının (Göyçə gölü
hövzəsinin) bir hissəsini əhatə edən Şamxor qəzasının yaradılması haqqında qanun
qəbul etdi. Bu qəzanın tərkibinə Göyçənin
Cil, Məzrə, Zod, Basarkeçər, Sarıyaqub
və Aşağı Alçalı kəndlərinin daxil edilməsi
nəzərdə tutulsa da, təəssüf ki, bir neçə
gündən sonra Azərbaycan Cümhuriyyətinin
süqut etməsi ilə bu qanunun icrası
mümkün olmadı.

Azərbaycan parlamenti mövcud olduğu
dövrdə İstiqlal Bəyannaməsinə əməl
etmişdir. Onun fəaliyyəti isə "Azərbaycan
parlamentinin "nakazı" (təlimatı) əsasında
idarə olunurdu.
1920-ci ilin əvvəlində parlamentin
rəyasət heyətində dəyişiklik baş vermişdir. Daxili nizamnaməyə əsasən bir illik
səlahiyyət müddəti başa çatdıqdan sonra
Həsən bəy Ağayev istefa vermişdir. Onun
yerinə Məmməd Yusif Cəfərov parlament
sədrinin birinci müavini seçilmişdir. Xalq
Cümhuriyyətinin süqutunadək parlamentə
M.Y.Cəfərov sədrlik etmişdir.
Lakin Azərbaycanın daxili-siyasi
həyatında yaranan sabitlik uzun sürmədi.
Ölkənin başının üstünü Şimaldan gələn
bolşevik təhlükəsi almışdı. Rusiya qoşunları Azərbaycanın şimal sərhədlərində
cəmləşmişdi. Xarici təhlükə ilə yanaşı, aprel ayının əvvəllərindən başlanan hökumət
böhranı Azərbaycanda siyasi vəziyyətin
daha da gərginləşməsinə səbəb olmuşdu.
Mart ayında Qarabağda başlanan erməni
separatizmini yatırmaq üçün Azərbaycan
ordu hissələrinin Bakıdan Qarabağa
göndərilməsi Qırmızı orduya qarşı ciddi
müqavimət göstərməyi mümkünsüz etdi.
Azərbaycan parlamenti 1920-ci il aprelin
27-də keçirilən sonuncu iclasında Rusiyanın hərbi müdaxiləsi nəticəsində fakt qarşısında qalaraq hakimiyyətin bolşeviklərə
təhvil verilməsi barədə qərar çıxardı.
Şimali Azərbaycan yenidən Rusiyanın əlinə keçsə də, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti xalqımızın azadlıq hərəkatı
tarixində dərin iz buraxdı. Cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti sübut etdi ki, Azərbaycan
xalqı müstəqil yaşamağa, öz dövlətçilik
ənənələrini bərpa etməyə qadirdir.
SSRİ-nin dağılması fürsətindən istifadə
edərək, XX əsrin sonunda Azərbaycan
yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdi.
1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət müstəqilliyi
haqqında” 6 fəsil, 32 maddədən ibarət
Konstitusiya Aktı qəbul olundu. Konstitusiya aktında 1918-ci il 28 may tarixli
İstiqlal Bəyannaməsinə və “Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa
etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 30 avqust
tarixli Bəyannaməsinə istinad olunmuş,
Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğu təsbit
edilmişdir. 1991-ci il dekabrın 29-da ümumxalq referendumunda Azərbaycan xalqı
ölkənin müstəqilliyinə və suverenliyinə səs
verərək, bir daha müstəqillik ideyalarına
sadiqliyini göstərmişdir.
Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə hökm
sürən hərc-mərclik və hakimiyyət böhranı,
həmçinin Ermənistanın Azərbaycana qarşı
hərbi təcavüzü müstəqil dövlət quruculuğu prosesinə böyük zərbə vurdu. Yalınız
1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyev
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra xalqın milli
müstəqillik ideyalarının reallaşdırılması
istiqamətində məqsədyönlü addımlar atıldı,
Azərbaycanın dövlətçilik ənənələri bərpa
edildi.
Xalq Cümhuriyyəti dövründə olduğu
kimi, müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan
Respublikası da Ermənistanın əsassız
ərazi iddiası və qaçqınlar problemləri ilə
üzləşdi. 1991-1994-cü illərdə Ermənistan
havadarlarının hərbi-siyasi dəstəyi ilə
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal
etməsi nəticəsində bir milyona yaxın
qaçqın və məcburi köçkün problemi
ölkənin əsas probleminə çevrildi. Nəhayət,
2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan və
44 gün sürən İkinci Qarabağ müharibəsi
nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad
edildi, işğalçı Ermənistan kapitulyasiya
aktını imzalamağa məcbur oldu. İşğal
illərində erməni vandalları tərəfindən viran
qoyulmuş ərazilərin bərpası və məcburi
köçkünlərin “Böyük Qayıdış” prosesinə
başlanıldı. Qondarma “Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi” tarixin arxivinə gömüldü.
Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan müasir
Azərbaycan Respublikası, nəhayət ki, ərazi
bütövlüyünü bərpa edərək dünyaya öz
qüdrətini göstərdi. Xalqımız 1991-ci ildən
sonra ikinci dəfədir ki, bu bayramı tam
fərqli olaraq, öz ərazi bütövlüyünü bərpa
etmiş qalib xalq kimi qeyd edir.
Dövlətçilik tariximizdə müstəsna
əhəmiyyətli müstəqilliyin əldə edilməsi
və bərpası kimi tarixi günlərin onların
mahiyyəti və məzmununa uyğun daha
dəqiq ifadə olunması zərurəti meydana çıxmışdı. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 15 oktyabr
2021-ci ildə “Müstəqillik Günü haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nu
imzalamışdır. Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi 1918-ci il
mayın 28-də İstiqlal Bəyannaməsi ilə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Müstəqilliyinin elan olunduğu, 1991-ci il
oktyabrın 18-də isə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktı ilə dövlət müstəqilliyimizin
bərpa olunduğu nəzərə alınaraq mayın
28-i Müstəqillik Günü, oktyabrın 18-i isə
Müstəqilliyin Bərpası Günü elan edilmişdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi
23 ay mövcud olmasına baxmayaraq, milli
dövlətçilik tariximizdə şərəfli və silinməz
izlər qoymuşdur. Xalq Cümhuriyyətinin irsinin öyrənilməsi tarixdən ibrət götürülməsi
və dövlətçilik ənənələrinin öyrənilməsi
baxımından hər zaman aktualdır.

Nazim MUSTAFA,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru,
Dövlət mükafatı laureatı
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“Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə
məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və
qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər
vergisinin qaytarılması Şərtləri və Qaydası”na əlavə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2022-ci il 25 may tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız
qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş
əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Şərtləri və Qaydası
1. Ümumi müddəalar
1.1. “Fiziki şəxs olan istehlakçılar
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul
olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə
görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin
qaytarılması Şərtləri və Qaydası” (bundan
sonra – Qayda) Azərbaycan Respublikası
Vergi Məcəlləsinin 165.6-cı maddəsinə
uyğun olaraq, fiziki şəxs olan istehlakçılar
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul
olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış
yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə
ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin (bundan
sonra – ƏDV) qaytarılması şərtlərini və
qaydasını tənzimləyir.
1.2. Bu Qaydanın tələbləri bina tikintisi
fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə təqdim edilmiş elektron
qaimə-faktura üzrə yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin qiymətindən (ƏDV ilə
birlikdə) asılı olmayaraq tətbiq edilir.
1.3. ƏDV-nin alıcıya qaytarılması alıcının bank hesabına köçürmə yolu ilə həyata
keçirilir. Qaytarılan məbləğ ödənilmiş ƏDVnin 30 faizini təşkil edir.
1.4. Bu Qaydanın tələbləri nəzərə
alınmaqla, ƏDV alınmış yaşayış və
qeyri-yaşayış sahələrinin dəyəri nağdsız
qaydada satıcıya tam şəkildə ödənildiyi
halda qaytarılır. Yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinin təqdim edilməsi üçün hissəhissə ödəniş edilərsə, ƏDV yaşayış və
qeyri-yaşayış sahələrinin tam dəyəri nağdsız qaydada ödənildikdən sonra müvəkkil
bank tərəfindən alıcının bank hesabına
köçürülür.
1.5. Alıcı eyni binadan bir və ya bir neçə
yaşayış və (və ya) qeyri-yaşayış sahəsi aldıqda, ƏDV-nin qaytarılması alınmış yaşayış sahəsinin 500 kvadratmetrdən və qeyriyaşayış sahəsinin 500 kvadratmetrdən çox
olmayan hissəsinə mütənasib ödənilmiş
ƏDV-yə tətbiq edilir. Alıcının eyni binadan
sahəsi 500 kvadratmetrdən artıq olan bir
neçə yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahəsi
alması zamanı yaşayış və ya qeyri-yaşayış
sahələrinin bir kvadratmetrinin satış qiyməti
fərqli olduqda, ƏDV-nin qaytarılması
məqsədilə 500 kvadratmetr hissə müəyyən
edilərkən bir kvadratmetrinin satış qiyməti
daha yüksək olan yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahəsi əsas götürülür.
1.6. Yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinə görə nağdsız qaydada ödənilmiş
ƏDV alıcı tərəfindən portala müraciətin
daxil edildiyi tarixdən 30 (otuz) iş günü
müddətində müvəkkil bank vasitəsilə
qaytarılır.
2. Əsas anlayışlar
2.0. Bu Qaydanın məqsədləri üçün
istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı
mənaları ifadə edir:
2.0.1. fiziki şəxs – Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi və vətəndaşlığı
olmayan şəxs;
2.0.2. alıcı – satıcıdan yaşayış və qeyriyaşayış sahələrini nağdsız qaydada alan
fiziki şəxs olan istehlakçı;
2.0.3. satıcı – ƏDV ödəyicisi olan və
Azərbaycan Respublikasının ərazisində
bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs;
2.0.4. operator – ƏDV-nin qaytarılması
şərtilə alıcılara təqdim edilən yaşayış və
qeyri-yaşayış sahələri üzrə elektron qaiməfakturanın tərtib edilməsinə, həmin elektron
qaimə-faktura barədə məlumatların
aidiyyəti üzrə ötürülməsinə imkan verən
proqram təminatının, portalın və vahid
elektron məlumat bazasının fəaliyyətini
təşkil və idarə edən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət
Vergi Xidməti (bundan sonra – Dövlət Vergi
Xidməti);
2.0.5. risk qiymətləndirilməsi –
məlumatların toplanması, vahid elektron
məlumat bazasının yenilənməsi, risklərin
təhlili, müvafiq proseslər və onların
nəticələrinin mütəmadi monitorinqi yolu
ilə risklərin müəyyən edilməsi, onların
təhlükəlilik ehtimalının və dövlətin iqtisadi,
sosial və digər maraqlarına dəyə biləcək
ziyanın dərəcəsinin qiymətləndirilməsi;
2.0.6. müvəkkil bank – ƏDV-nin qaytarılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı ilə razılaşdırmaqla Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən
edilən bank və ya banklar;
2.0.7. yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinin təqdim edilməsi – bina tikintisi
fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən
yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin notarial qaydada təsdiq edilməklə, habelə notarial qaydada təsdiq edilmədən bağlanılmış
müqavilələr üzrə, həmçinin mənzil-tikinti
kooperativi üzvlərinin ümumi yığıncağının
qərarı ilə özgəninkiləşdirilməsi;
2.0.8. portal – bu Qaydada nəzərdə
tutulmuş hallarda alınmış yaşayış və qeyriyaşayış sahələrinə görə nağdsız qaydada
ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması üçün
alıcının müraciətinin qeydiyyata alındığı
informasiya sistemi;
2.0.9. vahid məlumat bazası – operator tərəfindən idarə olunan, bu Qaydada nəzərdə tutulmuş hallarda nağdsız
qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması üçün məlumatların inteqrasiya
olunduğu vahid sistem.
3. Operator
3.1. Operator:
3.1.1. bu Qayda ilə müəyyən edilmiş
hallarda ƏDV-nin qaytarılması işlərini təşkil
edir;
3.1.2. aşağıdakı tələblərə cavab verən
proqram təminatının, portalın və vahid
məlumat bazasının yaradılmasını və idarə
edilməsini təmin edir:

1. alıcıya təqdim edilmiş yaşayış
və qeyri-yaşayış sahələri üzrə elektron
qaimə-fakturaların tərtib edilməsi və
həmin elektron qaimə-fakturalar barədə
məlumatların vahid elektron məlumat bazasına ötürülməsi;
2. alıcıların ƏDV-nin qaytarılması ilə
bağlı müraciətlərinin real vaxt rejimində
qəbulu və emal edilməsi;
3. alıcının portal üzərindən daxil etdiyi
məlumatlarla satıcının tərtib etdiyi elektron qaimə-fakturanın məlumatlarının
eyniləşdirilməsi;
3.1.3. proqram təminatının və portalın
daim işlək vəziyyətdə saxlanılmasını və
fasiləsiz fəaliyyətini təmin edir;
3.1.4. portaldan istifadəyə dair istifadəçi
təlimatını portalda yerləşdirir.
4. Yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinin təqdim edilməsinin
rəsmiləşdirilməsi
4.1. Satıcı yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinin təqdim edilməsi zamanı həmin
yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin tam
dəyərinə (ƏDV daxil olmaqla) bu Qaydaya
əlavə olunmuş formada elektron qaiməfakturanı Dövlət Vergi Xidmətinin İnternet
Vergi İdarəsi portalının elektron qaiməfaktura sistemi vasitəsilə real vaxt rejimində
tərtib edərək vahid elektron məlumat bazasına ötürür və çap edərək alıcıya təqdim
edir.
4.2. Elektron qaimə-fakturada aşağıdakı məlumatlar göstərilir:
4.2.1. elektron qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi;
4.2.2. satıcının tam adı, VÖEN-i və
təsərrüfat subyektinin (obyektinin) ünvanı;
4.2.3. alıcının soyadı, adı və atasının
adı;
4.2.4. alıcının şəxsiyyətini təsdiq edən
sənədin nömrəsi və verildiyi yer;
4.2.5. alıcının vətəndaşı olduğu ölkənin
adı (vətəndaşlığı olmayan şəxsin daimi
yaşadığı ölkənin adı);
4.2.6. obyektin tikintisinə icazə
sənədinin rekvizitləri;
4.2.7. tikinti obyektinin istismarına icazə
sənədinin (olduğu halda) rekvizitləri;
4.2.8. yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinin təqdim edilməsi barədə sənədin
rekvizitləri;
4.2.9. binanın təqdim edilmiş tərkib
hissəsinin növü (yaşayış və qeyri-yaşayış
sahəsi);
4.2.10. tərkib hissəsi təqdim edilmiş
binanın ünvanı;
4.2.11. yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinin yerləşdiyi mərtəbə və mənzilin
nömrəsi;
4.2.12. binanın təqdim edilmiş tərkib
hissəsinin yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri
olmasını göstərməklə, hər birinin sahəsi
(kvadratmetrlə);
4.2.13. təqdim edilmiş yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin 1 (bir) kvadratmetrinin satış qiyməti, ƏDV-siz (manatla);
4.2.14. binanın təqdim edilmiş tərkib
hissəsinin dəyəri, ƏDV-siz (manatla);
4.2.15. vergi tutulan əməliyyatlardan
hesablanmış ƏDV (manatla);
4.2.16. cəmi məbləğ (manatla);
4.2.17. yekun;
4.2.18. qaytarılacaq ƏDV-nin məbləği
(manatla);
4.2.19. satıcının səlahiyyətli şəxsinin
imzası, adı, soyadı və vəzifəsi;
4.2.20. alıcının imzası, adı və soyadı;
4.2.21. satıcının bank hesabının
nömrəsi.
5. ƏDV-nin qaytarılması
5.1. Alıcı yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinin dəyərini satıcıya nağdsız
qaydada tam şəkildə ödədikdən sonra 90
(doxsan) gündən gec olmayaraq, ƏDV-nin
qaytarılması məqsədilə portalda qeydiyyatdan keçərək elektron kabinetini yaradır,
elektron kabinet vasitəsilə müraciətini və
aşağıdakı sənədləri skan edərək portala
göndərir:
5.1.1. yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı
sənədin surəti;
5.1.2. alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin tam dəyərinin (ƏDV-siz)
nağdsız qaydada satıcının bank hesabına,
ƏDV məbləğinin isə satıcının ƏDV depozit
hesabına ödənildiyini təsdiq edən və aşağıdakı məlumatların dəqiq göstərildiyi bank
ödəniş sənədi:
1. ödənişi aparan alıcının soyadı, adı və
atasının adı;
2. ödənişi qəbul edən satıcının adı,
VÖEN-i və bank hesabının nömrəsi;
3. ödənişin təyinatı.
5.2. Bu Qaydanın 5.1.2-ci
yarımbəndinin 3-cü abzasında qeyd edilən
ödənişin təyinatı hissəsində aşağıdakı
məlumatlar göstərilir:
5.2.1. elektron qaimə-fakturanın tarixi,
seriyası və nömrəsi;
5.2.2. ödənişin növü (tam ödəniş, ilkin
ödəniş və ya aylıq ödəniş).
5.3. Dəyəri satıcıya tam şəkildə
ödənilmiş yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinə görə bu Qaydanın 5.1-ci
bəndində nəzərdə tutulan müddətdən
sonra müraciət edildikdə ƏDV-nin qaytarılmasına yol verilmir.
5.4. Alıcı tərəfindən nağdsız qaydada
alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə
görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması ilə
bağlı alıcının müraciətinə operator 10 (on)
iş günü müddətində baxır və bu Qaydanın
5.1-ci bəndində nəzərdə tutulan sənədlərin
düzgünlüyünü yoxlayır. Sənədlərdə çatışmazlıq aşkar olunduqda, müraciət daxil
olduğu gündən 5 (beş) iş günü müddətində
çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə
alıcının portalda yaratdığı elektron kabinetə
bildiriş göndərilir. Bütün çatışmazlıqlar
eyni zamanda bildirilməlidir. Alıcı həmin
çatışmazlıqları bildirişi aldığı tarixdən ən
geci 10 (on) iş günü müddətində aradan

qaldırmalıdır. Bu zaman operatorun
müraciətə baxması ilə bağlı müddətin
axımı dayandırılır və dayandırılmış müddət
operator tərəfindən alıcının müraciətinə
baxılma müddətinə daxil edilmir. Çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə alıcının
müraciətindən sonra müddətin axımı bərpa
olunur.
5.5. Elektron qaimə-faktura və bu
Qaydanın 5.1-ci bəndində qeyd olunmuş
sənədlərdə göstərilən məlumatlar operator
tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra dərhal
risk qiymətləndirilməsi aparılır və risk
qiymətləndirilməsinin nəticələri əsasında,
təqdim edilmiş sənədlər bu Qayda ilə
müəyyən edilmiş tələblərə cavab verdikdə,
operator alıcıya qaytarılacaq ƏDV-nin
yekun məbləği barədə məlumatı həmin
gün müvəkkil banka ötürür. Bu barədə
alıcının portalda yaratdığı elektron kabinetə
məlumat göndərilir.
5.6. Operator tərəfindən aparılmış risk
qiymətləndirilməsinin nəticələri üzrə ƏDVnin geri qaytarılmasından imtina edildikdə,
bu barədə əsaslandırılmış inzibati akt
qəbul edilir və inzibati akt 2 (iki) iş günü
müddətində alıcının portalda yaratdığı
elektron kabinetə göndərilir. Alıcı ƏDV-nin
geri qaytarılmasından imtinadan inzibati
qaydada və məhkəməyə şikayət verə bilər.
5.7. Müvəkkil bank bu Qaydanın
5.5-ci bəndində nəzərdə tutulan ƏDV
məbləğini məlumatı aldığı tarixdən 5 (beş)
iş günündən gec olmayaraq alıcının bank
hesabına qaytarır. Müvəkkil bank tərəfindən
əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərə ƏDV məbləği onların seçimindən
asılı olaraq milli və ya xarici valyutada
qaytarılır.
5.8. Qaytarılacaq ƏDV məbləği
müvəkkil bank tərəfindən bank
əməliyyatlarının aparılmasına görə xidmət
haqları çıxılmaqla alıcıya ödənilir.
5.9. Müvəkkil bank bu Qaydaya əsasən
qaytarılmış ƏDV məbləği barədə məlumatı
ƏDV-nin qaytarıldığı tarixdən 3 (üç) iş
günü müddətində vahid məlumat bazası
üzərindən operatora ötürür.
5.10. Operator hər ay qaytarılan ƏDV
məbləği ilə bağlı növbəti ayın 10-dan gec
olmayaraq müvəkkil bankla üzləşmə aparır
və tərəflər arasında üzləşmə aktı imzalanır.
5.11. Operator bu Qaydanın 5.10-cu
bəndində nəzərdə tutulan məbləğə dair
rəyini ƏDV məbləğinin müvəkkil banka
qaytarılması üçün üzləşmə aktı imzalandıqdan sonra 5 (beş) iş günü müddətində
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyinə təqdim edir.
5.12. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi bu Qaydanın 5.11-ci
bəndində nəzərdə tutulmuş rəy və üzləşmə
aktı daxil olduqdan sonra 3 (üç) iş günü
müddətində həmin məbləğin müvəkkil
banka köçürülməsini Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin xətti ilə dövlət
büdcəsinə daxil olan ƏDV üzrə faktiki
mədaxilin həmin məbləğ həddində azaldılması hesabına təmin edir.
5.13. Alqı-satqı müqaviləsi üzrə
öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və ya digər
səbəblərlə əlaqədar alıcının dəyişməsi
zamanı (yeni alıcı tərəfindən əvvəlki
alıcının ödədiyi məbləğ nəzərə alınmaqla
qalıq məbləğin ödənilməsi davam etdirildiyi halda) satıcı yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı elektron qaimə-fakturalarda yeni alıcının adına
dəqiqləşdirmə aparır.
5.14. Alqı-satqı müqaviləsi ləğv
edildikdə, satıcı Dövlət Vergi Xidmətinin
İnternet Vergi İdarəsi portalının elektron
qaimə-faktura sistemi vasitəsilə elektron qaimə-fakturanı ləğv etməklə bağlı
müvafiq qeydlər aparır. Alıcı ƏDV-ni geri
aldıqdan sonra alqı-satqı müqaviləsi ləğv
edildikdə, satıcı yaşayış və qeyri-yaşayış
sahələrinin ƏDV-siz dəyərini və qaytarılan
ƏDV məbləği çıxılmaqla qalan ƏDV-nin
məbləğini alıcıya qaytarır. Satıcı tərəfindən
alqı-satqı müqaviləsinin ləğvi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada
müvafiq dəqiqləşdirmə aparılır və müvafiq
hesabat (o cümlədən, dəqiqləşdirilmiş hesabat) Dövlət Vergi Xidmətinə təqdim edilir.
6. Keçid müddəası
6.1. Azərbaycan Respublikası Vergi
Məcəlləsinin 165.6-cı maddəsinin qüvvəyə
mindiyi 2020-ci il yanvarın 1-dən bu Qayda
qüvvəyə mindiyi tarixədək bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən
yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini əldə
etmiş və ödənişi tam həyata keçirmiş,
habelə əldə edilmiş yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənişləri davam
etdirən alıcılara ödənilmiş ƏDV-nin 30 faizi
(bu Qayda qüvvəyə mindiyi tarixədək ƏDV
məbləğinin satıcının bank hesabına və ya
ƏDV depozit hesabına ödənilməsindən
asılı olmayaraq) aşağıdakı tələblər nəzərə
alınmaqla qaytarılır:
6.1.1. ödənişi tam həyata keçirmiş
alıcılar bu Qayda qüvvəyə mindiyi tarixdən,
ödənişləri davam etdirən alıcılar isə
ödəniş tam başa çatdıqdan sonra 90 gün
müddətində satıcının uçotda olduğu vergi
orqanına müraciət etdikdə;
6.1.2. bu Qaydanın 5.1.1-ci
yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədlə
yanaşı, alıcı tərəfindən yaşayış və qeyriyaşayış sahələrinin dəyərinin nağdsız qaydada satıcının bank hesabına ödənildiyini
təsdiq edən sənədlər satıcının uçotda
olduğu vergi orqanına təqdim edildikdə.
6.2. Bu Qaydanın 6.1-ci bəndində
nəzərdə tutulmuş hallar üzrə alıcıların
müraciətləri vergi orqanı tərəfindən bu Qaydanın tələblərinə uyğun olaraq araşdırılır və
risklər müəyyən edilmədiyi halda, ƏDV-nin
alıcının bank hesabına köçürülməsi barədə
məlumat portal vasitəsilə deyil, fərdi qaydada müvəkkil banka göndərilir. Bu barədə
alıcıya məlumat verilir.

Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul
olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin
qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın forması
Seriya ________ nömrə ____________
Tarix “______” _______________ 20______ il
Satıcı _____________________________________________________________________________________________
(satıcının tam adı, VÖEN-i, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) ünvanı)

Alıcı______________________________________________________________________________________________
(soyadı, adı və atasının adı)

Alıcının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi və verildiyi yer ______________________________________________
Alıcının vətəndaşı olduğu ölkənin adı (vətəndaşlığı olmayan şəxsin daimi yaşadığı ölkənin adı) _______________________
Obyektin tikintisinə icazə sənədinin rekvizitləri _____________________________________________________________
			

(icazə nömrəsi və tarixi)

Tikinti obyektinin istismarına icazə sənədinin rekvizitləri (olduğu halda)___________________________________________
						

(icazə nömrəsi və tarixi)

Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi barədə sənədin rekvizitləri___________________________________
(nömrəsi və tarixi)

Sıra
№-si

Binanın təqdim
edilmiş tərkib
hissəsinin
növü

Binanın
ünvanı

(yaşayış və ya
qeyri-yaşayış
sahəsi)
1

2

3

Yaşayış və qeyriyaşayış sahələrinin

yerləşdiyi
mərtəbə

mənzilin
nömrəsi

4

5

Binanın təqdim
1 (bir)
edilmiş tərkib
kvadratmetrinin
hissəsinin dəyəri,
Sahəsi
satış qiyməti,
(kv.
ƏDV-siz
ƏDV-siz (manatla)
m-lə)
(manatla)

6

7

x

x

Vergi tutulan
əməliyyatlardan
hesablan-

Cəmi məbləğ
(manatla)

mış ƏDV
(manatla)

6*7

8 * 0,18

8+9

8

9

10

  

x

  
  
  
Yekun

Qaytarılacaq ƏDV-nin məbləği (manatla)

Satıcının səlahiyyətli şəxsi
M.Y. _____________________  ____________________________________  ____________________

                

   (imza)                        	

(adı, soyadı)                  

(vəzifəsi)

Alıcı _____________________  ____________________________________

                

   (imza)                        	

(adı, soyadı)                               	

Satıcının bank hesabının nömrəsi ____________________________________________
Qeydlər:
1. Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisi həmin sahələrin tam dəyəri (ƏDV daxil olmaqla)
nağdsız qaydada (alıcının bank hesabından satıcının bank hesabına ödəmə tapşırığı əsasında köçürmə yolu ilə və ya alıcı
tərəfindən birbaşa nağd qaydada satıcının bank hesabına köçürülməklə) satıcının bank hesabına ödənildikdə və ƏDV məbləği
satıcının ƏDV-nin depozit hesabına ödənildikdə qaytarılır.
2. Alıcı eyni binadan bir və ya bir neçə yaşayış və (və ya) qeyri-yaşayış sahəsi aldıqda, ƏDV-nin qaytarılması alınmış yaşayış sahəsinin 500 kvadratmetrdən və qeyri-yaşayış sahəsinin 500 kvadratmetrdən çox olmayan hissəsinə mütənasib ödənilmiş
ƏDV-yə tətbiq edilir.
3. Alıcı tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin dəyəri satıcıya tam şəkildə ödənildikdən 90 (doxsan) gün sonra
müraciət edildikdə, ƏDV-nin qaytarılmasına yol verilmir.

Pakistanla əmək, məşğulluq və sosial müdafiə
sahəsində əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb
Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyində Pakistan
İslam Respublikasının
ölkəmizdəki fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Bilal Hayi ilə
görüş olub.
ƏƏSMN-dən verilən məlumatda
bildirilir ki, Azərbaycanla Pakistan
arasında münasibətlərin yüksək
səviyyədə olduğunu vurğulayan əmək
və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil
Babayev Azərbaycan və Pakistanın
dövlət başçıları tərəfindən iki ölkə
arasında əlaqələrin inkişafına xüsusi
diqqət yetirildiyini qeyd edib. Qarşılıqlı
səfərlərin, imzalanmış sənədlərin
əməkdaşlığın inkişafında mühüm rolunu
diqqətə çatdırıb.
Nazir ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
təminatı məsələsinin həllində Pakistanın
Azərbaycana daimi siyasi və mənəvi
dəstəyinin xalqımız tərəfindən yüksək
qiymətləndirildiyini vurğulayıb, bu
dəstəyə görə minnətdarlığını ifadə edib.
S.Babayev iki ölkənin əmək,
məşğulluq və sosial müdafiə sahələri
də daxil olmaqla bir çox sahələrdə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün
böyük potensiala malik olduğunu
bildirib.
Ölkəmizdə aparılan sosial islahatlar,
DOST konsepsiyası barədə məlumat
verən nazir sosial sahədə ikitərəfli
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin
qarşılıqlı fayda verəcəyini vurğulayıb.
Azərbaycanın Pakistan üçün dost
və qardaş ölkə olduğunu bildirən
Bilal Hayi iki ölkənin əməkdaşlıq
əlaqələrinin daim genişlənməsinin
məmnunluq doğurduğunu vurğulayıb.

Sosial sahədə də bu əlaqələrin ildən-ilə
genişlənəcəyinə əminliyini ifadə edib.
Görüş çərçivəsində S.Babayev və
B.Hayi “Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi ilə Pakistan İslam
Respublikasının Xaricdə Yaşayan
Pakistanlılarla İş və İnsan Resurslarının
İnkişafı Nazirliyi arasında əməkdaşlıq
haqqında Anlaşma Memorandum”u
imzalayıblar.
Sənədin Azərbaycan və Pakistanın
əmək, məşğulluq, sosial müdafiə
sahəsində əlaqələrinin inkişafında
mühüm rol oynayacağı vurğulanıb.
Memorandumda iki nazirlik
arasında əmək, məşğulluq və
sosial müdafiə sahələrində
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, əmək

qanunvericiliyinə əməl olunmasına
nəzarət, əməyin mühafizəsi, həssas
qruplar üçün məşğulluq imkanlarının
genişləndirilməsi, işsiz və işaxtaranlar
üçün peşə hazırlığı, peşə standartlarının
hazırlanması və tətbiqi, əməkçi
miqrantların hüquqlarının təminatına
nəzarətin həyata keçirilməsi və digər
istiqamətlərdə əməkdaşlığın həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Həmçinin sənəddə əlilliyi olan
şəxslərin reabilitasiyası və məşğulluq
imkanlarının artırılması, əlilliyin
qiymətləndirilməsi, əlilliyi olan şəxslərlə
bağlı siyasətin təkmilləşdirilməsi və
digər sahələrdə əməkdaşlıq edilməsi
əksini tapır.

“Xalq qəzeti”
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Bir ildir ki, Tahir Salahov aramızda yoxdur...
Azərbaycan xalqı üçün olduqca böyük
itki idi Tahir Salahovun ölümü. Tahir Salahov
nəinki Azərbaycanda, hətta dünyada da şöhrət
qazanmış, özünün böyük sənət məktəbini
yaratmışdı. Haqlı olaraq, bu görkəmli sənətkarı
orijinallığına və böyük xidmətlərinə görə
dünyanın ən məşhur rəssamları ilə müqayisə
edirlər. Onun adı Van Qoq, Pikasso, Klod
Mone, Xaçisika Xakusai, Salvador Dali, Zurab
Sereteli, Repin, Surikov və digər dünya şöhrətli
sənətkarlarla birlikdə çəkilir.
Azərbaycan rəssamlığında da Tahir
Salahovun xüsusi yeri və özünəməxsus
mövqeyi vardır. Obrazlı şəkildə demək
olar ki, Xalq rəssamı Tahir Salahov
Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında
Bəhruz Kəngərlidən sonrakı mərhələnin
təkrarsız-bənzərsiz zirvəsidir. Fikrimizcə,
Azərbaycan musiqi sənətində Üzeyir bəy
Hacıbəyli və Qara Qarayev, şeirdə Səməd
Vurğun və Rəsul Rza kimi, rəssamlıqda
da Tahir Salahov həmin yüksək mövqedə
qərar tutmuşdu. O, Azərbaycan təsviri
sənətinə dünya şöhrəti qazandırmış
görkəmli rəssamdır.
Bu qüdrətli sənətkarın dünyanın
mötəbər muzeylərini, məşhur qalereyalarını bəzəyən və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan əsərlərinin, habelə hər
biri hadisəyə çevrilən fərdi sərgilərinin
Azərbaycan mədəniyyətinin ölkə hüdudlarından uzaqlarda təbliğində xüsusi
əhəmiyyəti olmuşdur. Pedaqoq kimi
biliyini, təcrübə və bacarığını gənc fırça
ustalarının yetişdirilməsinə sərf etmiş Tahir
Salahovun misilsiz yaradıcılıq təcrübəsi

neçə-neçə yeni rəssamlar nəsli üçün
bundan sonra da məktəb rolunu oynayacaqdır. Tahir Salahov, həmçinin ictimai
xadim kimi tanınmış, SSRİ Ali Sovetinin və
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin bir
neçə çağırış deputatı seçilmiş və ölkənin
ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak
edərək, mədəniyyət siyasətinin həyata
keçirilməsinə töhfələr vermişdir.
Tahir Salahov əvvəl SSRİ məkanında
və Azərbaycanda, sonra isə Qərbdə və
dünyada sərtstilin – sərt realizmin yaradıcısı hesab olunmuşdur. Bu, əslində, sosialist realizmi ilə eyni olmayan, həyatın
yalnız nikbin meyillərini deyil, cəmiyyətin
sərt üzünü, insanın və onu əhatə edən
mühitin gərgin məqamlarını da sənətdə
canlandıran yeni tipli sənət istiqamətidir.
Lakin Tahir Salahovun müraciət etdiyi
mövzular sosialist realizmin “ənənəvi
mövzu dairəsinə” uyğun olduğuna, yaradıcılığında dövr üçün aktual olan neft və
fəhlə mövzuları üstünlük təşkil etdiyinə
görə onun sovet təsviri sənətinin vahid
yaradıcılıq metodundan fərqli bir sənətkar
olduğu zahirən heç kəsin ağlına belə
gəlməmişdir. Tahir Salahov istehsalat
mövzusu fonunda yaratdığı böyük sənət
şedevrləri ilə sosialist realizmi şəraitində
tənqidi realist istiqamətini inkişaf
etdirməyi bacarmışdır.

Təsviri sənətin ecazkar dili ilə ciddi
ictimai mətləbləri yüksək səviyyədə ifadə
etməyi bacarmaq Tahir Salahov sənətinin
özünəməxsusluğunu müəyyən edir. O,
təsviri sənətdə rəsm əsərləri vasitəsilə
fikir, düşüncə, ideya, mövqe bildirmək
missiyasını həyata keçirmənin qüdrətli
yaradıcısıdır. Onun hər rəsm əsərinin
sadəcə olaraq yaxşı, cəlbedici mövzusu
və ya görüntüsü yox, bununla bərabər,
daha çox öz mənası, fəlsəfəsi vardır.
Bu mənada Tahir Salahov mütəfəkkir
rəssamdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Tahir Salahovla şəxsi münasibəti və dostluğu olub.
Çoxşaxəli yaradıcılığı, məhsuldar ictimai
fəaliyyəti xalqımız və dövlətimiz tərəfindən
yüksək qiymətləndirilən Tahir Salahov

müstəqil Azərbaycan Respublikasının
ən ali təltiflərinə – 1998-ci ildə “İstiqlal”,
2008-ci ildə “Heydər Əliyev” ordenlərinə,
2015-ci ildə Heydər Əliyev mükafatına,
1-ci dərəcəli “Əmək” ordeninə layiq görülüb. Azərbaycanda onun yubileyləri böyük
təntənə ilə keçirilirdi.
Tahir Salahov bizim Rəssamlıq Akademiyası ilə yaxından əməkdaşlıq edirdi.
Akademiyanın bakalavrlar və magistrlər
buraxılışı üzrə dövlət komissiyasına
sədrlik edirdi.
O, həmçinin Heydər Əliyevin
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üzrə Dövlət
Komissiyasının, Heydər Əliyev Mükafatı Komissiyasının üzvü idi. Azərbaycan
Ensiklopediyasının redaksiya heyətinə də
daxil idi. Moskvada isə Rusiya Federal
Məclisi Federasiya Şurasının sədri yanında Mədəniyyət Şurasının üzvü idi.
Bakıda yaşadığı dövrdə isə
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri,
Ali Sovetin deputatı, 1973-cü ildə SSRİ
Rəssamlar İttifaqının birinci katibi , eləcə
də UNESCO-nun nəzdində Millətlərarası
Rəssamlar Federasiyasının vitse-prezidenti, 1997-ci ildə Rusiya İncəsənət
Akademiyasının vitse-prezidenti seçilmişdi. Elə buna görə də, çox zaman onu
“incəsənətin səlahiyyətli səfiri” də adlandırırlar.

“TEKNOFEST Azərbaycan”
Festivalı başlayır
Tahir Salahov həm də Azərbaycan
incəsənətinin çoxəsrlik ənənələrini Avropa
boyakarlıq məktəbinin nailiyyətləri ilə birləş
dirib. Onun mövzu, forma, janr əlvanlığı və
estetik kamilliyi ilə seçilən ecazkar rəsmləri
ülvi bəşəri dəyərlər və ali məqsədlər
naminə humanist fikirləri təlqin edir.
Tahir Salahov haqlı olaraq təsviri incə
sənətin canlı klassiki və bütöv bir üslubun
banilərindən hesab olunurdu. Onun əsərləri
dünya mədəniyyəti xəzinəsinə, XX və XXI
əsrlərin təsviri incəsənətinin qızıl fonduna daxildir. Böyük sənətkarın heyrətamiz
portret yaradıcılığı isə sənətsevərlər
tərəfindən daim rəğbətlə qarşılanıb. O,
Vətənə məhəbbət dolu silsilə lövhələr, peyzajlar və natürmortlarında insanın təbiətlə
dərin məna kəsb edən ahəngdar mənəvi
vəhdətini əks etdirməyə müvəffəq olub.
Xalq rəssamı Tahir Salahovun sənəti,
əslində, onun yaradıcılığında aparıcı olan
üç rəngin harmoniyası üzərində qurulmuşdur: qara, qırmızı və ağ. Doğrudur,
Tahir Salahov digər rənglərdən yerliyerində istifadə etməkdə də məharətini
göstərmişdir. Görkəmli dövlət xadimi
“Heydər Əliyevin portreti” əsərində də
Tahir Salahov rənglərin mütənasib harmoniyasından şəxsiyyətin qüdrətini əks
etdirmək üçün bacarıqla istifadə etmişdir.
Bakı şəhərinin seçilmiş fraqmentlərinin
fonunda çəkilmiş portretin ətrafındakı
pəncərədən nəzərə çatdırılan tündvari
Xəzər görüntüləri ulu öndərin Azərbaycan
üçün çətin bir dövrdə hakimiyyətə gəldiyini
göstərir. Çox qətiyyətli duruşu və iti
baxışlarının təsviri onun Xəzərin bulanıq
səmasını durultmağa qadir olan dövlət
başçısı olması fikrini ifadə edir.
Demək olar ki, bütün planeti gəzmiş,
geniş dünyagörüşə malik Tahir Salahovun
beynəlxalq mövzularda çəkdiyi çoxsaylı
əsərlər ilk növbədə Azərbaycan xalqını Yer
kürəsinin müxtəlif guşələrində yaşayan
ölkələrin, xalqların, insanların həyatı ilə
tanış etməyə hesablanmışdır. Dünyanın
müxtəlif ölkələrində təşkil edilmiş sərgilər
vasitəsilə görkəmli Azərbaycan rəssamı,
qüdrətli fırça ustası Tahir Salahovu bütün
dünya tanımışdır. Beləliklə, Tahir Salahovun sənəti vasitəsilə beynəlxalq aləm həm
də Azərbaycanı bir daha tanımaq imkanı
qazanmışdır. Mövzusundan, üslubundan,
yanaşma tərzindən asılı olmayaraq, Tahir
Salahovun əsərlərinin əksəriyyətində
mütləq bir parça, bir ovuc Xəzər effekti, bir
cizgi Abşeron rəngi, ovqatı təsvir edilmişdir. Tahir Salahov milli təsviri sənətimizdə
möhtəşəm bir Xəzər epopeyasının, yaxud
Abşeron dastanının yaradıcısıdır.
Əsərləri və şəxsiyyəti Xalq rəssamı
Tahir Salahova əbədiyaşarlıq qazandırmışdır. Dahi rəssamın hər bir əsəri onun
müəllifinin ölməz sənətinin və mənsub
olduğu xalqın böyük istedadının əbədiyyət
vəsiqəsidir. Onun adı Azərbaycan
incəsənətinin tarixində və xalqımızın yaddaşında milli təsviri sənətin əfsanəsi kimi
əbədi yaşayacaqdır.

Ömər ELDAROV,
Xalq rəssamı, akademik

AHİK-də türkiyəli həmkarlarla görüş

A

zərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyasının
(AHİK) sədri, Milli Məclisin
deputatı Səttar Möhbalıyev bu
günlərdə ölkəmizdə səfərdə
olan Türkiyənin Bank-Maliyyə və
Sığorta İşçiləri Həmkarlar İttifaqının
(BASİSEN) sədri Mətin Tiryakioğlunu
qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla
Türkiyə arasında qardaşlıq
münasibətlərindən, hər iki ölkənin
həmkarlar ittifaqları arasındakı
qarşılıqlı-səmərəli əlaqələrdən və
əməkdaşlığın perspektivlərindən
danışılıb.
AHİK sədri bildirib ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
həyata keçirdikləri məqsədyönlü siyasət
sayəsində ölkələrimiz arasındakı
münasibətlər yüksək səviyyəyə çatıb,
bir sıra sahələr üzrə isə keyfiyyətcə
yeni müstəviyə qədəm qoyub. Səttar
Möhbalıyev Azərbaycan torpaqlarının
2020-ci ildə əks-hücum əməliyyatı
ilə erməni qəsbkarlarından azad
edilməsi zamanı Türkiyə dövlətinin və
onun rəhbərinin ölkəmizə göstərdiyi
mənəvi-siyasi dəstəkdən təmənnasız

qardaşlığın misilsiz nümunəsi kimi
minnətdarlıqla səhbət açıb.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyəti barədə danışan AHİK
sədri qeyd edib ki, həmkarlar ittifaqları ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin
möhkəmlənməsində önəmli rol oynayır,
sosial siyasətin həyata keçirilməsində
yaxından iştirak edir, dövlətin bütün
çağırışlarını fəal cavablandırır.
Səmimi qəbula görə təşəkkür edən
BASİSEN sədri Mətin Tiryakioğlu Vətən
müharibəsində Azərbaycanın qazandığı

Bakıda Türkiyənin ən böyük aviasiya, kosmos və texnologiya festivalı
olan “Teknofest” həyəcanı yaşanır. 2018-ci ildən etibarən hər il keçirilən
aerokosmik və texnologiya festivalı ikinci dəfədir ki, Azərbaycanda
təşkil olunur. Mayın 26-27-də “TEKNOFEST Azərbaycan” Festivalı
çərçivəsində keçiriləcək “Take Off Baku” Startap Sammitində beynəlxalq
ekspertlər, mentorlar, investorlar iştirak edəcəklər. Sammit çərçivəsində
yerli və beynəlxalq tərəfdaşlardan ibarət münsiflər heyəti 50 startap
arasından yarım final və final mərhələsinin qaliblərini seçəcəklər. “Bakı
Kristal Zalı” və Dənizkənarı bulvar ərazisində keçirilməsi planlaşdırılan
festivalın bu dəfə də böyük maraqla qarşılanacağı şübhə doğurmur.

qələbəni tarixi hadisə adlandırıb və bu
münasibətlə azərbaycanlı həmkarlarını
təbrik edib. Qonaq qeyd edib ki,
Azərbaycan və Türkiyənin həmkarlar
ittifaqları arasında münasibətlər inkişaf edir, qarşılıqlı səfərlər təşkil edilir,
təcrübə mübadiləsi aparılır. Bütün
bunlar iki ölkə arasında qardaşlıq və
dostluq münasibətlərinin daha da
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”

Festivalın təşkilatçıları “Türkiyə
Texnologiya Komandası”-T3 Fondu,
Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və Türkiyə
Respublikasının Sənaye və Texnologiya
Nazirliyidir. Yarışlarda beynəlxalq iştirakçıların da iştirak edəcəyi bilinir. Dünyanın
müxtəlif ölkələrindən olan iştirakçılar
texnologiya müsabiqələrinə qatılacaqlar.
Akademik tərəfdaşlar isə ADA Universiteti,
Azərbaycan Texniki Universiteti və Milli
Aviasiya Akademiyasıdır.
Festivalın məqsədi aviasiya, kosmik
sənaye və rəqəmsal iqtisadiyyat kimi
sahələrin populyarlaşdırılması, sahibkarlığın bu sahələrdə təşviq edilməsi, gənc
mühəndislərin festival çərçivəsində təşkil
olunan müsabiqələr vasitəsilə bilik və

 acarıqlarının üzə çıxarılması, eləcə də
b
milli texnologiyaların geniş ictimaiyyətə
təqdim edilməsidir. Bununla yanaşı,
festivalı, həmçinin gənc nəslin dizayn,
mühəndislik, ixtiraçılıq fəaliyyətinə hazırlanmasına, Azərbaycanın innovativ iqtisadiyyatı üçün intellektual potensialın qorunmasına və inkişafına yönəlmiş texniki və
texnoloji yaradıcılıq sahəsində kompleks
müsabiqə kimi də qiymətləndirmək olar.
“Teknofest” mühəndislik ixtisaslarını
gənclər arasında populyarlaşdırmaq,
tələbələrin elmi-texniki yaradıcılığını
inkişaf etdirmək baxımından da çox
əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda, festival
gənclərin yüksək texnologiyalara və
tədqiqat fəaliyyətlərinə davamlı marağının
inkişafına, onların informasiya və texnoloji mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsinə,
texniki vasitələrdən və texnoloji üsullardan
gündəlik həyatda istifadə bacarıqlarının
formalaşdırılmasına öz töhfəsini verir.
Festivalın böyük maraqla izlənəcəyi
indidən məlumdur. Belə ki, festivalda,
ümumilikdə, 200 mindən çox ziyarətçinin
(33 ölkədən 500-ə yaxın əcnəbi) iştirakı
proqnozlaşdırılır. Festival çərçivəsində
keçiriləcək müsabiqələr böyük maraqla qarşılanır. Məsələn, “Baku Skills”
müsabiqəsi iştirakçıların 3D çap texnologiyasında istifadə bacarıqlarının
təkmilləşdirilməsini hədəfləyir. Məlum
olduğu kimi, 3D çapın akademik sahələr
üzrə bir çox istifadə üsulu var: biologiya tələbələri orqanları çap edə, kimya
tələbələri 3D çap ilə molekulları öyrənə,
qrafik dizayn tələbələri 3D versiyası ilə öz
məharətlərini sərgiləyə, tarix tələbələri tarixi əsərləri çap edə və memarlıq tələbələri
də binaların 3D model dizaynını hazırlaya
bilərlər. 3D çap mahiyyətcə yaradıcıdır,
tələbələrə CAD proqram təminatından
istifadə edərək 3D çap, dizayn vasitəsilə
problemləri necə həll etmək barədə
düşünməyə fürsət verir. Təşkilatçılar
bildirirlər ki, bu müsabiqə 3D çap üzrə
həvəskarların işə başladıqlarında qarşılaşdıqları çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə
kömək edəcək.
Festival çərçivəsində keçiriləcək “Yaşıl
texnologiyalar” müsabiqəsinin də maraqla
keçəcəyi bildirilir. “Resursların qorunması
– davamlılığın açarıdır”,– deyən festival təşkilatçıları vurğulayırlar ki, bu gün
istifadə olunan texnologiyalar ətraf mühitə,
qlobal ekologiyaya və gələcək nəsillərin
sağlamlığına təhlükə yarada bilər. Əlbəttə,
hazırda təbii sərvətlərin ehtiyatlı istifadəsi
və gələcək nəsillərə ötürülməsini təmin
edə bilən uyğun layihələr dəstəklənir
və bu baxımından “Yaşıl texnologiyalar” müsabiqəsində bərpa olunan enerji
mənbələrindən istifadə etmək, bərpa
olunan enerji mənbələrinin həssaslığını
artıracaq texnologiyaları aşkarlamaq və
istifadəsində müasir texnologiyalarının
təkmilləşdirilməsi, sıfır tullantı hədəfinin
həyata keçirilməsini asanlaşdıracaq
texnologiyaların aşkar edilməsi məsələləri
diqqət mərkəzində saxlanılacaq. Bütün bunlar sənaye sahəsində enerji
səmərəliliyini artırmaq baxımından böyük
əhəmiyyət əhəmiyyət daşıyır.
Təşkilatçılar “TEKNOFEST
Azərbaycan” Festivalı çərçivəsində “Smart
Qarabağ” Hakatonu müsabiqəsi üzrə
Azərbaycandan 131 nəfərin beynəlxalq
tədbirdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçdiyini bildirirlər. Azərbaycan

vətəndaşları ilə yanaşı, “Smart Qarabağ”
Hakatonunda iştirakla bağlı Türkiyə Respublikasından 57 müraciətin daxil olduğu
da qeyd edilir.
Belə bir müsabiqənin keçirilməsi
Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyəti var,
çünki hazırda azad edilmiş ərazilərdə
“ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” layihələri
həyata keçirilir. “Bir şəhəri nə ağıllı
edir?” sualına cavab axtaran təşkilatçılar
bildirirlər ki, ümumilikdə, “ağıllı şəhər”
“şəhər daxilində olan əməliyyatları daha
yaxşı başa düşmək, onları idarə edə
bilmək və məhdud resursların optimallaş-

dırılması” kimi şərhləndirilir. Bununla yanaşı, “ağıllı şəhər” əməliyyat səmərəliliyini
artırmaq, məlumatı ictimaiyyətlə bölüşmək
və daha keyfiyyətli dövlət xidmətləri
və vətəndaşların rifahını təmin etmək
üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi kimi
qiymətləndirilir. Buna görə də, Qarabağın
dirçəliş proqramında yaxından iştirak
etmək istəyən və “ağıllı şəhər” konsepsiyasına dair innovativ layihələri olan
tələbələr, startaplar və sahibkarlar üçün
“TEKNOFEST” Aerokosmik və Texnologiya Festivalı çərçivəsində unikal təqdimat
imkanı yaradılır. “Əşyaların interneti”,
bulud texnologiyaları, süni zəka, maşın
öyrənməsi və digər aparıcı texnologiyaları
özündə cəmləşdirən “ağıllı şəhər” konsepsiyası üzrə keçiriləcək “Smart Qarabağ” Hakatonu təhsil, kənd təsərrüfatı,
nəqliyyat, ev təsərrüfatı, enerji sərfiyyatı,
su sərfiyyatı, ətraf mühit və təhlükəsizlik
sahələrini əhatə edir. “Smart Qarabağ”
Hakatonunda müvafiq sahələr üzrə
ən səmərəli həll yollarını təqdim edən
gənclərə pul mükafatları da təqdim olunacaq.
Festival çərçivəsində “Take Off
Baku” adlı beynəlxalq startap sammiti də
keçiriləcək. Bu sammit Azərbaycan startaplarının qlobal inteqrasiyasına dəstək
istiqamətində beynəlxalq ekspertlər, mentorlar, investorlar və Vençur fondlarla birgə
əməkdaşlıq üçün əlverişli mühit formalaşdıracaq. Sammit çərçivəsində yerli və
beynəlxalq tərəfdaşlardan ibarət münsiflər
heyəti 50 startap arasından yarımfinal və
final mərhələsinin qaliblərini seçəcəklər.
Bundan başqa, “Take Off Baku” startap
sammitdə startapçılara təqdimatla çıxış
etmək, B2B formatda görüşlər keçirmək və
panel müzakirələrdə iştirak etmək imkanları yaradılacaq. “Planer” adlı müsabiqənin
isə gənclərin təyyarə modeli hazırlaması-

na və təyyarə konstruktoru qabiliyyətinin
inkişafına yönəldildiyi bildirilir. İştirakçılara əfsanəvi “ASW 28” planerinin
dəqiq surətinin yığılması, ona elektron
sistemlərin, naviqasiya sistemlərinin, xüsusi kameralar və qurğuları göyərtə yükü
şəklində əyləncəli, yarı peşəkar müsabiqə
təklif olunur. Bütün bu proses iştirakçılardan hər qrama qədər həllərin dəqiqliyinə
diqqət yetirməyi tələb edəcək, eləcə də
təyyarənin dizaynını necə düzəltməyi, bort
avadanlığı və telemetriyanı başa düşməyi,
proqramlaşdırmağı və avtonom uçuş
yaratmağı, həmçinin müxtəlif sensorlar və
faydalı kameralar vasitəsilə uçuş zamanı
ərazi məlumatlarını toplamağı öyrədəcək.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Ikinci
Qarabağ müharibəsində Azərbaycan
fəal şəkildə pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə etdi. Azərbaycan Ordusu
tabeliyində olan müasir silahları tətbiq
etməklə döyüşlərin ilk saatından başlayaraq, düşmənə ağır zərbələr endirdi.
Düşmənin çoxlu sayda texnikasını, artilleriya sistemini, ilk olaraq hava hücumundan
müdafiə sistemini məhv etdi. Bununla
yanaşı, hücum dronlarının istifadəsinin
miqyası və intensivliyi baxımından
Azərbaycanın yürütdüyü əməliyyat dünya

tarixinə yenilik kimi düşdü. Döyüş meydanında belə miqyasda dronlardan istifadə
edilməsi canlı qüvvə itkisinin də minimuma
endirilməsinə şərait yaratdı. İkinci Qarabağ
müharibəsində Azərbaycan hərbçilərinin
yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirməsi,
PUA-ların Qarabağda mükəmməl tətbiqi
barədə dünya mətbuatında geniş işıqlandırıldı. Həmin xarici məqalələrdə
Vətən müharibəsində Türkiyə istehsalı
olan zərbə dronlarının (“Bayraktar TB2”),
İsrail istehsalı olan kamikadze dronların (“HAROP”) çoxunun təəccübünə
səbəb olduğu vurğulandı. Yazılarda digər
münaqişələrdən fərqli olaraq, Qarabağda
PUA-ların “Yer-Yer” sinfinə aid olan artilleriya və raket sistemləri ilə koordinasiya
şəklində tətbiq edilməsi də bildirildi. Hərbi
ekspertlər də xüsusi olaraq Azərbaycan
hərbçilərinin göstərdiyi peşəkarlıq
nəticəsində Ermənistan tərəfinin ağır
itkilər verdiyini vurğuladılar. Bu mənada
festival çərçivəsində keçiriləcək “Planer”
müsabiqəsi Azərbaycan üçün xüsusi
əhəmiyyət daşıyır.
Bir sözlə, Bakı növbəti möhtəşəm
tədbirə evsahibliyi edəcək. Dörd gün
ərzində keçiriləcək festivalda həm
Azərbaycan, həm də Türkiyənin texnoloji
yenilikləri təqim olunacaq. Azərbaycanda
texnologiyaların inkişafının prioritet
məsələlərdən biri olduğunu nəzərə alsaq, o zaman qeyd etmək olar ki, “TEKNOFEST Azərbaycan” Festivalı gənclərin
texnologiyaya marağının artırılması
baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bu, eyni zamanda, Azərbaycanın texnoloji biliklərinin daha geniş müstəvidə
müzakirə olunmasına və yayılmasına
zəmin yaradacaq.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”
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alqımız bu gün öz tarixinin ən məsul dövrlərindən birini
yaşayır. Yer üzündə yeni bir nizamlanma gedir. Uzun müddət
bəşəriyyətin xilası kimi görünən dəyərlərin bir çoxu öz əvvəlki
mahiyyətini itirməkdə, yeni dəyərlər sistemi formalaşmaqdadır.
Belə bir zamanda hər bir xalqın gələcək taleyi indiki dövrdə atdığı
addımlardan, öz potensialını nə səviyyədə üzə çıxarmasından,
dünyanın qabaqcıl, mühüm təcrübələrindən, nailiyyətlərindən nə
dərəcədə istifadə etmək bacarığından çox asılıdır.
Artıq tarixi təcrübə, məntiq onu
təsdiq edir ki, o xalqlar öz gələcəkləri
üçün daha etibarlı fundament yaradırlar ki, onlar elmin, elmi kadrların imkanlarından daha səmərəli
istifadə edir, öz mədəniyyətlərinin,
mənəvi sərvətlərinin potensialının

SSRİ – nin olduqca nüfuzlu,
mühüm bir elm mərkəzi olan Elektron
Sənayesi Nazirliyinin Ümumittifaq
Elmi-Tədqiqat “FONON” İnstitutunda
əmək fəaliyyətinə başlayan Ələddin
müəllim ciddi bir alim kimi tanındı.
İnstitutda “Riyazi modelləşdirmə”

və bilavasitə işirakının hesabına
mümkün olmuşdur.
Ciddi elmi fəaliyyəti hesabına Ələddin müəllim daim diqqət
mərkəzində olmuşdur və bu, ona
müxtəlif sahələrdə mühüm vəzifələr
tutmağa, yeni elmi uğurlar qazanmağa imkan yaratmışdır. 1994-95-ci
illərdə Rusiya ilə ABŞ-ın birgə
yaratdığı “Green Star İnternational” şirkətində baş direktorun elm
və istehsalat işləri üzrə müavini,
1995-1996-cı illərdə Moskvanın
Zelenoqrad şəhər Orta və Kiçik
Biznes Müəssisələri Assosiasiyasının
direktoru vəzifəsində işləyərkən ciddi
uğurlara nail oldu. Ələddin müəllim
1996-cı ildən etibarən Moskva Dövlət
Biznesi İdarəetmə Akademiyasında (MDBİA) ali və tətbiqi riyaziyyat

tamamilə başqa bir mühitdə, elmlə,
təşkilati işlərlə ciddi şəkildə məşğul
olan başqa bir insan tanımıram
ki, öz ana dilində Ələddin müəllim
qədər səlis danışıb – yaza bilsin,
doğma Azərbaycanını sevsin, onun
tarixini, milli-mədəni dəyərlərini
bilsin, gözəlliklərini duysun, qəlbində
gəzdirsin, onları təbliğ etsin. Öz
milli musiqimizə, aşıq sənətinə və
poeziyasına, folklorumuza, adətənənələrimizə bu qədər bağlı ola bilsin. Hətta qardaş Türkiyəyə gedənlər
belə əksəriyyəti 2-3 ildən sonra qarışıq sözlərlə danışır, yazanda səhvlərə
yol verirlər. Təsadüfi deyil ki, Ələddin
müəllim Vətəndən kənarda yaşadığı uzun illər boyu Nəbi Xəzrinin bu
poetik misralarını dönə-dönə təkrar
etməkdən yorulmadığını deyir:

Qəlbində Vətən sevgisini
yaşadan elm fədaisi

hərəkətə gətirilməsində elmin
köməyindən daha çox bəhrələnirlər.
Bunu intensiv inkişafda olan bir
çox ölkələrin təcrübəsindən aydın
görmək olar. Elə bir təbii sərvətləri
olmayan Sinqapur indi öz sürətli
inkişafı, hərtərəfli tərəqqisi ilə hər
kəsdə heyrət doğurur. Ölkəmizin
möhkəm özüllər yaratmaq, sürətli
inkişaf edərək gələcəkdə dünyanın
ən qabaqcıl ölkələri sırasında yer
tutmaq üçün olduqca böyük imkanları
var. Vətənimiz bir vaxtlar yer üzünün
inkişafına yön vermiş Bəhmənyar,
Nizami, Sührəverdi, Tusi kimi onlarca alimlər yetirmişdir. Elə tək ötən
əsrdə Y. Məmmədəliyev, H. Abdullayev, L. Zadə, Ə. Cavan, K. Kərimov,
A. Çayxorski, A. Mirzəcənzadə, R.
Əliyev kimi dünya şöhrətli alimlərimiz
böyük elmi nailiyyətlər qazanmışlar.
Bu estafet davam etməkdədir. İndi
həm ölkəmizdə, həm də xaricdə
fəaliyyət göstərən alimlərimiz müasir
elmin inkişafında olduqca əhəmiyyətli
rol oynamaqdadırlar. Ölkəmizin
elm aləmində nüfuzunu qaldıran
alimlərimizdən biri də bu günlərdə
75 illik yubileyini qeyd etdiyimiz,
dünya okeanı və kosmik fəzanın
tədqiqatlarında, dəniz seysmik
kəşfiyyatı, elektron, müdafiə və tibb
sənayesində istifadə olunan cihazların və aparatların yaradılmasında dalğa və rəqs proseslərinin öyrənilməsi
üçün riyazi modellərin və metodların
yaradılması sahəsində yüksək elmi
nailiyyətlər qazanmış hörmətli professorumuz Ələddin Allahverdiyevdir.
Ələddin müəllimi mən hələ
1966-cı ildən, tələbəlik illərindən
tanıyıram. O zaman mən Azərbaycan
Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsində birinci kursda
oxuyurdum, Ələddin müəllimsə üçüncü kursda. Elə dərsə başladığımız
sentyabr ayından, necə deyərlər, bir
“od-alov olan” bu oğlanın tələbələrin,
fakültənin, universitetimizin diqqət
mərkəzində olduğuna hamımız şahid
olduq. Bu bəstəboy, gur qara saçlı
oğlan, demək olar ki, fakültəmizin
hər tərəfindən görünürdü. Əlaçı və
fəal idi. Elə bu fəallığa görə onu
fakültə komsomol komitəsinin katibi
seçmişdilər. Yaşlı nəsil bilir ki, o
zaman komsomol komitəsinin katibi
olmaq nə demək idi. Əvvəla, bu
vəzifəyə ancaq qabiliyyətli, zəkalı,
nümunəvi davranışa malik olan
gəncləri seçirdilər. Onların həm
də təhsil müəssisələrində xüsusi,
mühüm səlahiyyətləri vardı. Tədris
prosesinin daha keyfiyyətli getməsi
üçün ciddi fəaliyyət göstərirdilər. Onların tələbələri həm səfərbər etmək,
həvəsləndirmək sahəsində, həm
də hüquqlarını qorumaqda əvəzsiz
xidmətləri olurdu. Ələddin müəllim
o zaman öz fəaliyyəti ilə müsbət
mənada universitetdəki bütün komsomol təşkilat katiblərindən seçilirdi. Biz
bunu ümumuniversitet tədbirlərində
duyur və onunla fəxr edirdik.
Elə həmin dərs ilinin axırında
onu bir əlaçı tələbə kimi təhsilini
davam etdirmək üçün Moskva Dövlət
Universitetinə göndərdilər. Bu, o
zaman hər bir tələbə üçün olduqca
böyük uğur, fantastik dərəcədə bir
xoşbəxtlik sayılırdı. Həmin tələbələr
öz ölkələrinin fəxri hesab edilirdi.
Ələddin müəllim ona göstərilən bu
etimadı çox layiqli şəkildə doğrultdu.
Moskva Dövlət Universitetində də
əlaçı oldu. Ona görə də təhsili başa
vuranda onu həmin universitetin
əyani aspiranturasında oxumaq üçün
saxladılar. Bu da fövqəladə hadisə idi.
Hər əlaçı tələbəni də MDU-da saxlayıb aspiranturada oxumağı məsləhət
görmürdülər. Onun bu uğuru o dövrdə
xalqımızın mühüm uğurlarından biri
idi. Tezliklə aspiranturanı da vaxtında bitirib nəzəri və tətbiqi mexanika
sahəsində SSRİ – nin ən gənc və
istedadlı alimlərindən biri oldu.

şöbəsinin müdiri vəzifəsinə yüksəldi.
Bu da xalqımızın bir mühüm uğuru
idi. Mən də o zamanlar Moskvada
əyani aspiranturada oxuyurdum.
Elmi – tədqiqat institutlarında müxtəlif
vəzifələrdə, o cümlədən şöbə müdiri
xeyli erməni olsa da azərbaycanlının
belə bir mövqedə olması nadir
hadisələrdən idi. Ötən əsrin axırlarından başlayaraq, o, artıq elm aləmində
həssas mexanizmlərin yaradılması
sahəsində istedadlı bir alim, perspektivli professor kimi tanınırdı. Ələddin
müəllim bir sıra beynəlxalq, ümumittifaq elmi konfrans, simpozium və
qurultaylarda 60-dan çox, o cümlədən
12 sifarişli, plenar məruzələrlə çıxış
etmişdir. Onun elmi rəhbərliyi altında
azərbaycanlılar da olmaqla xeyli alim
komandası yetişmişdir.
Ələddin müəllimin ixtiraları,
elmi əsərləri, ideyaları elektron
(xüsusilə mikro və akustoelektronikada), müdafiə və tibb sənayesi
müəssisələrində, dünya okeanının və
kosmik fəzanın tədqiqatında (sualtı
qayıqlarda və tədqiqat gəmilərində,
süni peyklərdə və kosmik gəmilərdə)
geniş miqyasda istifadə olunmaqdadır. Professor Ələddin Allahverdiyevin
adları çəkilən sahələrdə əldə etdiyi bir
neçə mühüm elmi nəticələrini xüsusi
qeyd etmək lazımdır. O, əvvəlcədən
müəyyən olunmuş, xüsusi tələb olunan ayrı-ayrı fiziki xarakteristikalara,
minimum kütləyə və ya həcmə malik
olan, pyezoelektrik ötürücülərin optimal formasını müəyyən etmək kimi
texniki nöqteyi-nəzərdən çox mühüm
olan məsələni nəzəri cəhətdən həll
edən ilk alimdir. Bu tipli məsələlərin
uğurlu həllinə, o, riyaziyyatda məşhur
olan Pontryaginin maksimum prinsipini ilk dəfə tətbiq etməklə nail
olmuşdur. Bu məsələlərin həlli kosmik
obyektlərdən müvafiq elmi sahələrin
mütəxəssislərini maraqlandıran vacib
elmi-texniki məlumatların uçuşları
idarəetmə mərkəzinə verilməsi üçün
pyezoelektrik ötürücülərin yaradılmasında xüsusi rol oynamışdır. Onun
elektroelastiqiyyət nəzəriyyəsinin iki
və üçölçülü dinamika məsələlərinin
həllinə ümumiləşmiş variasiya
prinsipi əsasında sərhəd və sonlu elementlər metodlarını ilk dəfə
uğurla tətbiq etməsi pyezoelektrik
elementlərin rabitəli rəqslərinin
çoxsaylı məsələlərinin həllinə uğur
gətirmişdir. Disk formalı pyezokeramik membranlarda “kənar effekti”nin
mövcudluğunu da nəzəri cəhətdən
ilk dəfə professor Ələddin Allahverdiyev aşkar etmişdir. O, SSRİ – nin
müdafiə sənayesi sahəsində çox
mühüm əhəmiyyət daşıyan, yuxarıda
adını çəkdiyimiz “FONON” İnstitutunda uzun illər boyu riyazi nəzəriyyə
sahəsində aparıcı rol oynamışdır. Müasir texnikanın müxtəlif sahələrində
xüsusi əhəmiyyət daşıyan bir sıra
texniki problemlərin həlli məhz onun
riyazi təfəkkürünün, məsləhətlərinin

kafedrasının müdiri və professoru
vəzifələrində çalışmış, 1997-1999-cu
illərdə həm də iqtisadiyyat və menecment fakültəsinin dekanı olmuşdur. 2000-ci ildən isə həmin akademiyanın birinci, tədris-metodika
işləri üzrə prorektoru vəzifəsində
çalışmışdır. Bu illər ərzində ali və
tətbiqi riyaziyyat (riyaziyyatın iqtisadiyyatda və menecmentdə tətbiqinə
aid) sahələrinə həsr olunmuş xeyli
monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitləri
hazırlayıb nəşr etdirmişdir. O, məxfi
elmi-texniki işləri də daxil olmaqla
450-dən çox əsərin müəllifidir.
Bu illər ərzində o, eyni zamanda,
Rusiya Federasiyası Ali Məktəblərinin
Təhsil üzrə Prorektorları Şurasının,
Moskva şəhəri Təhsil Departamentinin Koordinasiya Şurasının, MDBİAnın Elmi Şurasının üzvü, həmin akademiyanın Tədris-Metodika Şurasının
sədri vəzifələrini də yerinə yetirmişdir.
İndiki vaxtda “MİET” Milli Tədqiqat
Universitetində professor, tədris işləri
üzrə prorektor müavini, tədris prosesinin keyfiyyəti sahəsinin rəhbəridir.
Ələddin müəllimin elmi-pedaqoji fəaliyyəti dəfələrlə beynəlxalq
səviyyədə yüksək nüfuza malik mükafatlara layiq görülüb. Məmnuniyyətlə
o mükafatların bir neçəsini burada
qeyd etmək istərdim: “Moskvanın
850 illiyi” dövlət medalı, Ümumrusiya Sərgi Mərkəzinin qızıl medalı,
“M.V. Lomonosov adına MDU-nun
250 illiyi” yubiley medalı, 1975, 1977
və 1980-ci illərdə Sov.İKP MK-nın,
SSRİ Nazirlər Sovetinin, Həmkarlar
İttifaqı və ÜİLKGİ MK-nin təsis etdiyi
“Əməkdə fərqlənməyə görə” döş
nişanları, “Rusiya Federasiyasının
ali peşə təhsilinin fəxri işçisi” adı və
döş nişanı, 4 il dalbadal (2001-2004)
Moskva hökumətinin təhsil sahəsində
elm və texnologiyalara dair təsis etdiyi “Moskva Qrantı” müsabiqəsinin laureatı və pul mükafatları... Tibbi texnikanın inkişafında xüsusi xidmətlərinə
görə Ümumittifaq Elmi Tibbi-Texniki
Cəmiyyətinin Mərkəzi İdarəsi Rəyasət
Heyətinin baxış-müsabiqəsinin qalibi
diplomu (həmmüəllifləriylə birgə
hazırladığı pyezokeramik ötürücü
süni orqanların yaradılmasında uğurla
tətbiq olunmuşdur), SSRİ-nin və Rusiya Federasiyasının digər çoxsaylı
fəxri fərmanları və diplomları ilə təltif
edilib.
Professor Ələddin Allahverdiyev
2019-cu ildə iki, olduqca nüfuzlu
mükafatla, Rusiya Elmlər Akademiyasının nəzəri və tətbiqi mexanika üzrə
Milli Komitəsinin görkəmli alim-mexanik, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı,
akademik, professor, fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru, 4 Lenin ordeni laureatı, bir neçə Dövlət mükafatı laureatı Xəlil Raxmatulin adına, Rusiya
Kosmonavtika Federasiyasının təsis
etdiyi Sosialist Əməyi Qəhrəmanı,
general-leytenant, Lenin mükafatı
laureatı, professor, texnika еlmləri
doktoru, Kosmik Proqramlar üzrə
Dövlət Komisiyasının sədri Georgi
Tyulin adına medallarla təltif olunub.
Ələddin müəllim həm də gözəl ailə
başçısı, valideyn kimi də nümunəvi
insandır. Xalqımızı o uzaq ellərdə
olduqca layiqli şəkildə bir xanım, alim
kimi tanıdan, M.V.Lomonosov adına
MDU-nun məzunu, kimya elmləri
namizədi Məhsəti xanımla birlikdə
boya-başa çatdırdıqları oğlu Toğrul
bəy və qızı Aytən xanım hər zaman
– həm orta məktəbdə, həm də ali
məktəbdə dərs əlacısı olmuş, oxuduqları universitetləri qırmızı diplomla
bitirmişlər. İndi hər ikisi öz sahələrinin
yüksək səviyyəli mütəxəssisləridir.
İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
olan Toğrul bəy Niderlandda məşhur
“Eurasian Resources Group” kompaniyasında icraçı direktoru, Aytən xanım Qətərin paytaxtı Dohada plastik
cərrah işləyirlər.
Ələddin müəllim artıq 54 ildir
ki, Azərbaycandan kənarda yaşayır. Uzun illər Vətəndən uzaqda,

Könül ayrılmayır öz baharından,
İlham baharından, söz baharından.
Deyirəm, Vətənin bircə qış günü,
Yaxşıdır qürbətin yüz baharından.
Ələddin müəllim Azərbaycan
poeziyasını dərindən bilir. Onunla
söhbəti Dədə Qorquddan, Nizamidən,
Nəsimidən, Füzulidən başlayıb, bütün
görkəmli söz adamlarımıza, Aşıq Alıya, Aşıq Ələsgərə, Səməd Vurğuna,
Rəsul Rzayadək davam etmək, sonra
ən gənc şairlərimizə qədər keçmək
olar. Hər birinin yaradıcılığı haqqında çox samballı fikirlər eşitmək olar.
Ələddin müəllim özü də ilk gənclik
illərində şeirlər yazıb. Bu şeirlər
mərkəzi qəzetlərdə də dərc olunub.
Amma sonradan müxtəlif səbəblər
üzündən nadir hallarda qələmə əl
atıb.
Onunla aşıq musiqisinin, muğamın ən incəliklərinə qədər təhlillər
aparmaq, klassik Qərb musiqisinin
dərinliklərinə getmək olar. Üzeyir
Hacıbəylini sonsuz məhəbbətlə sevir.
Ələddin müəllim saz, qara zurna, qarmon musiqi alətlərində çalınan oyun
havalarımızın sədaları altında yaşının
bu çağında da çox gözəl rəqs edir.
Doğrudur, hər kəs öz doğulub, boyabaşa çatdığı yerləri sevir, tez-tez
xatırlayır. Amma Ələddin müəllimin
Göycəyə məhəbbəti tamamilə
özgə bir məhəbbətdir, müqəddəs
məhəbbətdir. O Göyçədən danışanda
sanki dua oxuyur, ibadət edir. O torpağın dağından-daşından, havasından-suyundan, doğulduğu Kəsəmən
kəndindən, o yerlərin camaatının
mehribanlığından, Oğuz ruhundan elə
bir həyacanla danışır ki! Özünün “A
Göyçə” şerində yazdığı kimi:
Cismim qucağından uzaq olsa da,
Hicran qəm sazında hava çalsa da,
Ələddin yad eldə yuva salsa da,
Daim səninlədir könlüm, a Göyçə,
Səndən başlayıbdır talem, a Göyçə!
Bu ilin əvvəlində o, məni əsasən
göyçəlilərin iştirak etdiyi, Aşıq
Ələsgərin 200 illik yubileyi ilə bağlı
yaradılmış “Dədə Ələsgər Ədəbi
Məclisi” nə dəvət etdi. Buna görə ona
minətdaram. Məclisdə mən həqiqətən
də Göyçə əhalisinin, Aşıq Ələsgərin,
aşıq poeziyasının, xalqımızın müdrikliyinin ruhunu hiss edirəm. Göyçəni
daha yaxından tanıyıram. Əvvəldən
də bilirdim, indi daha çox hiss edirəm
ki, Göyçə yer üzünün ən gözəl, ən
müqəddəs məkanlarından biridir. Bu
yerlərdə Misgin Abdal, Ağ Aşıq Allahverdi, şair Məmmədhüseyn, Ustad
Aşıq Alı, Dədə Ələsgər, Növrəs İman
kimi milli ruhumuzun memarlarının
yetişməsi, ötən əsrdə Aşıq İmran,
Aşıq Müseyib, Aşıq Qara, Aşıq Hacı,
Aşıq Rza kimi aşıqların təmsil etdiyi
Göyçə Aşıq məktəbinin formalaşması
təsadüfi deyil ki! İnsan bədənində hər
orqanın öz funksiyası var. Bir xalqın
da yaşadığı məkanların hər birinin öz
qüdrəti, öz əhəmiyyəti var. Qarabağ
muğamın beşiyi olduğu kimi, Göyçə
də aşıq musiqimizin beşiyidir. Milli ruhumuzun öz oksigeninin axıb gəldiyi
bir yerdir. Orada əsrlər boyu yaşayan baba-nənələrimizin müqəddəs
ruhlarının dolaşdığı məkandır.
Göyçə də Qarabağ, Şuşa qədər bir
məbədgahımızdır. Ona görə də o
yerlərin düşmən caynağında qalmasına heç cür yol verməməliyik. Bu
gün Ələddin müəllim dünya elmində
xüsusi nüfuzu olan elm fədaisi olmaqla bərabər, doğma Göyçəsinin ən
hörmətli, hamı tərəfdən qəbul edilən
ağsaqqallarından biridir. O bu ağsaqqallıq missiyası ilə də Göyçə torpaqlarının qaytarılması, Göçə mədəni
irsinin layiqli şəkildə təbliği, inkişafı
üçün əlindən gələni edir.
Professor Ələddin Allahverdiyevi
75 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən
təbrik edir, ömrünün davamının uzun,
sağlam, yeni uğurların fərəhi içində
keçməsini arzulayıram!

Əhməd QƏŞƏMOĞLU

“Qarabağ zəfəri mənim 30 illik arzum olan
Şuşada Pənahəli xan abidəsinin
ucaldılmasına zəmin yaratdı”
Redaksiyamızın qonağı tarixi qəhrəmanların
heykəllərini yaradan sənətkardır

“...Güman ki, çox adamın yadındadır, ermənilərin uzun müddət davam edən
məkrli planlarından xəbərdar olan ulu öndər Heydər Əliyev hələ ötən əsrin 70-80-ci
illərində Qarabağın, xüsusən, Şuşanın inkişafı, oradakı milli-mənəvi sərvətlərimizin
qorunması istiqamətində çoxsaylı addımlar atmışdı. Həmin addımlardan biri də
Qarabağın ilk xanı olmuş Pənahəli xan Cavanşirin memorial abidəsinin ucaldılması
təşəbbüsü idi.
Məhz o böyük liderin
tövsiyəsi ilə Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Sovetinin 7 aprel 1985-ci il tarixli
qərarına əsasən, abidənin
ucaldılması işlərinə başlanılmışdı. Sonra respublikamızda və SSRİ-də vəziyyət
mürəkkəbləşmiş, nəhayət,
1990-cı ilin dekabrında həmin
abidənin hazırlanması rəsmi
şəkildə mənə tapşırılmışdı.
Sonrakı proseslər məlumdur.
Erməni fitnəkarlıqları işğalçı
müharibə ilə davam etdi və
ərazilərimizin əldən getməsi,
Şuşanın işğalı ilə nəticələndi...

Yəni mən görkəmli memar,
akademik Mikayıl Hüseynovla
birlikdə hazırladığım Pənahəli
xanın abidəsinin eskizdən
reallığa çevrilməsini otuz
ildən çox gözləməli oldum.
Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi
rəşadətli Azərbaycan Ordusu
mənim otuz illik arzumun reallaşmasına zəmin yaratdı.”
Bu fikirləri redaksiyamızın
qonağı, tanınmış heykəltaraş
Cümşüd İbrahimli səsləndirdi.
Xatırladaq ki, vətənpərvərlik
və qəhrəmanlıq mövzulu
çoxsaylı əsərlərin müəllifi
olan sənətkarın hazırladığı
heykəllər ölkəmizin Lənkəran,
Xaçmaz, Gədəbəy, Yardımlı
və Tərtər şəhərləri ilə yanaşı, İrkutskda, Dağıstanda və
Gürcüstanda da meydanları
bəzəyir.
Cümşüd İbrahimli 1941-ci
il mayın 28-də Gürcüstanın
Marneuli şəhərində anadan olmuşdur. 1962-ci ildə
Gəncə İnşaat Texnikumunu, sonra Tbilisi Rəssamlıq
Akademiyasının Monumental
heykəltəraşlıq fakültəsini bitirmiş, 1974-cü ildə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət
İnstitutunun aspiranturasına
qəbul olunmuşdur. “Sovet
Azərbaycanının portret
heykəltəraşlığı” adlı dissertasiya mövzusu ilə yanaşı,
SSRİ Rəssamlıq Akademiyası
nəzdində fəaliyyət göstərən
ikinci aspiranturaya qəbul
olunmuşdur. 1978-ci ildə
məşhur bəstəkar və dirijor
Niyazinin obrazı üzərindəki
geniş hesabat işi ilə aspiranturanı bitirmişdir. Misdən
hazırlanmış, hündürlüyü 2
metrdən çox olan həmin
əsər hazırda Maestronun Ev
Muzeyində saxlanılır.
Mütəxəssislər qeyd edirlər
ki, Cümşüd İbrahimli indiyə
qədər 50-yə yaxın sənət və
monumental əsərin müəllifidir.
Belə əsərlərdən “İmadəddin
Nəsimi”, “Niyazi”, “Cəvahirləl
Nehru”, “İndira Qandi”, “Koroğlu”, “Şah İsmayıl Xətai”,

“Qaçaq Kərəm”, “Pənahəli
xan”, “Rəşid Behbudov”,
“Zeynalabdin Tağıyev”,
“Nəsirəddin Tusi”, “Yusif
Məmmədəliyev”, “Babək”... və
başqalarını misal göstərmək
olar.
Ancaq biz redaksiyamızın qonağı olan tanınmış heykəltaraşdan
“Pənahəli xan”, “Nuru
paşa” və azərbaycanlı
gənclərin Baykal –Amur
Magistralının tikintisində
göstərdiyi fədakarlığı Nizami
Gəncəvinin Fərhad obrazı
ilə eyniləşdirmiş – Ulkan
şəhərciyində ucaldılmış
–“Fərhad” abidələri barədə
danışmasını xahiş etdik.
– Mən bütün yaradıcı həyatımı xalqımın
qəhrəmanlarının sənətdə
tərənnümünə sərf etmişəm”
– iftixarı ilə söhbətə davam
edən sənətkar dedi ki, ötən
əsrdə Şuşada Pənahəli
xanın abidəsinin ucaldılması
kimi məsul vəzifənin mənə
tapşırılmasından nə qədər
sevinmişdimsə, həmin işin
otuz il ləngiməsi də bir o
qədər sarsıdıcı idi. Ancaq
Allaha şükürlər olsun ki, indi
Qarabağımız da azaddır,
Şuşa da öz doğmalarını
qəbul edir, “Şuşa ili” kimi
tarixi sənəd də qüvvədədir.
Bu gözəl şəhərimizin 270
illiyinin təntənəli surətdə qeyd
edilməsi barədə sərəncam
da verilmişdir. Yəni mənim
Pənahəli xanın xatirəsinə
hazırladığım abidə kompleksinin üzünə Günəş doğa
bilər. Bir məqamı da xatırladım ki, heykəldə Pənahəli
xanın muzeydə saxlanılan
xan toppuzunun formasından
da istifadə edilib ki, bu da
cənab Prezidentin 44 günlük
müharibə günlərində dediyi
“dəmir yumruq” ifadəsinin
maddiləşdirilmiş nümunəsi
kimi qəbul edilə bilər.
O ki qaldı, sizin bəyən
diyiniz “Nuru paşa” heykəlinə,
xatırladım ki, 2018-ci il
sentyabrın 15-də Azərbaycan
paytaxtının Azadlıq

 eydanında Bakı şəhərinin
m
daşnak-bolşevik işğalından
azad edilməsinin 100 illiyinə
həsr olunmuş parad keçirilirdi. Türkiyə Cümhuriyyətinin
Prezidenti, cənab Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın da iştirak
etdiyi həmin tədbirdə müzəffər
Ali Baş Komandanımız
İlham Əliyev dedi ki, yüz il
bundan əvvəl Nuru paşanın
Qafqaz İslam Ordusunun və
Azərbaycan Milli Ordusunun
birgə əməliyyatı nəticəsində
Bakı işğalçılardan azad edildi:
“Bir gündən çox davam edən
şiddətli döyüşlərdə bizim
əcdadlarımız əsl qəhrəmanlıq,
şücaət göstərmişlər. Onu
da qeyd etməliyəm ki, bu
tarixi zəfərdən iki gün sonra Azərbaycan hökuməti
Gəncədən Bakıya gəlmiş və
Bakı Azərbaycan dövlətinin
paytaxtı elan edilmişdir. Bizim
qədim şəhərimiz, Azərbaycan
xalqının qədim şəhəri Bakı
öz əsl sahibinə qayıtmışdır.
Nuru paşanın, Qafqaz İslam
Ordusunun, bütün qardaşlarımızın qəhrəmanlığı, dostluğu,
qardaşlığı unudulmazdır,
əbədidir, bizim qəlbimizdə
daim yaşayacaqdır”.
Mən “Nuru paşa”
əsərimdə məhz milyonlarla
azərbaycanlının qəlbində
yaşayan böyük sərkərdənin
tarixi obrazını yaratmağa
çalışmışam. Sənətşünasların
dediyinə görə əsər kifayət
qədər uğurludur. İndi qalır
onun paytaxtımızın münasib bir meydanında ucaldılması. Eləcə də, Türkiyə
Cümhuriyyətinin yaradıcısı
Mustafa Kamal Atatürkün
heykəli də mənim o böyük dövlət xadiminə olan
sevgimdən yaranıb.
Sənətkar əlavə etdi ki,
1985-ci ildə Uzaq Şərqin
İrkutsk vilayətinin Ulkan
şəhərciyində ucaldılmış
altı metr hündürlüyündə
olan “Fərhad” abidəsi
Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” əsərindəki
Fərhadın güc, qüdrət
və əzmkarlığının müasir
dövrümüzdəki təcəssümüdür.
Bu heykəl öz sevgisi uğrunda minbir çətinliyə qatlaşaraq dağ çapan Fərhadın
müasirləşdirilmiş obrazıdır.
Həmin illər bizim gənclərimiz
həqiqətən BAM-da dağ çapırdılar.
Qonağımız sonda dedi:
“Heykəltəraşlıq mənim ömrümün mənasıdır, o, yeganə
sənətdir ki, yalnız müsbət
qəhrəmanları tərənnüm edir.
Bu, mənə yaşamaq üçün
stimul verir”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Şuşa UNESCO-nun Ümumdünya
Mədəni İrs Siyahısına ən yaxşı namizəddir
Xəbər verdiyimiz kimi Şuşada “Münaqişədən sonrakı humanitar gündəliyin inkişafı:
mədəni mühitin canlandırılması yolu ilə davamlı inkişaf” mövzusunda beynəlxalq konfrans
keçirilib. Konfransda ISESCO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malik, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası) baş katibi Bağdad Amreyev, Maltanın
UNESCO üzrə Milli Komissiyasının sədri Raymond Bondin, BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının Ali nümayəndəsi Migel Angel Moratinos iştirak edirlər.
Şuşanın adı UNESCO-nun Ümumdünya
Mədəni İrs Siyahısına salına bilər. Bu təkliflə
Raymond Bondin Şuşadakı beynəlxalq konfransdakı çıxışında deyib.
O bildirib ki, Şuşa UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs Siyahısına ən yaxşı

namizəddir: “Şuşanın gözəlliyi, landşaftı və
azərbaycanlıların buraya verdiyi əhəmiyyət
bunu bir daha sübut edir”.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Şuşada “Şuşa birliyimizin rəmzidir”
adlı dəyirmi masa təşkil olunub

Hərbi Prokurorluq:
Xidmət yerini özbaşına tərk etmiş
əsgər barəsində cinayət işi başlanıb
Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər
Məlikov Əziz Soltanpaşa oğlunun qanunsuz hərəkətləri, o cümlədən xidmət
yerini özbaşına tərk etməsi barədə toplanmış müvafiq materiallar Hərbi
Prokurorluğa daxil olduqdan sonra araşdırma aparılıb.

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2022-ci ili
Azərbaycanda “Şuşa İli” elan etməsi çərçivəsində mayın 25-də Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi (BBMM) Şuşa şəhərində “Şuşa
birliyimizin rəmzidir” adlı dəyirmi masa keçirib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbiri açan Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İcraçı
direktoru Rəvan Həsənov 28 May – Müstəqillik
Gününün Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri ilə birlikdə Şuşa şəhərində
qeyd edilməsinin əhəmiyyətini bildirib.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından danışan icraçı direktor deyib ki, bununla Azərbaycanın dərin dövlətçilik ənənələri
bərpa edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, ümummilli
lider Heydər Əliyevin də dediyi kimi, müstəqil
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir.
“O dövrdə ziyalılarımız, cümhuriyyətçilər
cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsələr də, böyük
islahatlar həyata keçirdilər. Onlar demək olar
həyatın bütün sahələrində islahatlar reallaşdırdılar. Ən mühüm məsələlərdən biri isə dövlət
rəmzlərimizin yaradılması, istiqlal bayrağımızın
dalğalandırılması idi. 1991-ci ilin oktyabrında
Azərbaycanın müstəqillik aktı qəbul ediləndə
onun Cümhuriyyətin varisi olması əsas götürüldü. Azərbaycan tarixinin vacib səhifələrindən
biri də müstəqilliyimizin bərpası ilə bağlıdır. Bu
fikirləri ulu öndər Heydər Əliyev də hər zaman
vurğulayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
qurucularına da dərin ehtiramını bildirirdi.
Bu siyasət bu gün Prezident İlham Əliyev
tərəfindən də davam etdirilir. Təsadüfi deyil ki,
2018-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
qurulmasının 100 illiyi münasibətilə ölkəmizdə
"Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan olundu”, – deyə icraçı direktor əlavə edib.
Sonra çıxış edən Prezident Administrasiyasının Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin
baş məsləhətçisi Əliheydər Zülfüqarov
Azərbaycanın nadir etnik və dini müxtəlifliyə
malik ölkə olduğunu bildirib. Deyib ki, əhalisinin
təqribən 96 faizi müsəlman olan Azərbaycanda
dini etiqad azadlığı, xalqların və fərqli konfessiyaların nümayəndələri arasında tarixən formalaşmış səmimi birgəyaşayış normaları, multikultural ənənələr, qarşılıqlı hörmət prinsipləri
mövcuddur və müasir demokratik mühitdə bu
xüsusiyyətlər daha da möhkəmləndirilib. Tarixi
keçmişə söykənən bu ənənələr bu gün “tolerantlıq”, “multikulturalizm” dediyimiz sağlam
birgəyaşayış mühitini formalaşdırıb və xalqımız onu ən qiymətli miras kimi nəsildən-nəslə
ötürüb.
Qeyd edilib ki, ümummilli lider Heydər
Əliyevin gündəmə gətirdiyi və yeni məzmunla
zənginləşdirdiyi azərbaycançılıq ideyasının
əsas prinsipi məhz xalqların və dinlərin
birgəyaşayış normalarının həyat tərzinə
çevrilməsidir.
Azərbaycanda mövcud olan milli-mədəni
müxtəliflik və etnik-dini dözümlülük mühitinin
ölkəmizi dünya miqyasında çoxmillətli, çoxkonfessiyalı və mədəniyyətlərarası dialoqun
bənzərsiz məkanı kimi tanıtdığını diqqətə
çatdıran Əliheydər Zülfüqarov deyib: “Həyati
reallığımız ölkəmizdə müxtəlif dinlərin və xalqların nümayəndələrinin qarşılıqlı dostluq, sülh
və əməkdaşlıq şəraitində yaşadığını, respublikanın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafında mühüm rol oynadığını, eyni zamanda,
Azərbaycanın taleyüklü məsələlərində yüksək
həmrəylik nümayiş etdirdiyini göstərir. Bu
mənada, parlaq Qələbə ilə başa çatan 44 günlük Vətən müharibəsi bunun ən bariz nümunəsi

kimi səciyyələnir. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bunu belə ifadə edib: “Ölkəmizdə yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri, bütün
dini konfessiyaların nümayəndələri cəsarət
göstərərək, düşmənlə vuruşaraq, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü bərpa etdilər. Bu, bizim böyük
sərvətimizdir, böyük dəyərimizdir. Çoxmillətli,
çoxkonfessiyalı Azərbaycan bu müharibədə də
özünü göstərdi. Bütün xalqların nümayəndələri
birlik göstərdilər, qəhrəmanlıq göstərdilər”.
Azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda,
o cümlədən Şuşada həyat yenidən canlandığını deyən Ə.Zülfüqarov deyib ki, erməni
vandalizminin qurbanına çevrilmiş yaşayış
məskənlərimiz, tarixi-mədəni, dini abidələrimiz
bu gün Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə təmir-bərpa edilir,
yeni obyektlərin təməli qoyulur, infrastruktur
yenidən qurulur. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun bu istiqamətdə həyata keçirdiyi misilsiz fəaliyyətlər xüsusi ilə qeyd olunmalıdır.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidentinin Katibliyinin aparıcı məsləhətçisi
Ayşə Məhərrəmova çıxış edərək, tədbirin
əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, Qarabağı
azad görmək hər bir Azərbaycan vətəndaşının
başlıca arzusu idi.
Tədbirin 28 May – Müstəqillik Günü
ərəfəsində Şuşada keçirilməsinin önəmini
vurğulayan A.Məhərrəmova Azərbaycanda
multikultural dəyərlərin tarixindən bəhs edib.
Deyib ki, Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində
müsəlman Şərqində ilk demokratik ölkə kimi dini
mənsubiyyətindən, irqindən asılı olmayaraq,
hər kəsə qapılarını açdı. Bu proses hazırda da
ölkəmizdə davam edir.
O, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin
dirçəldilməsində Prezident İlham Əliyevin,
Heydər Əliyev Fondunun və onun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın böyük payının
olduğunu bildirib. Deyib ki, məhz buna görə
həmin ərazilərdə qısa müddətdə ciddi infrastruktur layihələri icra olunub və bu proses davam
etdirilir".
Digər çıxış edənlər – Milli Məclisin deputatı
Anatoliy Rafailov, Bakı Dağ Yəhudiləri Dini
İcmasının sədri Milix Yevdayev, Talış icmasının
ağsaqqalı İmamverdi Həmidov, Azərbaycandakı
Axıska Türklərinin “Vətən” İctimai Birliyinin
sədri Xalid Xəlilov, Kürd icmasının nümayəndəsi
Zabit Məmmədov, “Samur” Ləzgi Mədəniyyət
Mərkəzinin sədri İmran Rzayev, “AzərbaycanAvar” İctimai Birliyinin sədri Məhəmməd
Nooyev, “Azərbaycan Ukrayna Konqresi” İctimai
Birliyinin sədri Yuriy Osadçenko, “Azəri” Tat
Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Elman Əhmədov,
“Buduq” Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Rafiq Abdullayev, "Azərbaycan-Bolqarıstan Dostluğunun
İnkişafına Yardım" İctimai Birliyinin sədri Mariya
Hüseynova və digər Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən dini və milli icmaların nümayəndələri
tədbir haqqında fikirlərini bölüşüb, ölkəmizdəki
bütün milli və etnik qrupların təmsilçilərinin 44
günlük Vətən müharibəsində dövlətimizin başçısının ətrafında yumruq kimi sıx birləşməsindən
danışıblar. Eyni zamanda, ölkəmizdə bütün
dinlərin və millətlərin nümayəndələrinə verilən
dəyəri yüksək qiymətləndirib, buna görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

“Su hövzələrində təhlükəsizliyin təmin
olunması” mövzusunda növbəti müşavirə
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda
Xilasetmə Dövlət Xidməti ilə FHN-in
Bakı Regional Mərkəzi Bakı şəhərinin
Sabunçu rayonunda “Su hövzələrində
təhlükəsizliyin təmin olunması”
mövzusunda müşavirə keçirib.
Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti və
rayonun aidiyyəti təşkilatlarının məsul
şəxslərinin iştirakı ilə keçirilən müşavirədə
Xəzər dənizinin Sabunçu rayonu sahillərində
Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən
təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə keçirilmiş monitorinqin nəticələri və aşkar olunmuş nöqsanlar barədə geniş məlumat verilib.
Toplantıda, həmçinin yay mövsümündə
çimərliklərdə vətəndaşların təhlükəsizliyinin
təmin olunması qaydaları, maarifləndirmə işinin

vəziyyəti, həyata keçirilən təhlükəsizlik tədbirləri
ilə bağlı da məlumat verilib, mövzu ətrafında
geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

“Xalq qəzeti”

“Bakı Tikinti Quraşdırma” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
11 iyul 2022-ci il saat 10.00- da “Bakı
Tikinti Quraşdırma” ASC səhmdarlarının
növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər :
1. 2021-ci ilin illik hesabatı və maliyyə
hesabatlarının təsdiq edilməsi.
2. Cəmiyyətin nizamnaməsinə əlavələr
və dəyişikliklərin edilməsi.
3. Seçkili orqanların yenidən formalaşdırılması.

4. Digər məsələlər.
Müzakirəyə verilmiş məsələlərə aid
sənədlərlə tanış olmaq üçün həftənin
I-V günləri saat 10.00-dan 13.00-dək
cəmiyyətin icra orqanına müraciət etmək
lazımdır.
Əlaqə telefonu- 070 – 560 – 05 – 06.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,
Ə.Qayıbov küçəsi 10 X.

Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, araşdırma
nəticəsində Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 333.2-ci (Müddətli
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusunun və
ya hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı
təhsil müəssisəsinin kursantının hərbi hissəni
(hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı
təhsil müəssisəsini) və ya xidmət yerini
özbaşına tərk etməsi və ya üzrlü səbəblər
olmadan hərbi hissəyə (hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsinə)
və ya xidmət yerinə vaxtında gəlməməsi on
gündən artıq, lakin bir aydan çox olmayaraq
törədildikdə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün
tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək.
Bildirilir ki, yol hərəkəti qaydaları əleyhinə
müvafiq inzibati xətaların törədilməsinə dair
kütləvi informasiya vasitələrində və sosial
şəbəkələrdə yayılmış görüntülərlə əlaqədar

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
9 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına 9 yoluxma faktı qeydə alınıb, 5 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

qanunauyğun tədbirlərin görülməsi qanunvericiliyin tələblərinə əsasən aidiyyəti qurumlar
tərəfindən təmin olunur.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, indiyədək ölkədə ümumilikdə 792 min 732
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən
edilib, onlardan 782 min 969 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
9 min 710 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 53 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi
ilə əlaqədar 3 min 290, bu günə qədər isə ümumilikdə 6
milyon 880 min 431 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

Bədbinlik, yoxsa depressiya?

Onun sözlərinə görə, belə insanlar
əzizlərinin ifadələrini, fikirlərini daim
təkrarlamağa meyilli olurlar: “Bu cür
olduğu təqdirdə də onlar üzləşdiyi
hallara özünəməxsus şəkildə cavab
verirlər. Hansı aspektdə tərbiyə alırlarsa, o tərbiyənin təsiri ilə də yaşayırlar. Əgər onlara bu həyat göyqurşağı
qədər pozitiv mənada görünürsə,
üzləşdikləri neqativ məqamlarda
zərər çəkdiklərini düşünürlər. Çünki
onların fikrincə, bu hallar olmamalıdır.
Elə düşünürlər ki, hər şeyi yaxşı, sağlam tərzdə görməlidirlər. Çətinliklərlə

Depressiyaya irsi amillər təsir göstərir. Bu, insanda həyatı
boyu düşdüyü situasiyalara verdiyi reaksiyanın təsiridir. İnsan
böyüdüyü, boya-başa çatdığı mühitdə baş verənləri, ailədəki
qarşılıqlı münasibətləri, ümumiyyətlə, öz doğmalarını özünə
proyeksiyalayır. Bu məcrada fərd valideynlərinin və ya digər
doğma insanların davranışlarını, sanki, sərgiləmiş olur.
Bu fikirləri “Xalq qəzeti”nə açıqlamasında psixoloq Gülər
Məmmədova bildirdi.
üzləşmək istəmədiklərini fikirləşdikcə,
bunlardan imtina etmək istəyir və
qarşılaşdıqda isə narahatlıq hissi
keçirirlər.
Hər bir şəxsin həyatı qavraması
özünəməxsus formadadır. Yaşına,
təfəkkür potensialına uyğundur. Nə
qədər insanın daxilində həyati bilgilər
varsa, o, həyatı o qədər qavrayır və
dərk edir. Ona görə də biz bütün insanlara bir fikri eyni şəkildə izah edə,

mənimsədə bilmərik. Hamı hadisəyə
eyni aspektdən yanaşa, baxa, rəy
verə bilməz”.
Psixoloq vurğuladı ki, bəzən
depressiyaya düşmək insanda
həyat tərzinə çevrilir: “Belə insanlar
düşünürlər ki, çox gülməməlidirlər,
yoxsa, bunun sonu pis hadisələrlə
nəticələnə bilər. Müəyyən vaxt
kədərlənməlidir ki, balans qorunsun.
Necə ki, hər Şərin bir Xeyri var. Bu

cür insanlara elə gəlir ki, o, xeyir tapmaq üçün əziyyət çəkməlidir. Bu fikir
o qədər şüur altına yeridilib ki, ona
görə də mütəmadi yaxşı hadisələrlə
üzləşəndə, əhvalı yaxşı olanda bunun
sonunun pis olacağından qorxur.
Təəssüflər olsun ki, belə mənfi
düşüncələr uşaq vaxtlarından qaynaqlanır. Müntəzəm olaraq özünü
depressiyaya salır ki, “mən xoşbəxt
yaşaya, bunu daşıya bilmərəm”. Bir
şeyi bilməliyik ki, gülüş varsa – orada
kədər, qəm varsa – orada sevinc
də var. Bunların hamısı qarşılıqlı
vəhdət təşkil edir. Biz çalışmalıyıq
neqativə çox köklənməyək. Həyatda
hər cür hadisələr baş verir bunu
sağlam təfəkkürümüzlə qarşılamalı,
özümüzə hesabat verməli və ətrafa
ötürəcəyimiz aura müsbət olmalıdır
ki, qarşılaşdığımız həyat hadisələri də
bizə neqativlər gətirməsin”.

Şahxanım ƏLİZADƏ,
“Xalq qəzeti”

Tələbələrin sosial
fəaliyyəti və inkişafı ilə
bağlı təlim keçirilib
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində (ATMU) “Təhsil
müəssisələrində tələbələrin sosial fəaliyyəti və inkişafı” layihəsi
çərçivəsində növbəti təlim təşkil olunub.
Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat
Fondu tərəfindən həyata keçirilən
təlimin gündəliyinə ali təhsili başa vuran, lakin iş tapmaqda çətinlik çəkən
məzunlar üçün təcrübə keçmə imkanlarının təşkili, ictimai fəallıqlarının
artırılması, sosial fəaliyyətlərinin
inkişaf etdirilməsi, savadlı, bacarıqlı
gənclərin üzə çıxarılması və s. daxil
edilib.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə
təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları oxşar təcrübəyə, lazımi maliyyə
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67
nömrəli ünvanda yerləşən “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin satınalmaların
təşkili və müqavilələrin idarə olunması
şöbəsindən (əlaqələndirici şəxs- Abışev
Murad Çingiz oğlundan, telefon- + 99 412
431 47 67/87 – daxili 1087 E-mail: murad.
abishev@azersu.az və Novruzov İntizam
Cəmil oğlundan, telefon- + 99 412 431 47
67 – daxili 2259, Email: intizam.novruzov@
azersu.az) ala bilərlər.
İştirak haqqı 500 (beş yüz manat)
manatdır.
Təşkilat-“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti
VÖEN- 9900001751
Bank- “Kapitalbank” ASC-nin 1 saylı
Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
Yerli valyutada hesab nömrəsi
AZ65AIIB33070019441100216111
Xarici valyutada hesab nömrəsi
AZ55AIIB33170018401100216111
M/h- AZ37NABZ
01350100000000001944
SWIFT AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
-iştirakçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 65 bank günü ərzində
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi

Tədbir zamanı təlimçilər “tələbə
və hüquqları” və “tələbə və xidmət”
mövzusuna aydınlıq gətirməklə
bərabər, tələbələrin çoxsaylı suallarını da cavablandırıblar. ATMU
tələbələri tərəfindən maraqla qarşılanan təlimin moderatorları Beynəlxalq
Avrasiya Mətbuat Fondunun (BAMF)
vitse-prezidenti Günel Gözəlova,
“Müvəkkil Hüquq Mərkəzi”nin sədri,

hüquq müdafiəçisi Səməd Vəkilov və
BAMF-un Bakı Universitetləri üzrə
tələbə koordinatoru, Proqram departamentinin əməkdaşı Con Ayomide
olub.
Qeyd edək ki, ATMU-da “Təhsil
müəssisələrində tələbələrin sosial

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə içməli su təminatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə təxirəsalınmaz
işlərin görülməsinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
həcmində bank təminatı (təminatın
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü
çox olmalıdır);
- tender iştirakçısının tam adı,
nizamnaməsi (hüquqi şəxslər üçün),
qeydiy-yatdan keçdiyi rekvizitləri;
- malgöndərənin (podratçının) işin
icrası üçün müqavilə imzalayacağı subpodratçı barədə konkret subpodratçının adı
göstərilməklə məlumatlar (əlavə №19);
- malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən
verilmiş arayış;
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin,
habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması barədə arayış;
- iddiaçının satınalma müqaviləsini
bağlamaq səlahiyyətinin olması (şəxsin
səlahiyyətli olması barədə əmr təqdim
edilməlidir);
-öz əmlakından sərbəst və
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı,
habelə ödəmə qabiliyyəti olması barədə
arayış;
- müflis elan olunmaması, əmlakı
üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə
yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin

qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış (Ədliyyə
Nazirliyindən alınmış müvafiq arayış);
- satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin,
habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud
satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün
ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri
ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum
olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə
fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə
qaydasında qadağan edilməməsi barədə
arayış;
- Azərbaycan Respublikasının
dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II
məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların
tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi
üçün verilmiş xüsusi razılıq (lisenziya) və
onun əsasında həyata keçirilməsinə icazə
verilən işlərin siyahısı;
- malgöndərənin (podratçının) son bir
ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatının surəti (vergi orqanının rəsmi blankında
və ya elektron sənədin notarial qaydada
təsdiqlənmiş surəti təqdim edilməlidir);
- mühasibat balansları, mənfəət və
zərər haqqında hesabat;
- kənar audit tərəfindən tərtib olunmuş
son bir ildəki audit hesabatları (əgər varsa);
- satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin,
idarəetmə səriştəsinin, etibarlılığının

fəaliyyəti və inkişafı” layihəsi
çərçivəsində keçirilən təlim universitetin karyera və kommunikasiya
şöbəsi tərəfindən təşkil olunub.

Z.BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

olması son beş il (2017-ci il yanvarın
1-dən 2021-ci il dekabrın 31-dək ) ərzində
ümumi məbləği 1.5 milyon manatdan az
olmayan, oxşar işi əhatə edən (oxşarlıq
layihə və texniki spesifikasiyalarda təsvir
edilən fiziki ölçüyə, mürəkkəbliyə, metodlara, texnologiyaya və digər xüsusiyyətlərə
əsaslanmalıdır) baş podratçı kimi ən azı
bir sifarişi qənaətbəxş şəkildə icra etməsi
haqqında məlumat və təsdiqedici sənədlər,
son beş il (2017-ci il yanvarın 1-dən 2021ci il dekabrın 31-dək ) ərzində ən azı 5
milyon manat dövriyyə tələb olunur) və
TMV-nin 1.6-cı bəndində tələb olunan digər
tələblər. Tenderdə iştirak üçün iki və ya
daha artıq tərəfdaş şirkətdən ibarət birgə
müəssisə yaratdıqda, TMV-nin 1-ci və 2-ci
bəndlərində tələb olunan sənədlər hər bir
şirkət üçün ayrılıqda təqdim edilməlidir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2
nüsxədə (1 əsli və 1 surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanununun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir.
Tender iştirakçıları tenderdə iştirak
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 22
iyun 2022-ci il saat 16.00-a, tender təklifi
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat
zərfdə 1 iyul 2022-ci il saat 16.00-a qədər
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 nömrəli
ünvanda yerləşən “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin satınalmaların təşkili və
müqavilələrin idarə olunması şöbəsinə
təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Tender iştirakçılarının təklifləri Bakı
şəhəri, Moskva prospekti 67 nömrəli
ünvanda yerləşən “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətində 4 iyul 2022-ci il saat
16.00-da açılacaqdır.
Tender iştirakçılarının səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak
edə bilərlər.

Tender komissiyası
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Türkiyənin müdafiə naziri
“Pəncə-Kilit” əməliyyatı zonasına gedib
Türkiyə

Kosmosa yol açılır
Türkiyə
kosmik fəzaya
kosmonavt
göndərmək
üçün hazırlıqlara
başlayır. Bunu
ölkə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan
Nazirlər Kabinetinin iclasından sonrakı
çıxışında söyləyib. Türkiyə lideri deyib ki, 45 yaşdan kiçik
ölkə vətəndaşları xüsusi yaradılan internet saytı vasitəsilə
kosmik uçuşda iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər. O
deyib: “Biz Armstronqu hələ də xatırlayırıq. Ümid edirəm
ki, hamıya örnək olacaq vətəndaşımızı hər zaman xatırlayacağıq”.
Xəbəri “Anadolu” verib.

ABŞ
BVF-nin açıqlaması
Cari ildə
Yaxın Şərq və
Şimali Afrika
ölkələrində ərzaq
məhsullarının
qiymətləri 14
faiz artıb. Bunu
Beynəlxalq
Valyuta Fondu
(BVF) açıqlayıb. BVF-nin
məlumatına görə, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin sürətlə
artmasının əsas səbəbi Rusiya-Ukrayna müharibəsidir.
Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

Çexiya
“Mi-24”-lər Ukraynaya verilib
Çexiya hökuməti
Sovet istehsalı olan
“Mi-24” tipli bir sıra
hücum helikopterlərini
Ukraynaya verib. Bildirilir
bu, bir neçə gün öncə
baş verib. Helikopterlərin
sayı barədə məlumat
açıqlanmayıb. Qeyd
edilir ki, Çexiyada cəmi 7 “Mi-24” helikopteri var.
Xəbəri “Wall Street Journal” verib.

Rusiya
62 milyon barel neft dənizdə qalıb

Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda rəsmi Moskvaya
tətbiq olunan sanksiyalar ölkə iqtisadiyyatına bütün
sahələrdə öz mənfi təsirini göstərir. Bu dəfə isə sanksiyalar
səbəbindən ölkənin 62 milyon barel “Urals” markalı nefti
dənizdə gəmilərdə qalıb. “Vortexa Ltd” analitika şirkətinin
məlumatına görə, buna “qara qızıl” satışı ilə məşğul olan
kompaniyaların Rusiya nefti üçün alıcı tapa bilməməsi
səbəb olub.
Məlumatı “Reuters” yayıb.

İsveçrə

Türkiyənin xüsusi təyinatlı qüvvələri İraqın şimalında həyata
keçirdiyi “Pəncə-Kilit” antiterror əməliyyatı zonasındakı mağaraların
birində bir qrup terrorçunu mühasirəyə alıb. Bu barədə Türkiyənin
Milli Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Xəbəri
“Anadolu” verib.
Məlumata görə, Türkiyə Ordusu
son günlərdə antiterror əməliyyatı
çərçivəsində İraqın şimalında üç
hərbçisinin öldürülməsi ilə əlaqədar terrorçulara qarşı mübarizəni gücləndirib.
İraqın təhlükəsizlik strukturlarındakı
mənbələr də təsdiq edib ki, türk ordusunun əməliyyatı yağışlı havaya və güclü

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Rusiyalı biznesmenlərin
10 milyard avroluq
aktivləri donduruldu
“The Sun” nəşri yazır ki, Avropa İttifaqı (Aİ)
Ukraynadakı cari hadisələrlə əlaqədar Rusiya
Federasiyasına qarşı sanksiyalar çərçivəsində rusiyalı
iş adamlarının təxminən 10 milyard avro məbləğində
aktivlərini dondurub.
Bu barədə Avropa Komissiyasının məlumatında
deyilir ki, Rusiyanın Ukraynadakı xüsusi hərbi əməliyyatı
fonunda rusiyalı sahibkarlar
dəyəri 10 milyard avrodan bir

qədər az olan dəbdəbəli yaxtalara, daşınmaz əmlaka və
digər aktivlərə çıxışı itiriblər.
Eyni zamanda, aprelin 8-nə
bu rəqəmin cəmi 6,7 milyard
avro idi.

Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlər
Rusiya neft məhsullarından imtina etdikdən sonra Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərindən neft almağa başlayıblar.
Qeyd edək ki, sonuncu dəfə
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən
Avropaya neft ixracı 2020-ci ilin may
ayında olmuşdu.
Dünya bazarında isə “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edir. Londonun “İCE” (“ Inter Continental Exchange Futures”) Birjasının məlumatına

Avropa Komissiyası
çərşənbə günü (25 may –
Red) Rusiyanın dondurulmuş
aktivlərinin müsadirəsinə
icazə verən qanun layihəsini
təqdim etməyi planlaşdırır.

Sonradan, bu vəsait Ukraynanın bərpası üçün istifadə
edilə bilər.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

“Bloomberg”in məlumatına görə, Fransanın “Total Energes SA” neftqaz şirkətinə məxsus “Moscow Spirit” tankeri ilə
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən Avropaya 1 milyon barel neft
ixrac edilib. “Qara qızıl” Qahirədən Niderlandın Rotterdam liman
şəhərinə yola salınıb.
görə, “Brent” markalı neftin qiyməti
1,22 faiz artaraq bir bareli 114,93 dollar
olub. “NYMEX” ( New York Mercantile Exchange”) Birjasının məlumatına
görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın
“WTI” markalı neftinin qiyməti 1,23 faiz
artaraq bir bareli 111,12, Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti
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qədər yükləmək olmaz. Hələlik ölkədə
“meymun çiçəyi” aşkar edilməyib. Bu, o
qədər də qorxulu xəstəlik deyil.
Qeyd edək ki, dünyanın 20 ölkəsində
“meymun çiçəyi” yayılıb. Ən çox yolux-

yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi
əsəcək. Gecə 2-6°, gündüz 7-12° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 2-6°,
gündüz 7-12° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə
və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim
qərb küləyi əsəcək. Gecə 8-13°, gündüz 18-23°
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. Dolu düşəcəyi

FHN-in Cənub Regional Mərkəzi
nəzəri-praktiki tədbir keçirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub R
 egional
Mərkəzi Dövlət Sərhəd Xidmətinin Lənkəran
şəhərində yerləşən “N” saylı hərbi hissəsi ilə Regional Mərkəz arasında fövqəladə hallar zamanı
baş verə biləcək hadisələrin qarşısının alınması
və nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində
razılaşdırılmış qarşılıqlı fəaliyyət planına uyğun
olaraq fövqəladə hallar zamanı, o cümlədən yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı davranış qaydalarına
dair nəzəri-praktiki tədbir keçirib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

 “Meymun çiçəyi” riskinə görə Rusiyada sanitar-karantin
rejimi gücləndirilib.

ÂÂ Mayın 26-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimalqərb küləyi əsəcək, gündüz cənub-qərb küləyi
ilə əvəz olunacaq. Gecə 12-15°, gündüz 18-23°,
Bakıda gecə 13-15°, gündüz 21-23° isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 767 mm civə
sütunu, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.
Gecə 8-13°, gündüz 21-26° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı, gündüz əsasən

“Qərb liderləri Ukraynanın müharibəni bitirmək qərarına
təsir edə bilməz. Mənə elə gəlir ki, bu, Ukraynaya təzyiqdir
- ukraynalıları silahlarını yerə qoymağa və ya öz şərtləri
olmadan hücumu dayandırmağa məcbur etməkdir. Ukrayna
hakimiyyəti özü belə bir addıma gəlməlidir”, - litvalı nazir
vurğulayıb.
Landsberqisin sözlərinə görə, Ukraynada müharibənin
başa çatması üçün şərait yaradılmalıdır. Xatırladaq ki, Landsberqis daha əvvəl deyib ki, Ukraynanın müttəfiqləri Rusiyanın Qara dənizdəki limanların blokadasını aradan qaldırmağa kömək etmək üçün dəniz koalisiyası yaratmalıdırlar. Bu,
ərzaq böhranının qarşısını alacaq.
Xatırladaq ki, bu il Rusiya fevralın 24-dən başlayaraq,
Ukraynaya qarşı hücuma başlayıb və kəskin silahlı qarşıdurma hələ də davam edir. Hər iki tərəfdən on minlərlə hərbçi
həlak olub. Ukraynada ölənlərin arasında dinc insanlar –
uşaq, qoca və qadınlar da var. Savaşın nə vaxt başa çatacağı isə bəlli deyil.

0,2 faiz artaraq bir bareli 122,94 dollar
olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi davam etdikcə dünya
bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda davam edəcək.

Rusiyada “meymun çiçəyi”nə
qarşı peyvənd olmayacaq
“İnterfaks”ın məlumatına görə, Rusiyanın baş sanitar həkimi Anna Popova
bildirib ki, Rusiyada “meymun çiçəyi”nə
görə əhali peyvənd olunmayacaq.
Çünki adamlarda immun sistemini bu

Litva XİN: Ukrayna müharibəyə
son qoymaq üçün şərtləri
özü müəyyən etməlidir

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən
Avropaya neft nəqli başlanıb

Final topu təqdim olunub
UEFA Çempionlar
Liqasının finalında
istifadə olunacaq top
ictimaiyyətə təqdim
edilib. Təqdimat
mərasimi final görüşünün keçiriləcəyi
Parisdə baş tutub.
“Adidas” firması
tərəfindən hazırlanan
topun üzərində rus və ingilis dillərində “sülh” sözü yazılıb.
Qeyd edək ki, mayın 28-də keçiriləcək finalda “Real” və
“Liverpul” futbol klubları qarşılaşacaqlar.
Xəbəri “Futbolhd.ru” verib.

dumana baxmayaraq davam etdirilir.
Türkiyə hərbi idarəsinin məlumatına
görə, mağaralarda mühasirəyə alınmış
terrorçulara qarşı dünən də şiddətli
döyüşlər aparılıb.
Müdafiə naziri Hulusi Akar da İraqla
sərhədə gedib. Onu səfərdə Türkiyə
Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi

Yaşar Gülər, quru qüvvələrinin komandanı Musa Avcevər və Hərbi Hava
Qüvvələrinin komandanı Həsən Küçükaküz müşaiyət ediblər. Nazirliyin bununla
bağlı məlumatında deyilir: “Mayın 24-də
Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar qoşun
növləri komandanlarının müşayiəti ilə
İraq sərhədinə, terrorçularla döyüşdə üç
hərbçinin həlak olduğu, dördünün isə
yaralandığı əraziyə gedib”.
Qeyd edək ki, “Pəncə-Kilit” antiterror
əməliyyatı İraqın şimalındakı üç rayonda
aprelin 18-dən aparılır. Türkiyə hərbi
idarəsinin verdiyi məlumatda qeyd edilir
ki, terrorçulara qarşı regionda hava
şəraitinin pisləşməsinə baxmayaraq, aviasiyanın dəstəyi ilə ağır zərbələr endirilir.
Xatırladaq ki, dünən Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da
ölkənin cənub sərhədlərində 30 kilometrlik təhlükəsizlik zonası yaradılmasına başlanıldığı barədə bəyanat
verib. Onun sözlərinə görə, Suriya
ərazisində fəaliyyət göstərən PKK-YPGPYD terrorçuları hələ də Türkiyənin
təhlükəsizliyi üçün təhdid törədir. Ona
görə də Türkiyənin Silahlı Qüvvələri
hazırlıqları bitirən kimi əməliyyata başlanacaq.

Ukrayna Rusiya ilə müharibəyə son
qoymaq üçün şərtləri özü müəyyən etməlidir.
Bunu Litvanın xarici işlər naziri Qabrielius
Landsberqis bildirib. Bu barədə “UNİAN”
agentliyi məlumat yayıb.

ma isə Portuqaliya, İspaniya və Britaniyada qeydə alınıb.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 7-12°,
gündüz 16-21° isti, dağlarda gecə 2° şaxtadan
3°-dək isti, gündüz 5-8° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli
yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi
əsəcək.Gecə 9-14°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gündüz
tədricən kəsiləcək. Səhər saatlarında duman
olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.Gecə 
12-14°, gündüz 17-22°, dağlarda gecə 6-8°,
gündüz 12-16°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

Tədbirdə FHN-in Cənub Regional Mərkəzinin, Dövlət
Yanğın Nəzarəti Xidmətinin Cənub Regional Dövlət Yanğın
Nəzarəti İdarəsinin əməkdaşları və hərbi hissənin şəxsi
heyəti iştirak ediblər.
Əvvəlcə, nəzəri hissə çərçivəsində təbii və texnogen
xarakterli fövqəladə hadisələr zamanı düzgün davranış,
ilkin yanğınsöndürmə avadanlıqları və fərdi mühafizə
vasitələrindən istifadə qaydaları, dəm qazı təhlükəsinin
qarşısının alınması yolları, eyni zamanda “112” qaynar xətti
barədə hərbi hissənin şəxsi heyətinə geniş məlumat verilib.
Daha sonra hərbi hissənin həyətində davam etdirilən
praktiki məşğələ zamanı ştatdankənar yanğınsöndürmə
komandası tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına riayət
edilməklə odsöndürücü balonlar və digər əlaltı vasitələrlə
yanğın ocağının praktiki olaraq söndürülməsi, eyni zamanda şərti olaraq baş vermiş yanğın zamanı xəsarət alanların
təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilərək, onlara təxirəsalınmaz ilkin
tibbi yardımın göstərilməsi hərəkətləri yerinə yetirilib.

“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Kamandar İmanov Mübariz Quliyevə atası
İLYAS QULİYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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