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Prezident İlham Əliyevin və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın Füzuli,
Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfəri

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd
avtomobil yolunun tikintisi ilə tanışlıq

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Azərbaycanın milli bayramı –
Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi
təbriklərimi qəbul edin.
Ölkənizin sosial-iqtisadi inkişafda qazandığı uğurlar hamı tərəfindən
qəbul edilib. Azərbaycan dünya arenasında haqlı nüfuz qazanıb, beynəlxalq
gündəliyin bir çox aktual məsələlərinin
həllində mühüm rol oynayır.
Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin
yüksək səviyyəsini məmnunluqla
qeyd edirik. Fevral ayında imzalanmış
Müttəfiqlik Qarşılıqlı Fəaliyyəti haqqın-

da Bəyannamə, heç şübhəsiz, bütün
sahələrdə ikitərəfli əlaqələrin keyfiyyətcə
yüksəlməsinə şərait yaradacaq. Bu, dost
xalqlarımızın mənafelərinə tam cavab
verir.
Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə
səmimi-qəlbdən möhkəm cansağlığı və uğurlar, Azərbaycanın bütün
vətəndaşlarına xoşbəxtlik və firavanlıq
arzu edirəm.
Hörmətlə,
Vladimir PUTIN
Rusiya Federasiyasının Prezidenti

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
Mayın 26-da İsrail Dövlətinin
Prezidenti İsxak Hersoq Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevə zəng edib.
İsrail Dövlətinin Prezidenti qarşıdan
gələn 28 May – Müstəqillik Günü
münasibətilə Prezident İlham Əliyevə
təbriklərini çatdırıb.
Dövlətimizin başçısı göstərilən
diqqətə və təbrikə görə İsrail Dövlətinin

Prezidentinə minnətdarlığını bildirib.
Prezidentlər Azərbaycan–İsrail
əlaqələrinin inkişafından məmnunluq
ifadə edib, əməkdaşlığın bundan sonra
da genişlənəcəyinə ümidvar olduqlarını
bildiriblər.
Söhbət zamanı ikitərəfli
münasibətlərin perspektivləri və qarşılıqlı
maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.

Aİ Cənubi Qafqazda sülhün
yaranmasına yönəlmiş tədbirlərə
dəstəyini gücləndirməyə hazırdır
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 26-da Füzuli rayonuna
səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım səfər
çərçivəsində Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd avtomobil
yolunun (Zəngəzur dəhlizi) tikintisi ilə tanış olublar.

Prezident İlham Əliyevə və
birinci xanım Mehriban Əliyevaya
məlumat verildi ki, Azərbaycan və
Türkiyə prezidentləri tərəfindən təməli
qoyulan və ümumi uzunluğu 123,6
kilometr olan bu yolun tikintisi sürətlə
davam etdirilir. Başlanğıcını Füzuli

ABŞ Prezidenti Azərbaycanda yeni səfir vəzifəsinə
Mark Libbinin namizədliyini irəli sürüb
ABŞ prezidenti Co Bayden ölkənin
Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
vəzifəsinə Mark Libbinin namizədliyini irəli sürüb.

rayonunun Əhmədbəyli kəndindən
götürən bu yol birinci texniki dərəcəyə
uyğun inşa edilir. Yolun ilk 77 kilometrlik hissəsi altı, qalan 46,6
kilometrlik hissəsi isə dörd hərəkət
zolaqlı olacaq.

(ardı 2-ci səhifədə)

“Teknofest” yalnız bir festival
yox, Azərbaycan və Türkiyə
qardaşlığının göstəricisi olacaq
Türkiyənin Sənaye və Texnologiya naziri
Mustafa Varank “Teknofest” festivalının açılış
mərasimində çıxışı zamanı bildirib ki, hər il bu
festivalın keçirildiyi ərazidə olarkən yaşadığım
həyəcanı hal-hazırda Azərbaycanda daha çox
yaşayıram.

Ağ Evin mətbuat xidməti bildirib ki, Mark Libbi nazir-müşavir rütbəsindədir, hazırda Vaşinqtonda Milli Hərbi Kollecdə
Dövlət Departamenti fakültəsinin müşaviridir. Polyak və
fransız dillərində sərbəst danışır.
Mark Libbi 2021-ci ilin iyununadək Brüsseldə ABŞ-ın
Avropa İttifaqı yanındakı missiyasında müvəqqəti işlər vəkili,
missiya rəhbərinin müavini olmuşdur.
Qeyd edək ki, ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Örl Litzenbergerin səlahiyyət müddəti iyul
ayında sona çatır.

“Xalq qəzeti”

ABŞ Azərbaycan və Ermənistan
komissiyalarının görüşünü alqışlayır
ABŞ sərhədin delimitasiyası
üzrə Azərbaycan və Ermənistan
komissiyalarının birinci görüşünün
keçirilməsini alqışlayır.
ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken öz “Twitter” səhifəsində yazıb: “ABŞ
Azərbaycanla Ermənistan arasında Avropa
İttifaqının vasitəçiliyi ilə keçirilən danışıqları
alqışlayır və regionda sülhün dəstəklənməsi
üçün ikitərəfli müsbət dialoqun davamına
çağırır”.

“Xalq qəzeti”

Nazir qeyd edib ki, bu gün həm Türkiyə, həm də
Azərbaycan üçün tarixi an yaşanır: “İki qardaş ölkə
birləşərək texnologiya sahəsində inkişafa yol açır.
“Teknofest” festivalının Azərbaycanda texnologiya
sahəsində yeni bir inkişaf yolu açacağına ümid edirik.
Siyasi cəhətdən tam azad olmanın yolu texnoloji azadlıqdan keçir. Qarabağdakı işğalın, zülmün qarşısında
bütün dünyanın necə susqun qaldığını gördük. Bu gün
keçirilən festival onlara veriləcək ən gözəl cavabdır.
“Teknofest” yalnız bir festival yox, Azərbaycan və Türkiyə
qardaşlığının da bir göstəricisi olacaq”.
Qeyd edək ki, “Teknofest” festivalı mayın 29-a qədər
davam edəcək.

“Xalq qəzeti”

Avropa İttifaqı (Aİ) Cənubi Qafqazda sülhün yaranmasına yönəlmiş
tədbirlərə dəstəyini gücləndirməyə
hazırdır.
Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi
nümayəndəsi Toivo Klaar Trend-ə
müsahibəsində qeyd edib ki, Azərbaycan,
Ermənistan və Avropa İttifaqı Şurası
liderlərinin mayın 22-də Brüsseldə keçirilən
görüşü 2021-ci ilin dekabrından bəri sayca
üçüncü görüşdür: “Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Şarl Mişelin görüşün yekunları ilə
bağlı dediyi kimi, bu görüş gündəmdəki bütün
məsələlərlə bağlı səmimi və məhsuldar fikir
mübadiləsinə imkan verib. Aİ Azərbaycan
və Ermənistanın bu formata qətiyyətli
sadiqliyini alqışlayır. Liderlərin bu yay növbəti
üçtərəfli görüşünə qədər qarşıdakı həftələrdə
görüləcək çox işlər var”.
Xüsusi nümayəndə vurğulayıb ki, mayın
22-də bir sıra konkret nəticələr əldə edilib,
xüsusən də Azərbaycan və Ermənistan
sərhəd komissiyalarının dövlətlərarası
sərhəddə mayın 24-də keçirilmiş ilk birgə
iclasının təşkili ilə bağlı nəticə əldə olunub.
Həmçinin, Qərbi Azərbaycanla Naxçıvan
arasında, Ermənistanla Azərbaycan arasında
tranziti tənzimləyən prinsiplərlə əlaqədar
razılıqlar əldə olunub. Tranzit prinsiplərinə
gəldikdə, liderlər beynəlxalq daşımalar
kontekstində sərhədin idarə olunması,
təhlükəsizlik, torpaq yığımları, eləcə də
gömrük qaydaları prinsipləri barədə razılığa
gəliblər.
Toivo Klaar bildirib ki, Ermənistan və
Azərbaycan arasında gələcək sülh sazişi ilə
bağlı, liderlər öz komandalarına müzakirələri
davam etdirməyi və yaxın həftələrdə irəliləyişi
təmin etməyi tapşırıblar: “Əldə olunan
irəliləyişi nəzərdən keçirərkən, mən qəti
şəkildə inanıram ki, liderlər Cənubi Qafqazda
dayanıqlı sülhə dair yanaşmanı bölüşürlər.
Brüsseldəki görüşlər tərəflərin yaxınlaşması
üçün lazımi şəraitin yaradılmasına kömək
edən mühüm elementdir”.
Toivo Klaar qeyd edib ki, görüşlərlə
paralel olaraq, tərəflərin əhalini uzunmüddətli
dayanıqlı sülhə hazırlamaq üçün lazımi
addımlar atması vacibdir: “Aİ Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyanın aprelin 13-də
parlamentdəki çıxışını, eləcə də Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin düşmənçilik
səhifəsini çevirmək və münaqişədən zərər
çəkmiş əhali üçün təhlükəsiz gələcək təmin
etmək zərurəti ilə bağlı bəyanatını alqışlayıb.

Daha çox işlər görülə bilər və görülməlidir,
amma mən hesab edirəm ki, biz düzgün
yoldayıq və bu sahədə daha konkret
razılaşmalar görəcəyik”.
Xüsusi nümayəndə vurğulayıb ki, Aİ
regionda uzunmüddətli dayanıqlı sülhün
qurulmasına yönəlmiş bütün səyləri
alqışlayır: “Brüssel formatı ilə yanaşı, hər
iki tərəf üçün məqbul olan hərtərəfli həllin
tapılmasına kömək edən digər tərəflər, digər
oyunçular da var. Biz hamımız Rusiyanın
vasitəçiliyi ilə 2020-ci ilin noyabrında əldə
olunan atəşin dayandırılması barədə
bəyanatda göstərilən şərtlərdən yola çıxırıq.
Mən əvvəllər də demişəm ki, Moskvada
və Soçidə əldə olunmuş yüksək səviyyəli
razılaşmalar bizimlə eyni istiqamətdədir.
Bizim səylərimiz bir-birini istisna etmir”.
Toivo Klaar qeyd edib ki, istənilən sülh
prosesi çox vaxt spekulyasiyalarla müşayiət
olunur: “Ancaq təəssüf ki, biz gərginliyi
azaltmağa kömək etməyən bəzi bəyanatları
da eşidirik. 1990-cı illərin müharibəsi və
2020-ci il müharibəsi də daxil olmaqla 30 illik
münaqişənin xatirələri hər iki cəmiyyətdə hələ
də yaşayır. Yaraları sağaltmaq və müxtəlif
cəmiyyətlər arasında etimadı bərpa etmək
lazımdır ki, bunu birtərəfli etmək mümkün
olmayacaq. Region əhalisi sülh prosesinin
gələcək inkişafına əmin olmalıdır, buna isə
vaxt tələb olanacaq”.
Xüsusi nümayəndə bildirib ki, əhalinin
uzunmüddətli dayanıqlı sülhə hazırlanması
və bütün məcburi köçkünlərin qayıtması
üçün şəraitin təmin edilməsi də vacibdir:
“Bu kontekstdə biz, həmçinin yaxın
gələcəkdə humanitar məsələlər və konkret
humanitar təşəbbüslər, o cümlədən,
minaların təmizlənməsi, itkin düşənlərin
taleyinin müəyyənləşdirilməsi üzrə daha sıx
əməkdaşlığa ümid edirik. Avropa İttifaqı bu
problemlərin həllinə yönəlmiş səylərə dəstəyi
gücləndirməyə hazırdır”.
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Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd
avtomobil yolunun tikintisi ilə tanışlıq
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Yol boyunca üç avtomobil tuneli inşa
edilir. Tunellərdən birində qazma işləri
artıq yekunlaşıb, hazırda beton işləri
icra olunur. Digər iki tuneldə isə qazma işləri davam etdirilir. Həmçinin bu
yolun üzərində 15 avtomobil körpüsü, 5
yolötürücü və 54 yeraltı keçidin inşası
nəzərdə tutulub. Hazırda 14 körpü, 3
yolötürücü və 38 yeraltı keçidin tikintisi
aparılır.
Qeyd edək ki, hazırda yolun ilk 110
kilometrlik hissəsində torpaq işləri icra
edilir. Yolun genişləndirilərək profilə salınması, birinci texniki dərəcəyə uyğun
yeni torpaq yatağının inşası və paralel olaraq asfalt örtüyünün salınması
həyata keçirilir. Tikinti işlərinin 2024-cü
ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Bu yol Hacıqabul–Horadiz–Ağbənd–
Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil

yolunun bir hissəsi olmaqla, Zəngilanı
Azərbaycanın digər rayonları və
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə

birləşdirmək baxımından çox böyük
əhəmiyyətə malikdir.

AZƏRTAC

Horadiz–Ağbənd dəmir yolu xəttinin Cəbrayıl rayonu “Azərenerji” ASC-nin 330/110 kilovoltluq
“Cəbrayıl” enerji qovşağının təməli qoyulub
ərazisində Soltanlı stansiyasının təməli qoyulub

Mayın 26-da “Azərenerji”
ASC-nin 330/110 kilovoltluq
“Cəbrayıl” enerji qovşağının
təməlqoyma mərasimi olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva
mərasimdə iştirak ediblər.
Dövlətimizin başçısına və birinci
xanıma məlumat verildi ki, Cəbrayıl–Naxçıvan–Ağrı (Türkiyə) yarımstansiyalarına,
oradan isə Türkiyə enerji sistemi vasitəsilə
Avropa enerji bazarlarına əlavə və daha
əlverişli çıxış əldə etmək, 1000 meqavat
yükötürmə qabiliyyətinə malik olmaqla
ixrac imkanlarını artırmaq, uzun illərdən
sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasını
Azərbaycanın ümumi enerjisisteminə
qoşmaq, “Xudafərin” və “Qız Qalası” Su
Elektrik stansiyalarının, o cümlədən “BP
Cəbrayıl” Günəş Elektrik Stansiyasının
enerjisistemə inteqrasiyasını həyata
keçirmək üçün 330 kilovoltluq “Cəbrayıl”
yarımstansiyasının tikilməsi olduqca

uzunluğu 110,4 kilometrdir. Layihəyə
əsasən yol boyunca 9 stansiyanın (Horadiz, Mərcanlı, Mahmudlu, Soltanlı, Qumlaq, Həkəri, Mincivan, Bartaz, Ağbənd),
3 tunelin, 41 körpünün, 7 yolötürücünün,
300-ə yaxın süni mühəndis qurğusunun,
rabitə və işarəvermə sisteminin, elektrik təsərrüfatının tikintisi planlaşdırılır.
Yol boyunca 85 kilometr ərazi minalardan təmizlənib və proses davam edir.
Dəmir yolu xəttinin yan yollarla birlikdə
60 kilometrlik hissəsi tamamlanıb. Bu
məsafədə yük qatarları hərəkət edir. Tikinti
işləri Türkiyənin “Kalyon RSY İnşaat Adi
Ortaklığı Ticari İşletmesi” şirkəti tərəfindən
həyata keçirilir.
Prezident İlham Əliyev Soltanlı stansiyasının təməlini qoydu.
Bildirildi ki, stansiyada sərnişinlər üçün
gözləmə zalı, rabitə, işarəvermə və digər
xidməti otaqlar yaradılacaq.
Qeyd edək ki, Horadiz-Ağbənd dəmir

Mayın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cəbrayıl rayonunda da səfərdə
olublar.
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Horadiz–Ağbənd dəmir yolu xəttinin Cəbrayıl
rayonu ərazisində Soltanlı stansiyasının
təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər.

Prezident İlham Əliyevə və birinci
xanım Mehriban Əliyevaya dəmir yolu və
stansiya barədə məlumat verildi.
Bildirildi ki, təkxətli dəmir yolunun

yolu xəttinin təməli 2021-ci il fevralın 14-də
Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub.
Layihənin 2023-cü ilin sonunadək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycan
Prezidentinin sərəncamları ilə yolun
inşasına 312 milyon 700 min manat vəsait
ayrılıb.

AZƏRTAC

əhəmiyyətli hadisədir.
Bir çox dövlətlərin marağında olduğu və beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən
Azərbaycan–Türkiyə–Avropa ölkələrarası
layihənin həyata keçirilməsi üçün
üçmərhələli planlaşdırma aparılıb. Bunun
üçün birinci mərhələdə istismar müddəti
başa çatan və işğaldan azad edilən
ərazilərə ən yaxın məsafədə yerləşən 330
kilovoltluq “Ağcabədi” və “İmişli” yarımstansiyaları genişləndirilərək tamamilə
yenidən qurulacaq.
Prezident İlham Əliyev “Cəbrayıl” enerji qovşağının təməli qoydu.
Bildirildi ki, “Ağcabədi” yarımstansiyasından 132, “İmişli” yarımstansiyasından
isə 130 kilometr məsafədə Cəbrayıla
yüksək gərginlikli 330 kilovoltluq ötürmə
xətti çəkiləcək. Ən əsası isə Cəbrayılda

330 kilovoltluq qovşaq yarımstansiyası
tikiləcək. “Cəbrayıl” enerji qovşağının
inşası nəticəsində Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurun yeni yaradılmış ötürücü
elektrik şəbəkəsinin etibarlılığı və dayanıqlılığı artırılacaq. İkinci mərhələdə
Naxçıvanın ölkənin əsas enerjisistemi ilə
əlaqələndirilməsi üçün “Cəbrayıl” qovşaq
yarımstansiyasından Zəngəzur dəhlizini
keçməklə muxtar respublikanın Şahtaxtı
kəndinə 255 kilometr məsafədə ikidövrəli
olmaqla 330 kilovoltluq ötürmə xətti
çəkiləcək və 330 kilovoltluq “Şahtaxtı” yarımstansiyası tikiləcək. Üçüncü mərhələdə
isə Azərbaycan, Naxçıvan, Türkiyə və Avropa enerji qovşağının yaradılması üçün
Naxçıvanın Türkiyəyə yaxın ərazisində
330 kilovoltu 400 kilovolta keçirmək üçün
Avropa enerji standartlarına uyğun əlavə

çevirici yarımstansiya inşa ediləcək və
Naxçıvandan Türkiyəyə 230 kilometr
məsafədə ikidövrəli 400 kilovoltluq elektrik
verilişi xətti çəkiləcək.
Diqqətə çatdırıldı ki, “Cəbrayıl” yarımstansiyasının rəqəmsal idarəetmə sistemi
yaradılacaq. Yarımstansiyada 330 və
110 kilovoltluq açıq, 10 kilovoltluq qapalı
paylayıcı qurğular və müasir idarəetmə
mərkəzi inşa olunacaq. Mövcud layihələrin
yarımstansiyaya inteqrasiyası ilə bərabər,
gələcəkdə burada genişlənmə imkanları
nəzərə alınmaqla əlavə əsas və köməkçi
qurğuların yerləşməsi də nəzərə alınacaq.
Qeyd edək ki, “Cəbrayıl” enerji qovşağı
beynəlxalq enerji dəhlizinin yaradılması
sahəsində ölkəmizin əhəmiyyətinin bariz
nümunəsidir.
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Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanında
aparılan tikinti işləri ilə tanışlıq

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva mayın 26-da Zəngilan rayonuna da səfər
ediblər. AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı və birinci
xanım Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanında aparılan tikinti işlərinin
gedişi ilə tanış olublar.
Prezident İlham Əliyevə və birinci
xanım Mehriban Əliyevaya hava limanında görülən işlər barədə məlumat verildi.
Bildirildi ki, perronda torpaq işləri ta-

mamlanıb, uçuş-enmə zolağında asfaltbeton işləri davam edir. Zolağın uzunluğu 3000 metr, eni isə 60 metr olacaq.
Bu hava limanı bütün növ təyyarələri, o

cümlədən ağır yük təyyarələrini qəbul
edəcək.
Aeroportun hava hərəkəti qülləsinin
tikintisinin iyulda tamamlanması planlaşdırılır. Avqustun sonunda isə terminal binasında işlərin başa çatdırılması
nəzərdə tutulur. Beynəlxalq standartlara
uyğun inşa edilən terminal binası saatda
200 sərnişinə xidmət edəcək. Terminal
daxilində VIP zallar, kafelər, tibb xidməti
və ofis otaqları yaradılacaq. Avadanlıq və materiallar İtaliya, Almaniya və
Türkiyədən gətirilib.
Qeyd edək ki, Zəngilan Beynəlxalq
Hava Limanı Qarabağın mühüm
nəqliyyat qovşağına çevrilməsini
şərtləndirən əsas amillərdəndir.
Həmçinin bu hava limanı Zəngəzur
dəhlizinin hava nəqliyyatı infrastrukturu
ilə gücləndirilməsi baxımından strateji
əhəmiyyət kəsb edir. Görülən işlərin
sürəti buranın beynəlxalq nəqliyyatlogistika habına çevriləcəyi günü yaxınlaşdırmaqdadır.
Onu da deyək ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə Füzulidəki hava limanından sonra beynəlxalq statuslu daha iki
aeroport tikilməkdədir. Onlardan biri də
Zəngilan hava limanıdır. Digəri isə Laçın
rayonunun ərazisində inşa olunur.

Zəngilan məscidinin tikintisi ilə tanışlıq olub,
İşğal və Zəfər muzeylərinin təməli qoyulub,
şəhərin Baş planı təqdim edilib

Mayın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “Paşa Holding” MMC-nin
dəstəyi ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa olunan Zəngilan
məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar.
Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov
görülən işlər barədə dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məlumat verdi.
Qeyd edək ki, Ermənistanın torpaqlarımızı işğal altında saxladığı otuz
il ərzində digər ərazilərimizdə olduğu
kimi, Zəngilan rayonunda da tarixi,
dini, mədəniyyət abidələrimiz erməni
vandalizminə məruz qalıb, dağıdılıb,
təhqir edilib. İşğal dövründə Zəngilan
şəhərindəki məsciddən də tövlə kimi
istifadə olunub.
Rayonun işğaldan azad edilməsi
nəticəsində buradakı tarixi, memarlıq
abidələri də erməni əsarətindən qurtuldu.
Otuz ilə yaxın işğal dövründə dağıdılan, təhqir olunan dini abidələrimizin,
məscidlərimizin yenidən həyata qaytarılması prosesində Heydər Əliyev Fondu
müstəsna xidmət göstərir. Qarabağdakı
dini abidələrin, məscidlərin bərpası işləri
sürətlə davam etdirilir.
Zəngilan məscidinin bərpasının təməl
daşı dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin,
birinci xanım Mehriban Əliyevanın və
qızları Leyla Əliyevanın iştirakı ilə ötən

il aprelin 26-da qoyulub, bərpa işləri
fasiləsiz həyata keçirilir.
***
Sonra dövlətimizin başçısı və birinci
xanım İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin təməlqoyma mərasimində iştirak
etdilər.
Məlumat verildi ki, Zəngilan İşğal və
Zəfər muzeyləri kompleksi layihəsinin
əsas məqsədi müharibənin ətraf mühitə
dağıdıcı təsirləri barədə məlumatlılığı
artırmaqdır. Layihə hazırlanarkən dayanıqlılığın müxtəlif aspektləri həm landşaft,
həm də bina dizaynı üçün nəzərə alınıb və
BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə
nail olmaq hədəflənib.
Zəngilan İşğal və Zəfər muzeyləri
kompleksi İşğal Muzeyi, Zəfər Muzeyi və
dağıntıları əks etdirən Memorial Parkdan
ibarət olacaq.
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım
İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin
təməlini qoydular.
İşğal Muzeyi düşmənin işğalı zamanı şəhərin və bölgənin məruz qaldığı vandallığın əyani surətdə nümayiş

etdirilməsi məqsədi daşıyır. Zəngilan
şəhərinin müəyyən hissəsinin dağıdılmış vəziyyətdə qalması və Ermənistanın
işğalçılıq siyasətinin ümumi mənzərəsini
əks etdirən açıq səma altında muzey kimi
nümayiş etdirilməsi nəzərdə tutulur. İşğal
Muzeyində ətraf mühitə vurulan ekoloji
zərərlər, xüsusilə Zəngilan şəhərində
ətraf mühitə, bioloji müxtəlifliyə, meşələrə,
yeraltı və yerüstü təbii ehtiyatlara ciddi
ziyan vurmaq məqsədilə törədilən ekoloji
terror aktları barədə məlumatlar diqqətə
çatdırılacaq. Muzeyin ekspozisiyası
müxtəlif audio və vizual texnologiyalardan
istifadə etməklə təşkil olunacaq. Muzey
binasının şüşədən hazırlanacaq fasadının üzərindəki təsvirlər və naxışlar çinar
yarpağına bənzəyəcək ki, bu da Zəngilan
şəhərinin təbiətlə sıx əlaqəsini tərənnüm
edəcək.
Zəngilan Zəfər Muzeyi Azərbaycan
xalqının və şanlı Ordumuzun 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı nümayiş
etdirdiyi əzmkarlıq, rəşadət və peşəkarlığı
əbədiləşdirən kompleks, həmçinin qazanılmış Qələbəni müasir təqdimat metodları
ilə insanlara çatdıran məkan olacaq. Zəfər
Muzeyinin binasının çinar meşəsini xatırladacaq fasadı dünyada sahəsinə görə ikinci
ən böyük təbii çinar meşəsi olan Zəngilan
meşələrinə həsr olunacaq.

(ardı 4-cü səhifədə)
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Zəngilan məscidinin tikintisi ilə tanışlıq
olub, İşğal və Zəfər muzeylərinin təməli
qoyulub, şəhərin Baş planı təqdim edilib

ictimai məkanları, sağlam ətraf
mühiti sayəsində sakinləri və
qonaqları üçün rahat həyat şəraiti
ilə seçiləcək. Şəhərin yerləşdiyi
Oxçuçay çayının sahilində geniş
parkın, həmçinin dağüstü parkın
və daxili yaşıl dəhlizlərin salınması əhalinin asudə vaxtının
səmərəli və maraqlı təşkili ilə
yanaşı, təmiz ekoloji mühitin formalaşmasına imkan yaradacaq.
Burada “ağıllı şəhər” yanaşmasının tətbiqi, müasir texnologiyalardan və bərpaolunan enerji
mənbələrindən geniş istifadə
edilməsi isə Zəngilanın yaşayış üçün əlverişliliyini artıracaq,
nəqliyyat sistemini ekoloji təmiz,
müasir və davamlı edəcək, onu
iqtisadiyyatın inkişafı baxımından
region səviyyəsində nümunəvi
şəhərə çevirəcək.
Sonra Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva “sa_partners” şirkətinin
nümayəndələri ilə söhbət etdilər.

(əvvəli 3-cü səhifədə)
Muzeyin foyesi vizual texnologiyalar vasitəsilə Zəfərə həsr olunan
məlumatları nümayiş etdirmək
üçün sərgi məkanı kimi istifadə
olunacaq. Həmçinin muzeydə 80
tamaşaçı yeri olan 4D kinoteatr da
yaradılacaq. Bu muzeyin inşasında
əsas məqsədlərdən biri də məhz
gələcəkdə burada “Zangilan Earth
Film Festival”ın təşkil olunması və
Zəngilanda törədilmiş ekoloji terroru
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə
çatdırmaqdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsini
əbədiləşdirmək məqsədilə
Zəfər Muzeyi binasının yanında
qəhrəmanlarımızın adlarının qeyd
olunduğu beton hasar formasında
“Memorial lövhə” yaradılacaq.
Hər iki muzey Azərbaycan
xalqının iftixar və qürur mənbəyinə
çevrilən Şanlı Ordumuzun 44 günlük
Vətən müharibəsində qazandığı möhtəşəm Qələbəni indiki və
gələcək nəsillərin yaddaşına həkk

edən, beynəlxalq hüquqa uyğun
olaraq ərazi bütövlüyünü bərpa
etməyə nail olan Azərbaycanın haqq
səsini dünyaya çatdıran təşviqat və
informasiya mərkəzi olacaq.
Zəngilanla bağlı tarixi faktların
yaradıcı üsulla dağıntılar üzərində
əks etdirilməsi üçün xüsusi layihə
həyata keçiriləcək. Dünyanın
müxtəlif ölkələrindən cəlb olunacaq rəssamlar dağıntılar üzərində
fərqli divar rəsmləri (“Street art”)
yaradacaqlar. Beləliklə, 10 min 500
kvadratmetr sahəni əhatə edən
dağıntılardan ibarət Memorial Park
boyunca açıq səma altında sərgi
təşkil olunacaq.
***
Daha sonra Prezident İlham
Əliyevə və birinci xanım Mehriban
Əliyevaya Zəngilan şəhərinin Baş
planı təqdim olundu.
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar
Quliyev məlumat verdi ki, Baş
plan Komitənin sifarişi əsasında
bu sahədə böyük təcrübəyə malik
nüfuzlu beynəlxalq şəhərsalma

qrupu – İsveçrənin “sa_partners” şirkəti tərəfindən yerli
mütəxəssislərin iştirakı ilə hazırlanıb. Layihəyə əsasən, Zəngilan
şəhəri beynəlxalq əhəmiyyətli
Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi ilə sıx
əlaqələri olan strateji əhəmiyyətli
yaşayış məntəqəsi kimi inkişaf
etdiriləcək. Belə ki, Araz vadisinin yaxınlığında, həm Zəngəzur
nəqliyyat dəhlizindən, həm də
Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanından cəmi 10 kilometr məsafədə
yenidən qurulacaq şəhər yaradılacaq əhəmiyyətli nəqliyyat
şəbəkəsini müasir infrastrukturu
ilə tamamlayacaq. Şəhərin strateji
əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Baş
planda Zəngilanın beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizi ilə əlaqəsi olan
logistika, turizm və ticarət mərkəzi,
bərpaolunan enerji məkanı kimi
inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Diqqətə çatdırıldı ki, Baş planın
konseptual əsasını “rahat yaşayış”, “yaşıl və təmiz”, “mütərəqqi
innovasiyalar” kimi şəhər yanaşmaları təşkil edir. Gələcəyin şəhəri
mənzərəli landşaftı, çayətrafı

Prezident İlham Əliyev dedi:
Salam. Siz görməyimə şadam.
Təbrik edirəm. Bilirsiniz ki, çoxlu
ideyalar, təkliflər olur. Lakin yekdil
qərarla sizin konsepsiya ən yaxşı
kimi qəbul olundu. Mən belə hesab
edirəm ki, o, təbiətə yaxşı inteqrasiya edilib. Xüsusilə, burada,
Zəngilanda biz şəhəri təbiətə
inteqrasiya etməliyik və onu park
şəhərinə çevirməliyik. Küçə boyu
gəzərkən insanlar sanki özlərini
parkda hesab etsinlər. Bəli, parkda,
təbiətdə. Yaşayış binalarının konsepsiyası da yüksəkmərtəbəli olmayan, şəffaf, çox gözəl olmalıdır.
Şirkətin nümayəndəsi: Əvvəla,
təşəkkürümüzü bildirməliyəm. Biz
çox şadıq ki, burada - Azərbaycanın
çox gözəl guşəsindəyik. Bura ən
yaxşı yerlərdən biridir. Biz buraya öz töhfəmizi verdiyimizə görə
fərəhlənirik. Hesab edirəm ki, eyni
konsepsiya ölkənizin digər əraziləri
üçün örnək olmalıdır.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva Oxçuçayın
mənzərəsini seyr etdilər.
AZƏRTAC
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Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva Zəngilan
rayonuna səfərlə bağlı paylaşım edib

Bakıda “Qoşulmama Hərəkatının təkamülündə
Afrika irsi” mövzusunda konfrans keçirilib
Mayın 26-da Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi tərəfindən Beynəlxalq
Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi
ilə birgə “Qoşulmama
Hərəkatının təkamülündə Afrika
irsi” mövzusunda konfrans
keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi
instaqram səhifəsində Zəngilan rayonuna
səfərlə bağlı paylaşım edib.

AZƏRTAC paylaşımı təqdim edir:
“Yolumuz Zəngilanadır. Allah bütün
şəhidlərimizə rəhmət eləsin!".

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
Zəngilan rayonundan paylaşım edib
Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi
instaqram səhifəsində Zəngilan rayonundan paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir: “İşğaldan azad
olunmuş Zəngilan. Arzular gerçəkləşir”.

AZƏRTAC

AZƏRTAC xəbər verir ki, Afrika
Gününə həsr olunmuş konfransın əsas
məqsədi Qoşulmama Hərəkatı (QH)
tarixində Afrika irsinin rolu və Hərəkatın
hazırkı beynəlxalq münasibətlər konyukturasında Afrika qitəsindən olan
ölkələrin maraqlarını daha yaxşı təbliğ
etməsinə dair müzakirələrin aparılması
olub.
Azərbaycan Respublikasının
xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov,
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili
Mərkəzinin rəhbəri Fərid Şəfiyev və
Mərakeş Krallığının ölkəmizdəki səfiri
Məhəmməd Adil Embarşın açılış nitqi ilə
çıxış etdikləri konfransda Azərbaycanda
akkreditə olunmuş diplomatik korpusun, akademik dairələrin təmsilçiləri,
tədqiqatçılar, Afrika İttifaqı ölkələrindən,
həmçinin QH-yə üzv ölkələrdən
olan tələbələr və çoxsaylı media
nümayəndələri iştirak ediblər.
Nazir Ceyhun Bayramov
Azərbaycanın Afrika ölkələri ilə artan

xətt üzrə inkişaf edən əməkdaşlıq
əlaqələrinin yeni müstəviləri əhatə
etdiyini bildirib. Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi çərçivəsində
Azərbaycan və Afrika qitəsi ölkələri
arasında mövcud münasibətlərin
yeni mərhələyə qədəm qoymasını
məmnunluqla qeyd edən nazir Ceyhun Bayramov Hərəkatın hazırkı sədri
qismində ölkəmizin Afrika qitəsini
fəaliyyət dövründə diqqət mərkəzində
saxlanılması üçün prioritet regionlardan
biri kimi müəyyən etdiyini diqqətə çatdırıb. Afrikanın böyük potensiala malik
olan bir qitə kimi əhəmiyyətinə diqqət
çəkən nazir bu konfransın qlobal sülhün
və inkişafın təmin edilməsində Afrika

qitəsinin tarixi, bu günü və gələcək rolu
haqqında məhsuldar müzakirələr aparmaq üçün yaxşı fürsət olduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, mayın 25-də ə
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov Afrika Günü münasibətilə
Afrika İttifaqı Komissiyasının sədri
Musa Faki Mahamata və hazırda Afrika
İttifaqına sədrlik edən ölkə qismində Seneqal Respublikasının xarici işlər naziri
Aissata Tol Sola məktublar ünvanlayıb.
Məktublarda nazir Ceyhun Bayramov qarşı tərəfə Afrika Günü
münasibətilə səmimi təbriklərini
çatdırıb. Nazir Ceyhun Bayramov
ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatına
sədrliyi dövründə Azərbaycanın Afrika

Stomatoloqlar üçün “İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca
izahlı tibbi lüğət” kitabının təqdimatı olub

Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə
Komissiyanın “Korrupsiya və şəffaflıq”
işçi qrupunun növbəti iclası keçirilib
Cari il mayın 26-da Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə
Komissiyanın “Korrupsiya və şəffaflıq” işçi qrupunun “Zoom” onlayn
platforması vasitəsilə növbəti iclası keçirilib.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tədbirdə Baş
Prokurorluğun, Ədliyyə, İqtisadiyyat, Maliyyə
nazirliklərinin, Hesablama Palatasının,
“Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə”, “Cəmiyyətin və Vətəndaş
Münasibətlərinin İnkişafı” İctimai birliklərinin,

bir sıra şirkətlərin və digər qurumların
nümayəndələri iştirak ediblər.
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə
Baş İdarəsinin rəis müavini Asəf Sarıkişiyevin rəhbərliyi ilə keçirilən görüşdə işçi
qrupun 2022-ci il üzrə Fəaliyyət Planında
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin daha operativ
və kompleks şəkildə icrasının təmin edilməsi,
Fəaliyyət Planından irəli gələn müvafiq
vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, habelə özəl
sektorda şəffaflığın təmin olunması, korrupsiya risklərinin idarə edilməsi, maraqlar
münaqişəsinin tənzimlənməsi və digər mövzular ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Qarşılıqlı müzakirələr formatında
keçən iclasın sonunda işçi qrupun üzvləri
tərəfindən “Korrupsiyaya qarşı mübarizənin
gücləndirilməsinə dair 2022-2026-cı illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin səmərəli icrasına dair təkliflər irəli
sürülüb.

ilə münasibətlərinin daha da inkişaf
etməsinin qürurverici olduğunu ifadə
edib. Nazir Azərbaycanın QH-yə
sədrliyi dövründə pandemiyanın inkişaf
etməkdə olan ölkələrə, xüsusilə Afrika
ölkələrinə təsirini minimuma endirmək
istiqamətində qlobal təşəbbüsləri
geniş şəkildə təşviq etdiyini vurğulayıb. Həmçinin Azərbaycanın istər QH
sədrliyi dövründə, istərsə də ondan
sonra Afrika ölkələri də daxil olmaqla,
Hərəkatın bütün üzvləri ilə çoxtərəfliliyin
təşviqi, eləcə də təşkilata üzv ölkələr
arasında əməkdaşlığın, dostluğun və
həmrəyliyin gücləndirilməsi uğrunda
səylərini əsirgəməyəcəyini diqqətə
çatdırıb.

Mayın 26-da Bakı Kitab Mərkəzində Azərbaycan Tibb
Universiteti İctimai Nəzarət-Məsləhət Şurasının və Azərbaycan
Ağız və Üz-çənə Cərrahlar Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə
stomatoloqlar üçün “İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca izahlı tibbi
lüğət” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, müəllifi
Azərbaycan Tibb Universitetinin professoru Çingiz Rəhimov olan nəşrin
təqdimat mərasimində Milli Məclisin
deputatları, Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimləri, stomatoloq və
rezidentlər iştirak ediblər.
Bakı Kitab Mərkəzinin direktoru
Günel Rzayeva çoxillik zəhmətin

bəhrəsi olan lüğətin tibb işçiləri üçün
çox gərəkli və mühüm bir vəsait
olduğunu söyləyib, onu sanballı elmi
iş kimi dəyərləndirib.
Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, professor Gəray
Gəraybəyli lüğətin təkcə stomatologiyada deyil, tibbin digər yanaşı
sahələrində çalışanlar üçün də

əhəmiyyətli mənbə olduğunu qeyd
edərək bildirib: “Təəssüf ki, bir çox
sahələrdə olduğu kimi, stomatologiyada da ədəbiyyatların çox böyük
əksəriyyəti xarici dillərdədir. Tələbə
və rezidentlər də ana dilimizdə
kitabların azlığından şikayətlənirlər.
Təbii ki, məsələnin həllinin bir yolu
xarici ədəbiyyatın Azərbaycan dilinə
peşəkar tərcüməsidirsə, digər yolu
bu məsələni lüğətlər vasitəsilə yoluna
qoymaqdır. Bu mənada, professor Çingiz Rəhimovun zəhmətinin
bəhrəsi olan bu lüğətin hazırlanıb çap
edilməsi çox faydalı bir işdir”.

Tibbin hər bir sahəsi elmi-texniki
tərəqqinin və dünya təcrübəsinin
tətbiqi ilə bağlıdır. Sürətlə inkişaf
edən stomatologiya sahəsində yeni
texnologiyaların və materialların,
eləcə də yeni kəşf və metodların
tətbiqi tibbi ədəbiyyata yeni sözlər,
yeni terminlər gətirir. Tibb elmləri doktoru, professor Çingiz Rəhimovun 20
ildən çox müddətdə üzərində işlədiyi
vəsait tədris prosesində də müəllim
və tələbələrə yaxından kömək
edəcək.
Milli Məclisin deputatları İlham
Məmmədov, Ülvi Quliyev, Tibb Universitetinin professoru Vaqif Şadlinski, bu ali təhsil ocağının baş müəllimi
Aidə Bəndəliyeva və başqaları da
kitabın məziyyətlərindən danışaraq,
müəllifin böyük zəhmətə qatlaşdığını
bildiriblər.
Azərbaycan Tibb Universitetinin
Ağız və üz-çənə kafedrasının müdiri,
tibb elmləri doktoru, professor Çingiz
Rəhimov atası, ölkəmizdə rentgenologiyanın banisi sayılan professor
Rəhim Rəhimovun xatirəsinə ithaf etdiyi iki cilddən ibarət kitabın təbabətin
bu sahəsində yaranan boşluğu
doldurmaq zərurətindən yarandığını
bildirib və bu istiqamətdə apardığı
axtarışlardan bəhs edib.
Təqdimat mərasimində mövzuya
dair videoçarx da nümayiş olunub.

Küveytdə Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi ziyafət təşkil edilib
Küveytin “Marina” mehmanxanasının “Salva Sabah Əl-Əhməd”
konfrans və ziyafətlər zalında Azərbaycan Respublikasının
Müstəqillik Gününün 104-cü ildönümünə həsr olunmuş təntənəli
rəsmi ziyafət təşkil edilib. Tədbirdə Küveyt Dövlətinin xarici işlər
nazirinin müavini vəzifəsini icra edən Dari Acran Əl-Acran iştirak
edib.
Tədbirin açılışında Küveyt Dövlətinin
və Azərbaycan Respublikasının Dövlət
himnlərinin səsləndirilməsindən sonra ölkəmizin Küveytdəki səfiri Elxan
Qəhrəman çıxış edib.
Səfir çıxışında 1918-ci il mayın
28-də yaradılmış Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin (AXC) müsəlman
Şərqində ilk demokratik respublika
olduğunu, lakin bolşevik-daşnak işğalı nəticəsində uzun müddət fəaliyyət
göstərə bilmədiyini qeyd edib. O əlavə
edib ki, 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini
bərpa edən xalqımız AXC-nin zəngin
dövlətçilik ənənələri əsasında müstəqil
Azərbaycan dövlətini qurub.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
uğurları haqqında danışaraq ölkəmizin
bütün iqtisadi və hərbi göstəricilərə görə
Cənubi Qafqaz regionunun lider dövləti
olduğunu qeyd edən səfir ümummilli
lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası
qoyulan və hazırda Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən,
müstəqil Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına səbəb olan neft strategiyası, o
cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Ərzurum, Bakı-Tbilisi-Qars,
TANAP, TAP kimi transmilli layihələr
haqqında məlumat verib. O, həmçinin
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına
uğurlu sədrliyindən, hərəkata üzv olan
dövlətlərin yekdil qərarı ilə sədrlik
müddətinin daha bir il - 2023-cü ilin
sonuna qədər uzadılmasından danışıb

və bunu ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun
artması kimi qiymətləndirib.
Səfir E.Qəhrəman 8 noyabr 2020-ci
il tarixinin Azərbaycan xalqının tarixinə
Zəfər Günü kimi daxil olduğunu, 44 günlük Vətən müharibəsində Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan Ordusunun Ermənistanın
30 illik işğalına son qoyduğunu və Qarabağ torpaqlarını işğaldan azad etdiyini
vurğulayıb. O, Ermənistan tərəfindən
işğal olunan torpaqlarda 67 məsciddən
65-nin, o cümlədən yaşayış evləri, inzibati binalar, muzeylər, məktəblər və tarixi
abidələrin dağıdıldığını, meşələr və digər
təbii yataqların talan edildiyini, çayların kimyəvi tullantılarla çirkləndirildiyini
və bununla da ətraf mühitə ciddi ziyan
vurulduğunu diqqətə çatdırıb.
Sonra səfir 700 mindən çox məcburi
köçkünün yaxın zamanda öz doğma
yurdlarına qayıtması, təhlükəsiz və
rahat şəraitdə yaşaması istiqamətində
işğaldan azad edilən torpaqlarda həyata
keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər,
minatəmizləmə işləri, “Böyük Qayıdış” proqramı, genişmiqyaslı bərpa və
quruculuq işləri barədə məlumat verib.
O, həmçinin“ Böyük Qayıdış” proqramı
çərçivəsində müasir texnologiyalara
əsaslanan “Ağıllı şəhər”, “Ağıllı kənd”
layihələrinin icra olunduğunu və bərpaquruculuq işlərinə Türkiyə, Pakistan,
Rusiya, ABŞ, Çin, Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı,

İran, İtaliya, Almaniya, Böyük Britaniya,
Macarıstan və s. kimi dost ölkələrin
şirkətlərinin cəlb olunduğunu, onların
sərmayə yatırmaqla, birgə layihələr
həyata keçirməklə bizə yaxından dəstək
olduqlarını vurğulayıb.
Diplomatımız yeni yaradılmış Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında “yaşıl enerji”dən istifadə olunacağını və qarşıdakı yaxın illərdə gözəl
Qarabağın səfalı yerlərinin xarici turistlər
tərəfindən də ziyarət edilə biləcəyinə
inamını ifadə edib.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin Sərəncamı ilə 2022-ci ilin
ölkəmizdə “Şuşa İli” elan olunduğunu
qeyd edən səfir cari il ərzində Qarabağın incisi, mədəniyyətimizin paytaxtı
Şuşa şəhərində bir çox mədəniyyət

tədbirlərinin keçirildiyini və ilin sonuna
qədər bu tədbirlərin davam edəcəyini
açıqlayıb.
İkitərəfli əlaqələr barədə danışan
səfir bildirib ki, Azərbaycan Respublikası
ilə Küveyt Dövləti və xalqları arasında
çoxəsrlik tarixi, dini və mədəni əlaqələr
mövcuddur. Çox sevindirici haldır ki,
əlaqələrimiz həm ikitərəfli, həm də
çoxtərəfli əsasda yüksələn xətt üzrə
inkişaf edir. BMT, Qoşulmama Hərəkatı,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ICESCO,
OPEC kimi beynəlxalq və regional
təşkilatlarla yaxından əməkdaşlıqla qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirilir. Hazırda
paytaxtlarımız arasında 3 aviaşirkət
tərəfindən həftədə 7 dəfə uçuş həyata
keçirilir və Küveyt vətəndaşları üçün
sadələşdirilmiş viza rejimi tətbiq olunur.

Qeyd edək ki, tədbirin keçirildiyi zalda
“2022-ci Şuşa İli” və “8 Noyabr – Zəfər
Günü”nü əks etdirən fotostendlər quraşdırılıb, habelə AXC-nin tarixi, dövlət quruculuğu, dövlət rəmzləri, xalqımızın mədəniyyəti,
turizm imkanları, füsunkar təbiəti, biznes
imkanları ilə bağlı kitab, jurnal, buklet,
broşürlər sərgilənib, böyük ekranlarda
videogörüntülər nümayiş etdirilib.
Səfirliyin təşəbbüsü ilə ərəb dilində
dərc olunan “Şuşa: Azərbaycan
mədəniyyətinin paytaxtı, Qarabağın
incisi” adlı broşür və digər təbliğat materialları, eləcə də “Azərçay” nümunələri
iştirakçılara hədiyyə olunub.
Bayram ziyafətində, eyni
zamanda, hakim ailənin üzvü Şeyx
Talal Əl-Sabah, həmçinin Küveyt
parlamentinin deputatları, Küveyt

Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları,
ölkənin tanınmış və nüfuzlu ictimaisiyasi xadimləri, ölkədə akkreditə
olunmuş 60-a yaxın səfir və beynəlxalq
nümayəndəliklərin rəhbərləri,
diplomatik korpusun digər əməkdaşları,
Küveytdə yaşayan, işləyən, təhsil alan
həmvətənlərimizi özündə birləşdirən
“Vətənsevər Dostluq Cəmiyyəti”nin və
türk icmasının üzvləri iştirak ediblər.
Küveytin “Al-Anba”, “An-Nahar”, “ƏlCəridə”, “Əs-Siyasət”, “Əl-Qabas”,
“Əl-Ray” qəzetlərində və digər kütləvi
informasiya vasitələrində bayram tədbiri
barədə məlumatlar dərc edilib.

Oqtay BAYRAMOV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Qahirə
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Xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, görkəmli siyasətçilər 28 May Müstəqillik Günü
münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevi təbrik edirlər
Hörmətli cənab Prezident!

Milli bayramınız – Müstəqillik Günü münasibətilə Çin Xalq
Respublikası hökuməti və xalqı adından, şəxsən öz adımdan
Sizə və Sizin simanızda dost Azərbaycan xalqına səmimi
təbriklərimi və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan şərəf duyuram.
Hazırda Çin-Azərbaycan münasibətləri sağlam və sabit
şəkildə inkişaf edir. İki ölkə arasında qarşılıqlı siyasi etimad
dərinləşir, “Bir kəmər, bir yol” müştərək layihəsi üzrə əməkdaşlıq
fəal inkişaf edir və beynəlxalq aləmdə qarşılıqlı fəaliyyət getdikcə
möhkəmlənir. Mən Çin–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına
xüsusi əhəmiyyət verirəm. Diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi ilə əlaqədar ikitərəfli dostluq və əməkdaşlıq
əlaqələrinin ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə yeni
səviyyədə daha da inkişaf etdirilməsi üçün Sizinlə birgə səylər
göstərməyə hazıram.
Sizə səmimi-qəlbdən möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar,
dost Azərbaycana güc və qüdrət, onun xalqına isə xoşbəxtlik və
firavanlıq arzulayıram.
Hörmətlə,

Si CINPIN
Çin Xalq Respublikasının Sədri

Cənab Prezident!

***

Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə
və Azərbaycan xalqına həm öz adımdan, həm də həmvətənlərim
adından səmimi təbriklərimi yetirirəm.
Ölkələrimizin diplomatik əlaqələri otuz il əvvəl, 1992-ci il
fevralın 20-də qurulub.
Ölkələrimiz arasında münasibətlər son illərdə konstruktiv
şəkildə və artan qarşılıqlı etimad əsasında inkişaf etmişdir.
Sizi əmin edirəm ki, Almaniya dostluq əlaqələrimizin bundan
sonra da genişləndirilməsinə böyük maraq göstərir. Bura
həm də Azərbaycanla insan hüquqlarına dair aparılan dialoq
və ölkələrimizin vətəndaş cəmiyyətləri arasında mübadilənin
dəstəklənməsi daxildir.
Azərbaycan Almaniyanın Cənubi Qafqazda ən mühüm iqtisadi və ticarət tərəfdaşıdır və ölkəmizin enerji təhlükəsizliyində,
enerji təchizatının şaxələndirilməsində mühüm rol oynayır.
Biz xüsusilə bu sahədə əlaqələri gələcəkdə məmnuniyyətlə
gücləndirmək istəyirik.
Sizə və ailənizə cansağlığı, firavanlıq, ölkənizin
vətəndaşlarına sülh və əmin-amanlıq şəraitində uğurlu gələcək
diləyirəm.

Frank-Valter ŞTAYNMAYER,
Almaniya Federativ Respublikasının Prezidenti

Cənab Prezident!

***

Milli bayramınız – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və dost
Azərbaycan xalqına İtaliya Respublikası adından və şəxsən öz
adımdan ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.
Bir neçə gün əvvəl Bakı ilə Roma arasında diplomatik
münasibətlərin qurulmasının 30 illik yubileyi münasibətilə
göndərdiyiniz təbrik məktubuna görə Zati-alinizə təşəkkürümü
bildirir, bu münasibətlə mən də Sizə ən səmimi təbriklərimi
yetirirəm.
Çoxsaylı görüşlərimiz, xüsusilə də qarşılıqlı dövlət
səfərlərimiz zamanı qeyd etdiyimiz kimi, birgə maraq kəsb edən
bütün sahələrdə ikitərəfli münasibətlərimizdə əldə olunan bu
yüksək səviyyəni vurğulamaqdan xüsusi məmnunluq duyuram.
İkitərəfli tərəfdaşlığımız iqtisadi əməkdaşlığın inkişafından
başlamış, siyasi, mədəni və sosial sahələri də əhatə etmişdir.
Bu müsbət təcrübədən çıxış edərək, əminliklə deyə bilərəm ki,
xalqlarımızı birləşdirən səmimi dostluğun gələcək illərdə daha da
dərinləşməsi üçün yeni imkanlar yaranacaqdır.
Bu xüsusda, İtaliya ölkənizlə Avropa İttifaqı arasında
tərəfdaşlıq sazişinin imzalanmasına yönəlmiş danışıqlara bundan sonra da tam dəstəyini verəcəkdir.
Sentyabr ayında Sizinlə yenidən Romada görüşməkdən
məmnun olacağımı bildirirəm.
Bu əlamətdar tarix - milli bayramınız münasibətilə bir daha
Sizə, nəcib xanımınıza və bütün həmvətənlərinizə ən xoş arzularımı çatdırıram.
Dərin hörmətlə,

Sercio MATTARELLA,
İtaliya Respublikasının Prezidenti

***

***
Hörmətli İlham Heydər oğlu!

Milli bayramınız - Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi
və bütün Azərbaycan xalqını Qazaxıstan xalqı adından və
şəxsən öz adımdan təbrik edirəm.
Sizin müdrik rəhbərliyinizlə Azərbaycan dövlətçiliyin
möhkəmlənməsi, əhalinin sosial-iqtisadi rifahının təmin
edilməsi və beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artırılması
sahəsində sanballı uğurlara nail olub.
Qazaxıstanda qardaş Azərbaycan xalqının nailiyyətlərinə
ürəkdən sevinir və qarşılıqlı əməkdaşlığın hərtərəfli
dərinləşməsinə yüksək diqqət ayırırlar.
Bununla əlaqədar Sizin Azərbaycana dəvətinizi
məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
Əminəm ki, qarşıdakı danışıqların yekunları ikitərəfli qarşılıqlı fəaliyyətin böyük potensialını tam həcmdə üzə çıxarmağa
və Qazaxıstan–Azərbaycan münasibətlərini keyfiyyətcə yeni
səviyyəyə çatdırmağa imkan verəcək.
Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə məsul dövləti
fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar, dost Azərbaycan xalqına
əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram.
Hörmətlə,
Kasım-Jomart TOKAYEV
Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti

***
Hörmətli İlham Heydər oğlu!

Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Sizə və bütün qardaş Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi
və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan şərəf duyuram.
Bu illər ərzində Azərbaycan Respublikası siyasi, ticariiqtisadi, mədəni-humanitar sahələrdə, xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasında və beynəlxalq aləmdə ölkənin nüfuzunun
yüksəldilməsində sanballı uğurlar qazanıb.
Əminik ki, Türkmənistan ilə Azərbaycan Respublikası
arasında mehriban qonşuluq, dostluq və qarşılıqlı anlaşma
prinsiplərinə söykənən qardaşlıq münasibətləri xalqlarımızın işıqlı gələcəyi naminə bundan sonra da dinamik inkişaf edəcəkdir. Fərəhlə qeyd etməliyik ki, son illər ərzində
ölkələrimiz arasında səmərəli, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlib.
Hörmətli İlham Heydər oğlu, bu xoş fürsətdən istifadə
edərək, Sizə səmimi-qəlbdən möhkəm cansağlığı və
xoşbəxtlik, qardaş Azərbaycan xalqına sülh, əmin-amanlıq və
firavanlıq arzu edirəm.
Dərin hörmətlə,

Sərdar BERDIMƏHƏMMƏDOV,
Türkmənistanın Prezidenti

***

Hörmətli İlham Heydər oğlu!

Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
tacik xalqı adından və şəxsən öz adımdan böyük
məmnuniyyətlə Sizə və bütün dost Azərbaycan xalqına
səmimi təbriklərimizi göndərirəm.
Tacikistan özünün mühüm tərəfdaşının sosial-iqtisadi
inkişaf və beynəlxalq nüfuzunun möhkəmlənməsi sahəsində
qazandığı nailiyyətlərə səmimi-qəlbdən sevinir.
Dost Azərbaycan ilə qarşılıqlı fəaliyyət Tacikistanın xarici
siyasətində xüsusi yer tutur.
Fərəhlə bildirməliyəm ki, ölkələrimiz arasında zamanın
sınağından çıxmış dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri durmadan inkişaf edir.
Əminəm ki, ikitərəfli münasibətlərimizdə mövcud olan
böyük potensialı tam həcmdə tətbiq etməklə biz birgə
səylərimizlə bundan sonra da səmərəli əməkdaşlığımızı
möhkəmləndirəcəyik.
Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə möhkəm cansağlığı və
bütün təşəbbüslərinizdə yeni-yeni uğurlar, qardaş Azərbaycan
xalqına sülh və sabitlik, əmin-amanlıq və firavanlıq arzu
edirəm.
Hörmətlə,

Emoməli RƏHMON,
Tacikistan Respublikasının Prezidenti

Hörmətli cənab Prezident!

Azərbaycanın milli bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə
Zati-alinizə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı çatdırır,
Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, Azərbaycan xalqına isə
firavanlıq diləyirəm.
Dərin hörmətlə,

Zati-aliləri!

***

XVI Karl QUSTAV,
İsveçin Kralı

Ölkənizin milli bayramının – Müstəqillik Gününün yaratdığı
bu xoş fürsətdən istifadə edərək, Sizə təbriklərimi və Azərbaycan
xalqının firavan gələcəyinə dair ən xoş arzularımı çatdırıram.
Hörmətlə,

***

***

Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və
bərəkətuhu!

Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Zati-alinizə ən səmimi təbriklərimi, dost xalqınıza
və ölkənizə isə tərəqqi və firavanlıq arzularımı çatdırmaqdan
məmnunluq duyuram.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, xalqlarımızın tərəqqisi
və rifahı naminə ölkələrimiz arasında münasibətləri
möhkəmləndirmək, dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf
etdirmək əzmində olduğumuzu vurğulayıram.
Dərin ehtiramla,

Bərham SALEH,
İraq Respublikasının Prezidenti

Villem-ALEKSANDR,
Niderlandın Kralı

Hörmətli cənab Prezident!

Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə Serbiya Respublikasının vətəndaşları adından və şəxsən öz adımdan Sizə
səmimi təbriklərimi çatdırır, ölkənizə tərəqqi, xalqınıza yüksək
rifah diləyirəm.
Əminəm ki, biz qarşıdakı aylarda bütün səviyyələrdə dialoqu
davam etdirəcəyik və Sizin Serbiya Respublikasına həyata
keçiriləcək səfəriniz ikitərəfli əməkdaşlığımızın inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyacaq. Bu il ölkələrimiz arasında
diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25 illiyini qeyd etdiyimizi
nəzərə alsaq, Sizin səfəriniz bu baxımdan müstəsna əhəmiyyət
kəsb edəcək.
Məmnunluqla qeyd etmək istərdim ki, keçən il yaxşı
əlaqələndirilmiş birgə səylər nəticəsində ikitərəfli və çoxtərəfli
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi baxımından nəzərəçarpan
irəliləyiş əldə etmişik. Bu, strateji tərəfdaşlığımızın yüksək
səviyyəsindən xəbər verir.
Fürsətdən istifadə edərək, iqtisadi əməkdaşlığımızın
möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərin daha da artırılmasının zəruriliyini, bu prosesdə ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq
üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın xüsusi rolunu vurğulamaq
istəyirəm.
İcazə verin, Serbiyanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin
dəstəklənməsində Azərbaycanın göstərdiyi prinsipial mövqeyə
görə bir daha Sizə təşəkkürümü bildirim. Bizim üçün böyük
önəm daşıyan bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının dəyişməz mövqeyi ölkənizin beynəlxalq hüququn əsas
prinsiplərinə daimi sadiqliyinin bariz nümunəsidir.
Cənab Prezident, Sizə bir daha dərin ehtiramımı ifadə
edirəm.

Aleksandar VUÇIÇ,
Serbiya Respublikasının Prezidenti

Cənab Prezident!

***

Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Kuba xalqı və hökuməti adından Sizə və Azərbaycan xalqına
ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, ölkələrimiz arasında
dostluq əlaqələrinin və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi
istiqamətində fəaliyyətimizi bundan sonra da davam
etdirməyə hazır olduğumuzu Sizə bir daha bildirirəm.
Xahiş edirəm, ən yüksək hörmət və ehtiramımı qəbul edin.
Hörmətlə,

Migel Dias-Kanel BERMUDES,
Kuba Respublikasının Prezidenti

Zati-aliləri!

***

Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Günü
münasibətilə Peru hökuməti və xalqı adından, eləcə də
şəxsən öz adımdan Sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan
məmnunluq duyuram.
Bu əlamətdar gündə bir daha məmnunluqla bildirirəm ki,
Peru hökuməti xalqlarımızın mənafeləri naminə ölkələrimiz
arasındakı ikitərəfli münasibətlərin və əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi istiqamətində bundan sonra da səylə çalışacaqdır.
Azərbaycan xalqına cansağlığı, rifah və tərəqqi arzu
edirəm.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, Sizə bir daha ən dərin
ehtiramımı bildirirəm.

Xose Pedro Kastilyo TERRONES,
Peru Respublikasının Prezidenti

***
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Sizi və qardaş Azərbaycan xalqını milli bayramınız –
Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirəm.
Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən ötən onilliklər
ərzində ölkədə dövlət quruculuğunda, iqtisadiyyatın və sosial
sahənin inkişafında strateji yüksəliş baş verib.
Aşkardır ki, ölkənin nailiyyətlərinin çoxu məhz Sizin adınızla bağlıdır və mühüm məsələlərin həllinə peşəkar, ölçülübbiçilmiş yanaşmanın nəticəsidir. Bu gün respublika özünün
zəngin və bənzərsiz mədəniyyətini qoruyub saxlayır, çoxəsrlik
dostluq və mehriban qonşuluq ənənələrini zənginləşdirir.
Bu ənənələr əsasında xalqlarımız arasında yaranmış
etimad və tərəfdaşlıq mühiti qarşılıqlı faydalı və hərtərəfli
əməkdaşlığın daha da genişlənməsi üçün mühüm amildir.
Anadan olmasının 100 illiyini 2023-cü ildə qeyd edəcəyimiz
böyük Rəsul Həmzətovun yazdığı kimi, qoy Xəzərin
möhtəşəm dalğaları bizim ədəbi qardaşlığımızdan danışsın!
Hörmətli İlham Heydər oğlu, icazə verin, Zati-alinizə
səmimi-qəlbdən tükənməz enerji, işlərinizdə böyük uğurlar,
Sizə, doğmalarınıza və yaxınlarınıza möhkəm cansağlığı və
firavanlıq arzularımı bildirim.
Hörmətlə,

Sergey MƏLIKOV,
Rusiya Federasiyasının
Dağıstan Respublikasının rəhbəri

***

Möhtərəm cənab Prezident!

Azərbaycanın milli bayramı - 28 May – Müstəqillik Günü
münasibətilə Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Şərqin ilk demokratik, hüquqi, dünyəvi və parlamentli respublikasının qurulması Azərbaycan xalqının həyatında yeni bir
mərhələnin başlanğıcı olmaqla yanaşı, bütün türk dünyasının
qürur mənbəyinə çevrilmişdir. Bu gün müstəqil Azərbaycan
dünya birliyində layiqli yer tutmuş azad, öz müqəddəratını
özü həll edən, beynəlxalq aləmdə nüfuzlu söz sahibi olan bir
ölkədir.
Türk dünyası ailəsinin önəmli bir hissəsi olan
Azərbaycanın bütün sahələrdə sürətlə irəliləməsi, Sizin
rəhbərliyinizlə ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi və 44 günlük
müharibədə tarixi Zəfərin qazanılması türk xalqlarına böyük
qürur hissi yaşatmışdır. İnanıram ki, Zati-alinizin təşəbbüsü ilə
yaradılan və türk xalqlarının maddi-mənəvi irsinin mühafizəsi,
təbliği istiqamətində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə təşkilatın qurucu üzv dövləti olan
Azərbaycan Respublikası arasında sıx əməkdaşlıq və dostluq
münasibətləri bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəkdir.
Sizin 2022-ci ili Azərbaycanda “Şuşa İli” elan etməyinizlə
son dərəcə əlamətdar hadisəyə çevrilən bu tarix növbəti il
bütün türk dünyasında təntənə ilə qeyd olunacaq. Beynəlxalq
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu da bu istiqamətdə keçiriləcək
tədbirlərə öz töhfəsini verməyə hazırdır.
Sizə möhkəm cansağlığı, Azərbaycanın tərəqqisi naminə
ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar, Azərbaycan xalqına isə sülh, əmin-amanlıq və xoşbəxtlik arzulayıram.
Dərin hörmətlə,

Günay ƏFƏNDIYEVA,
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və
İrsi Fondunun prezidenti

***

Hörmətli cənab Prezident!

Azərbaycanın Müstəqilliyi Günü münasibətilə ən səmimi
təbriklərimi qəbul edin.
Tarixi faktdır ki, Azərbaycan hələ 104 il bundan əvvəl ən
ali demokratik dəyərləri bəyan etməklə bərabər, onları özünün
əməli fəaliyyətində təmin etmiş ölkələrdən biridir. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti bütün Yaxın Şərqdə, o cümlədən türkmüsəlman dünyasında hüququn aliliyinə əsaslanan ilk
parlamentli respublika, dünyəvi demokratik dövlət modeli
olub. Bugünkü Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin layiqli varisidir.
Bu əlamətdar gündə mən bir daha Sizə - müdrik dövlət
xadiminə, peşəkar və mahir diplomata, müstəsna istedadlı və
praqmatik siyasi xadimə, böyük strateq və Müzəffər Ali Baş
Komandana, Azərbaycan dövlətinin layiqli Liderinə səmimi,
dərin hörmət və minnətdarlıq hisslərimi bildirmək istərdim.
Cənab Prezident, İkinci Qarabağ müharibəsi və
müharibədən sonrakı dövrdə həyata keçirilən diplomatiya
Sizin yuxarıda sadalanan şəxsi keyfiyyətlərinizin hamısını
bütün dünyaya əyani şəkildə nümayiş etdirdi. Bu, həm hərbi
zəfər, həm də şəxsən Sizin siyasi-diplomatik və geosiyasi
qələbəniz, eləcə də igid və mərd Azərbaycan əsgərlərinin və
zabitlərinin, bütün Azərbaycan xalqının qələbəsi idi.
Azərbaycan qalib dövlət kimi özünün ərazi bütövlüyünü
bərpa etdi, 30 il ərzində erməni işğalı altında olmuş tarixi
torpaqlarını özünə qaytardı və Cənubi Qafqaz regionunda
özünün artan geosiyasi, hərbi-texniki və diplomatik qüdrətini
və əhəmiyyətini bütün dünyaya sübut etdi.
Sizin müdrik, çoxşaxəli və balanslaşdırılmış xarici
siyasətiniz sayəsində Azərbaycan Respublikası Cənubi
Qafqazın güclü geosiyasi mərkəzinə, həqiqi geosiyasi liderinə
çevrilib, dünya birliyində özünəməxsus yer tutub.
Biz, əslən Azərbaycandan olan İsrail vətəndaşları çox fəxr
edirik ki, məhz Azərbaycan sivilizasiyalararası, konfessiyalararası və mədəniyyətlərarası dialoqun həqiqi nümunəsi kimi
qalır. Məhz Sizin praqmatik və müdrik dövləti fəaliyyətiniz
sayəsində Azərbaycanda cəmiyyətin həqiqi həyat tərzi olan
tolerantlıq və multikulturalizm siyasəti uğurla həyata keçirilir.
Azərbaycanın özünəməxsus multikulturalizm modeli var. Bu
model erməni millətçiliyinin, şovinizminin, vandalizminin, faşizminin və terrorizminin alternatividir.
Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, İsrail Dövləti,
İsrail xalqı və dünya yəhudiləri şəxsən Sizin Azərbaycanda
yaşayan bütün icmalara, həmçinin yəhudi icmasının
adət-ənənələrinə dünyada analoqu olmayan qayğıkeş
münasibətinizi yüksək qiymətləndirirlər.
Bizim hər birimiz üçün müqəddəs olan Müstəqillik Günü
münasibətilə bütün Azərbaycan Respublikasına ən xoş,
səmimi sülh və firavanlıq arzularımı qəbul edin.
Sizə və Sizin gözəl ailənizə səmimi-qəlbdən tükənməz
enerji, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, əmin-amanlıq, ali
dövləti fəaliyyətinizdə böyük uğurlar, qardaş Azərbaycan xalqına isə sülh və firavanlıq arzu edirəm.
Dərin hörmətlə,

Arye QUT,
İsrailli ictimai xadim, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinin İsrail Dövlətindəki nümayəndəliyinin
direktoru, “İsraildə Azərbaycan Evi” qeyri-hökumət
təşkilatının icraçı direktoru

***

Hörmətli İlham Heydər oğlu!

Müstəqillik Günü münasibətilə ən səmimi təbriklərimi
qəbul edin.
Bu bayram respublikanın doğma torpağa sevgi, müstəqil
və güclü Azərbaycanın gələcəyinə inam hissi ilə yaşayan
bütün vətəndaşlarının birliyinin rəmzidir.
Sizin yorulmaz fəaliyyətiniz sayəsində bu gün Azərbaycan
tərəqqi yolunda inamla irəliləyən, öz uğurlarına görə haqlı
olaraq fəxr edə biləcək müasir demokratik dövlətdir. Sosial
sahə, sənaye, kənd təsərrüfatı böyük sürətlə inkişaf edir,
Azərbaycan xalqının çox böyük elmi, intellektual və mədəni
potensialı reallaşır.
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu durmadan artır, başqa
ölkələrlə, o cümlədən Rusiya ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
möhkəmlənir. Əminəm ki, dövlətlərimiz arasında strateji
tərəfdaşlıq bütün istiqamətlərdə - siyasi, iqtisadi və mədəni
sahələrdə bundan sonra da yeni nailiyyətlərlə zənginləşəcək.
Sizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik, Azərbaycan xalqına davamlı tərəqqi, sülh, əmin-amanlıq arzu edirəm.
Hörmətlə,

Mixail QUTSERIYEV,
“SAFMAR qrupu” Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti,
Direktorlar Şurasının sədri

***

Hörmətli cənab Prezident!

Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Sizə və Sizin simanızda bütün Azərbaycan xalqına ən səmimi
təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.
Azərbaycanda 30 illik fəaliyyətimiz ərzində dünya səviyyəli
enerji layihələrinin əməliyyatçısı olmağımızla, bu layihələrin
icrasını təhlükəsiz, səmərəli və etibarlı şəkildə həyata
keçirməyimizlə qürur duyuruq.
BP şirkəti Azərbaycanla əməkdaşlığın davamlı olaraq genişləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verir və bu
əməkdaşlığın daha da möhkəmlənəcəyinə ümid edir.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, Azərbaycan xalqına isə sülh, rifah və tərəqqi
arzulayıram.
Hörmətlə,

Qəri COUNZ,
BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə
regional prezidenti

***

Hörmətli İlham Heydər oğlu!

Azərbaycanın milli bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə
ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. Şəxsən Sizə və ailənizə
möhkəm cansağlığı, uğurlar və firavanlıq arzulayıram.
Son illər Sizin rəhbərlik etdiyiniz ölkə üçün həqiqətən
əlamətdar və tarixi illər olub. Şübhəsiz, bu, Sizin şəxsi
xidmətinizdir. Ümidvarıq ki, bu, tezliklə Qafqazda sülhün
bərqərar olmasına, bütün xalqlar üçün tərəqqiyə şərait yaradacaq. Bu da vacib məqamdır ki, Rusiya və Azərbaycanın
münasibətləri möhkəmlənməkdə davam edib.
Sizinlə görüşlərimizi məmnuniyyətlə xatırlayıram və ümid
edirəm ki, hələ qarşıda birgə iş imkanlarımız olacaq.
Sizə möhkəm cansağlığı və uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,

Rafael HÜSEYNOV,
Rusiya Jurnalistlər İttifaqının katibi

***

Möhtərəm cənab Prezident!

Müstəqillik Günü münasibətilə Zati-alinizə ən səmimi
təbriklərimizi çatdırmaqdan, Sizə möhkəm cansağlığı arzulamaqdan böyük məmnunluq duyuruq. Doğma Azərbaycanın
hökumətinə və xalqına Allah-Taaladan daha çox tərəqqi və
rifah diləyirik.
Misir-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Misir və
Azərbaycan xalqları arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün
maksimum səylərini əsirgəmir.
Qoy doğma Azərbaycan Respublikası Sizin müdrik və
uzaqgörən rəhbərliyinizlə daim inkişaf etsin və daha da firavanlaşsın.
Ən səmimi arzularımızı və salamlarımızı qəbul edin.
Dərin hörmətlə,

Misir-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti İdarə Heyətinin
üzvləri və təsisçiləri:

Əli CÜMƏ Misir Ərəb Respublikası parlamentinin Dini işlər və
vəqflər komitəsinin sədri, professor;
Usamə əl-ƏBD –
Misir parlamentinin Dini işlər və vəqflər komitəsi
sədrinin müavini, professor;
Əl-Seyyid Mahmud əl-ŞƏRIF –
Seyyidlər Həmkarlar İttifaqının sədri,
Misir parlamenti sədrinin sabiq birinci müavini;
Yusif əl-ŞƏRQAVI Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycan
Respublikasındakı sabiq səfiri;
Adil DƏRVIŞ –
Misir Helvan Universitetinin professoru,
Misir Mədəniyyət Mərkəzinin Azərbaycan
Respublikasındakı keçmiş direktoru;
Bağdadi İMAM Misir Ərəb Respublikası
Ali Təhsil Nazirliyinin Baş direktoru;
Tövhid MƏHƏMMƏD –
müşavir, vəkil;
Midhət CAMAL –
general, Misir əl-Xeyir Fondunda
"İbn əs-Səbil" layihəsinin rəhbəri;
Usamə ƏBDÜRRƏHMAN –
Helvan Universitetinin professoru;
Mona ZIDAN –
Helvan Universitetinin professoru;
Əhməd Əbdu TARABEK –
Orta Asiya və Qafqaz
məsələləri üzrə tədqiqatçı və jurnalist;
Mustafa HICAZI –
"Orange" şirkətinin Baş direktoru;
Seymur NƏSIROV –
Misir-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin İdarə
Heyətinin və Misirdəki Azərbaycan diasporunun sədri
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Brüssel görüşünün nəticəsi düzgün
seçilmiş strateji xəttin bəhrəsidir
Tarixin sınaqlarından şərəflə çıxan
Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham
Əliyevin dünyanın siyasi mənzərəsinə
yaxından bələd olması, ən əsası isə
bir siyasi lider kimi şəxsi keyfiyyətləri
Azərbaycanın bugünkü uğurlarının
təməlində dayanır. Müasir dünyamızın
çağırışlarına çevik cavab verməyi
bacaran dövlət başçımızın rəhbərliyi
altında Azərbaycanın fəal xarici
siyasət yürütməsi və öz maraqlarını
yetərincə müdafiə etməyi bacarması
ölkəmizi nəinki regionun, eləcə də,
beynəlxalq aləmin ən güclülərindən
birinə çevirib.
Azərbaycan tərəfi dəfələrlə
Ermənistan üçün tarixi şans yaradıb.
Bu şansın növbəti dəyərləndirilməsi
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə Brüsseldə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın görüşündə baş tutdu. Görüş,
bütövlükdə, beş saat çəkdi. Zaman
çərçivəsi onu deməyə əsas verir ki,
bütün məsələlər nəzərdən keçirilib və
nəticələr əldə olunub.
Görüşdə müzakirə olunan
məsələlər barədə söz açarkən öncə
onu vurğulamaq lazımdır ki, bu
dəfə də “Dağlıq Qarabağ” ifadəsi
işlədilmədi. Tarixin arxivinə gömülən
status məsələsi isə ümumiyyətlə,
olmadı. Yalnız Azərbaycanda yaşayan
erməni əhalinin hüquqları barədə
danışıldı. Qarabağ ermənilərinin
hüquqları məsələsinə gəldikdə isə
qeyd olundu ki, onların təhlükəsizliyi
Azərbaycanın işidir. Dəfələrlə ən ali
səviyyədə bunu bildirmişik. Prezident
İlham Əliyev bildirdi ki, oradan
çox müsbət mesajlar da alırıq. Bu,
mesajlar olduqca ciddidir.
Dövlət başçımız 2022-ci il aprelin 6-da Azərbaycan, Ermənistan və
Avropa İttifaqı arasında keçirilmiş
görüşün nəticələrinə müvafiq şəkildə
və gecikmədən sülh müqaviləsi üzrə
danışıqlara başlamaq üçün işçi qrupunun tərkibini, həmçinin sərhədlərin
delimitasiyası üzrə milli komissiyanın
tərkibini müəyyənləşdirdi. Bu baxımdan da mayın 22-də Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Şarl Mişelin
vasitəçiliyi ilə Brüsseldə keçirilən
görüşdə yaxın vaxtda Azərbaycanla
Ermənistanın sərhədində sərhəd
komissiyalarının ilk birgə iclası-

Prezident İlham Əliyevin siyasidiplomatik səyləri böyük səmərə verir

nın keçirilməsinin razılaşdırılması
olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir
ki, vaxt uzatmadan bu iş yekunlaşdırılsın. Deməli, Avropa İttifaqı ilə
Azərbaycanın mövqeyinin üst-üstə
düşdüyü bir daha məlum oldu.
İkitərəfli münasibətlərdə maneələri
ardıcıl olaraq, aradan qaldırmaq
lazımdır. Bunun vaxtı çoxdan çatıb.
Gömrük prosedurları, infrastruktur
məhdudiyyətləri və digər məsələlərin
tənzimlənməsi ilə Azərbaycanın
yaratdığı reallıq nəticəsində Cənubi
Qafqaza sülh və təhlükəsizlik çoxdan qədəm qoyub. İndiki məqamda
isə əsas siyasi problemlərin və
iqtisadi məsələlərin həllində ardıcıl
kompromislərə nail olmaq lazımdır ki, Cənubi Qafqazda sülh və
təhlükəsizlik daimi olsun. Bu baxımdan da üçtərəfli görüşdə sərhəd
idarəçiliyi, təhlükəsizlik, torpaq
haqları, habelə beynəlxalq daşımalar kontekstində gömrük prinsipləri
barədə, kommunikasiyaların açılması
istiqamətində işin davam etdirilməsi,
həmçinin Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılması, beynəlxalq daşımaların
tənzimlənməsi və digər məsələlər
barədə razılığa gəlinməsi olduqca
vacib məqamdır. Çünki müəyyən
vaxtlarda Ermənistan bu məsələ
ilə bağlı süni maneələr yaradaraq,
Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçı-

van arasında dəhlizin yaradılmasının
icrasını yubadırdısa, artıq Ermənistan
dərk edir ki, bu məsələ qaçılmazdır,
habelə onun özü üçün də vacibdir.
Humanitar normalara riayət olunmasını, itkin düşmüş şəxslərin taleyinin araşdırılmasını təmin etmək kimi
aktual məsələlər dövlətlər üçün son
dərəcə zəruri olmalıdır. Azərbaycan
xalqının milli maraqlarını hər bir
diplomatik masada prioritet kimi
müəyyənləşdirən dövlət başçımız
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
mina problemi və Birinci Qarabağ
müharibəsində itkin düşmüş hesab
olunan 4 minə yaxın şəxsin taleyinə
aydınlıq gətirilməsinin vacibliyi
məsələsi üzərində bir daha dayandı.
Üçtərəfli görüşdə Ermənistan və
Azərbaycan arasında dövlətlərarası
münasibətləri tənzimləyən gələcək
sülh müqaviləsi üzrə müzakirələrin
irəli aparılması ilə bağlı razılıq əldə
olundu. Belə ki, yaxın həftələrdə
xarici işlər nazirlərinin başçılığı ilə
etdikləri nümayəndə heyətləri bu
prosesi davam etdirəcəklər. Görüşdə
iqtisadi inkişafın təmin olunması üçün
iqtisadi məsləhət qrupunun işinin
davam etdirilməsi, Aİ-nin əhalinin
uzunmüddətli davamlı sülhə hazırlanmasına dəstəyini ifadə etməsi
bölgə üçün siyasi, iqtisadi, sosial və

Brüsseldə Avropa İttifaqının
sədrliyi ilə keçirilmiş üçtərəfli
görüşün nəticələri ilə bağlı atılan
ilk addımlar yaxşı xəbərdir. Brüssel
görüşü Azərbaycanla Ermənistan
arasında sülhə nail olmaq üçün
ümidverici prosesdir. İnanıram ki,
bu proses uğurlu olacaq və hər iki
ölkəni sülhə aparacaq.

Brüssel görüşü Ermənistan və
Azərbaycanı sülhə aparacaq
Bu fikirləri Fransanın “Geopragma” beyin mərkəzinin vitse-prezidenti Patrisiya
Lalond Brüssel görüşü ilə bağlı AZƏRTAC-a
müsahibəsində söyləyib.
Prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə
fəaliyyətini, uğurlarını qeyd edən Patrisiya
Lalond bildirib ki, son günlər Ermənistandakı
nümayişlərə, bir çox çətinliklərin olmasına,
hətta istefasının tələb edilməsinə baxmayaraq,
Nikol Paşinyanın bu istiqamətdə atdığı addımlar
ölkəsini sülhə hazırlaması deməkdir.
Üçtərəfli görüşün səhəri günü hər iki
ölkədə delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı komissiyaların yaradılması və onların ilk
görüşünün keçirilməsi sevindiricidir. Həmçinin
Brüssel görüşündə əldə olunan nəticələrdən
biri Azərbaycanın Naxçıvanla quru yolla-

rının bərpasıdır ki, bu da hər iki ölkə üçün
əlverişli olacaq. Eyni zamanda, Ermənistanın
beynəlxalq bazara çıxışını təmin edəcək.
Deyərdim ki, bu nəqliyyat dəhlizinin açılması ən
yaxşı nəticədir və iqtisadi inkişaf deməkdir.
Bugünkü qlobal mürəkkəb vəziyyətdə
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında yaxınlaşma xoş xəbərdir. Zənnimcə, bu gün Azərbaycan
ilə Ermənistan arasında bu yaxınlaşma, hətta
deyərdim ki, yaxınlaşmadan daha vacib
olan hazırkı vəziyyət regionda sabitliyi təmin
edəcək”, - deyə P. Lalond deyib.

Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Paris

“Efes-2022” çoxmillətli təlimi davam edir
Türkiyənin İzmir şəhərində
keçirilən “Efes-2022” çoxmillətli
təliminin növbəti mərhələsi üzrə
tapşırıqlar icra olunub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, təlimin növbəti
günündə ssenariyə uyğun olaraq, sahil xəttinin
sualtı minalardan təmizlənməsi, şərti düşmən
arxasına havadan sızma, onun sahildə yerləşən
hərbi obyektinə basqın və aşkar olunan terrorçuların zərərsizləşdirilməsi tapşırıqları iştirakçılar tərəfindən müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib.
Ölkəmizi beynəlxalq təlimdə Əlahiddə
Ümumqoşun Ordunun və Hərbi Dəniz
Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları təmsil edirlər.

Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin təşkilatçılığı və iştirakı ilə
Brüsseldə Prezident İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri arasında üçüncü
görüş əhatəli müzakirələrlə yadda qaldı və bir çox məsələlər üzrə prinsipial razılaşmalar əldə olundu. Müzakirələr zamanı bütün məsələlər nəzərdən
keçirildi: humanitar məsələlər, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, saxlanılanların azad edilməsi, Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşənlərin taleyi,
kommunikasiya-nəqliyyat əlaqələrinin açılması istiqamətində işlərin davam
etdirilməsi və digər zəruri məsələlər. Bir sıra məsələlərlə əlaqədar razılaşma
əldə olunması tərəflərin sülh müqaviləsinə daha bir addım yaxınlaşmasından
xəbər verir…
Bu sözləri Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru
Elman Nəsirov dedi.

humanitar məsələlər baxımından
olduqca zəruridir. Azərbaycan tərəfi
bu məsələlərin vacibliyini hər zaman
bildirir, ən əsası isə real addımları ilə
sübut edir.
Üçtərəfli görüş Ermənistanın
təxribatlarını, daxili şoularının
nəticəsizliyini üzə çıxarıb manevr
imkanlarını xeyli məhdudlaşdırdısa,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
bölgədə yaratdığı reallıqdan kənar
bir imkanın olmadığını bir daha
sübut etdi . Bu görüş də Azərbaycan
tərəfinun növbəti diplomatik qələbəsi
ilə yekunlaşdı.

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
politoloq

Politoloq danışıqlarda “Dağlıq Qarabağ” ifadəsinin işlədilməməsini Ermənistan
üzərindəki zəfərin növbəti təntənəsi olduğunu bildirdi. Dedi ki, Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Şarl Mişelin Qarabağ ifadəsini
işlətməməsi ermənilərə ciddi mesajdır. Yəni,
artıq “Dağlıq Qarabağ” adlı yer və məfhum
yoxdur: “Ermənistan əvvəllər “Dağlıq Qarabağ” ifadəsi işlədir və “müstəqillik”dən bəhs
edirdisə, indiki halda, yalnız Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin təhlükəsizliyi, hüquqları
kimi məsələləri dilə gətirir. Dövlət başçımız da
dəfələrlə vurğulayıb ki, Azərbaycan çoxmillətli
dövlətdir, ermənilər də digər etnoslar kimi
bərabər hüquqlara malikdirlər və malik də olacaqlar. Bu, bizim prinspial mövqeyimizdir”.
İki ölkə arasında nəqliyyat-kommunikasiya
istiqamətində Zəngəzur dəhlizinin işə salınması ilə əlaqədar prosesin davamı razılaşdırılıb.
Dövlətimizin başçısı bu barədə dəfələrlə öz qəti
mövqeyini bildirib: Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır! Prezident İlham Əliyev aprelin 12-də bu
ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunan
müşavirədəki yekun nitqində də bu barədə mövqeyini bir daha diqqətə çatdırmışdı: “Ermənistan
da görməlidir ki, o, bizim planlarımızı əngəlləyə
bilməz. Əgər Zəngəzur üzərindən bizə keçid
verməsə, özü itirəcək və birinci növbədə, 10
noyabr Bəyannaməsini pozmuş olacaq. Çünki
10 noyabr Bəyannaməsində açıq-aşkar yazılıb
ki, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası arasında əlaqə olmalıdır
və bu, Ermənistanın öhdəliyidir. Əgər o, öz
öhdəliyini yerinə yetirmək istəmirsə, onda biz də
hər hansı bir öhdəliyin yerinə yetirilməsi ilə bağlı
heç bir məsuliyyət daşımayacağıq. Onlar bunu
bilməlidirlər, vaxtı uzatmamalıdırlar. Onsuz da
biz istədiyimizə gec-tez nail olacağıq. Daha yaxşı olar ki, onlar özləri də bir az cəld tərpənsinlər.
Yoxsa, yenə də dalan kimi qalacaqlar",
E. Nəsirov əlavə etdi ki, Brüsseldə Prezident
İlham Əliyev humanitar məsələlər fonunda
ərazilərin minalardan təmizlənməsindən,
bu istiqamətdə xəritələrin hələ də tam
verilməməsindən söhbət açdı. Dövlət başçımız deyib ki, Ermənistan tərəfi minalanmış
ərazilərin xəritələrini təqdim edib, ancaq bu
xəritələrdə dəqiqlik göstəricisi 25 faizə yaxındır.
Bununla yanaşı, möhtərəm Prezidentimiz Birinci
Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 4 minə
yaxın azərbaycanlının taleyindən hələ də xəbər

olmadığını xatırladıb. Ermənistan tərəfi bu
barədə Azərbaycana indiyədək məlumat vermir
və məsələyə aydınlıq gətirmir.
Şarl Mişelin bəyanatında Dağlıq Qarabağdakı erməni əhalinin müstəqilliyi barədə heç nə
deyilmir. Əksinə, Azərbaycanın tərkib hissəsi
olan Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin
təhlükəsizliyi və hüquqları ortaya qoyulur.
Avropa rəsmisinin “Qarabağdakı etnik erməni
əhalinin hüquqları və təhlükəsizliyi məsələsinin
həll olunması vacibdir” açıqlaması ermənilərin
olan-qalan ümidlərini də puç etdi.
E. Nəsirov revanşistlərin təzyiqlərinə
baxmayaraq, Ermənistanın bu məsələlərdə
mövqeyini tamamilə dəyişdiyini vurğuladı.
Dedi ki, burada Azərbaycandan kənarda yox,
ölkəmizin daxilində olan erməni əhalisinin
təhlükəsizliyindən söhbət gedir: “Prezident
İlham Əliyevin bu məsələdə prinsipial mövqeyi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan çoxmillətli
dövlətdir, bütün millətlər bərabər hüquqlara
malikdir, erməni əhalisi də bizimlə eyni hüquqlara malik olacaq. Dövlətimiz də buna qarantdır,
burda başqa yanaşmadan söhbət gedə bilməz,
həm də biz multikultural dövlətik”.
Danışıqlarda əldə olunan razılaşmaların
sülh sazişinə doğru daha bir addımın olmasından söhbət açan politoloq bu irəliləmədə
Avropa İttifaqının rolunu yüksək qiymətləndirdi:
“Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh
müqaviləsinin imzalanması və iki dövlət, xalq
arasında etimad mühitinin formalaşması üçün
Avropa İttifaqı da imkanlarını səfərbər edərək,
yardım göstərməyi üzərinə götürüb. Bütün bunları nəzərə alaraq, demək olar ki, Brüssel görüşü Azərbaycan–Ermənistan münasibətlərinin
normallaşdırılması istiqamətində növbəti addımdır. Bunu Azərbaycanın növbəti diplomatik
uğuru kimi dəyərləndirmək olar”.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

İqtidar-müxalifət dialoqu konstruktiv məcrada inkişaf edir
Siyasi partiyalar müasir siyasi sistemin tərkib hissəsidir
və vətəndaş cəmiyyəti ilə dövlət arasında əlaqə rolunu oynayır. Buna görə də, dövlətlə siyasi partiyaların qarşılıqlı
əlaqəsi səmərəli fəaliyyət üçün mühüm şərtlərdən biri kimi
qiymətləndirilir. Bu mənada Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü
ilə ölkəmizdə həyata keçirilən siyasi dialoq prosesi çərçivəsində
aparılan görüşlər də məhz dövlətin və millətin maraqlarının
qorunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə görüşlər
həm də siyasi sistemin bütövlüyünün və sabitliyinin daha da
gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda,
siyasi dialoq mədəniyyətinin gücləndirilməsinə də müsbət təsir
göstərir.
Müasir cəmiyyətin siyasi həyatı
mürəkkəb və çoxşaxəlidir. Orada
çox sayda iştirakçı var və aparıcı
yer siyasi partiyalara məxsusdur.
Təsadüfi deyil ki, siyasi partiyalar
sosial qrupların siyasi maraqlarını,
məqsəd və ideallarını cəmlənmiş
şəkildə ifadə edirlər. Bu, bir faktdır
ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar
institutunun müasir inkişafı dinamikdir
və siyasi partiyalarla dövlətin qarşılıqlı əlaqəsi məsələsi konstitusiya
hüququnda mühüm yer tutur. Bu
məsələnin konstitusiya doktrinasında, qanunvericilikdə və təcrübədə
düzgün, balanslaşdırılmış həlli
ölkədə demokratik siyasi rejimin
daha da güclənməsinə, qanunçuluğun möhkəmlənməsinə zəmin
yaradır. Xüsusilə də Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkəmizdə
həyata keçirilən siyasi dialoq prosesi
intensiv inkişafdadır. Mayın 20-də
Siyasi partiyalar və qanunvericilik
hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin
müdiri Ədalət Vəliyevin Ədalət
Partiyasının sədri İlyas İsmayılovla,
mayın 24-də isə Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin
Əkbərlə görüş keçirməsi bunun bariz
nümunəsidir. Ölkə başçısının başlatdığı bu prosesdə ən mühüm nəticə
ondan ibarətdir ki, Prezidentin qarşıya
qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsi
nəticəsində Azərbaycanın siyasi
həyatında daha konstruktiv və dina-

mik münasibətlər yaradılıb. Obrazlı
desək, ölkədə gedən quruculuq işləri,
islahatların gedişi partiya təsərrüfatını
da əhatə edir.
Məlumdur ki, siyasi partiyalar
cəmiyyətlə dövlət arasında əlaqədir.
Onların əsas vəzifəsi ayrı-ayrı
vətəndaşların, sosial təbəqələrin
maraqlarını vahid siyasi marağa
çevirməkdən ibarətdir. Bu vəzifənin
həyata keçirilməsi, ilk növbədə,
dövlət və partiyaların müxtəlif formalarda həyata keçirilən sıx qarşılıqlı əlaqəsi, intensiv aparılan siyasi
dialoq sayəsində mümkündür. Siyasi
dialoq hər bir dövlətin əsaslarının
möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq
siyasi rəqabət sahəsində uğurların
artırılması üçün əsas şərtlərdən biridir. Bununla yanaşı, siyasi fəaliyyətin
bütün iştirakçılarının bu mühüm
amili dərk etməsi, bütövlükdə, ölkənin
siyasi mühitini daha fəal və dolğun
edir. Hazırda Azərbaycanda iqtidarla
müxalifət arasında fəal siyasi dialoq
gedir və siyasi dialoqun inkişafına və
sosial mühitdə müsbət dəyişikliklərə
dinamizm verən görüşlər keçirilir. Belə görüşlər, əlbəttə ki, iqtidarla bir çox partiyalar arasında
münasibətlərin konstruktiv müstəvidə
inkişaf etməsinə şərait yaradır.
Xatırlatmaq yerinə düşər ki,
2020-ci ilin əvvəllərindən etibarən
aparılan siyasi islahatlar nəticəsində
sağlam rəqabətə söykənən siyasi

dialoq formalaşmış, siyasi partiyalarla fərdi, eləcə də birgə görüşlər
təşkil edilmiş, siyasi partiyalar dövlət
qeydiyyatına alınmış, qərargahı olmayan siyasi partiyalar üçün müvafiq
yerlər ayrılmışdır. Bütün bu proses,
təbii ki, iqtidar-müxalifət dialoqunun
konstruktiv məcrada inkişaf etdiyinin
göstəricisidir. Siyasi partiya rəhbərləri
ilə keçirilən görüşlər zamanı
Prezident İlham Əliyevin ölkədə
demokratik münasibətlərin bərqərar
olunmasına dair nümayiş etdirdiyi
siyasi iradənin nəticəsində qazanılmış
nailiyyətlər, həmçinin aktual olan və
mühüm əhəmiyyət kəsb edən digər
məsələlər haqqında geniş məlumat
verilir, müxalifət partiyalarının ölkə
başçısının mövcud istiqamətdəki
təşəbbüslərini dəstəkləməsinin
Azərbaycanda dayanıqlı demokratik
ənənələrin formalaşdırılması prosesini sürətləndirdiyi diqqətə çatdırılır.
Bundan başqa, görüşlərdə
iqtidarla aparılan siyasi dialoqun
dövlətçiliyimizin inkişafına, partiyalarla
hakimiyyət arasında və partiyalararası siyasi əməkdaşlığın dərinləşməsinə
xidmət etdiyi vurğulanır. Ölkədə sabit
siyasi mühitin dəstəklənməsi və siyasi
partiyaların normal fəaliyyətinin təmin
olunması üçün mütəmadi qaydada
iş aparılmasının nəticəsidir ki, bu

gün Azərbaycanda siyasi dialoq
mədəniyyəti yeni mərhələyə qədəm
qoymuşdur. Belə görüşlərin, davamlı və səmərəli dialoq prosesinin
real nəticələrini milli məsələlərdə
həmrəylik nümayiş etdirilməsi və
vahid mövqedən çıxış edilməsi
kontekstində görmək mümkündür.
Siyasi partiyaların Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün təmin olunması
məsələsində Prezident İlham Əliyevin
qətiyyətli siyasətinə birmənalı
dəstək göstərməsi cəmiyyətin vahid
mövqedən çıxış etməsinin və xalqımızın milli həmrəylik nümayiş
etdirməsinin göstəricisidir.
Bir sözlə, dövlətin siyasi partiyalara münasibətdə atdığı addımlar müasir siyasətimizin yeni mərhələsini və
islahat kursumuzu əks etdirir. Bu siyasi prosesdə maraqlı tərəf olan siyasi
hakimiyyət də cəmiyyətdə konstruktiv
müxalifətin formalaşmasında maraqlı
olduğunu göstərir. Mütəxəssislərin
sözlərinə görə, dövlətlə siyasi partiyalar arasındakı münasibətlər sağlam
və konstruktiv siyasi mədəniyyətin
formalaşdırılması, hərtərəfli dialoqun
genişləndirilməsi, bütövlükdə, milli
məsələlərdə həmrəyliyin yaradılması
baxımından vacib amildir.

“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
xalqımızın şərəf tarixidir

Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycan torpağında yaranması xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində milli
müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə yaşaması ilə bağlıdır. O illərdə xalqımızın qabaqcıl şəxsiyyətləri,
mütəfəkkir adamları, ziyalıları xalqımızda milli azadlıq, milli müstəqillik duyğularını gücləndirmiş,
milli dirçəliş, milli oyanış əhval-ruhiyyəsi yaymış və bunların hamısı məntiqi olaraq Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
elm xadimi Həsən Mirzəyevin də olduğu
tanınmış nüfuzlu ziyalılar ulu öndərin
respublika rəhbərliyinə qayıdışını olduqca
zəruri hesab edirdilər. Amma həmin vaxt
hakimiyyətdə olan qüvvələr hər vəchlə
buna mane olur, yaş senzini ortaya ataraq,
Heydər Əliyevin seçkilərdə iştirakına sədd
çəkirdilər.
Bax, belə bir şəraitdə cəmiyyətin
öndə gedən bir qrup ziyalısı ümummilli
liderə müraciət etdi. “91-lər hərəkatı”
Azərbaycanda taleyüklü hadisəyə çevrildi.
Bu hərəkat üzvlərini, bütünlüklə xalqımızın
təkidi ilə Bakıya dönən dahi şəxsiyyətin
müdrik siyasəti ilə ölkədə baş qaldıran
separatçılığa son qoyuldu, qanunsuz
silahlı dəstələr ləğv edildi, sosial- iqtisadi
böhran aradan qaldırıldı, Milli Ordumuzun formalaşması prosesinə başlanıldı,
erməni faşizminin qəsbkarlığının daha
da genişlənməməsi üçün Ermənistanla
atəşkəs sazişi imzalandı.
Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra
təhlükədə olan dövlət müstəqilliyi qorunub
saxlanıldı. Beynəlxalq standartlara uyğun
müstəqil dövlət təsisatları yaradıldı, dövlət
quruculuğu prosesi böyük vüsət aldı,
dövlətçiliyimizin gücləndirilməsi məqsədilə
struktur islahatları aparıldı, iqtisadiyyatımızın inkişaf etdirilməsi istiqamətində bütün
imkanlardan səmərəli istifadə olundu. Respublikamızın dünya ölkələri ilə əlaqələrinin
genişləndirilməsi diqqət mərkəzində
saxlanıldı, beynəlxalq layihələrin uğurla
reallaşdırılması Azərbaycana böyük nüfuz
qazandırdı.
Prezident İlham Əliyev ulu öndərin
dövlətçilik ənənələrini ləyaqətlə davam etdirərək, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə
hər zaman böyük hörmətlə yanaşır.
Dövlətimizin başçısının müvafiq sərəncamı

Azərbaycan xalqı haqlı olaraq
fəxr edir ki, bizim xalqımız bu
respublikanı yaradıb. Bu, tarixi
hadisədir, xalqımız üçün və dünya
miqyasında tarixi hadisədir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Yüz dörd il bundan əvvəl
müsəlman Şərqində ilk
demokratik və parlamentli
respublika olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaradılması
təsadüfi hadisə deyildi.
Bu, xalqımızın milli azadlıq
mübarizəsinin qanunauyğun
nəticəsi, dərin tarixi kökləri olan
milli dövlətçilik ənənələrinin
davamı idi.
Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni qısa zaman
ərzində şərəflə yerinə yetirdi, cəmi 23
aylıq fəaliyyəti dövründə xalqın milli
mənlik şüurunu özünə qaytardı, onun öz
müqəddəratını təyin etmək qüdrətini dünyaya göstərdi. Azərbaycanın ilk parlamenti
və hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi,
ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi,
bayrağı, himni və gerbi qəbul olundu,
ordu quruculuğu sahəsində ciddi tədbirlər
həyata keçirildi, maarifin və mədəniyyətin
inkişafına xüsusi diqqət yetirildi. Təhsil
milliləşdirildi, xalqın sonrakı illərdə
mədəni yüksəlişi üçün zəmin hazırlayan,
ictimai fikir tarixi baxımından müstəsna
əhəmiyyətli genişmiqyaslı tədbirlər
həyata keçirildi. Beləliklə, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin, respublikamızın
müstəqilliyinin əsası qoyuldu.
Təəssüf ki, 1920-ci ilin aprelində yaranan tarixi siyasi şərait üzündən xalqımızın
bu istiqlal mücadiləsi tamamlanmadı,
demokratik dövlət quruculuğu prosesi,
iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə,
hərbi quruculuq sahələrində reallaşdırılan layihələr nəticəsiz qaldı. Amma
buna baxmayaraq, Cümhuriyyətin istiqlal
uğrunda atdığı addımlar, gerçəkləşdirdiyi
tədbirlər Azərbaycan tarixində silinməz
izlər qoydu, milli dövlətçilik ənənələrimizin
gələcək bərpasında xalqımızın azadlıq,
müstəqillik ideyalarını daha da gücləndirdi.
Bu yaradılan zəmin ulu öndər Heydər
Əliyevin sovet hakimiyyəti dövründə
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə daha
da möhkəmləndi, dahi şəxsiyyətin həyata
keçirdiyi fəaliyyət xalqımızın milli mənlik
şüurunun inkişafını, azərbaycançılıq
məfkurəsi işığında müstəqillik arzularının
güclənməsini və həqiqətə çevrilməsini
şərtləndirdi.
Azərbaycan özünün dövlət
müstəqilliyinin bərpasını 1991-ci il oktyabr
ayının 18-də reallaşdıraraq, Cümhuriyyət
ideyalarına sadiqliyini bəyan etdi, yarımçıq
qalan istiqlal mücadiləsini başa çatdırdı. Başqa sözlə, tarixi varislik üzərində
müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılması uğurla gerçəkləşdi. Lakin müstəqilliyin
ilk illərində hakimiyyətdə olan qüvvələrin
səbatsızlığı, səriştəsizliyi üzündən
xalqımız müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi
ilə üzləşdi. Yalnız dahi şəxsiyyətin
Azərbaycan rəhbərliyinə tarixi qayıdışı ilə
müstəqilliyimizin başı üzərinə çökən qara
duman çəkildi, ulu öndərimiz müdrikliyi,
siyasi uzaqgörənliyi ilə respublikamızın
qarşılaşdığı bütün maneələri, problemləri
aradan qaldırdı. Bununla da ümummilli
liderin qətiyyətli iradəsi ilə Azərbaycanın
kövrək müstəqilliyi möhkəmləndi, sarsılmaz oldu.
Ulu öndərin Azərbaycanın siyasi
rəhbərliyinə yenidən dönüşündən sonra
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, Şərqlə
Qərbi birləşdirən qədim İpək Yolunun
bərpa edilməsi kimi qlobal layihələr, yeni
Konstitusiyanın qəbul edilməsi, habelə
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
atəşkəsin elan olunması və digər mühüm əhəmiyyətli işlərin görülməsi də
müstəqilliyimizin güclənməsində önəmli rol
oynadı, respublikamızın dünya birliyindəki
mövqeyini, yerini möhkəmlətdi.
Dahi şəxsiyyət fəaliyyətində hər zaman
çox qəti və prinsipial mövqedən çıxış
edərək ciddi intizam, tələbkarlıq və dövlət
mənafeyi kimi amilləri ön plana çəkirdi.
Ölkədə geniş vüsət almış cinayətkarlığın
bütün ünsürlərinə qarşı qəti mübarizə
aparmaq üçün 1994-cü ildə imzaladığı “Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq
qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri
haqqında” fərman qanunçuluğun və hüquq
qaydalarının möhkəmləndirilməsində
əsaslı dönüş yaratdı. Hüquq-mühafizə
orqanları tərəfindən müvəffəqiyyətlə
həyata keçirilən qəti tədbirlər nəticəsində
cəmiyyətdə hökm sürən hərc-mərcliyə və
özbaşınalığa birdəfəlik son qoyuldu. Tam
ictimai-siyasi sabitlik bərqərar olunduqdan
sonra demokratik hüquqi dövlət quruculuğu prosesi həyata keçirildi.
Ümummilli liderin bilavasitə rəhbərliyi
və yaxindan iştirakı ilə hazirlanaraq,
1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul olunan müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyası ölkədə
hüquqi islahatların həyata keçirilməsinə,
o cümlədən prokurorluq orqanlarının
fəaliyyətinin keyfiyyətcə yeniləşməsinə və
müasirləşməsinə yol açdı. Əsas Qanunda demokratik hüquqi dövlətin bütün
prinsipləri – qanunun aliliyi, insan hüquqlarının müdafiəsi, hakimiyyət bölgüsü,
konstitusiya nəzarəti prinsipləri təsbit

olundu, insan haqlarının təmini dövlətin ali
məqsədi kimi bəyan edildi.
Ulu öndər tərəfindən bu yeni,
mütərəqqi Konstitusiya əsasında hüquq
sahəsində islahatlar aparmaq məqsədilə
1996-cı ildə Hüquqi İslahat Komissiyası
yaradıldı və dahi şəxsiyyət islahatların
həyata keçirilməsinə şəxsən özü rəhbərlik
etdi.
Bu dövrdə ölkəmizdə qanunçuluğun və
hüquq normalarının möhkəmləndirilməsinə
zəmin yaradan uzaqgörən və müdrik addımlar sırasında “Konstitusiya Məhkəməsi
haqqında”, “Məhkəmələr və hakimlər
haqqında”, “Prokurorluq haqqında”,
“Polis haqqında” kimi hüquq sisteminin
mahiyyətini müəyyənləşdirən qanun
layihələri hazırlandı və qəbul edildi. Öz
fəaliyyətində və səlahiyyətlərində qanunçuluğa, dövlətçiliyə xidməti əsas götürən,
bitərəflilik, qərəzsizlik və obyektivlik kimi
prinsiplərə sadiq olan prokurorluq orqanları tezliklə nüfuzlu qurum kimi fərqlənməyə
başladı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə Milli
Ordunun formalaşdırılması, Azərbaycanın
milli mənafelərini qorumağa qadir nizami
silahlı qüvvələrin yaradılması, torpaqlarımızın müdafiəsi ilə bağlı mühüm tədbirlər
həyata keçirdi. Müstəqilliyin ilk illərində
baş vermiş iqtisadi tənəzzülün, vətəndaş
müharibəsinin, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı işğalçılıq siyasətinin qarşısının alınması, dövlətçilik ənənələrinin və sabitliyin
bərpası məqsədilə Heydər Əliyevin atdığı
qətiyyətli addımlar qısa müddət ərzində
hər bir vətəndaşın həyatında hiss olunmağa başladı.
Ulu öndər Heydər Əliyev çıxışlarında müasir Azərbaycan dövlətinin məhz
1918-ci ildə yaranan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varisi olmasını dəfələrlə
bəyan edib, eyni zamanda, Cümhuriyyət
qurucularının adlarını böyük ehtiramla
çəkib. Dahi şəxsiyyət deyib: “1918-ci il
mayın 28-də Azərbaycanın istiqlaliyyətinin
elan edilməsində, Xalq Cümhuriyyətinin
təşəkkül tapmasında və fəaliyyət
göstərməsində cümhuriyyətə rəhbərlik
etmiş şəxslərin - Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Məmmədəmin Rəsulzadənin, Fətəli
xan Xoyskinin, Nəsib bəy Yusifbəylinin,
Səməd bəy Mehmandarovun, Əliağa Şıxlinskinin və başqalarının böyük xidmətləri
olmuşdur. Bu görkəmli dövlət xadimlərinin,
vətənpərvər ziyalıların, peşəkar hərbçilərin
adları xalqımızın yaddaşına əbədi həkk
olunmuşdur”.
Eyni zamanda, Prezident İlham
Əliyev də Azərbaycanın dövlətçilik
tarixində Cümhuriyyətin rolunu
daim yüksək dəyərləndirib, onun
rəhbərlərinin xatirəsinin əziz tutaraq,
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi
ilə bağlı sərəncam imzalayıb, 2018-ci
ilin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili”
elan edilməsi ilə milli dövlətçilik tariximizə
diqqət və qayğısını nümayiş etdirib.
Cümhuriyyətin qurucularına hər zaman
yüksək ehtiram nümunəsi göstərən
dövlətimizin başçısı xalqımızın tarixi
keçmişinin öyrənilməsi kimi məsələləri
də diqqət mərkəzində saxlayıb. Ölkə
rəhbərinin tapşırığı ilə “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Ensiklopediyası” kitabı da
yüksək səviyyədə nəşr olunmaqla işıq üzü
görüb.
Burada bir məqamı da vurğulamaq yerinə düşərdi. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranmasının 104
illiyinin qeyd edildiyi bu günlərdə– Respublika Günü ərəfəsində cənab İlham
Əliyevə dünya liderlərindən çoxsaylı
təbriklər ünvanlanыr. Bu, dövlətimizin
başçısının beynəlxalq aləmdə artan
nüfuzunun bariz ifadəsidir. Bu, ulu öndərin
layiqli davamçısının qətiyyətli liderliyi və

müdrik siyasəti sayəsində Azərbaycan
dövlətçiliyinin əsaslarının gündən-günə
möhkəmlənməsinin, qanunçuluğun qorunmasının, siyasi, sosial-iqtisadi sahələrdə
qazandığı uğurlarla beynəlxalq aləmdə
hörmətinin artmasının məntiqi nəticəsidir.
Prezident İlham Əliyev bir sıra çıxışlarında respublikamıza rəhbərlik etdiyi
2003-cü ildən ötən 19 il ərzində gördüyü
işlərin, iqtisadiyyatda, sosial həyatda və
digər sahələrdə qazanılan mühüm uğurların əsasında dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev
yoluna olan inamın dayandığını bildirib,
xalqın rəğbətini qazanmasında bu amilin
önəmli rol oynadığını vurğulayıb.
Xalqımız möhtərəm dövlət başçımızın sabitliyə, sülhün və firavanlığın
möhkəmləndirilməsinə, dövlətçiliyimizin
qüdrətlənməsinə yönələn, respublikanın
sosial-iqtisadi inkişafına xidmət edən
siyasətini dəstəkləyir və ölkə rəhbərinə
çox böyük etimad bəsləyir. Bu inam, eyni
zamanda, prespektivdə nəzərdə tutulan
uğurlu siyasi kursun yenilməzliyindən və
alternativsizliyindən xəbər verir.
Dövlət başçısının prezidentlik
fəaliyyətinə başladığı vaxtdan indiyədək
Azərbaycanın siyasi, sosial-iqtisadi
sahələrində böyük uğurlar əldə olunub,
Vətən müharibəsində parlaq qələbə qazanılıb. İkinci Qarabağ savaşındakı tarixi
zəfərimiz Ali Baş Komandanın qətiyyəti,
müdrik siyasəti, ordumuzun güc-qüdrəti
və xalq-Prezident-ordu vəhdəti ilə reallaşdırılıb.
İndi dogma, əzəli-əbədi Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur torpaqlarında genişmiqyaslı tikinti-quruculuq tədbirləri
sürətlə aparılır. İşğaldan azad edilən
ərazilərimizdə erməni vandallarının illərlə
törətdikləri vəhşi əməllər hər addımda
nəzərə çarpır. Viran qoyulan şəhər və
kəndlərimiz, dağıdılan, təhqir edilən
məscidlərimiz, yer üzündən silinən tarix
və mədəniyyət abidələrimiz düşmənin nə
qədər barbar, vəhşi olduğunu göstərir.
Azərbaycan Prezidenti son 19 ildə
xalqımızı qələbəyə addım-addım yaxınlaşdırmaqla, ordumuzun qüdrətini artırmaqla
bərabər, həm də hər bir ölkə vətəndaşının
maraqlarını diqqət mərkəzində saxlayıb.
Bu müddətdə respublikada hərtərəfli
dinamik inkişaf, sabitlik və əmin-amanlıq
təmin edilib, beynəlxalq mövqelərimiz
daha da möhkəmləndirilib. Dövlətimizin
başçısının yeni iqtisadi modelə keçidlə,
iqtisadi və sosial sahədə islahatların
aparılacağı ilə bağlı vədləri ardıcıl olaraq
yerinə yetirilib. Hər zaman fəaliyyətində
xalqın dəstəyinə arxalanan ölkə rəhbəri
daim xalq ilə təmasda olub, vətəndaşları
narahat edən problemləri birbaşa onların
dilindən dinləyib və bu məsələlərin həlli
ilə bağlı müvafiq göstərişlər verib. Bütün
bunlar, eləcə də dövlətimizin başçısının
paytaxtda və bölgələrdə vətəndaşlarla keçirdiyi səmimi görüşlər, onların qayğıları ilə
yaxından maraqlanması, insanların sosial
rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində
verilən qərarlar ölkəmizdə xalq-iqtidar
birliyini daha da möhkəmləndirib, xalqın Prezidentinə olan inamını daha da
artırıb. Bir sözlə, bütün bu amillər, həm də
Prezident və xalq birliyi konsepsiyasının
əsas qayəsini təşkil edib.
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə ötən
illərdə uğurla reallaşdırılan sosial-iqtisadi
islahatların nəticəsi olaraq, respublikamız
hazırda qlobal maliyyə, geosiyasi və iqtisadi böhrandan uğurla çıxan, özünəməxsus
milli inkişaf modelini yaradan dövlətlərdən
biri kimi tanınır, adı beynəlxalq aləmdə sosial-iqtisadi göstəriciləri ildən-ilə yüksələn
nüfuzlu ölkə kimi çəkilir.

Pərviz İBAYEV,
Bakı şəhəri, Nizami rayon
prokuroru, baş ədliyyə müşaviri

Azərbaycan Cümhuriyyətin dövlətçilik
ənənələrinə sadiqlik nümayiş etdirir
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması təsadüfi xarakter daşımayıb. Bu, əsasən Rusiyada çarizmin süqutundan sonra bolşeviklərin hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə keçmiş imperiya
ərazisində mürəkkəb geosiyasi vəziyyətin yaranmasından irəli gəlib.
Dünyanın aparıcı dövlətlərinin Bakı neftinə marağı siyasi çarpışmaları daha da gərginləşdirdiyi bir şəraitdə Azərbaycanın tərəqqipərvər,
eyni zamanda, demokratik dövlət sistemi yaratmağa hazır siyasi elitası müstəqil milli dövlətçiliyin yaradılması naminə birləşərək, istiqlal
mücadiləsinə başlayıb.

Beləliklə, 1918-ci il may ayının 28-də
Azərbaycanın müstəqilliyini bəyan edən
İstiqlal bəyannaməsi imzalanıb. Yeni
qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
öz üzərinə götürdüyü çətin, eyni zamanda, şərəfli tarixi vəzifəni ləyaqətlə yerinə
yetirib. Azərbaycanın ilk parlamenti və
hökuməti, dövlət aparatı təşkil edilib,
ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirilib,
bayrağı, himni və gerbi yaradılıb, ana dili
dövlət dili səviyyəsinə qaldırılıb, dövlət
quruculuğu ilə bağlı ciddi islahatlar
gerçəkləşdirilib. Ölkənin ərazi bütövlüyünü və milli təhlükəsizliyini reallaşdırmaq
məqsədilə qısa zaman ərzində yüksək
döyüş qabiliyyətli hərbi hissələr qurulub,
milli tələblərə və demokratik prinsiplərə uyğun dövlət orqanları təsis olunub, maarifin
və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət
yetirilib, təhsil sistemi milliləşdirilib.
Cümhuriyyət parlamenti tərəfindən
qəbul edilən qanunlar milli dövlətin
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsini, siyasi-iqtisadi sahələrin inkişafını, mədəniyyət
və maarif sahələrinin tərəqqisini
şərtləndirib. Bununla da müsəlman xalqlarına müstəmləkəçilikdən xilas olmağın
yolu göstərilib.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa
fəaliyyəti dövründə milli dövlətçiliyimizin
inkişafı istiqamətində önəmli addımlar atıb.
Mövcudluğunun ilk günlərindən etibarən
xalq hakimiyyəti və insanların bərabərliyi
prinsiplərinə əsaslanan demokratik
respublika bütün ölkə vətəndaşlarına
eyni hüquqlar verərək irqi, milli, dini, sinfi
bərabərsizliyi aradan qaldırıb.
Cümhuriyyət bütün bunlarla bərabər,
ayrı-ayrı dövlətlərlə qarşılıqlı əməkdaşlıq
əlaqələrinin yaradılması, xarici ölkələrlə
bir-birinin hüquqlarına hörmət prinsipləri
əsasında münasibətlər qurulması
istiqamətində daim sülhsevər siyasət
apararaq, müəyyən uğurlar əldə edib.
Nəticədə Azərbaycan dünya birliyi
tərəfindən tanınıb və beynəlxalq hüququn subyektinə çevrilib. Məhz bu amil
1920-ci ilin aprel ayında Azərbaycanı
bolşevik işğalından xilas edərək, onun bir
dövlət kimi dünyanın siyasi xəritəsindən
silinməsinin qarşısını alıb. Ümummilli lider
bütün bunlara əsaslanaraq deyib: “Cəmi
23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, ilk respublika dövründə həyata
keçirilən tədbirlər müstəqil dövlətçiliyimizin
əsaslarının yaradılması və gələcək inkişaf
yolunun müəyyənləşdirilməsi baxımından
mühüm əhəmiyyət kəsb edib. Gördüyü bir
sıra məqsədyönlü işlər Xalq Cümhuriyyəti
Hökumətinin yürütdüyü siyasətin miqyasını, mahiyyət və mənasını əyani şəkildə
səciyyələndirib”.

Beləliklə, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti təcavüzə məruz qaldığı
üçün qarşıya qoyduğu məqsədlərə tam
müvəffəq ola bilmədən süquta uğrasa da,
onun şüurlara hakim kəsilən müstəqillik
ideyası onillərlə yaşadı. Xalqımız ötən
müddət ərzində milli dövlətçilik atributlarının bir çoxunu qoruyub saxladı.
Bu məsələdə ümummilli lider Heydər
Əliyev müstəsna xidmətlər göstərdi.
Dahi şəxsiyyətin Azərbaycanda uğurla gerçəkləşdirdiyi siyasət xalqımızın
tarixi-mədəni yaddaşını özünə qaytardı, milli mənlik şüuru yeni inkişaf
mərhələsinə yüksəldi. Respublikamızda azərbaycançılıq məfkurəsi işığında
müstəqillik arzularının güclənməsi və
yaxın gələcəkdə yenidən həqiqətə
çevrilməsinə zəmin yaratdı.
Müasir Azərbaycan Respublikası
1991-ci ildə müstəqilliyinin bərpasına
nail olarkən özünün qədim dövlətçilik
ənənələrinə sadiq qaldığını göstərdi, Xalq
Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi varisi
kimi onun üçrəngli bayrağını, gerbini,
himnini qəbul etdi. Xalqımız Cümhuriyyətin
istiqlalını dünyaya yaydığı 28 May gününü
həmin vaxtdan etibarən Respublika Günü
kimi təntənə ilə qeyd etməyə başladı.
Azərbaycan yeni dövlətçilik yolunun
ilk mərhələsində dərin siyasi, sosial-iqtisadi tənəzzüllə, erməni faşizminin istilası
ilə üzləşdi. Ölkəmizin düşdüyü bu ağır
vəziyyət– anarxiya, özbaşınalıq və total
böhran, müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi
xalqda son dərəcə ciddi narahatlıq doğurdu. Təbii ki, belə bir acınacaqlı durumda
xalqımız üzünü xilaskara-böyük siyasətçi
və dövlət xadimi Heydər Əliyevə tutdu,
dahi şəxsiyyətin Naxçıvandan Bakıya
gəlməsini təkidlə tələb etdi. Bəli, o dövrdə
Azərbaycan əhalisinin əksər hissəsi
respublikamızı düşdüyü çətin, çıxılmaz
vəziyyətdən yalnız ulu öndərimizin çıxara
biləcəyinə əminliklə inanırdı və zaman bu
inamın doğruluğunu sübuta yetirdi.
Yeri gəlmişkən, həmin vaxt
Azərbaycanda ümumi vəziyyətin nə qədər
təhlükəli olduğunu cəmiyyətin sağlam
qüvvələri, eləcə də ziyalılar dərindən dərk
edirdilər. Bu insanlar Azərbaycanı belə
bir ağır vəziyyətdən xalqımızın ləyaqətli
oğlu Heydər Əliyev kimi böyük dövlət
xadiminin, bütün dünyada tanınmış bir
şəxsiyyətin xilas edə biləcəyini anlayırdılar. Amma o zamankı hakimiyyət ümummilli lider Heydər Əliyevin təcrübəsindən
nəinki bəhrələnmək istəmirdi, əksinə,
dahi şəxsiyyətə qarşı əsassız mübarizə
aparırdılar.
Buna görə də sıralarında atamın-filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar

ilə bir neçə il bundan əvvəl Bakının
mərkəzində Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə
abidə ucaldılması, Xalq Cümhuriyyətinin
qurucularının adlarının əbədiləşdirilməsi,
Cümhuriyyətin yaradılmasının 100 illiyinin
böyük təntənə ilə qeyd edilməsi, 2018-ci il
Azərbaycan Respublikasında “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti ili” elan olunması bunun bariz ifadəsidir.
Hazırda beynəlxalq aləmdə özünə
layiqli yer tutan Azərbaycan cümhuriyyət
dəyərlərinə əsaslanan müstəqil siyasəti
ilə diqqət çəkir. Müstəqil yaşamaq, öz
taleyinin sahibi olmaq xalqımıza böyük
uğurlar qazandırır. Dövlətimizin başçısının müdrik rəhbərliyi ilə respublikamız bu
gün regional və qlobal miqyasda gedən
proseslərə təsir göstərmək iqtidarında olan
güc mərkəzi kimi tanınır.
Dövlətimizin başçısının uğurlu siyasəti
nəticəsində ötən 18 il ərzində respublika
iqtisadiyyatı 3,2 dəfə artıb, yoxsulluq 49
faizdən təxminən 5 faizə enib, 2 milyondan
çox yeni iş yerləri yaradılıb, insanların rifah
halı daha da yaxşılaşıb, iqtisadiyyata 280
milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə
yatırılıb. Azərbaycan Ordusu dünyanın
ən güclü 50 ordusu sırasına yüksəlib.
Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı
mövqeyi getdikcə möhkəmlənib. Regionda
reallaşdırılan bütün beynəlxalq, irimiqyaslı layihələr ölkəmizin iştirakı, onun milli
maraqlarının nəzərə alınması ilə həyata
keçirilib.
Bu dövrdə ən böyük uğur isə 30 il işğal
altında qalan torpaqlarımızın azad olunması, respublikamızın ərazi bütövlüyünün
bərpasıdır. Vətən müharibəsində qazanılan palaq qələbə həm də ötən müddətdə
ölkə həyatının bütün sahələrində dinamik
inkişafın gerçəkləşdirilməsi ilə bilavasitə
bağlıdır.
Azərbaycan Vətən müharibəsində qazandığı tarixi zəfərdən sonra Qarabağ və
Şərqi Zəngəzurun bərpası istiqamətində
mühüm layihələr reallaşdırır, işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə quruculuq işlərini
intensiv şəkildə aparır.
Ölkə rəhbərinin azad edilən ərazilərə
davamlı səfərləri zamanı strateji infrastruktur obyektləri işə salınır, yenilərinin
təməli qoyulur. Bununla da düşmənin
darmadağın etdiyi şəhər və kəndlərimizə
həyat yenidən qayıdır. Azadlığına qovuşan
torpaqlarımızda aparılan böyük quruculuq
və bərpa işlərinin sürəti getdikcə artır.

Müşfiq MİRZƏYEV,
Mərkəzi Dəmiryol Xəstəxanasının
baş həkimi
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Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlıq Azərbaycanın
ordu quruculuğunda önəmli rol oynayır
Qardaşlıq missiyasını layiqincə yerinə yetirən Türkiyə,
onun Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İkinci Qarabağ
müharibəsində daim Azərbaycanın–haqq-ədalətin yanında
olub. Vətən müharibəsində Türkiyənin müdafiə və xarici
işlər nazirləri, digər yüksək vəzifəli rəsmiləri tərəfindən də
Azərbaycana birmənalı olaraq siyasi, diplomatik dəstək
göstərilib. Bu, ölkəmiz tərəfindən xalqımıza çox böyük
mənəvi güc vermək kimi dəyərləndirilib.
Bəli, Türkiyə Vətən savaşı
zamanı Azərbaycana diplomatik müstəvidə, informasiya
mübarizəsində, mənəvi dəstəkdə
tək buraxmayıb. Təbii ki, belə bir
şəraitdə ölkəmizin müharibədə
uğurlu əməliyyatlar aparmasına,
torpaqlarımızın 30 illik işğaldan azad
edilməsini qısqanan bəzi dövlətlər
tərəfindən yalan, böhtan xarakterli
məlumatlar yayılıb. Lakin həmin
vaxt informasiya savaşında da
üstülük əldə edən Azərbaycan bu
fitnəkarlığın qarşısını tutarlı cavablarla alıb.
Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki,
İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev “CNN International” televiziya kanalına verdiyi müsahibədə
jurnalistin–“Mən Ermənistan
prezidenti ilə danışdım və o, mənə
dedi ki, bu münaqişə əvvəlki toqquşmalardan kəskin şəkildə fərqlənir.
Çünki Türkiyə Azərbaycana açıq
şəkildə dəstək göstərir. Üstəlik, o,
mənə dedi ki, Türkiyə öz zabitləri,
generalları, muzdluları, terrorçu
cihad döyüşçüləri ilə Dağlıq Qarabağda döyüşmək üçün Azərbaycana
minlərlə adam gətirib. Türkiyə
öz hərbi gücü ilə guya müəyyən
beynəlxalq logistik strukturları
qorumaq üçün orada olduğunu
deyir. Azərbaycanda hazırda hər
hansı bir türk qüvvələri və ya türk
avadanlığı varmı?”–sualına cavabında da bildirirdi ki, bəli, Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrində türk avadanlığı
var, amma türk qüvvələri yoxdur:
“Səmimi desəm, Ermənistan prezidentinin dünyaya mesaj ünvanlamaq üçün CNN vasitəsilə şayiə
yaymaq məqsədilə bu imkandan
istifadə etməsi məni təəssüfləndirir.
Mən bunu başqa cür adlandıra
bilmirəm, çünki onun sizdən eşitdiyim sözləri tamamilə yanlışdır,
bu, yanlış informasiyadır. Türkiyə
bizə dəstək göstərir, lakin bu, siyasi
dəstəkdir, bu, diplomatik dəstəkdir.
Bu dəstək olmasaydı, Türkiyə

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
“Azərbaycan tək deyil, Türkiyə
Azərbaycanın yanındadır” ifadəsi
ilə bu çox açıq mövqe olmasaydı,
çox güman ki, bu gün Ermənistan
öz məqsədinə nail olmuş olardı.
Bu da münaqişənin coğrafiyasının
genişlənməsi və mümkün qədər
çox ölkənin bu münaqişəyə cəlb
olunmasından ibarətdir ki, bu ölkələr
döyüş meydanında onlara kömək
etsinlər”.
Türkiyə savaş bitəndən sonra da
respublikamızla əlaqələrini, mənəvi,
diplomarik münasibətlərini daha da
gücləndirib. Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Bakıda keçirilən möhtəşəm Zəfər
paradında, “Şuşa Bəyannaməsi”nin
imzalanması mərasimində, eləcə
də Azərbaycana səfəri çərçivəsində
Zəngilanın Ağalı kəndində mətbuata
bəyanatında Qarabağın xilası,
bərpası istiqamətində görülən
işlərdən yaranan sevincini, fərəhini
xalqımızla bölüşüb, ölkəmizin
əvvəlki kimi tək olmadığını, arxasında dayandığını bütün dünyanın
diqqətinə çatdırıb. Bütün bunlar isə
Azərbaycan xalqını uğur müjdəli
gələcəyə daha da ruhlandırıb.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında
münasibətlərin möhkəmlənməsində
dövlətlərimizin başçılarının şəxsi
dostluq əlaqələrinin və qarşılıqlı səfərlərinin xüsusi əhəmiyyəti
var. Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan arasında mövcud dostluq və qardaşlıq münasibətləri
ikitərəfli əlaqələrimizin, o cümlədən,
hərbi əməkdaşlığın daha da
genişlənməsinə öz müstəsna
töhfəsini verir.
Türkiyə müharibədən sonra
Qarabağda təhlükəsizliyin təmin
olunması və nəzarətdə saxlanılması
prosesinə də dəstəyini verir. Bu gün
Ağdam rayonunun Mərzili kəndi
yaxınlığında Rusiya–Türkiyə Monitorinq Mərkəzi fəaliyyət göstərir.

Vətən müharibəsi baş verəndən dərhal sonra Türkiyənin
mənəvi və diplomatik dəstəyini hiss etdik, bu gün də hiss
edirik. Əziz qardaşım, hörmətli Prezident çox müsbət və çox
dəqiq açıqlamalar vermişdir. Bu açıqlamalar Azərbaycan
xalqını çox məmnun etdi, bütün dünyaya göstərdi ki,
Türkiyə – Azərbaycan birliyi sarsılmazdır və ağır günlərdə
biz bir-birimizin yanındayıq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Əlbəttə, birgə Monitorinq Mərkəzinin
fəaliyyəti bölgəmizin sabitliyini
qorumaq üçün çox önəmli amildir.
Mərkəz pilotsuz uçuş aparatlarından
da istifadə edərək monitorinqlər
aparır.
Azərbaycan Ordusunun silahlanmasına önəmli təsir göstərən “Baykar” şirkətinin istehsal etdiyi pilotsuz
uçuş aparatlarının (PUA) hərbi
potensialımızı əhəmiyyətli dərəcədə
gücləndirməsi də bu fikrin bariz
ifadəsidir. Həmin PUA-ların Vətən
müharibəsində səmərəli tətbiqi
nəticəsində düşmənə ciddi zərbə
vurulması, işğalçının xeyli sayda
canlı qüvvəsi və döyüş texnikasının
məhv edilməsi də önəmli fakt kimi
diqqət çəkir.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev ötən il aprelin 1-də Türkiyənin
“Baykar” şirkətinin texniki direktoru
Selçuk Bayraktarı və “ASELSAN”
şirkətinin idarə heyətinin rəhbəri
və baş direktoru Haluk Görgünü qəbul edərkən də bu barədə
ətraflı danışıb. Dövlətimizin başçısı
görüşdə qardaş ölkənin müdafiə
sənayesinin əldə etdiyi nailiyyətlərə
toxunaraq, Selçuk Bayraktarın bu
uğurların önündə getdiyini vurğulayıb, “Baykar” şirkətinin istehsalı
olan məhsulların torpaqlarımızın
düşməndən təmizlənməsi za-

manı işğalçı texnikasının məhv
edilməsindəki rolunu vurğulayıb.
Bu amil Türkiyədə müdafiə
sənayesinin yüksək sürətlə inkişafından xəbər verir. Artıq dünya üçün
sirr deyil ki, Türkiyə istehsalı olan
müdafiə sistemlərindən Azərbaycan
da Vətən müharibəsində məharətlə
istifadə edərək, böyük üstünlük
qazanıb.
Yeri gəlmişkən, Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanla Türkiyə
arasında qardaşlıq əlaqələrinin
gücləndirilməsinə, əməkdaşlığın
inkişafına, respublikamızın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin
olunması istiqamətindəki haqq işinə
verdiyi töhfəyə görə Selçuk Bayraktarı “Qarabağ” ordeni ilə təltif edib.
Burada diqqətçəkən bir hadisəyə
də nəzər salmaq istərdik. Dünən
Bakıda başlayan “TEKNOFEST
Azərbaycan” Aerokosmik və Texnologiya Festivalı Türkiyənin Sənaye
və Texnologiya Nazirliyinin, eləcə
də Selçuk Bayraktarın rəhbərlik
etdiyi “Türkiye Teknoloji Takımı” (T3)
Vəqfinin təşkilatçılığı ilə keçirilir.
İlk dəfə xaricdə – Azərbaycanda
təşkil olunan bu tədbir 2018-ci ildən
etibarən hər il reallaşdırılır. Qlobal
bazarlara çıxış potensialı olan startapçılar, yerli və əcnəbi mentorların,
xarici ölkə investorları və vençur
fondların iştirak etdikləri festival
çərçivəsində “SMART QARABAĞ”

Hakatonu da keçirilir. Hakatonun
məqsədi işğaldan azad edilmiş
ərazilər üçün “ağıllı” şəhər, kənd, ev
təsərrüfatı, nəqliyyat və s. həllərin
yaradılmasıdır.
Festivaldan bir gün əvvəl “Baykar Texnologiya”nın rəhbəri Səlcuk
Bayrakdarın Azərbaycan Hərbi Hava
Qüvvələrinə məxsus MiG-29 qırıcı
təyyarəsi ilə uçması da ordumuzun gücləndirilməsinə göstərilən
dəstəyin bariz ifadəsidir. Xatırladaq
ki, həmin MiG-29 “Baykar” şirkəti
tərəfindən hazırlanan “Bayraktar
AKINCI TİHA” ilə paralel uçuş
həyata keçirməsi qardaş Türkiyənin
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
daha da inkişafına yönələn marağın
bir nümunəsidir.
Yeri gəlmişkən, Bakıda “Teknofest” festivalının “prodakşn”
ofisi fəaliyyət göstərir və bu
mərkəzin tam heyəti azərbaycanlı
mütəxəssislərdən ibarətdir. Məqsəd
Türkiyədə aviasiya, kosmik
sənaye, rəqəmsal iqtisadiyyat kimi
sahələrin gənclər arasında təbliği,
bu sahələrdə sahibkarlığın təşviq
edilməsi, festival çərçivəsində təşkil
olunan yarışlar vasitəsilə gənc
mühəndislərin bilik və bacarıqlarının
üzə çıxarılması, eləcə də milli texnologiyaların geniş ictimaiyyətə təqdim
olunmasıdır.
“Baykar” şirkətinin texnoloji lideri,
“T3 Vəqfi” qəyyumlar şurasının
sədri Səlcuk Bayraktar jurnalistlərə

“Modern texnologiyalar festivalından
aldığımız təəssürat zəngindir”
“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalı Azərbaycanla Türkiyənin
elmi-texniki tərəqqi imkanlarının dünyaya göstərilməsi baxımından önəmli bir tədbirdir. Festivalın çeşidli komponentlərini
təşkil edən müsabiqələr, kubok oyunları, sərgilər, hava şouları,
konsertlər və əyləncə attraksionlarının dörd gün ərzində möcüzəli
təsiri ilə qəlbləri oxşayacağı şəksizdir.
Bu fikirləri Bakıda start götürmüş
“TEKNOFEST Azərbaycan”
Aerokosmik və Texnologiya
festivalının izləyicisi, Masallı Dövlət
Regional Kollecinin direktoru
Vidadi Nəzərov “Xalq qəzeti”nə
müsahibəsində bildirdi.
O dedi ki, texnofest tədbirləri
dünyada texnologiya yenilikləri, elm,
idrak imkanı yarışmaları, dostluq və
əməkdaşlıq münasibətləri kontekstində
keçirilən müasir və modern
təfəkkürlərin sərgilənməsi baxımından
maraq doğurur. İlk dəfə dörd il əvvəl
İstanbulda keçirilib və Türkiyədə milli
texnologiya hərəkatı adını qazanıb.
Azərbaycan 2021-ci ildə dördüncü
analoji festivalda iştirak edib. Bu dəfə
mötəbər tədbirin məhz Bakıda təşkili
qürur doğurur.
“Festivalın sərgi hissəsinin
Azərbaycan Milli Pavilyonunda AMEAnın elmi tədqiqatlarının nəticəsi olan
rəqabətədözümlü, intellektual texnoloji
məhsullarının nümayişi maraq yaradır.
Orada, həmçinin 11 yerli şirkət və
startapın məhsul və həlləri sərgilənib.
Hava şoularında Azərbaycan Hərbi
Hava Qüvvələrinin peşəkar pilotları
"MiQ-29" qırıcı təyyarələri ilə solo
pilotaj uçuşları həyata keçiriblər.
Onların məharəti heyrətamizdir”.
Müsahibimiz sonra qeyd etdi ki,
festival ilk növbədə Azərbaycanla
Türkiyənin ən qabaqcıl sənaye və
texnoloji nailiyyətlərinin sərgilənməsi
baxımından mühüm önəm daşıyır.
“Smart Qarabağ” hakatonu buna

misal ola bilər. Bu müsabiqənin
keçirilməsinin Azərbaycan üçün xüsusi
əhəmiyyəti var, çünki hazırda 30 illik
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
“ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” layihələri
həyata keçirilir. Ümumilikdə, bu
modern konsepsiyaları daha yaxşı
başa düşmək istəyən ictimaiyyət

üçün imkan yaradılır ki, müvafiq
optimallaşma səylərinin, innovativ
layihələrin mahiyyətini dərindən əxz
edə bilsin.
“Eyni zamanda, qeyd etmək
lazımdır ki, Vətən müharibəsində
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri pilotsuz
uçuş aparatlarından məharətlə
istifadə ediblər. Ordumuz arsenalında
olan müasir silahları tətbiq etməklə
döyüşlərin ilk saatından başlayaraq,

düşmənə ağır zərbələr endirib.
Düşmənin çoxlu sayda texnikasını,
artilleriya sistemini, ilk olaraq hava
hücumundan müdafiə sistemini
sıradan çıxarıb. Azərbaycanın
44 gündə həyata keçirdiyi uğurlu
əməliyyatlar dünya tarixinə yenilik
kimi düşüb. Döyüş meydanında
belə miqyasda Türkiyədə yaradılmış
“Bayraktar TB2”, İsrail istehsalı olan
“HAROP” kamikadze dronlarından
istifadə canlı qüvvə itkisinin də
minimuma endirilməsinə şərait
yaradıb. Bu gün fərəhlə qeyd edirəm
ki, festivalın sərgilərində ölkəmizin yerli
istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatları
da nümayiş etdirilir. Bütün bunları ona

görə xatırladıram ki, Azərbaycanın
festivalda deməyə sözü, göstərməyə
uğuru da az deyil”, – deyə V. Nəzərov
bildirdi.
“TEKNOFEST Azərbaycan”
festivalının ilk günündə zəngin
təəssürat toplamış müsahibimiz xüsusi
vurğuladı ki, müxtəlif hava şouları
və attraksionların təşkili hər kəsin
böyük marağına səbəb olub. Kollec
direktoru daha sonra dedi: “Mən

açıqlamasında bildirib ki, İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın
tarixi zəfər əldə etməsində dron
zərbələri də önəmli rol oynayıb. Bu
gün “Teknofest” festivalının qardaş
ölkədə keçirilməsinə qərar verilməsi
də Azərbaycanla Türkiyənin birliyini
gücləndirmək, texnologiyanı birlikdə
inkişaf etdirmək, dost respublikada hərbi texnologiyanın inkişafını
diqqətdə saxlamaq niyyətindən irəli
gəlib.
Ermənistan istər işğal dövründə,
istərsə də Vətən müharibəsindən
ötən bir ildən çox bir müddətdə
vəhşi əməllərindən əl çəkməyib,
vaxtaşırı ərazi iddiaları səsləndirib,
müxtəlif gizli məqsədləri naminə
terror cinayətləri törədib. Bütün
bunlar isə Azərbaycanı daim
ayıq-sayıq dayanmağa, müdafiə
sistemini möhkəmlətməyə, hərbi
quruculuğu davam etdirməyə vadar
edib. Dövlətimizin başçısı ordumuzun gücləndirilməsi amili ilə bağlı
müsahibələrinin birində deyib: “Burada bir neçə aspekt var. Birincisi,
müharibə dövründə biz, əlbəttə,
çoxlu sayda döyüş sursatından
istifadə etmişik, indi biz onları bərpa
etməliyik və bağlanmış yeni kontraktlar bizim üçün bunu təmin edir.
Artıq silah və sursat tədarükü gedir.
Növbəti məqam – müxtəlif xarakterli
müasir silah sistemlərinin alınmasıdır. Biz bu məsələyə həmişə böyük
əhəmiyyət vermişik. Ona görə ki,
hərbi texnologiya inkişaf edir və
biz həmişə ən yaxşı texnologiyaları almaq istəyirik. Bildiyiniz kimi,
bizə silah satmaq istəyənlərin sayı
baxımından problemimiz yoxdur.
Üçüncüsü – silahlı qüvvələrin döyüş
qabiliyyətinin artırılması. İkinci
Qarabağ müharibəsi böyük qələbə
ilə yanaşı, həm də əməliyyatlar
aparılması sahəsində böyük təcrübə
deməkdir. Bu, silahlı qüvvələrin təlim
şəraitində deyil, əməli işdə yoxlanmasıdır və bizim silahlı qüvvələr bu

yoxlamadan şərəflə çıxdılar...”.
Prezident İlham Əliyev həmin
fikirlərini davam etdirərək, bildirib ki, İkinci Qarabağ müharibəsi
Azərbaycan tərəfinin bundan sonra
nə etməli olduğunu, hərbi infrastrukturun hansı elementlərinin ölkəmiz
üçün ya istifadə edilməməsini, ya
çox məhdud formatda işlədilməsini,
ya da onların zəif olmasını göstərdi.
Hazırda Azərbaycanda müasir
hərbi obyektlər istifadəyə verilir,
yüksək dağlıq ərazilərdə xidmət
edən hərbi qulluqçuların sosialməişət şəraiti daha da yaxşılaşdırılır,
yeni hərbi birləşmələr-Komando
Qüvvələri yaradılır. Artıq həmin hərbi
birləşmələr istənilən hərbi vəzifəni
icra etməyə hazırdır, onların sayı
durmadan artır. Beləliklə, yeni çevik,
peşəkar və çox böyük imkanlara
malik olan silahlı birləşmənin qurulması Azərbaycanın hər an öz torpaqlarını, öz sərhədlərini qorumağa
hazır olduğunu deməyə əsas verir.
Yüksək təlim keçən, yüksək
iradə göstərən və Vətən uğrunda
özlərini fəda etməyə hazır olan
hərbçilərimiz bu briqadalarda xidmət
edirlər. Bu, Azərbaycan Ordusunun
gücünü daha da artırır. Bütün bunlar
isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini
İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə
olduğundan daha güclü orduya
çevrilməsini şərtləndirir.
Sonda qeyd edək ki, dövlətimizin
başçısı hər zaman çıxışlarında
hərbçilərimiz qarşısında yeni
vəzifələr qoyduğunu bildirməklə,
Ermənistana və havadarlarına bir
daha mesaj ünvanlayır: Azərbaycan
bundan sonra da ərazisini qorumaq üçün ordusunu gücləndirəcək,
müasirləşdirəcək, istənilən təhdid
və təzyiq qarşısında qəti sözünü
deyəcək.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

“Teknofest Azərbaycan”
festivalına həm ölkədə, həm də
xaricdə maraq böyükdür
“Teknofest” Türkiyənin ən böyük aviasiya, kosmos və texnologiya festivalıdır. Festival 2018-ci ildən etibarən hər il keçirilir və “Türkiyə Texnologiya
Komandası” – T3 Fondu və Türkiyə Respublikasının Sənaye və Texnologiya
Nazirliyi tərəfindən təşkil olunur.

bir pedaqoq kimi şadam ki, festival
çərçivəsində təşkil edilən sərgidə bizim
Təhsil Nazirliyimiz də təmsil olunur.
Nazirlik festivalda STEAM layihəsinin
təşkilatçılığı ilə şagird və tələbə
kateqoriyaları üzrə keçirilən “Baku
Skills” müsabiqəsinin final mərhələsi,
həmçinin “STEAM Azerbaijan”
layihəsi, Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye, Gəncə Dövlət və Naxçıvan
universitetlərinin 6 layihəsi, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin
fəaliyyətini əks etdirən 3 layihə və
materiallarla təmsil olunur. Tərəfdaş
qurumların STEAM məzmunlu
innovativ məhsul və həllərinin, müxtəlif
layihələr çərçivəsində hazırladıqları
prototiplərin nümayiş olunması,
açıq səma altındakı statik ərazidə
isə pilotsuz uçuş aparatları və
vertolyotların sərgilənməsi təbii bir ruh
yüksəkliyi yaradır”.
Vidadi Nəzərovun fikrincə, bu
festival gənclər arasında aviasiya,
kosmik sənaye, rəqəmsal iqtisadiyyat
kimi sahələrin təbliği, bu sahələrdə
sahibkarlığın təşviq edilməsi, yarışlar
vasitəsilə gənc mühəndislərin bilik
və bacarıqlarının üzə çıxarılması,
eləcə də milli texnologiyaların geniş
ictimaiyyətə təqdim olunması ilə
diqqətəlayiqdir. Zəngin proqramı olan
festivalın uğurla başlandığı kimi, uğurla
da başa çatacağına inam böyükdür.

Hazırladı: Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Bu il isə bu mühüm texnoloji tədbirə Bakı
evsahibliyi edir. “Teknofest Azərbaycan” festivalı
dünən Bakı Kristal Zalı və Dənizkənarı bulvar
ərazisində öz işinə başladı və bu gün də davam
edəcək. Festivalın təşkilatçıları “Türkiyə Texnologiya Komandası” - T3 Fondu, Azərbaycan
Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
Nazirliyi, eləcə də Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Nazirliyidir.
“Teknofest Azərbaycan” çərçivəsində 8 kateqoriya üzrə texnologiya müsabiqələri, “Smart
Qarabağ” Hakatonu, “Take Off” Azərbaycan
Startap Sammiti və “Rocket League” video
oyunu üzrə Avropa Kiber İdman Kuboku təşkil
olunacaq.
Tədbirin sərgi hissəsində tərəfdaş qurumların məhsul və həllərinin, eləcə də gənclərin
hazırladıqları prototiplərin və STEM-layihələrin
nümayiş olunması, açıq səma altındakı statik
ərazidə isə pilotsuz uçuş aparatları və vertolyotların sərgilənməsi nəzərdə tutulur.
Festivalın əyləncə proqramına Azərbaycan
Hərbi Hava Qüvvələrinin, eləcə də Türkiyənin
“Türk Ulduzları” və “Solo Türk” aerobatika komandalarının nümunəvi pilotaj uçuşları, böyük
səhnədə incəsənət xadimlərinin çıxışları, şaquli
külək tuneli, su attraksionları, uçuş simulyatorları, robotlar və s. daxildir.
Əlbəttə, bu cür texnoloji tədbirlərin məqsədi
aviasiya, kosmik sənaye və rəqəmsal iqtisadiyyat kimi sahələrin populyarlaşmasına töhfələr
vermək, yerli və xarici sahiblarları bu sahənin
inkişafına cəlb etməkdir. “Teknofest”, eyni zamanda, gənc mühəndislərin bilik və bacarıqlarını üzə çıxarmaq, eləcə də milli texnologiyaları
ölkədə və onun hüdudlarından kənarda geniş
ictimaiyyətə təqdim etmək məqsədi güdür. Ona
görə də festivala istər ölkə daxilində, istərsə də
xaricdə maraq böyükdür. Tədbirdə ümumilikdə
200 mindən çox ziyarətçinin iştirak edəcəyi
gözlənilir. Bunlardan 500 nəfərə yaxını 33 xarici
ölkədən gələn qonaqlar olacaq.

Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki,
Azərbaycan bu cür beynəlxalq tədbirlərə
evsahibliyi etmək sahəsində böyük təcrübəyə
malikdir. Zaman-zaman Bakıda humanitar forumlar, Birinci Avropa oyunları, İslam Həmrəylik
oyunları, “Avroviziya” və s. kimi tərdbirlər
keçirilib. Həmişə də bu tədbirlərdə iştirak etmək
və tamaşaçı olmaq üçün dünyanın onlarla
ölkəsindən yüzlərlə qonaq Bakıya gəlib. Bakı
isə, təbii ki, özünün ənənəvi qonaqpərvərliyini
nümayiş etdirərək qonaqları yüksək səviyyədə
qarşılayaraq yola salıb.
Bu dəfəki tədbirin də, həmişə olduğu kimi,
yüksək səviyyədə başa çatacağına əminik.
Şübhə etmirik ki, “Teknofest” həyəcanını yaşamağa gələnlər Bakıdan razılıq və minnətdarlıq
hissləri ilə ayrılacaqlar.

Məhərrəm SƏFƏRLİ,
Beynəlxalq Jurnalistlər
Federasiyasının üzvü
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində
2022-ci ilin iyun ayında vətəndaşların qəbulu
CƏDVƏLİ

Qəbulu aparan şəxs
Qəbul günü
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri
1
Əliyev Məhərrəm Abış oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsininmüdiri
2
Məcidov Tələt Tahir oğlu
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi
3, 10, 17
Həsənov Altay Tofiq oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri
3, 20
Ələsgərov Fuad Murtuz oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi
6
Qasımov Azər Məhəmməd oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri
7
Əmirov Natiq Ərziman oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri                                                                                                               
8
Mövsümov Şahmar Arif oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri
9
Nağdəliyev Zeynal Səfər oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının             
10
Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və
dini məsələlər şöbəsinin müdiri
13
Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri
14
Məmmədəliyev Yusuf Ülfət oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri                  
16
Həsənov Kərəm Əvəz oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri                                          
17
Kərimov Gündüz Hacı oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri                                               
21
İsmayılov Süleyman Abbas oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
22
Hacıyev Hikmət Fərhad oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Əfv
23
məsələləri sektoru
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
(Şuşa rayonu istisna olmaqla) xüsusi nümayəndəsi
24
Hüseynov Emin Zamin oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə
əlaqələr şöbəsinin müdiri       
28
Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi
29
Kərimov Aydın Zöhrab oğlu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan rayonunda
xüsusi nümayəndəsi
29
Hacıyev Vahid Rasim oğlu
***
Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası
Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının katibi
30
Usubov Ramil İdris oğlu
Qeyd: Vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində qəbul olunurlar.
Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev, 79
Qəbula yazılış qəbul gününə ən geci 1 iş günü qalmış dayandırılır.
Qəbul saat 14:00-dan başlayır.
Əlaqə üçün: Çağrı Mərkəzi – 1111

Prezident Administrasiyasında Azərbaycan
Demokrat Partiyasının sədri ilə görüş keçirilib
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Siyasi
partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri
Ədalət Vəliyev yeni siyasi konfiqurasiyanın inkişafı çərçivəsində mayın
26-da Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə
görüşüb.
Prezident Administrasiyasının Siyasi
partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti
ilə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Prezident İlham Əliyevin “Mən
yeni siyasi islahatlar proqramını təqdim
etmişəm, o, bütün siyasi partiyaların
mütləq əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənib...
Biz siyasi dialoqun çox aktiv fazasındayıq”
fikirlərini xatırlatmaqla görüşə başlayan
şöbə müdiri Azərbaycan Demokrat Partiyasının iqtidarla əməkdaşlığını yüksək
dəyərləndirib. Yeni siyasi konfiqurasiyanın
inkişaf etdirilməsi, iqtidar-müxalifət dialoqunun təşviqi ən yeni islahatlar dalğasının
tərkib hissəsi kimi qeyd olunub. Bildirilib
ki, ölkəmizdə siyasi partiyalar arasında
sağlam münasibətlərin qurulması, partiyaların legitim fəaliyyəti üçün lazımi işlərin
görülməsi dövlətimizin başçısı tərəfindən
şöbənin qarşısına qoyulmuş önəmli
vəzifələrdən biridir. Bu vəzifələrin layiqincə

icrası üçün partiyalarla birgə əməkdaşlığa
çox böyük önəm verilir. Hər bir partiyanın
cəmiyyətin siyasi həyatına özünəməxsus
qatqısı var və bu, ölkəmizdə fikir plüralizminin inkişafının qarantıdır. Təbii ki,
ölkəmizdəki siyasi sabitlik uğurlarımızın
vacib əsaslarından biridir və siyasi sabitliyin qorunması hər bir ölkə vətəndaşının
üzərinə düşən məsuliyyətdir. Bu səbəbdən
radikal siyasi meyllər dövlətçiliyə təhdiddir.
Hər bir siyasi partiya bu təhdidlərə qarşı
mübarizə aparmalı və cəmiyyətin ümumi
inkişafına öz töhfəsini verməlidir.
Ölkəmizdə aparılan siyasi islahatlar
çərçivəsində belə bir görüşə dəvət edildiyi
üçün təşəkkürünü bildirən Azərbaycan
Demokrat Partiyasının sədri Sərdar
Cəlaloğlu yeni siyasi konfiqurasiyanın
formalaşdırılması istiqamətində atılan
uğurlu addımlarla bağlı fikirlərini bölüşüb.
Sərdar Cəlaloğlu qeyd edib ki, ölkədə

sağlam siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması, dövlətimizin müstəqilliyinin
möhkəmlənməsi, ölkənin beynəlxalq
nüfuzunun artırılması istiqamətində böyük
işlər görülməkdədir. Postmüharibə dövrünün problemlərinin aradan qaldırılması,
postpandemiya dövründə ölkə iqtisadiyyatının inkişafı, bütün əhali təbəqələrinin
sosial müdafiəsinin güclənməsi üçün
islahatların daha intensiv xarakter alması
olduqca vacibdir. Azərbaycan Demokrat
Partiyası dövlətimizin güclənməsi, əhalinin
rifahının yaxşılaşdırılması, cəmiyyətin
siyasi maarifləndirilməsi üçün imkanlarını
səfərbər etməyə hazırdır.
Tərəflər ölkəmizdə partiyalararası
əməkdaşlığın yeni formatları, iqtidarmüxalifət dialoqunun fərqli formalarda inkişafı, partiyaların beynəlxalq əlaqələrinin
gücləndirilməsi, Azərbaycan – Türkiyə
münasibətlərinin qardaşlıq səviyyəsində
olması, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində Cənubi Qafqazda sülh və
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, Qarabağda
bərpa-quruculuq işləri və başqa məsələlər
haqqında müzakirələr aparıblar.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında
2022-ci ilin iyun ayında vətəndaşların qəbulu
CƏDVƏLİ
Qəbulu aparan şəxs
Baş nazirin birinci müavini
Eyyubov Yaqub Abdulla oğlu
Baş nazirin müavini
Əhmədov Əli Cavad oğlu

2
3
6

İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri
Əmiraslanov Azər Kamal oğlu
Xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsinin müdiri
Rüstəmli Ruslan Rüstəm oğlu
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri
Paşayev Zakir İlqar oğlu

7
21
9, 28

Hüquq və qanunvericilik şöbəsinin müdiri
Qasımlı Xalid Akif oğlu

10, 29

Sosial məsələlər şöbəsinin müdiri
Rəhimov Niyazi Süleyman oğlu

13, 30

Humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri
vəzifəsini icra edən
Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu

14

Sənaye və energetika şöbəsinin müdiri
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu
16
Aqrar və ekologiya şöbəsinin müdiri
17
Qasımov Lətif Cəfər oğlu
Regionların inkişafı şöbəsinin müdiri
20
Məcidov İlkin Sabir oğlu
Tikinti, şəhərsalma və kommunal təsərrüfat
şöbəsinin müdiri
8, 24
Mustafayev Feyruz Rəvayət oğlu
Nəqliyyat, kommunikasiya və innovasiya
şöbəsinin müdiri
22
Pənahov Musa Sədi oğlu
Təhlükəsizlik, müdafiə və səfərbərlik
şöbəsinin müdiri
23
Məmmədov Anar Rəhim oğlu
Qeyd: Vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabineti Aparatının
Qəbul otağında qəbul olunurlar.
Ünvan: Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Lermontov küçəsi, 68
Qəbula 1 gün qalmış elektron qeydiyyat dayandırılır.
Qəbula yazılış qəbul gününə ən geci 1 iş günü qalmış
dayandırılır.
Qəbul saat 14:00-dan başlayır.
Qəbulla bağlı əlaqə nömrələri: (012)492-19-23,
(012)492-88-96.

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə
qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2022-ci ilin iyun ayında
şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu
CƏDVƏLİ

S/n Qəbulun keçirildiyi şəhər, rayon
1
Qəbələ

Əhatə olunan
şəhər və rayonlar
Qəbələ, Oğuz

Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və
idarəetmə qurumu
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
Kənd təsərrüfatı naziri
İnam Kərimov
Baş prokuror
Kamran Əliyev
Ədliyyə naziri
Fikrət Məmmədov
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin sədri
Zaur Mikayılov
“Azərsu” ASC-nin sədrinin səlahiyyətlərini icra edən
Köçərli Həsənov
Mədəniyyət naziri
Anar Kərimov
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri
Rəşad Nəbiyev
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri
Rövşən Rzayev
“Azərişıq” ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
Ali Məhkəmənin sədri
Ramiz Rzayev
Baş prokuror
Kamran Əliyev
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Muxtar Babayev
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Mübariz Qurbanlı
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Saleh Məmmədov
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
Səfər Mehdiyev
“Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Ruslan Əliyev
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin rəisi
Arzu Rəhimov
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədrinin vəzifəsini
müvəqqəti icra edən
İlham Mirzəliyev
Daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov

2

Gədəbəy

Gədəbəy, Şəmkir

3

Şəmkir

Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən

4

Lənkəran

Lənkəran, Astara, Lerik

5

Cəlilabad

Cəlilabad, Biləsuvar, Cəbrayıl

6

Oğuz

Oğuz, Qəbələ

7

Beyləqan

Beyləqan, Füzuli, Xocavənd

8

Yevlax

9

Bərdə

Yevlax, Mingəçevir, Bərdə,
Tərtər, Goranboy
Bərdə, Tərtər

10

Qax

Qax, Şəki

11

Zaqatala

Zaqatala, Balakən, Qax

12

Masallı

Masallı, Cəlilabad, Yardımlı

13

Yevlax

Yevlax, Mingəçevir

14

Yardımlı

Yardımlı, Masallı, Cəlilabad

15

Naftalan

Naftalan, Goranboy, Xocalı

16

Tovuz

Tovuz, Qazax, Ağstafa

17

Biləsuvar

Biləsuvar, Cəlilabad, Cəbrayıl

18

Quba

Quba, Qusar

19

Şirvan

Şirvan, Hacıqabul

20

Masallı

Masallı, Yardımlı

21

Şamaxı

Şamaxı, Qobustan, Ağsu,
İsmayıllı

22

Gəncə

Gəncə, Goranboy, Samux,
Kəlbəcər

23

Şirvan

24

Qəbələ

25

Mingəçevir

26

Balakən

27

Gədəbəy

28

Zaqatala

Şirvan, Hacıqabul, Salyan,
Neftçala, Biləsuvar, Cəbrayıl,
Sabirabad, Saatlı, İmişli, Zərdab
Qəbələ, Oğuz
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
Mingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Təhsil naziri
Ağdaş, Kürdəmir, Ucar, Zərdab Emin Əmrullayev
Balakən, Zaqatala, Qax
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri
Zaur Əliyev
Gədəbəy, Şəmkir
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
Zaqatala, Balakən, Qax
Baş prokuror
Kamran Əliyev

Qəbulun
keçirildiyi gün
03
03
07
08
10
14
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
20
20
21
23
23
23
24
24
24
24
25
28

Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

Zeynalabidin Xürrəm: Qarabağın işğaldan
azad edilməsi əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da
genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanlar yaradıb
İran və Azərbaycan Respublikasının
rəhbərlərinin səmərəli siyasi
addımları ikitərəfli əlaqələrin inkişafını
sürətləndirib və münasibətlərin
perspektivi üçün daha yaxşı zəmin
yaradıb.

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov
mayın 26-da Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Bağdad
Amreyevlə görüşüb.
da həyata keçirilən intensiv dialoqu
məmnunluqla qeyd edib. O, Türk
Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində ikitərəfli
və çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlığın
genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Baş katib Bağdad Amreyev
Azərbaycana səfərindən məmnunluqla
bəhs edərək, dövlətimizin başçısı ilə
keçirilmiş görüşün, habelə bu çərçivədə
keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatına
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Baş nazirin müavini
Mustafayev Şahin Abdulla oğlu
Aparatın rəhbəri
Məmmədov Rüfət Tofiq oğlu

Azərbaycanın Türk Dövlətləri
Təşkilatının işində fəal iştirakı
məsələləri müzakirə olunub

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüş zamanı Türk Dövlətləri
Təşkilatı tərəfindən müxtəlif istiqamətlər
üzrə həyata keçirilən fəaliyyət, habelə
Azərbaycanın təşkilatın işində fəal iştirakı məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.
Nazir Ceyhun Bayramov Türk
Dövlətləri Təşkilatının zəngin
gündəliyinə istinad edib və bu xüsus-

Qəbul günü

üzv dövlətlərin informasiya və yüksək
texnologiyalar nazirlərinin toplantısının əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. Baş
katib Şuşa şəhərinin 2023-cü ildə “Türk
dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan
edildiyini xatırladaraq, bununla əlaqədar
Şuşada bir sıra mədəniyyət tədbirlərinin
keçiriləcəyini bildirib. O, həmçinin Türk
Dövlətləri Təşkilatı tərəfindən Şamaxı şəhərinin 2023-cü il üçün “Türk

dünyasının turizm paytaxtı” seçildiyini
xatırladıb və bunun Türk Dövlətləri
Təşkilatı ölkələrinin turizm sahəsində
əməkdaşlığının inkişafına müsbət töhfə
verəcəyini bildirib.
Görüşdə, həmçinin təşkilat
tərəfindən növbəti aylarda keçirilməsi
nəzərdə tutulan tədbirlər barədə
müzakirələr aparılıb.

Bu sözləri İranın Şərqi Azərbaycan
vilayətinin valisi Zeynalabidin Xürrəm 28
May - Müstəqillik Günü münasibətilə Təbrizdə
keçirilən mərasimdə çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, Azərbaycan və İran xalqları
müştərək tarixi keçmişə, dinə, mədəniyyətə,
adət-ənənələrə malikdirlər. Bu amillər
dövlətlərin yaxınlaşmasını, dostluq və mehriban qonşuluq şəraitində yaşamasını zərurətə
çevirib. Hər iki dövlətin prezidentləri praqma-

tik siyasət yürüdərək əməkdaşlıq əlaqələrini
inkişaf etdirməyə çalışırlar. Dövlət başçılarının
siyasi xətti regionda sülhün və əmin-amanlığın
qarantıdır.
Z.Xürrəm nəzərə çatdırıb ki, İran hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb
və suverenliyinə hörmətlə yanaşıb.
Onun sözlərinə görə, Qarabağın işğaldan
azad edilməsi qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi üçün
əlverişli imkanlar yaradıb. Bu imkanlardan
səmərəli istifadə edib iqtisadi, ticarət, tranzit, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlıq
əlaqələrini artırmaq günün tələbidir.

Rabil KƏTANOV
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Təbriz
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27 may 2022-ci il, cümə

Milli qürur hissi duyduğumuz tarix
Bu respublikanın yaranması və az müddətdə də olsa, yaşaması Azərbaycan xalqının dövlətçiliyinin bərpasında, Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini əldə etmək yolunda, demokratik quruluş
yaratmaq istiqamətində tarixi rol oynamışdır. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti bir çox dəyərli işlər görmüş və Azərbaycanı bir
müstəqil demokratik respublika kimi yaşatmağa çalışmışdır.
Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider
Xalqımızın azadlıq və müstəqillik
mübarizəsi tarixinə qızıl hərflərlə həkk
olunmuş 1918-ci il mayın 28-i hər bir
Azərbaycan vətəndaşının milli qürur
hissi duyduğu bir gündür. Əsrlərlə
azadlıq və müstəqillik amalı ilə
yaşayan Azərbaycan xalqı ötən əsrin
əvvəllərində bu işıqlı may günündə
arzusuna qovuşdu. Şərqdə ilk dəfə
azad, demokratik, dünyəvi dəyərlərə
söykənən parlamentli bir respublikanın yarandığı dünyaya bəyan edildi.
Xalqımız 1918-ci il mayın 28-də çar
Rusiyasının bir əsrdən artıq davam
edən müstəmləkə əsarətindən azad
oldu, Şərqin ilk demokratik respub-

likasının təməlini qoydu. Həmin gün
Azərbaycan Milli Şurasının iclasında
İstiqlal Bəyannaməsi qəbul edildi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
qurulması XX əsrdə xalqımızın
həyatında yeni bir mərhələ, tarixi
hadisə oldu.
1997-ci ilin mayında Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasının 79-cu ildönümünə həsr olunmuş
təntənəli yığıncaqda ümummilli lider
Heydər Əliyev 1918-ci ilə qədər
Cənubi Qafqazda, о cümlədən
Azərbaycanda baş verən siyasi
hadisələrə qiymət verərək qeyd edir:
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan
olunana qədər bu bölgədə mövcud
vəziyyət son dərəcə mürəkkəb olmuşdur. Birinci dünya müharibəsi və
onun nəticələri bu bölgəyə ağır təsir
göstərmişdir”.
Heydər Əliyev Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti rəhbərləri
barədə danışarkən demişdir ki,
onlar öz cəsarətli fəaliyyətləri ilə
Azərbaycanda ilk müstəqil dövlətin
qurulması üçün güclü addımlar atdılar. Xalqımıza müstəqillik ənənələri
qoyub getdilər.
Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin bərpasının 11-ci
ildönümünə həsr olunmuş təntənəli
mərasimdə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə xüsusi
qiymət verən Heydər Əliyev demişdir:
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa
zamanda çox işlər gördü. İlk dəfə
olaraq müsəlman Şərqində demokratik bir respublika yaratdı. İlk dəfə
olaraq Azərbaycan xalqı müstəqil
yaşamaq şəraitinin nə olduğunu hiss
etdi, gördü”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
hakimiyyəti dövrü ölkəmizin çoxəsrlik
dövlətçilik salnaməsinin ən parlaq səhifələrindən birini təşkil edir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaranması ilə milli dövlət quruculuğumuz bərqərar edilmişdir.
Cümhuriyyətin yaradılmasında
və ona rəhbərlik edilməsində
M.Rəsulzadənin, F.Xoyskinin,
N.Yusifbəylinin, Ə.Topçubaşovun,
X.Xasməmmədovun, C.Hacinskinin,
S.Mehmandarovun və digər milli
istiqlal fədailərinin çox böyük rolu
olmuşdur.
Cümhuriyyətin mövcudluğu ilə
dövlətçilik tariximizdə ilk dəfə demokratik prinsiplər əsasında fəaliyyət
göstərən müstəqil Azərbaycan
dövlətinin əsası qoyuldu. AXC-nin
yaranması ilə Azərbaycanın ilk parlamenti və höküməti, dövlət aparatı
təşkil edildi, bayrağı, himni və gerbi
yaradıldı, ana dili dövlət dili elan edildi, maarif və mədəniyyətin inkişafına
xüsusi diqqət yetirildi, Azərbaycanın
ilk universiteti təsis olundu.

Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, hələ yüz il bundan əvvəl
ən ülvi demokratik dəyərləri nəinki bəyan edib, öz praktiki
fəaliyyətində onları təmin edib. Bugünkü Azərbaycan, müstəqil
Azərbaycan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Biz
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bütün demokratik ənənələrinə
sadiqik və bu ənənələri yaşadırıq.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Xalqımızın milli dövlətçiliyə nail olmaq arzularının gerçək
ifadəsi olan və ömrü cəmi 23 ay çəkən Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti ürəklərdə elə bir məşəl alovlandırdı ki, 70 il ərzində
hökmranlıq etmiş totalitar kommunist rejiminin amansız cəzarepressiya maşını da onun şöləsini söndürə bilmədi. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti az yaşasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik
ruhunu daha da gücləndirmiş oldu. XX əsrin 80-ci illərinin ortalarından etibarən bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda baş
qaldıran milli oyanış dalğası əzəmətli xalq hərəkatına çevrilərək,
yeni dünya nizamının təməlini qoyanda Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin idealları xalqımız üçün mayaka döndü və özünü
AXC-nin varisi elan edən Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə
yenidən dövlət müstəqilliyinə qovuşdu.

Heydər Əliyev Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin bu qısa
müddətdə gördüyü işləri yüksək
dəyərləndirmişdir: “Bu respublikanın yaranması və az müddətdə
də olsa, yaşaması Azərbaycan
xalqının dövlətçiliyinin bərpasında,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
əldə etmək yolunda, demokratik
quruluş yaratmaq istiqamətində tarixi
rol oynamışdır. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti bir çox dəyərli işlər
görmüş və Azərbaycanı bir müstəqil
demokratik respublika kimi yaşatmağa çalışmışdır”.
Uzun müddət, yəni sovet dövründə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaradıcıları və onların fəaliyyəti qadağan olunmuşdu.
İş о yerə gəlib çatmışdı ki, tarixçilərə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
adını çəkmək yasaq edilmişdi.
Azərbaycan 1991-ci ildə öz dövlət
müstəqilliyini elan etdikdən sonra
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə
bağlı bütün qadağalara son qoyuldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövrünün dövlət rəmzləri və himni
bərpa olundu. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin bərpasına xüsusi qiymət verən Heydər Əliyev
bildirmişdir ki, biz ilk demokratik
Cümhuriyyətin yaranması gününü
əziz tutaraq, onu Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi günü – Respublika Günü
elan etmişik və bu, bizim milli bayramımızdır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
süqutunun obyektiv səbəblərinin
təhlilini verən Heydər Əliyev qeyd
edirdi ki, güclü xarici müdaxilələrə
məruz qalan Xalq Cümhuriyyəti
belə şəraitdə yaşaya bilməzdi.
Ümummilli lider vurğulayırdı ki,
Xalq Cümhuriyyətinin süqutu
onun rəhbərlərinin günahı deyil,
Cümhuriyyətin süqutunun əsas
səbəbi Sovet Qırmızı ordusunun
Azərbaycana daxil olması və Cənubi
Qafqazı işğal etməsi idi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli
mərasimdə Heydər Əliyev iki ilə
qədər fəaliyyət göstərmiş milli
hökumətin dövlətçilik tariximizdə
tutduğu yerə xüsusi qiymət verərək
demişdir: “1918-ci ildə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaranması
Azərbaycan xalqının həyatında
tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik salnaməsinin parlaq
səhifələrindən biridir”.
Ümummilli liderin SSRİ dövründə
respublikada uğurla gerçəkləşdirdiyi
siyasət xalqımızın tarixi-mədəni
yaddaşını özünə qaytararaq, milli mənlik şüurunu inkişaf etdirmiş,
müstəqillik arzularının güclənməsinə
və yenidən həqiqətə çevrilməsinə
zəmin yaratmışdır.

İstiqlal bəyannaməsinin elan
edildiyi 1918-ci ilin 28 may tarixi
ölkəmizdə Müstəqillik Günü kimi
qeyd olunur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 16
may 2017-ci il tarixdə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik
yubileyinin dövlət səviyyəsində
geniş qeyd edilməsi haqqında
sərəncam imzalamışdır. Eyni zamanda, cənab Prezidentin digər
sərəncamı ilə 2018-ci il “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti ili” elan olunmuş, ölkəmizdə və xarici ölkələrdə
Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilmişdi.
2018-ci ilin “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti ili” elan edilməsi xalqımızın qədim və zəngin dövlətçilik
tarixinə böyük ehtiramın əlamətidir.
Şərqdə ilk demokratik respublika
olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
xalqımızın dövlətçilik tarixində
özünəməxsus dəyərlər miras qoymuşdur.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamda deyilir: “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti zəngin dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik
tarixində silinməz izlər qoyub, xalqın
qəlbində azadlıq və istiqlal duyğularını gücləndirməklə respublikanın
gələcək müstəqilliyi üçün etibarlı
zəmin hazırlayıb”. Bu zəmin 1991-ci
ildə gerçəkləşdi, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi bərpa olundu.
Bu gün müstəqil dövlətimiz
və xalqımız Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə böyük
qürur hissi ilə və hörmətlə yanaşır.
Prezident İlham Əliyev ulu öndərin
Cümhuriyyət ideyalarının yüksək
səviyyədə təbliği siyasətini ardıcıllıqla davam etdirir. Xalq Cümhuriyyəti
dövründə olduğu kimi, Azərbaycan
xalqı və dövləti bu gün də demokratik
dəyərlərə ciddi önəm verir.
1918-ci ildə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaradılması yalnız dövlətçilik tariximizin bərpası
baxımından önəmli deyildi. Yeni
respublikanın yaradılması, əslində,
xalqımızın milli kimliyinin son dərəcə
parlaq təcəssümü idi. Məlumdur ki,
bu gün Avropanın ayrı-ayrı dövlətləri,
ilk növbədə, demokratik cəmiyyət quruculuğunu özlərinin üstün cəhətləri
kimi dünyaya təqdim etməyə çalışırlar. Halbuki Azərbaycan xalqı demokratiya ilə bağlı öz seçimini hələ yüz
dörd il bundan əvvəl etmişdi. İndiki
dövrdə gender bərabərliyi qlobal miqyasda çox aktual mövzulardan biridir.
Biz fəxr edə bilərik ki, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti hələ bir əsr
bundan əvvəl qadınların seçmək və
seçilmək hüququnu tanımışdı. Xalq
Cümhuriyyəti respublikada demokratik dəyərlərin, o cümlədən də söz və
mətbuat azadlığının təmin olunmasını

özünün təməl prinsiplərindən biri kimi
bəyan etmişdi. Xalq Cümhuriyyətində
milli, dini mənsubiyyətə fərq qoyulmadan respublikanın bütün
vətəndaşlarının hüquq və azadlıqları
təmin edilirdi.
Məlumdur ki, hazırda dünyada
getdikcə artan gərginliklər fonunda multikulturalizmlə, tolerantlıqla
bağlı çağırışlar böyük aktuallıq
daşımağa başlayıb. Azərbaycan
isə bu gün olduğu kimi, yüz il
bundan əvvəl də cəmiyyətin multikulturalizm ənənələrinə böyük
hörmətlə yanaşırdı. Prezident İlham
Əliyev Xalq Cümhuriyyətinin bütün demokratik ənənələrinə sadiq
qaldığını bəyan edərək deyib:
“Azərbaycan o ölkələrdəndir ki,
hələ yüz il bundan əvvəl ən ülvi
demokratik dəyərləri nəinki bəyan
edib, öz praktiki fəaliyyətində onları
təmin edib. Bugünkü Azərbaycan,
müstəqil Azərbaycan Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Biz
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
bütün demokratik ənənələrinə sadiqik
və bu ənənələri yaşadırıq”.
Azərbaycanda azad, demokratik
cəmiyyət quruculuğuna nail olunması ölkəmizin müstəqillik illərində
əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biri
kimi dəyərləndirilir. Demokratiya
yüz il əvvəl olduğu kimi, bu gün də
xalqımızın şüurlu seçimidir. Müstəqil
Azərbaycan azad, demokratik
ölkə kimi uğurla inkişaf edir. Qısa
müstəqillik tarixində respublikamızda
hüquqi dövlət quruculuğu yolunda çox
vacib uğurlar qazanılıb. Ölkədə söz,
vicdan azadlığı, sərbəst toplaşmaq
azadlığı, siyasi plüralizm tam təmin
edilib.
1920-ci ilin aprel işğalından
sonra Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarından olan M.Ə.Rəsulzadənin
və Azərbaycanda sovet rejiminin
təşəbbüskarlarından N.Nərimanovun
bolşeviklərə olan inamına münasibət
bildirən Heydər Əliyev xüsusi olaraq
qeyd edir: “Xalq Cümhuriyyətinin
liderlərindən bəziləri hesab edirdilər
ki, onların tutduğu müstəqillik yolu
davam edəcəkdir. M.Ə.Rəsulzadə
hakimiyyətin bolşeviklərə təhvil
verilməsinə razılıq verərkən güman edirdi ki, yeni hakimiyyət
Azərbaycanın milliliyini, müstəqilliyini
qoruyub saxlayacaqdır. O vaxt
hakimiyyəti Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətindən təhvil alan
azərbaycanlıların bəziləri, o cümlədən
N.Nərimanov da belə düşünürdü ki,
onlar müstəqil Cümhuriyyəti bolşevik ideologiyası altında saxlaya
biləcəklər. Ancaq təəssüflər ki, belə
olmadı”.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
fəaliyyətinə, onun həyata keçirdiyi tədbirlərə yüksək qiymət verən
Heydər Əliyev Cümhuriyyətin
dərslərindən də nəticə çıxarmağı tövsiyə etmişdir: “1918-1920ci illərdə Xalq Cümhuriyyətinin
həyatında olmuş çəkişmələr,
didişmələr, hakimiyyət mübarizəsi
və şəxsi mənafeyinə görə ümummilli
mənafeyə zərbələr vurulması acı
həqiqətdir. Biz keçmişimizdən ibrət
götürməliyik, keçmişimizin zərərli
tərəflərinin yenidən cücərməsinə yol
verməməliyik”.
Əlbəttə, Xalq Cümhuriyyətinin
fəaliyyət göstərdiyi dövrdə tarixi
şərait tamam fərqli idi. Buna görə də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
tarixi düzgün təhlil edilməlidir.
Prezident İlham Əliyev bu məqama
diqqət çəkərək bildirmişdir: “İndiki Azərbaycan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti ilə müqayisə edilə
bilməz. Çünki o vaxt çətinliklər də
olub, müstəqilliyimiz tam imkan vermirdi ki, Azərbaycan müstəqil siyasət
aparsın. İqtisadi çətinliklərimiz olub,
torpaq itkilərimiz də olub və bizim tarixi şəhərimiz olan İrəvan Ermənistana
verilmişdir. Ona görə biz Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətini çox
düzgün təhlil etməliyik. Bu müsbət
və çətin məqamları gizlətməməliyik.
Amma bütün çətinliklərə və əlbəttə
ki, bizim üçün sağalmayan yara olan
İrəvanın Ermənistana verilməsinə
baxmayaraq, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin fəaliyyətini
Azərbaycan dövləti və xalqı yüksək
qiymətləndirir”.

Azər QARAYEV,
Azərbaycan təhlükəsizlik
orqanlarının və Birinci Qarabağ
müharibəsinin veteranı

“TEKNOFEST Azərbaycan”da
təhsil stendləri

Mayın 26-da ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən “TEKNOFEST Azərbaycan”
festivalının açılış mərasimi baş tutub.
Açılış mərasimində iştirak edən təhsil naziri Emin Əmrullayev Təhsil Nazirliyinin təmsil
olunduğu stendlərlə tanış olub. Stendlərlə
tanışlıq zamanı nazir şagird və tələbələrlə
söhbətində onların böyük maraq hissi ilə bu
festivalda iştirakının sevindirici hal olduğunu
qeyd edib.
Emin Əmrullayev festivalın gənclərimizin
rəqəmsal texnologiyaların inkişafı ilə
bağlı tarixi nailiyyətlərinə körpü salacağına
ümidvar olduğunu deyib və təşkilatçılara

təşəkkürünü bildirib.
Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyi festivalda
STEAM layihəsinin təşkilatçılığı ilə şagird və tələbə kateqoriyaları üzrə keçirilən
“Baku Skills” müsabiqəsi, bir sıra ali təhsil
müəssisələri tərəfindən təqdim edilmiş
layihələr və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətini əks etdirən 3
layihə ilə təmsil olunur.

AZƏRTAC

Mayın 26-da ADA Universitetində Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı
və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə “Ənənəvi mediadan yeni mediaya keçid:
Qlobal trendlər və hədəflər” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. AZƏRTAC
xəbər verir ki, Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılovun moderatorluğu ilə keçirilən dəyirmi masada Türkiyə Azərbaycan Dostluq
Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun prezidenti Aygün Attar, Türk Dövlətləri
Təşkilatının mətbuat katibi Qəhrəman Halisçəlik, "Sabah" qəzetinin əməkdaşı
Mahmud Övür və “Star” qəzetinin köşə yazarı Ardan Zentürk çıxış ediblər.

Bakıda “Ənənəvi mediadan yeni mediaya
keçid: Qlobal trendlər və hədəflər”
mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

Dəyirmi masada Medianın İnkişafı
Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov
Azərbaycanda media sahəsində aparılan
islahatlar barədə danışıb. Bildirib ki, çağdaş
Azərbaycan oxucusunun keyfiyyətli kontentlə
təmin olunması üçün bütün digər media
subyektləri kimi qəzetlər də inkişaf etməlidir.
Vurğulanıb ki, MEDİA Agentliyi çap mediasının onlayn formata keçidinin təmin edilməsi
məqsədilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq
müxtəlif qəzet və dərgilərin elektron versiyasının yerləşdiriləcəyi “E-köşk” platformasının
yaradılması prosesini başa çatdırmışdır.
İcraçı direktor bildirib ki, dövlət dəstəyinin
məqsədi çap mediasının yalnız biznes
strukturu kimi formalaşmasına yardım etmək
deyil, texniki imkanlar baxımından onlayn
media ilə bərabər olmayan rəqabət şəraitində
ciddi fikir tribunası kimi qəzetlərin ayaqda

qalmasına kömək göstərməkdir. Başqa sözlə
desək, dövlət yazılı medianın timsalında
Azərbaycan dilinin inkişafına, ənənəvi publisistik düşüncənin yaşamasına, eyni zamanda, cəmiyyətdə plüralizmin möhkəmlənərək
sərhədlərinin genişlənməsinə dəstək göstərir.
Türkiyə Azərbaycan Dostluq Əməkdaşlıq
və Həmrəylik Fondunun prezidenti Aygün
Attar 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra
Azərbaycanın qalib mediasının önündə yeni
vəzifələrin olduğunu bildirib, qalib medianın
inkişafını təmin etməyin vacibliyini vurğulayıb.
Dəyirmi masada müzakirəyə qatılan Türkiyədə akkreditasiyadan keçmiş
beynəlxalq media subyektlərinin təmsilçiləri
medianın müasir trendləri ilə bağlı fikirlərini
bildirib və Türkiyə təcrübəsindən çıxış edərək
rəqəmsal media mühitinə keçidlə bağlı
düşüncələrini bölüşüblər.

Təbriz Əmmayev: “TEKNOFEST Azərbaycan”
aviasiya, kosmos və yaşıl texnologiyalar
sahəsində keçirilən möhtəşəm festivaldır
“TEKNOFEST Azərbaycan” aviasiya, kosmos və yaşıl texnologiyalar
sahəsində keçirilən möhtəşəm festivaldır. Diqqətçəkən məqam isə bu
festivalın ilk dəfə Türkiyədən kənarda - Azərbaycanda keçirilməsidir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji
Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktor müavini
Təbriz Əmmayev söyləyib.
Festivalın iki ölkə arasında olan
dostluğun, qardaşlığın, strateji müttəfiqliyin
bariz nümunəsi olduğunu vurğulayan
T.Əmmayev deyib: “Bu festival çərçivəsində
keçirilən bilik yarışmalarından biri də yaşıl
texnologiyalara aiddir. Biz də Agentlik olaraq
BP şirkəti ilə festival çərçivəsində birgə
stendlə çıxış edirik. Stendimizin məqsədi
bu festivalda olan maarifləndirməyə, bilik

və bacarıqların artırılmasına, gənclər
arasında ətraf mühitin qorunmasına, yaşıl
texnologiyalardan istifadəyə, rəqəmsal
iqtisadiyyata və s. bu kimi sahələrdə olan
təbliğata töhfəmizi verməkdir”.
Direktor müavini bildirib ki, təmsil etdiyi qurumun stendində bütün festival boyu
təlimlər keçiriləcək: “Bərpa olunan enerji
mənbələrindən istifadə, onun növləri, texnologiyalar, aşağı karbon həlləri, dronlar
haqqında təlimlər bu sahə üzrə ixtisaslaşmış
mütəxəssislər tərəfindən aparılacaq”.
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Türk Dövlətləri Təşkilatı Azərbaycanın
ədalətli mövqeyini hər zaman müdafiə edib
Ermənistan öz xalqının taleyini düşünürsə,
P
sülhlə hərb arasında seçim etməlidir
Son günlər Ermənistanın ictimai-siyasi həyatında olduqca gərgin vəziyyət yaranıb.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra regiondakı yeni reallıqlar bu ölkədəki revanşist
qüvvələri hərəkətə gətirib. Onlar saxta vətənpərvər, çağdaş siyasi leksikonla ifadə etsək,
feyk, kvazipatriot şüarlarla yenidən hakimiyyətə gəlib xalqı talamaq arzusu ilə alışıb
yanırlar.

rezident İlham Əliyev mayın 24-də Türk Dövlətləri
Təşkilatının Baş katibi Bağdad Amreyevi qəbul
edərkən, bu qurum çərçivəsində müxtəlif
istiqamətlərdə uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi
vurğulanıb, eyni zamanda, Azərbaycanın bu təşkilatın
fəaliyyətində rolu yüksək qiymətləndirilib. Torpaqlarımızın
Ermənistan tərəfindən işğalı zamanı və Vətən müharibəsi
dövründə adıçəkilən qurumun ölkəmizin ədalətli mövqeyinə
verdiyi dəstəyin əhəmiyyəti də bir daha xatırladılıb.

Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş
katibi qəbul zamanı söhbətində
işğaldan azad edilən ərazilərə,
o cümlədən, Şuşaya səfərlərini
məmnunluqla diqqətə çatdırıb.
Bağdad Amreyev yaxın günlərdə
Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına
üzv dövlətlərin informasiya və
yüksək texnologiyalar nazirlərinin də
toplantısının keçiriləcəyini və həmin
tədbirdə iştirak edən nazirliklərin
təmsilçilərinin “TEKNOFEST
Azərbaycan” Aerokosmik və Texnologiya Festivalına da qatılacaqlarını
bildirib. Baş katib, həmçinin cari ilin
iyun ayında Şuşada Türk Dövlətləri
Təşkilatı çərçivəsində genişmiqyaslı
biznes-forumun gerçəkləşməsinin də
nəzərdə tutulduğunu qeyd edib.
Bağdad Amreyev bütün bunlarla bərabər, türk dünyasından
olan özəl şirkətlərin və iş adamlarının Azərbaycanın düşməndən
təmizlənən Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur bölgələrində həyata
keçirilən quruculuq layihələrinə
böyük maraq göstərdiklərini də
xatırladıb. O, Şuşanın 2023-cü
ildə Türk Dünyasının Mədəniyyət
Paytaxtı elan olunduğunu bildirərək,
Azərbaycan ilə birlikdə bu qədim
şəhərimizdə çoxsaylı mədəniyyət
tədbirlərinin reallaşdırılacağını
söyləyib.
Görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatı
tərəfindən Şamaxı şəhərinin 2023-cü
il üçün Türk Dünyasının Turizm Paytaxtı seçilməsinin əhəmiyyətindən
də bəhs olunub. Baş katib Şamaxıya
səfərinin türk dövlətləri arasında
turizm sahəsində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi işinə töhfə
verəcəyinə əminliyini ifadə edib.
Yeri gəlmişkən, burada bir
məqamı da xüsusi qeyd etmək
istərdik. Belə ki, dövlətimizin başçısının Türk Dövlətləri Təşkilatının
fəaliyyətinə xüsusi önəm verməsi
təsadüfi deyil. Çünki Azərbaycan
müstəqillik əldə etdikdən sonra türkdilli ölkələrlə, o cümlədən, Türkiyə
ilə sıx əlaqələrə və əməkdaşlığa hər
zaman xüsusi diqqət yetirib, ortaq
milli-mədəni tarixi, dili və mənəvi
dəyərləri özündə birləşdirən türk
xalqları və toplumları ilə əlaqələrin
inkişafını hər zaman önə çəkib.
Bu dostluq, qardaşlıq münasibətləri Qarabağ
münaqişəsindən əvvəl olduğu
kimi, savaş dövründə də aydın
nəzərə çarpdı. Türkiyə artıq indi
keçmişdə qalan “Dağlıq Qarabağ”
münaqişəsində tarixi, hüquqi,
mənəvi ədalətin bərqərar olunması
istiqamətində aparılan mübarizədə
haqq səsimizə davamlı səs verdi.
Vətən müharibəsi günlərində də
bu, özünü qabarıq göstərdi. Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan

savaşın ilk günündən sonunadək
Azərbaycana siyasi-mənəvi dəstəyini
əsirgəmədi. Qardaş ölkənin Cümhurbaşqanının “Azərbaycan tək deyil,
Türkiyə onun yanındadır” sözləri
qələbənin qazanılmasında çox
böyük rol oynadı. Bu, 30 ilə yaxın bir
müddətdə torpaqlarımızı işğal altında
saxlayan Ermənistanın havadarlarının Azərbaycanın haqq-ədalət
mübarizəsinə müdaxilə cəhdlərini altüst etdi. Həmin dövrdə belə həmrəylik
nümayişi xalqımız tərəfindən
yüksək qiymətləndirildi, qardaşlıq və
əməkdaşlıq münasibətlərinin daha
da güclənməsinə öz müsbət təsirini
göstərdi.
Məhz bu cür köməyin, bu cür
dəstəyin nəticəsi idi ki, Ermənistan
müharibə zamanı bəzi dünya
güclərinin dəstək imkanlarından
məhrum oldu. Otuz il bundan əvvəl
ərazilərimizi havadarlarının köməyi,
təhdidi ilə qəsb edən düşmən bu
dəfə döyüş meydanında qəhrəman
Azərbaycan əsgəri ilə üz-üzə qaldı
və rüsvayçı şəkildə uduzdu.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Türkiyənin “A Haber” televiziya kanalına verdiyi müsahibəsində
haqlı olaraq bildirdi ki, əgər toqquşmaların ilk saatlarında Türkiyədən
bu cür siyasi-mənəvi dəstək mesajları gəlməsəydi, bəlkə də bu işlərə
başqaları qarışa bilərdi: “Türkiyənin
bu mesajları hər kəsə “dur” dedi.
Azərbaycan tək deyil. Türkiyə işin
sonuna qədər Azərbaycanın yanındadır. Əlbəttə ki, bu gün Azərbaycan
– Türkiyə birliyi artıq çox ciddi geosiyasi amilə çevrilib və bu, müsbət
amildir. Bizim birliyimiz hər hansı
bir ölkənin maraqlarına qarşı deyil.
Biz, sadəcə olaraq, öz maraqlarımızı
müdafiə edirik, öz yolumuzu davam
etdiririk. Heç kim bizim işimizə qarışmasın... Sadəcə, biz deyirik ki, bizə
də dəyməyin, kənarda durun. Dost
olaq, tərəfdaş olaq, işbirliyi edək.
Amma sizinki sizdə, bizimki bizdə.
Biz bunu istəyirik və buna haqqımız
çatır”.
Azərbaycan hələ müharibədən
əvvəl terroru, təxribatı hər zaman dövlət siyasətinə çevirən
Ermənistanın döyüşlərdə kənar
qüvvələrsiz ordumuzun qarşısında aciz durumda qalacağını,
məğlubiyyətə uğrayacağını yaxşı
bilirdi. Qardaş Türkiyənin açıq
çağırışlarından çəkinən işğalçının
dəstəkçiləri tərəfindən himayə olunmayan Ermənistan döyüş meydanında məğlubiyyətin heyfini yenə də
faşist xislətinə xas terrorla, təxribatla
çıxmağa üstünlük verdi. Düşmən
Gəncə, Tərtər, Bərdə və digər dinc
ərazilərdə nə qədər mülki sakinimizin – körpələrin, qadınların, yaşlıların
ölümünə bais oldu, yaşayış evlərini,

Biz çox istəyirik ki, türkdilli xalqlar, ölkələr arasında
birlik daha da güclənsin. Bu, bizim tariximizdir, bizim
mədəniyyətimizdir, bizim köklərimizdir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

infrastrukturu dağıtdı.
O günlərdə xalqımız erməni
faşizminin bu cür barbarlığı, vandallığı, vəhşiliyi qarşısında sınmadı.
Daha da möhkəmləndi, dövlətimizin
başçısı ətrafında sıx birləşdi. Bu
ağır, sarsıntılı məqamlarda da
Türkiyə Azərbaycanın yanında dayandı, düşmənə varlığını hiss etdirdi,
Ermənistanın terrorçu siyasətinə qarşı bəyanatlar verdi. Bir sözlə, qardaş
Türkiyə İkinci Qarabağ savaşında,
hətta ən kritik hadisələr zamanı da
ölkəmizi tək buraxmadı, diqqətdən
kənarda qoymadı, “Qarabağ
məsələsi Azərbaycan qədər Türkiyə
üçün də şərəf məsələsidir” söylədi.
Bu tarixi anlar Azərbaycan–
Türkiyə bağlılığının dərin köklərə
əsaslandığını, dostluğun,
əməkdaşlığın dərin rişələrdən
qaynaqlandığını bütün dünyaya göstərdi. Bu siyasi və mənəvi
əzmkar dəstəklə həm Azərbaycan,
həm də Türkiyə kənar maneələrə
qarşı qətiyyətli mübarizə apardı.
Türkiyə Azərbaycanın
qələbəsindən sonra ərazidə sülhün
qorunması prosesində də yaxından
iştirak etdi. Bu məqsədlə yaradılan
Monitorinq Mərkəzində qardaş ölkə
də təmsil olundu.
Beləliklə, Azərbaycan və Türkiyə
münasibətləri maraqlara deyil,
dəyərlərə, əsrlərin o üzündən gələn
ənənələrə əsaslanaraq, bütün dünya
üçün bir nümunəyə çevrilib. Bunu
qısqanan, bundan əndişələnən hər
hansı bir qüvvə isə heç nəyə nail ola
bilməyib.
Türk Dövlətləri Təşkilatı
Azərbaycanın ikiillik sədrlik
dönəmində türk dünyasının
birləşməsi üçün böyük səylər
göstərib. Ortaq köklərə, dilə, dinə,
ortaq maraqlara əsaslanan bu birliyin
hər zaman möhkəmlənməyə zəruri
ehtiyacı olduğunu çıxışlarının birində
xatırladan dövlətimizin başçısı bu
istiqamətdə Azərbaycan tərəfindən
bir çox tədbirlər keçirildiyini vurğulayıb, hazırda da bu istiqamətdə

daha bütöv, daha birləşmiş şəkildə
gələcəyə doğru addımlar atıldığını
bildirib. Ölkə rəhbəri bu əminliyinin
təsadüfi olmadığını vurğulayaraq
deyib: “Çünki bu təşkilatın təməlində
təbii müttəfiqlər yerləşir və həm tarix,
həm mədəniyyət, həm bizim adətənənələrimiz, bax, bu, birliyi diktə
edir...”
Azərbaycan İkinci Qarabağ
müharibəsində parlaq qələbəmizlə
təxminən 30 illik işğala son qoydu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
1993-cü ildə qəbul etdiyi və kağızda qaldığı qətnamələri yerinə
yetirdi və beləliklə, tarixi ədalətin,
beynəlxalq hüququn bərpasına
nail oldu. Ölkəmiz bundan sonra
Ermənistanın işğal dövründə şəhər
və qəsəbələrimizi yerlə-yeksan etdiyi, maddi-mədəni abidələrimizi dağıtdığı, yeraltı, yerüstü sərvətlərimizi
taladığı ərazilərdə – Şərqi Zəngəzur
və Qarabağda genişmiqyasl bərpaquruculuq işlərinə başladı. Türkdilli
dövlətlər, xüsusilə Türkiyənin bir çox
şirkətləri tərəfindən bu layihələrin
icrasında ilk günlərdən böyük fəallıq
nümayiş etdirildi.
Bütün bunlar Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin illər əvvəl
də bəyan etdiyi kimi, XXI əsrin Türk
dünyası əsrinə çevrilməsi üçün atılan
xoş addımların göstəricisidir. Eyni
soy-kökə, ortaq tarixə, mədəniyyətə
və müasir dünyamızda üst-üstə
düşən iqtisadi-siyasi maraqlara malik
türkdilli ölkələrin bir-birinin yanında
olmasıdır.
Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə göstərilən səylər
bəhrəsini verir, Azərbaycan istər
regionda, istərsə də böyük bir coğrafiyanı əhatə edən Türk dünyasında
önəmli layihələrə imza atır ki, bu,
həm dövlətin iqtisadi gücünü, həm
də Türk dünyasına olan sevgisini
göstərir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Revanşist qüvvələr başa
düşürlər ki, xalqı aldadıb küçələrə
çıxarmasalar, bundan sonra onlar
heç vaxt öz bəd niyyətlərinə nail
ola bilməyəcəklər. Bəli, bu, qara
qüvvələrin son şansıdır. Çünki
beynəlxalq güclərin köməyi və
təsiri ilə regionda davamlı və
ədalətli sülh bərqərar olunarsa,
erməni şovinizmi ifşa olunacaq
və erməni xalqı əsassız torpaq
iddialarından əl çəkərək normal
həyatını quracaq.
Bir sözlə, bu gün Ermənistan
sülhlə hərb arasında seçim
etməyə məhkumdur. Rəsmi İrəvan
ya özündə cəsarət və siyasi iradə
taparaq, Azərbaycanla beynəlxalq
hüquq əsasında ədalətli sülh sazişi imzalamalı, ya da qatı millətçi
qüvvələrin və onların xaricdəki havadarlarının təzyiqi və hədələrinə
boyun əyərək sülhdən boyun
qaçırmağa cəhd etməlidir.
Görünən odur ki, revanşist
qüvvələr fəallaşıblar. Dünən
ölkənin yenidən müharibəyə
sürükləmək istəyənlər paytaxt
İrəvanda və böyük şəhərlərdə
etiraz aksiyaları təşkil etməyə

deyillər. O, baş nazir Nikol Paşisnyanı istefaya getməyə çağırıb.
Xatırladaq ki, İrəvanda əvvəlki
günlərdə keçirilən bir çox etiraz
aksiyalarında da nümayişçilər baş
nazir Nikol Paşinyanın istefasını
tələb etmişdi. Bir çox nüfuzlu
əcnəbi təhlilçilər hesab edirlər ki,
İkinci Qarabağ müharibəsi qatilləri
– keçmiş prezidentlər Robert
Koçaryan və Serj Sarkisyanın
paytaxtın küçə və meydanlarına
çıxardığı bir qrup revanşistin
hazırkı iqtidarı devirmək niyyətləri
baş tutmayacaq. Çünki erməni
xalqı artıq həmin başabəla millətçi
qüvvələrin xislətinə bələddir.
Ermənistan siyasi isteblişmentinin sağlam düşünməyi yadırğamayan kəsimi də başa düşür
ki, rəsmi İrəvan real vəziyyətlə
razılaşmalı, qonşu Azərbaycan
və Türkiyə ilə normal diplomatik
münasibətlər qurmağa çalışmalıdır. Sülhün alternativi yoxdur.
Bu, bütün bölgə xalqları, eləcə də
Ermənistan əhalisinin xeyrinədir.
Qərb dövlətləri də regionda
sabitliyin yaranmasını təqdir və
təşviq edir. Məsələn, ABŞ Dövlət

çalışıblar. Belə ki, mayın 25-də
İrəvanda Ermənistan Müqavimət
Hərəkatının təşəbbüsü ilə iqtidar
əleyhinə yürüş keçirilib.
Paytaxtın marşal Baqramyan
prospektindən yürüşə çıxan bir
neçə yüz etirazçı Ermənistan
parlamentinin önündən keçərək,
nəhayət, Prezident Administrasiyasının qarşısında toplaşıblar. Burada onları bir neçə cərgə sıraya
düzülmüş polis əməkdaşları “qarşılayıblar”. Təxribatçılar polislə
əlbəyaxa olmağa cəhd ediblər.
İctimai asayiş nəzarətçiləri tezliklə
etirazçıları sakitləşdirə biliblər.
Ermənistanın yeni “meydan
natiqləri” peyda olub. Onlardan
biri, ölkə parlamentində qatı
millətçi mövqeyi ilə seçilən Qeqam Manukyan yürüş iştirakçıları
qarşısına çıxaraq ölkə rəhbərliyini
Ermənistanın, “Arsax”ın (yəni bizim Qarabağın) və “erməniçiliyin”
maraqlarına xəyanət etməkdə
suçlayıb. Q.Manukyanın sözlərinə
görə, hazırda Ermənistanda
hakimiyyətin bütün əsas qolları—
hökumət, parlament, prezident
administrasiyası ölkənin ərazi
bütövlüyünü qorumaq niyyətində

katibi Antoni Blinken baş nazir
Nikol Paşinyana zəng edərək,
Ermənistan ilə onun qonşuları
arasında münasibətlərin normallaşmasının vacib olduğunu bildirib. O deyib ki, son günlər Cənubi
Qafqazdan müsbət impulslar daxil
olur və bu, Qərbi çox sevindirir.
ABŞ Dövlət Departamentinin
sözçüsü Ned Prays sözügedən
zəng haqqında şərh verərkən
deyib ki, dövlət katibi cənab Blinken Ermənistanın baş naziri ilə
Azərbaycan Prezidenti arasında
(Aİ-nin vasitəçiliyi ilə–red.) dialoqa
dəstəyimizi təsdiqləyib. N.Praysın
sözlərinə görə, ABŞ dövlət katibi
Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası və
demarkasiyası səylərinə kömək
etməyə hazır olduğunu bildirib.
“O, nəqliyyat əlaqələrinin və
kommunikasiyaların blokadadan
çıxarılması prosesində davamlı
irəliləyişə çağırıb. Regiondakı
problemlərin həlli üçün ikitərəfli
dialoqun davam etdirilməsinin
vacibliyini qeyd edib”, - Ned Prays
vurğulayıb.
Dünən Avropa İttifaqının
(Aİ) Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi

nümayəndəsi Toivo Klaar isə
bildirib ki, Avropa İttifaqı həmişə
Ermənistan və Azərbaycan
arasında cari müzakirələr üçün
əsas olan bütün keçmiş üçtərəfli
sazişlərin həyata keçirilməsini
zəruri hesab edir. T.Klaar sonra vurğulayıb ki, Aİ rəhbərliyi
bundan sonra da Ermənistan
ilə Azərbaycan arasında
münaqişənin uzunmüddətli
həllini təmin edən istənilən sazişi
dəstəkləyəcək.
“Sülh prosesləri adətən qorxular, emosiyalar, fərziyyələr və
yanlış şərhlərlə müşayiət olunur.
Bu, təbiidir. Gərginliyi azaltmaq,
ritorikanı zəiflətmək lazımdır”, – Aİ
rəsmisi vurğulayıb.
Yeri gəlmişkən, bu il mayın
22-də Brüsseldə Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev ilə
Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyan arasında əldə olunan
razılaşmaların həyata keçirilməsi
çərçivəsində və iki ölkənin
müvafiq sərəncamları əsasında
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev
və Ermənistan Respublikası baş
nazirinin müavini Mher Qriqoryanın mayın 24-də Ermənistan–
Azərbaycan dövlətlərarası
sərhədində Azərbaycanla
Ermənistan arasında sərhədin
delimitasiyası üzrə Komissiya
formatında ilk görüşü baş tutub.
Azərbaycan Respublikası
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidməti idarəsindən mediaya
bildiriblər ki, görüşdə tərəflər, delimitasiya və digər məsələlər üzrə
komissiya çərçivəsində işləməyə
hazır olduqlarını təsdiq ediblər.
Komissiyanın birgə fəaliyyətinin
təşkilati və prosedur məsələləri
müzakirə edilib.
Tərəflər dövlətlərarası
sərhəddə görüşlərlə yanaşı,
Komissiyanın növbəti iclaslarının fərqli yerlərdə keçirilməsinin
məqsədəuyğunluğu barədə razılığa gəliblər. Belə ki, ikinci görüşün
Moskvada, üçüncü görüşün isə
Brüsseldə keçirilməsi barədə
razılıq əldə edilib.
Azərbaycan xalqı və
dövlətimiz Ermənistanla davamlı
sülhün tərəfdarıdır. Qarabağda
yaşayan ermənilər Azərbaycan
vətəndaşlarıdır, Azərbaycan
dövləti onların hüquqlarını və
təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır. Azərbaycanın multikultural
dəyərləri və tolerantlıq nümunəsi
olması da bunu təsdiq edir.
Bəli, yalnız sülh, əmin-amanlıq
və faydalı əməkdaşlıq regiona sülh
və rifah gətirə bilər. Bu, regiondakı
bütün xalqların, eləcə də erməni
xalqının xeyrinədir. Ümid edək ki,
Ermənistanda, nəhayət, sağlam
düşüncə və məntiq şər və böhtanlar üzərində qələbə çalacaq.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Zəngəzur dəhlizinin açılması regionda sülh və əməkdaşlığa yeni töhfələr verəcək
Zaman keçdikcə Avropa İttifaqı da
Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqla barışaraq, regionda məhz yeni siyasi situasiya
şəraitində sülh prosesinə dəstək vermək
niyyətini ortaya qoydu. Bununla da Aİ-nin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan
arasında sülh yaradılması prosesinə start
verildi. Artıq Aİ Şurasının prezidenti Şarl
Mişelin dəvəti ilə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri
Nikol Paşinyan arasında üç görüş keçirilib və nəticədə əhəmiyyətli razılaşmalar
əldə olunub. Bu razılaşmalar arasında
ən diqqətəlayiq müddəalardan biri də
Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır.
Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 23-də Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng
edərkən açıqlama verib. Dövlətimizin
başçısı Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti,
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və
Ermənistanın baş naziri arasında keçirilmiş görüş barədə məlumat verərək
deyib ki, görüş zamanı 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 olunub. Prezident,
eyni zamanda, Zəngəzur dəhlizinin
açılması, o cümlədən, həm dəmir yolu,
həm də avtomobil yolunun çəkilməsi
məsələləri ilə bağlı da tərəflərin razılığa
gəldiyini bildirib.

Azərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsində işğalçı Ermənistan üzərində
tarixi qələbə qazandıqdan sonra regionda yeni siyasi durum yaratdı. Bu reallıq
əvvəlcə Rusiya, Türkiyə kimi iri region ölkələri, daha sonra Qərb dövlətləri
tərəfindən qəbul olundu. Yalnız Fransa Ermənistanın biabırçı məğlubiyyəti
ilə bağlı yeni reallıqlarla hesablaşmamağa çalışsa da, sonradan bunu qəbul
etməli oldu.
Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, Prezident
İlham Əliyev Azərbaycan, Ermənistan
və Rusiya liderləri arasında 10 noyabr
2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra verdiyi bəyanatlarda
bildirirdi ki, Zəngəzur dəhlizi açılacaq,
özü də bu dəhliz Ermənistan istəsə də,
istəməsə də açılacaq. Budur, artıq həmin
gün gəlib çatıb və beynəlxalq ictimaiyyətin
uzun cəhdlərindən sonra Ermənistanda,
nəhayət, başa düşüblər ki, dəhliz açılmalıdır. Üstəlik bu, regionda hamıdan çox
Ermənistan üçün faydalı olacaq.
Üçtərəfli bəyanatda Cənubi Qafqazda
nəqliyyat əlaqələrinin bərpasını nəzərdə
tutan müddəalar da yer alıb. Bu, əsasən
sənədin 9-cu maddəsində nəzərdə tutulur.
Həmin maddədə qeyd edilir ki, bölgədəki
bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa
olunmalıdır. Elə həmin maddəyə əsasən,
Ermənistan Azərbaycanın qərb bölgəsi
ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə nəqliyyat
əlaqəsinə zəmanət verib.
Regionda nəqliyyat-kommunikasiya
əlaqələrinin bərpası məsələsi 2021-ci il
yanvarın 11-də Azərbaycan, Rusiya və

Ermənistan liderləri arasında keçirilmiş
üçtərəfli görüşdə də ayrıca müzakirə mövzusu olub. Bu istiqamətdə işlərin görülməsi
üçün Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya
baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində
üçtərəfli işçi qrup da yaradılıb. Aparılmış
müzakirələr nəticəsində dəmir və avtomobil yollarının bərpası qərara alınıb. Amma
artıq ilyarım vaxt keçməsinə baxmayaraq,
Ermənistan dəhlizin açılmasına maneçilik
törədirdi. Nəhayət, Şarl Mişelin təşəbbüsü
ilə üçüncü görüşdən sonra İrəvan konkret addımlar atmağa başlayıb. Artıq hər
iki ölkədə sərhədlərin delimitasiyası və
demarkasiyası ilə bağlı yaradılmış dövlət
komissiyalarının ilk görüşü də baş tutub.
Təbii ki, Zəngəzur dəhlizi də açılacaq.
Dəhlizinin bərpası sayəsində yaranacaq
əməkdaşlıq Ermənistanın özü də daxil
olmaqla regiondakı bütün ölkələrin maraqlarına xidmət edir. Azərbaycan bu dəhlizin
yaradılması və nəqliyyat əlaqələrinin
bərpası ilə bağlı öhdəliklərinə daim sadiq
olub. Bu gün də belədir.
Prezident İlham Əliyev keçirdiyi
mətbuat konfranlarında dönə-dönə bəyan
edib ki, ölkəmiz regionda sülhün və

əməkdaşlığın bərqərar olmasında maraqlıdır: “…Biz onu müzakirə edirik ki, bölgədə
davamlı, dayanıqlı sülh və təhlükəsizlik olsun. Bunun yeganə yolu isə əməkdaşlıqdır.
Bizim məqsədimiz artıq üçtərəfli qaydada –
Ermənistan və Rusiya ilə birlikdə kommunikasiyaların bərpası, Zəngəzur dəhlizinin
yaradılması və nəqliyyat baxımından bütün
maneələri aradan qaldırmaqdır”.
Təbii ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması
region ölkələri arasında ticarət və iqtisadi
əlaqələrə müsbət təsir göstərəcək. Bu, bir
tərəfdən, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
quru yolu ilə birbaşa əlaqə yaratmağa

imkan verəcək. Digər tərəfdən, Türkiyə
üçün Mərkəzi Asiyaya qapı açılacaq və
digər türk dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələri
gücləndirmək imkanı yaranacaq.
Zəngəzur dəhlizi Rusiya üçün də xüsusi önəmə malikdir. Rusiya bu dəhlizdən
Cənubi Qafqaz və qonşu ölkələrə yük
daşımalarında əsas marşrut kimi istifadə
edə biləcək. Bu dəhliz vasitəsilə Rusiya
qatarları Azərbaycan ərazisindən keçməklə
Ermənistan, Türkiyə, İran və Cənubi
Asiya ölkələrinə gedə biləcək. Beləliklə,
Zəngəzur dəhlizi həm Türkiyə ilə Rusiya
arasında ticarət əlaqələrinə müsbət təsir
göstərəcək, həm də Moskvanın Türkiyə

vasitəsilə Yaxın Şərqdəki bazarlara çıxışı
üçün alternativ marşrut olacaq.
Bundan əlavə, dəhliz Rusiyanın forpostu hesab olunan Ermənistana quru yolla
çıxış əldə etməsi deməkdir. Çünki Rusiyanın Gürcüstanla münasibətlərində ciddi
problemlər olduğundan Ermənistana yük
daşımalarında quru yoldan istifadə etmək
mümkün deyil. Yəni dəhlizin fəaliyyətə
başlamasından sonra Moskva və Yerevan
arasında iqtisadi əlaqələr quru yolla daha
da genişlənəcək. Bu da Ermənistan üçün
böyük nəfəslik rolunu oynayacaq.
Zəngəzur dəhlizi Ermənistan üçün
böyük perspektivlər açacaq. Belə ki,
Moskva və Yerevan arasında təkcə quru
yolla nəqliyyat əlaqələri yaranmış olmayacaq, həm də Ermənistanın Avrasiya
İqtisadi İttifaqına çıxışı təmin ediləcək.
Hazırda Ermənistanın bu təşkilatdakı
əsas ticarət tərəfdaşları ilə quru yolla
əlaqəsi yox səviyyəsindədir. Bu isə onun
iqtisadi təhlükəsizliyinə və xarici iqtisadi
əlaqələrinə mənfi təsir göstərir.
Ermənistan, eyni zamanda
Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə əsas ticarət
tərəfdaşlarından olan İranla dəmir yolu
əlaqəsi yaradacaq. Bu ölkə uzun illərdir
ki, İranla dəmir yolu əlaqəsi yaratmağa
çalışsa da, maliyyə problemi üzündən
bu niyyətini reallaşdıra bilmir. Ona görə
də dəfələrlə bəyan edilib ki, Ermənistan
iqtisadi blokadadan çıxmaq, iqtisadi
inkişafa nail olmaq istəyirsə, yeganə yol
regional əməkdaşlığa qoşulmaq, Zəngəzur
dəhlizinin açılmasını təmin etməkdir.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”
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Bakıda “TEKNOFEST Azərbaycan”
Aerokosmik və Texnologiya Festivalı keçirilir
Mayın 26-da Bakıda “TEKNOFEST Azərbaycan” festivalı start
götürüb. “TEKNOFEST” Aerokosmik və Texnologiya Festivalı Türkiyə
Respublikası Sənaye və Texnologiya Nazirliyi və Selçuk Bayraktarın
rəhbərlik etdiyi “Türkiye Teknoloji Takımı” – T3 Vəqfinin təşkilatçılığı
ilə 2018-ci ildən başlayaraq hər il keçirilir. Türkiyədən kənarda
ilk “TEKNOFEST” Azərbaycanda, Bakı Kristal Zalı və ətrafındakı
Dənizkənarı Bulvar ərazisində təşkil olunub.
“TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik və Texnologiya Festivalının
təşkilatçıları Azərbaycan Respublikası
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi,
Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya Nazirliyi və “Türkiye Teknoloji
Takımı” – T3 Vəqfidir.
Festivalın açılışı bu möhtəşəm
tədbirə hazırlığın gedişatını əks etdirən
videoçarxın nümayişi ilə başlayıb.
Açılış mərasimində Azərbaycan
Respublikasının rəqəmsal inkişaf
və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev,
“TEKNOFEST”in İdarə Heyətinin və T3
Fondu Qəyyumlar Şurasının sədri Selçuk Bayraktar və Türkiyənin sənaye və
texnologiya naziri Mustafa Varank çıxış
ediblər.
Nazir Rəşad Nəbiyev Türkiyə
nümayəndə heyətini və bütün iştirakçıları
salamlayaraq bildirib ki, “TEKNOFEST”
Türkiyədən kənarda ilk dəfə məhz
Azərbaycanda keçirilir.

eyni zamanda, “Bayraktar TB2” pilotsuz
uçuş aparatlarının yaradıcısı Selçuk
Bayraktar qardaş Azərbaycanda olmaqdan qürur duyduğunu deyib.

“TEKNOFEST” dünyaya
açılarkən ilk gəldiyimiz yer,
təbii ki, qardaşımızın evi,
Bakı olacaqdı”
“Bir millət, iki dövlət olaraq qardaşlığımız dəfələrlə sınandı və şükürlər olsun
hər dəfəsində könül bağımız daha da
qüvvətləndi. Azərbaycanda gözəl bir atalar sözü var: “Dost dar gündə tanınar”.
Biz hər zaman dar gündə də, şad gündə
də bir yerdə olduq. Bakını İstanbuldan
fərqləndirməyən Nuru Paşanın rəhbərliyi
ilə Qafqaz İslam Ordusu da, Qaraba-

“Bu festival Azərbaycan və
Türkiyənin gələcəyə birgə
addımlamaq mesajıdır”
“Bu festival ölkələrimiz arasındakı
dostluq, qardaşlıq və strateji müttəfiqlik
əlaqələrinin növbəti təzahürüdür.
Bu, eyni zamanda, Azərbaycan və
Türkiyənin gələcəyə birgə addımlamaq

mesajıdır. Prezident İlham Əliyevin
2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamla
təsdiq etdiyi “Azərbaycan 2030: sosialiqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”
strateji sənədində müasir innovasiyalar məkanının qurulması məsələsi
əksini tapıb. “TEKNOFEST” festivalının
Azərbaycanda keçirilməsi innovasiya üfüqlərini daha da genişləndirir.
Gənclərə özlərini sınamaq, xəyallarını
gerçəkləşdirmək üçün yeni platforma,
meydan təqdim edir”, – deyə nazir vurğulayıb.
Nazir Rəşad Nəbiyev, həmçinin qeyd
edib ki, “TEKNOFEST Azərbaycan”
festivalına qatılan gənclərin ən böyük
qazancı əldə etdikləri təcrübələrdir. Festival gənclərin texnologiya və innovasiya
sahəsində potensialının üzə çıxarılması
üçün unikal platformadır.
“TEKNOFEST”in İdarə Heyətinin və
T3 Fondu Qəyyumlar Şurasının sədri,

ğa xidmət edən yüksək texnoloji milli
pilotsuz uçuş aparatlarını hazırlayan türk
mühəndisləri də eyni ruha sahibdirlər.
Bizim ürəyimizdə bir yara olan Qarabağ,
eyni zamanda, qardaşlığımızın zirvəsidir.
Bu səbəblə Qarabağı yenidən vətən torpağı edən Zəfərin əsl memarı olan əziz
şəhidlərimizi bir daha qarşınızda anıram.
Ruhları şad olsun”, - deyə Selçuk Bayraktar qeyd edib.
“Bayraktar TB2” pilotsuz uçuş
aparatlarının yaradıcısı gənclərə
müraciət edərək deyib ki, bu gün
ölkələr müstəqilliklərini qorumaq üçün
yüksək texnologiyalara sahib olmalıdırlar. Gənclər bu istiqamətdə özlərini
təsdiqləməli, bilik və bacarıqlarını daim
artırmalıdırlar: “Bacaracağına inanmayan insan necə mübarizə apara bilər,
məqsədinə necə çata bilər? Buna görə
bütün məsələnin kökü özünə inamdan
başlayır. İnanaraq başladığınız işlərdə
ailənizə, ailənizdən vacib millətinizə,
millətinizdən vacib insanlığa faydalı olmağı qarşınıza məqsəd qoyun. Əminəm
ki, əgər bu nüanslara dəyər verərək çalışsanız, etdiyiniz bütün işlərdə dünyanın
ən yaxşısı ola bilərsiniz”.
“TEKNOFEST” dünyaya açılarkən
ilk gəldiyimiz yer təbii ki, qardaşımızın
evi, Bakı olacaqdı. Biz “TEKNOFEST”i
uşaqlarımızın və gənclərimizin arzularının hüdudu, onların qarşısında
heç bir maneə olmasın deyə keçiririk.

2018-ci ildə 18 yarışma ilə başladığımız
“TEKNOFEST”də yarışma sayı bu gün
40-a çatıb. İnanırıq ki, 10 müsabiqə və
“Take Off” Müəssisə Zirvəsi ilə başlayan “TEKNOFEST” gənc qardaşlarımın
Azərbaycana marağı ilə getdikcə daha
da böyüyəcək. Bu vəsilə ilə türk uşaqları
əzmkarlıqları sayəsində nəyə nail ola
biləcəklərini dünyaya göstərəcəklər”, deyə S.Bayraktar vurğulayıb.
Türkiyənin sənaye və texnologiya naziri Mustafa Varank çıxışında
“TEKNOFEST” iştirakçılarını gələcəyin
mütəxəssisləri adlandırıb.
“Biz Bakıda təkcə festival keçirmirik,
eyni zamanda, bütün dünyaya bir millət,
iki dövlət olduğumuzu göstəririk”
Nazir müdafiə sənayesi sahəsində
Azərbaycan ilə Türkiyənin birgə
əməkdaşlığının faydalarına toxunub.
Qeyd edib ki, Türkiyə hazırda müdafiə
sənayesi sahəsində öz sözünü deyir.
Bu sahədə Azərbaycana daim dəstək
göstərməyə hazırdır.
“Azərbaycanda olmaqdan
məmnunuq. “TEKNOFEST”in ilk
məşəlini əvvəlcə İstanbulda, sonra
Anadoluda yandırdıq. Ötən il Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
“TEKNOFEST”i beynəlxalq bir brendə
çevirəcəyik” dediyi zaman, təbii ki, ilk
dayanacaq məntəqəmiz Azərbaycan
oldu. Hər il TEKNOFEST məkanında
yaşadığım o həyəcanı, coşqunu, sevinci
bu gün daha fərqli yaşayıram. Hazırda təkcə Türkiyə adından yox, qardaş
Azərbaycan adından da sevinirəm.
Türk dünyası üçün, İslam dünyası üçün
sevinirəm”, - deyə M.Varank bildirib.
Çıxışında gənclərə səslənən
M.Varank deyib ki, bu gün burada iştirak
edənlər sabaha dünyaya yol göstərəcək
mühəndislər, elm adamları, tədqiqatçılar
olacaq: “Sizin yerinizdə ola bilsəydim
bu meydanda məskən salardım. Hər bir

təyyarəni, hər bir texnikanı bir-bir araşdırar, qeydlər götürərdim. Lazım gələrsə
evə getməzdim, burada yatardım. Bu
meydanda olmaq sizlər üçün yaradılmış
böyük bir şansdır”.
“Müstəqillik hekayəmizin adı “milli
texnologiya həmləsidir”, - deyən Mustafa
Varank qeyd edib ki, Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə Türkiyə
üçün hədəflər müəyyənləşdirilib. 10-15
il əvvəl bəzi ölkələr müdafiə sənayesi
məhsullarını, PUA-ları satmır, gizli
və açıq şəkildə embarqo qoyurdular.
Türkiyə terrorla, terroristlərlə mübarizə
apararkən texnoloji avadanlıqlardan
məhrum qalırdı: “Amma “milli texnologiya həmləsi” onların planlarını pozdu. Bir
zamanlar PUA satmadıqları türk milləti
bu gün dövrünün ən mükəmməl texnoloji
məhsullarını istehsal edir. Bu gün həmin
ölkələr bu meydanda da gördüyünüz
türk istehsalı olan texnikaları almaq üçün
növbədə dayanıblar”.
Nazir bildirib ki, siyasi mənada
tam müstəqil olmağın yolu texnologiya sahəsində müstəqillikdən keçir:
“Biz bunu hər yerdə deyirik, amma
Azərbaycanda deməyin xüsusi mənası
var. Çünki biz texnologiya sahəsində
müstəqil olmamağın cəzasını uzun
müddət çəkdik. Qarabağdakı işğalın,
zülmün qarşısında dünyanın necə səssiz
qaldığını azərbaycanlı qardaşlarımız
və biz çox yaxşı bilirik. Bu gün burada
keçirilən “TEKNOFEST Azərbaycan” hər
kəsə verilən ən gözəl cavabdır. Biz Bakıda təkcə festival keçirmirik, eyni zamanda, bütün dünyaya müstəqilliyimizi, bir
millət, iki dövlət olduğumuzu göstəririk”.
Selçuk Bayraktarın geri sayımı ilə
“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalı
öz işinə başlayıb. Təbdir iştirakçıları
VIP tura dəvət olunublar. Tur zamanı
qonaqlar sərgilərlə tanış olub, moderator
onlara “TEKNOFEST” barədə ümumi
məlumat verib.

Festival çərçivəsində 8
texnoloji müsabiqə, 3
beynəlxalq tədbir keçirilir
“TEKNOFEST” çərçivəsində keçirilən
yarışlarda pilotsuz uçuş aparatları, robotexnika, peyk modelləşdirilməsi və digər
sahələr üzrə gənclərə öz bacarıqlarını
göstərmək imkanı verir. Festivalda iştirak
üçün ümumilikdə 1000 komanda, 5000dək şəxs müraciət edib. Azərbaycanın
52 rayonundan, Türkiyənin isə 40
bölgəsindən gənclər festivalda iştirak
üçün qeydiyyatdan keçiblər.
Festival elmi, texnologiyanı sevən
gənclərə özünü sınamaq, ideyalarını
reallaşdırmaq imkanı verəcək, təcrübə
qazandıracaq. Eyni zamanda, birlikdə
çalışan gənclərə komanda ruhu aşılayacaq. Sağlam mühitdə rəqabət aparmağı,
əzmkar olmağı öyrədəcək.
“TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik və Texnologiya Festivalı
çərçivəsində qardaş Azərbaycan və
Türkiyə pilotlarının iştirakı ilə keçirilən
aviaşou festivalın ən yaddaqalan
hadisələrindən biri olub.

Türkiyə və Azərbaycanın
dövlət bayraqları və
“TEKNOFEST” festivalının
bayrağı Bakı səmasında
dalğalanıb
Vətən müharibəsinin iştirakçısı, polkovnik Abdulla Qurbaninin təqdimatında
möhtəşəm hava şousu ilk dəfə eyni
təyyarədə uçuş edən qardaş Azərbaycan
və türk pilotlarından ibarət aerobatika
heyətlərinin keçidi ilə başlayıb. Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı polkovnik
Rəşad Nadirovun başçılıq etdiyi Mİ-17

helikopterlər üçlüyü ilk olaraq Türkiyə və
Azərbaycan respublikalarının dövlət bayraqlarını və “TEKNOFEST” festivalının
bayrağını Bakı səmasında dalğalandırıb.
Sonra Mİ-24 helikopterləri üçlüyü, MFİ-17 (“Super Muşşaq”) təlim
təyyarələrindən ibarət üçlük, aviabazalarda təyyarəçilərin uçuş qabiliyyətinin
daim yüksəldilməsinə xidmət edən
reaktiv mühərrikli L-39 təlim təyyarələri
üçlüyü, hava məkanında aviasiyanın
hakimliyini qoruyub saxlayan, hücum
təyyarələrini və digər quru qoşun
birləşmələrinin havadan qorunması və
himayəsində müstəsna rol oynayan
çoxməqsədli, səsdən iti MİQ-29 qırıcı
təyyarələr üçlüyü, yerüstü hədəflərə dağıdıcı zərbələr endirən hücumçu SU-25
təyyarələr qrupu öz nümunəvi uçuşları
ilə tamaşaçıları salamlayıb.
MİQ-29 təyyarələr qrupundan ayrılan “Qarabağ” ordenli qəhrəmanımız
polkovnik Zaur Rüstəmov yenidən ali
pilotaj fiqurlarını nümayiş etdirmək üçün
aviaşou keçirilən hava məkanına qayıdıb
və sıçrama, çevrilmə, qalxan, sərt həlqə,
sıçramada çəllək və minimal sürətli
keçid edib.
Qardaş Türkiyənin Hərbi Hava
Qüvvələrinin “ATAK”, “AKINCI-SLTRK”,
“HÜRKUŞ” təyyarələri, eləcə də “Solo
Türk” və “Türk Ulduzları”nın nümunəvi
uçuşları tamaşaçıları heyran qoyub.
“Türk Aviasiya və Kosmik Sənaye”
şirkətinin istehsalı olan “HÜRKUŞ”
təyyarəsində ön pilot Murad Ösbala olub. Digər pilot isə Azərbaycan
Hərbi Hava Qüvvələrindən ehtiyata
buraxıldıqdan sonra “HÜRKUŞ” aerobatika komandasında xidmət edən ilk
azərbaycanlı test-pilot, ehtiyatda olan
polkovnik Xəlil Yusubovdur.
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin
Su-25 və MİQ-29 qırıcı təyyarələri, hərbi
helikopterlər və qardaş Türkiyənin “Solo
Türk”, “Türk Ulduzları”, “HÜRKUŞ” aerobatika komandaları, “ATAK” helikopterləri
və “Akıncı” PUA-sı ilə nəfəs kəsən hava
şousu təqdim ediblər. Milli şahinlərimiz
də qardaş Türkiyənin pilotları ilə yanaşı, mürəkkəb manevrlərin öhdəsindən
layiqincə, cəsarətlə, qətiyyətlə gəlib və
bu dəfə də tamaşaçıları valeh ediblər.
“Ay-ulduz”lu türk bayrağını əngin
səmalarda əzəmətlə dalğalandıran
qəhrəman türk pilotları ilə yanaşı, bu gün
İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycanın
üçrəngli bayrağını tarixi və əbədi torpaqlarımız olan cənnət Qarabağımızda,
Şuşanın səmalarında qürurla dalğalandıran milli şahinlərimiz də məharət və
peşəkarlıqlarını nümayiş etdiriblər.
Qeyd edək ki, “TEKNOFEST
Azərbaycan” bir sıra komponentlər
üzrə təşkil olunur. Bunlara texnologiya
müsabiqələri, “Take off Baku” startap
sammiti, “Smart Qarabağ” Hakatonu,
Türk Dövlətləri Təşkilatının İKT üzrə
nazirlər toplantısı, “Rocket League” və
“TEKKEN” oyunları üzrə Avropa kuboku, sərgilər, hava şouları, konsertlər və
əyləncə attraksionları daxildir.
Festivalın ilk gününün sonunda
ziyarətçilər üçün musiqi proqramı və
lazer şou təqdim olunub.

AZƏRTAC

“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalında
AMEA Azərbaycan elmini yüksək səviyyədə təmsil edir

Dünən Bakıda “TEKNOFEST Azərbaycan” festivalına start verilib.
Festival çərçivəsində keçirilən sərgidə AMEA üçün də geniş sahəni
əhatə edən xüsusi pavilyon ayrılıb.
Tədbirdə AMEA-da aparılmış
uzunmüddətli tədqiqatların nəticəsi olan
rəqabətədözümlü, intellektual texnoloji
məhsulları nümayiş etdirmək üçün Akademiyanın 6 elmi-tədqiqat müəssisəsi
və akademiyanın nəzdində fəaliyyət
göstərən Yüksək Texnologiyalar Parkının
(YTP) 5 rezidenti iştirak edir.
Sərgidə AMEA-nın prezidenti
vəzifəsini icra edən, akademik Arif
Həşimov, AMEA-nın vitse-prezidenti,
AMEA-nın “TEKNOFEST Azərbaycan”

Aviasiya, Kosmos və Texnologiya
festivalı çərçivəsində təşkil olunan
sərgidə iştirakı ilə bağlı İşçi qrupunun
rəhbəri, akademik Rasim Əliquliyev,
İşlər İdarəsinin müdiri, professor Elton
Məmmədov, Akademiyanın bir sıra
elmi müəssisələrinin rəhbərləri və digər
məsul şəxslər AMEA-nın pavilyonuna
baxış keçiriblər.
Sərgidə VİP tur zamanı “BAYKAR
Teknoloji” şirkətinin baş direktoru Haluk

Bayraktar AMEA-nın pavilyonu ilə yaxından tanış olub, əldə olunan nailiyyətləri
yüksək qiymətləndirib. Eləcə də Türkiyə
Elmlər Akademiyasının prezidenti,
akademik Müzəffər Şəkər, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi
Mehdiyev, SOCAR-ın birinci vitse-prezidenti, akademik Xoşbəxt Yusifzadə
və digər elm və texnologiya sahəsi üzrə
tanınmış nümayəndələr pavilyona baxış

keçirib, təqdim olunan layihələrə maraqlarını ifadə ediblər.
Akademik Rasim Əliquliyev AMEA
pavilyonuna ziyarətçilər tərəfindən böyük
diqqət göstərildiyini bildirib, pavilyonun
bir çox xarici şirkətlərin böyük marağına səbəb olduğunu deyib. Qeyd edib
ki, “TEKNOFEST Azərbaycan” festivalı Azərbaycan elminin dünya elminə
inteqrasiyasına böyük imkanlar açır və
əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılmasında
mühüm rol oynayır.

AMEA-nın pavilyonunda yer alan
institutların, eləcə də AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının rəsmi nümayəndələri
pavilyonu ziyarət edənlərə təmsil etdikləri
müəssisələrin elmi və innovativ yenilikləri,
əldə olunan son texnoloji nailiyyətlər,
o cümlədən pilotusuz uçuş aparatları,
robotlar, “ağıllı” qurğular, mikrosxemlər,
mühərrik, hidravlika yağları və s. haqqında ətraflı məlumat veriblər.
Qeyd edək ki, “TEKNOFEST” Aerokosmik və Texnologiya Festivalı Türkiyə

Respublikası Sənaye və Texnologiya
Nazirliyi və Selçuk Bayraktarın rəhbərlik
etdiyi “Türkiye Teknoloji Takımı” – T3
Vəqfinin təşkilatçılığı ilə 2018-ci ildən
etibarən hər il keçirilir. Türkiyədən
kənarda ilk “Teknofest” mayın 26-29da Azərbaycanda, Bakı Kristal Zalı
və ətrafındakı Dənizkənarı Bulvar
ərazisində keçirilir.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Təhsil naziri: Sevinirik ki, şagirdlərimiz, ADA Universitetinin tərəfdaşlığı ilə
tələbələrimiz “TEKNOFEST Azərbaycan” “ROBOTİKS” müsabiqəsi təşkil edilib
festivalında uğurla çıxış edirlər
“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalı çərçivəsində ADA
Universitetinin tərəfdaşlığı ilə “ROBOTİKS” müsabiqəsi təşkil edilib.

Təhsil Nazirliyi
festivalda “STEAM
Azerbaijan” layihəsi ilə
təmsil olunur. Şagird
və tələbə kateqoriyaları
üzrə keçirilən “Baku
Skills” müsabiqəsinin
final mərhələsində
iştirak edirik. Sevinirik
ki, şagirdlərimiz,
tələbələrimiz
“TEKNOFEST
Azərbaycan” festivalında
uğurla çıxış edirlər.
Bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev
mayın 26-29-da Bakıda ilk dəfə olaraq
keçirilən “TEKNOFEST Azərbaycan”

Aerokosmik və Texnologiya Festivalında
AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib.
Nazir bildirib ki, ali təhsil

müəssisələri festivalda müstəqil
şəkildə iştirak edir. Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye,
Gəncə Dövlət və Naxçıvan
universitetlərinin 6 layihəsi,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətini əks
etdirən 3 layihə və materiallarla
təmsil olunur.
Qeyd edək ki, Türkiyə
Teknoloji Takımı Vakfı (T3
Vakfı), Azərbaycan Respublikası
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
Nazirliyi və Türkiyə Respublikası
Sənaye və Texnologiya
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə
mayın 26-29-da Bakıda ilk dəfə olaraq
“TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik
və Texnologiya Festivalı keçirilir.

“TEKNOFEST Azərbaycan” çərçivəsində
yuxarı sinif şagirdləri, tələbələr və startapçılar
arasında 8 müsabiqə təşkil olunub
“TEKNOFEST Azərbaycan”
çərçivəsində yuxarı sinif
şagirdləri, tələbələr və
startapçılar arasında ümumilikdə
8 müsabiqə - “Baku Skills”,
Pilotsuz uçuş aparatları”,
“ROBOTİKS”, “AgroTech”,
“Sosial innovasiyalar”, “Həvəskar
peyk modelləşdirilməsi”,
“PLANER”, “Ətraf mühitin
qorunması və bərpa olunan enerji
mənbələri” təşkil olunub.
Müsabiqələr 3 kateqoriya iştirakçı arasında keçirilir - məktəblilər (A),
tələbələr (B) və fərdi şəxslər və ya
sahibkarlar (C). Bəzi müsabiqələr yalnız
bir və ya iki kateqoriyada aparılır.

Müsabiqə insanlara və müəssisələrə
gündəlik fəaliyyətdə, istehsalatda və
hətta kosmosda faydalı ola bilən hər
hansı bir işin müəyyən hissəsini yerinə
yetirə bilən, mürəkkəb mexanizmləri
sadələşdirən, hətta əyləncə funksiyasını yerinə yetirən robotların dizayn
edilməsini dəstəkləyir. Robotlara
müxtəlif növ mexaniki və ya pnevmatik
əməliyyatları yerinə yetirmək üçün di-

zayn edilən, həmçinin materialın kinetik
xüsusiyyətlərinə əsaslanan, öncədən
proqramlaşdırılmış tapşırıqlar nəzdində
fəaliyyət göstərən və ya süni intellekt
tərəfindən idarə olunan, müxtəlif bort
sensorları ilə yönləndirilən istənilən avtomatik qurğular daxildir. “ROBOTİKS”
müsabiqəsi məktəblilər və tələbələr
arasında keçirilir.

AZƏRTAC

PUA müsabiqəsi çərçivəsində tələbələrdən ibarət
komandalar müxtəlif tipli modelləri layihələndirir
“TEKNOFEST Azərbaycan”
festivalı çərçivəsində
Azərkosmos və TUBİTAK-ın
tərəfdaşlığı ilə Pilotsuz Uçuş
Aparatları (PUA) müsabiqəsi
təşkil olunub.
PUA müsabiqəsində tələbələrə
həvalə olunan tapşırıqlar elektronika, mexanika və proqramlaşdırma
sahələrində nəzəri və təcrübi biliklərin
tətbiqinə və inkişafına imkan yaradır.
Müsabiqənin şərtlərinə əsasən qeydiyyatdan uğurla keçmiş tələbələrdən
ibarət komandalar müxtəlif tipli PUA
modellərini layihələndirməyi bacarmalıdırlar.
Müsabiqə yalnız tələbələr arasında
keçirilir.

AZƏRTAC

“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalı çərçivəsində
“Həvəskar peyk modelləşdirilməsi” müsabiqəsi keçirilir
müraciət edib. Onlardan 170 komanda
finala vəsiqə qazanacaq.

Qeyd edək ki, müsabiqələrə qatılmaq üçün 5 mindən çox gəncin formalaşdırdığı 1000-dən çox komanda

AZƏRTAC

Festival iştirakçısı: İnanıram ki, layihəmiz işğaldan
azad olunmuş ərazilərimizdə tətbiq ediləcək
Çox sevinirəm ki, “TEKNOFEST Azərbaycan” festivalı
çərçivəsində təşkil olunan müsabiqələrdə iştirak edirəm.
Müsabiqəyə “Ağıllı zibil qutusu” layihəsi ilə qoşulmuşuq. Bunu
“TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik və Texnologiya Festivalının
iştirakçısı 20 nömrəli məktəb-liseyin şagirdi Nihad Qənbərov
AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib.
O bildirib ki, layihə “ağıllı” şəhər və
kəndlərdə tətbiq oluna bilər: “Bildiyimiz
kimi, işğaldan azad olunmuş şəhər
və rayonlarımızda quruculuq işləri
sürətlə gedir. Layihənin xüsusilə həmin
ərazilərdə tətbiqi faydalı olacaq. Zibil
qutuları əllə və ya ayaqla açılır. “Ağıllı
zibil qutusu” isə sensorla işləyir. Zibil
qutusuna toxunmadan 3 santimetrlik
məsafədən açmaq mümkündür, açıldıqdan 5 saniyə sonra qutunun qapağı
özü bağlanır. Bu, həm də gigiyenikdir.
Bu gün festivalın birinci günü olmasına

baxmayaraq xeyli ziyarətçi var. Layihə
ziyarətçilərin marağına səbəb olub.
İnanıram ki, müsabiqədə yaxşı nəticə
göstərəcəyik”.
Qeyd edək ki, Türkiyə Teknoloji
Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azərbaycan
Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi və Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin
birgə təşkilatçılığı ilə mayın 26-29-da
Bakıda ilk dəfə olaraq “TEKNOFEST
Azərbaycan” Aerokosmik və Texnologiya Festivalı keçirilir.

Türkiyə Milli Təhsil Nazirliyi
“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalında
30-dan çox layihə ilə təmsil olunur
Can Azərbaycanda
olduğumuz üçün çox xoşbəxtik.
Üç gündür Azərbaycandayam,
özümü ölkəmizdəki kimi
hiss edirəm. “TEKNOFEST
Azərbaycan” Aerokosmik və
Texnologiya Festivalı “Bir
millət, iki dövlət” ifadəsinin,
Azərbaycan və Türkiyə
qardaşlığının təzahürüdür.
Bunu Türkiyə Milli Təhsil Nazirliyinin
şöbə müdiri Mehmet Ali Adak “TEKNOFEST
Azərbaycan” Aerokosmik və Texnologiya
Festivalında AZƏRTAC-a müsahibəsində
deyib.
O bildirib ki, Türkiyə Milli Təhsil Nazirliyi “TEKNOFEST Azərbaycan” festivalında
30-dan çox layihə ilə təmsil olunur: “Avtomat
texnologiyaları sahəsində layihələr təqdim
edirik. Ziyarətçilərimizin çoxluğu göstərir ki,
layihələrimiz maraqlıdır”.
Qeyd edək ki, Türkiyə Teknoloji Takımı
Vakfı (T3 Vakfı), Azərbaycan Respublikası
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və

Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə mayın 2629-da Bakıda ilk dəfə olaraq “TEKNOFEST
Azərbaycan” Aerokosmik və Texnologiya
Festivalı keçirilir.

AZƏRTAC

“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalı çərçivəsində “Həvəskar
peyk modelləşdirilməsi” müsabiqəsi keçirilir.
Müsabiqə tələbələrin kosmik sahədə
nəzəri və praktiki biliklər qazanması,
xüsusilə peyk modelləşdirilməsi və
onun idarə olunması sahəsində yerli
mütəxəssislərin hazırlanması məqsədilə
təşkil olunur.

Sözügedən müsabiqə tələbələrin
mexanika, elektronika və proqramlaşdırma sahələrindəki baza biliklərinin
formalaşmasına təkan verəcək. Bundan
əlavə, tələbələr komanda işi, təqdimat
və planlaşdırma bacarıqlarını xeyli
təkmilləşdirə biləcəklər.

Ali Məhkəmə ilə Dövlət İdarəçilik
Akademiyası arasında əməkdaşlıq
haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
Mayın 26-da Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi ilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyası (DİA) arasında hüquq sahəsində nəzəri və təcrübi
biliklərin artırılmasına dair birgə əməkdaşlıq haqqında Anlaşma
Memorandumu imzalanıb.
Memorandumun imzalanma mərasimi Ali
Məhkəmədə keçirilib.
Mərasimdə çıxış edən Ali Məhkəmənin
sədri Ramiz Rzayev Dövlət İdarəçilik Akademiyasının ölkəmizin nüfuzlu ali təhsil
ocaqlarından biri olduğunu vurğulayıb,
DİA-nın məzunlarının Ali Məhkəmə də daxil
olmaqla müxtəlif dövlət və özəl qurumlarda
aparıcı vəzifələr tutduqlarını bildirib. Sədr
Ali Məhkəmə ilə DİA arasında imzalanan
Anlaşma Memorandumunun əməkdaşlığın
genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli
sənəd olduğunu qeyd edib.
Ali Məhkəmənin sədri bildirib ki, memorandumun imzalanması ilə Dövlət İdarəçilik
Akademiyası və Ali Məhkəmə arasındakı
mövcud əməkdaşlıq münasibətləri yeni
mərhələyə qədəm qoyur. Memorandumda həm Ali Məhkəmə, həm də Dövlət
İdarəçilik Akademiyası üçün faydalı olacaq
bir sıra sahələrdə əməkdaşlığın və mühüm
layihələrin həyata keçirilməsinin nəzərdə
tutulduğunu deyən Ramiz Rzayev qarşılıqlı
əməkdaşlığın böyük səmərə verəcəyinə ümid
etdiyini söyləyib.

DİA-nın rektoru akademik Urxan
Ələkbərov memorandumun imzalanması
ilə bağlı mərasimin təşkilinə və göstərdiyi
hərtərəfli dəstəyə görə Ali Məhkəmənin
sədrinə təşəkkür edib.
Akademik qeyd edib ki, son 30 ildə
Azərbaycan böyük inkişaf yolu keçib.
Xüsusilə, Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə
rəhbərlik dövründə yaratdığı idarəetmə sistemi nəticəsində Azərbaycan inklüziv inkişafa
nail olub. İndi hər kəs öz həyatında bunu hiss
edir. Urxan Ələkbərov Azərbaycanın inkişaf
tendensiyasını nüfuzlu beynəlxalq qurumların
yaydığı statistik göstəricilərlə əsaslandırıb.
İdarəetmənin innovasiyaya təsirini və inkişafın əsas amillərini diqqətə çatdırıb.
Azərbaycanda hüquq sahəsində nəzəri
və təcrübi biliklərin artırılmasına yeni töhfə
verəcək əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunu Ali Məhkəmənin sədri Ramiz
Rzayev və Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
rektoru akademik Urxan Ələkbərov imzalayıblar.

AZƏRTAC

Müsabiqədə hər bir komanda
kiçik peyk modeli hazırlayaraq təqdim
edir. Peyk modeli müəyyən edilmiş
hündürlükdən buraxıldıqdan sonra
sensorlardan lazımi məlumatları toplamaq funksiyasını yerə eniş edənə kimi
dəqiq yerinə yetirməlidir. Peyk həmin
məlumatları telemetriya paketi formasında müvafiq interfeysə göndərərək
təyin olunmuş missiyanı yerinə yetirməyi
bacarmalıdır.
Qeyd edək ki, “TEKNOFEST
Azərbaycan” çərçivəsində yuxarı sinif
şagirdləri, tələbələr və startapçılar
arasında ümumilikdə 8 müsabiqə
- “Baku Skills”, Pilotsuz uçuş aparatları”, “ROBOTİKS”, “AgroTech”,
“Sosial innovasiyalar”, “Həvəskar
peyk modelləşdirilməsi”, “PLANER”,
“Ətraf mühitin qorunması və bərpa
olunan enerji mənbələri” təşkil olunub.
Müsabiqələr 3 kateqoriya iştirakçı arasında keçirilir - məktəblilər (A), tələbələr
(B) və fərdi şəxslər və ya sahibkarlar
(C). Bəzi müsabiqələr yalnız bir və ya
iki kateqoriyada aparılır. Müsabiqələrə
qatılmaq üçün 5 mindən çox gəncin
formalaşdırdığı 1000-dən çox komanda
müraciət edib. Onlardan 170 komanda
finala vəsiqə qazanacaq.

AZƏRTAC

Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi
qulluqçusunun özünü asaraq öldürməsi
barədə Füzuli hərbi prokurorluğunda
araşdırma davam etdirilir
Mayın 26-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi
qulluqçusu, baş çavuş Şirəliyev Canmirzə
Çingiz oğlunun həmin gün özünü asaraq
öldürməsi barədə Füzuli hərbi prokurorluğuna
məlumat daxil olub.
Hərbi Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, daxil olmuş
məlumat əsasında
Füzuli hərbi prokurorluğunun əməkdaşları
tərəfindən hadisə
yerinə və meyitə
baxış keçirilib, iş üçün
əhəmiyyət kəsb edən
predmetlər maddi
sübut kimi götürülüb, izahatlar alınıb,
müvafiq ekspertizalar təyin olunub və digər zəruri hərəkətlər
yerinə yetirilib.
Hazırda Füzuli hərbi prokurorluğunda araşdırma davam
etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün
tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək.
Hərbi Prokurorluğun rəhbərliyi səbəbindən asılı olmayaraq istənilən ölüm faktının araşdırılmasını nəzarətə götürür
və hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırma aparılması təmin
olunur.
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Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində
ulu öndərin xatirəsinə həsr edilən elmi konfrans keçirilib
Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində
ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu
ildönümünə həsr edilmiş elmi konfrans keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
Şərqşünaslıq fakültəsinin gənc alim
və magistrantlarının “Şərq filologiyası məsələləri” mövzusundakı
konfransında fakültənin professor
və müəllim heyəti də məruzələrlə
çıxış edib. Konfransda açılış
nitqi ilə çıxış edən Şərqşünaslıq
fakültəsinin dekanı Aydan Xəndan
və fakültənin elmi işlər üzrə dekan müavini Nigar İsmayılzadə
ulu öndərin Azərbaycanda elm
və təhsilin inkişafına göstərdiyi
diqqət və qayğıdan, məzunu
olduğu Bakı Dövlət Universitetinin
yüksəlişindəki xidmətlərindən, müasir və güclü Azərbaycan dövlətini
bərqərar etmək yolundakı misilsiz
fəaliyyətlərindən danışıblar.
Konfransın plenar iclasında
“Ümummilli lider Heydər Əliyevin
klassik irsə qayğısı və Azərbaycan
əlyazma sərvətləırinin toplanması,
öyrənilmısi, nəşri məsələləri” möv-

zusunda məruzə ilə çıxış edən İran
filologiyası kafedrasının professoru,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Rafael Hüseynov deyib: “Türk dünyasının böyük
düşüncə adamı, görkəmli qazax
şairi Oljas Suleymenov unudulmaz
Heydər Əliyevə müraciət edərkən
adətən ona “Ustaz” – “Müəllim”
deyərdi və hər sözün tamını, rəng
çalarlarını, çəkisini dəqiq duyan və
bilən bu parlaq qələm adamı niyə
belə dediyini çox yaxşı anlayırdı.
Heydər Əliyev onun nəhəngliyini
görməyə qadir və hazır olan hər
bəsirətli insanın gözündə misilsiz bir siyasət və dövlət adamı
olmaqdan savayı, ilk növbədə,
əvəzsiz öyrədici, müstəsna müəllim
kimi ucalır. Millət müəllimi kimi!
Tarixin son dərəcə təlatümlü bir
dönəmində, 1990-cı illərin əvvəlləri
və ortalarında, Azərbaycanın yenicə
bərpa edilmiş dövlət müstəqilliyi ilk

kövrək addımlarını atarkən Heydər
Əliyevin xilaskarlıq, quruculuq,
yurdun və xalqın sabahı üçün
möhkəm təməllər yaratmaq yolunda
fədakar çalışmaları və mübarizələri
heç zaman unudulmaz. Artıq yarım
əsrdən çoxdur ki, Azərbaycan
Heydər Əliyevin adı, siyasəti,
xətti, yolu ilə bağlıdır və bu nadir
şəxsiyyət haqqında düşünmək və
danışmaq həm də elə Azərbaycanın
taleyi haqqında fikir bölüşməkdir”.

 mummilli lideri misilsiz və çox gücÜ
lü edən ən vacib amillərdən birinin
də onun üstün zəkası, hərtərəfli
bilikləri, Azərbaycanı Azərbaycan
edən dəyərlər şəbəkəsinə vaqifliyliyinin olduğunu vurğulayan akademik Rafael Hüseynov əlavə edib ki,
böyük azərbaycanlı Heydər Əliyev
siyasətin incəliklərinə, dövlət işinin
və hakimiyyət idarəediciliyinin hər
xırda ayrıntısına qrosmeystercə sahib olduğu kimi, elmin, ədəbiyyatın,

incəsənətin ən müxtəlif sahələrinə
də elə həmin sahələrin təmsilçisi
kimi dərindən aşina idi və bu
ona yeni güc verirdi. Azərbaycan
əlyazmaşünaslığının tarixi və
problemlərindən bəhs edən Rafael
Hüseynov ulu öndərin bu sahəyə
xüsusi münasibəti və qayğısından
konkret faktlarla söz açaraq sovet
dönəmində Əlyazmalar İnstitutunun yaradılmasının da unudulmaz
rəhbərin uzunmüddətli məqsədyönlü
səylərinin nəticəsi olduğunu bildirib.
Daha sonra professor Jalə
Əliyeva “Azərbaycan elminin
inkişafında Heydər Əliyevin rolu
və xidmətləri”, dosent Kəmalə
Əhmədova “Heydər Əliyev – Türk
dünyasının fenomeni” mövzularında
çıxış ediblər.
Şərqşünaslıq fakültəsinin gənc
alimləri və magistrantları araşdırdıqları aktual mövzularla bağlı
məruzələrini təqdim ediblər. Müasir
və klassik ibri, yapon, fars, ərəb,
türk, urdu dilləri və ədəbiyyatlarının
müxtəlif məsələlərinə, Şərqdə tarix,
təbabət, kulturologiya və digər
sahələrə aid məruzələr də maraq
doğurub.

AZAL və LOT aviaşirkətləri səmərəli
əməkdaşlıqdan məmnundurlar

ATMU-da təlimlər başa çatıb

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində “Layihələrin
idarə edilməsi üzrə vacib bacarıqlar” mövzusunda təlimlər başa
çatıb. Layihələrin İdarə edilməsi Assosiasiyası (AzPMA) tərəfindən
təşkil olunan tədbirə universitetin bir qrup əməkdaşı qatılıb.
ATMU əməkdaşlarının cəlb olunduğu təlimlər – MBA, IPMA–B,
PMO–CP, CPS, AzPMA İdarə Heyətinin üzvü, AZS ISO 21500
və AZS ISO 21502 Layihələrin idarə edilməsi üzrə Azərbaycan
Dövlət standartlarının eksperti və təqdimatçısı, PMO.az MMC,
Layihə Düşüncə Məktəbinin Təsisçisi və Direktoru Rəşad İbrahimov
tərəfindən aparılıb. R.İbrahimov təlimlərin gedişatında layihələrin
idarə edilməsi və IPMA standartlarına, o cümlədən Waterfall, Agile,
Scrum və digər metodologiyalardan istifadə qaydalarına münasibət
bildirib. Eyni zamanda, risklər, kommunikasiyalar, satınalmalar və
keyfiyyətin idarə edilməsini şərtləndirən digər məsələlər də diqqətdə
saxlanılıb.
“Layihələrin idarə edilməsi üzrə vacib bacarıqlar” mövzusuna həsr
olunan təlimlərin sonunda ATMU-nun 10 nəfər əməkdaşı AzPMA-nın
sertifikatını alıb.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

“Xətai Təchizat” ASC-nin 2021-ci il dekabrın
31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı
manatla
31 dekabr
2021-ci il

31 dekabr
2020-ci il

Əsas vəsaitlər

38 222,00

40 226,00

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

38 222,00

40 226,00

Ticarət və digər debitor borcları

140 286,91

84 964,00

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

41 157,00

20 292,00

Mal-material ehtiyatları

2 504,00

112 942,00

Cəmi qısamüddətli aktivlər

183 947,91

218 198,00

Cəmi aktivlər

222 169,91

258 424,00

Nizamnamə kapitalı

62 322,00

62 322,00

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti

36 745,98

24 276,78

Əvvəlki dövrlər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət

24 276,78

0,00

Cəmi kapital

123 344,76

86 598,78

Ticarət və digər kreditor borcları

98 825,15

171 825,22

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

98 825,15

171 825,22

Cəmi öhdəliklər

98 825,15

171 825,22

Cəmi kapital və öhdəliklər

222 169,91

258 424,00

Aktivlər
Uzunmüddətli aktivlər

Qısamüddətli aktivlər

Kapital və öhdəliklər
Kapital

Öhdəliklər
Qısamüddətli öhdəliklər

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

“İlyas Əfəndiyev. Geriyə baxarkən”
fotoalbomu təqdim olundu
Tədbiri giriş sözü ilə açan Milli Kitabxananın direktoru, professor Kərim
Tahirov fotoalbom haqqında məlumat verdi. Bildirdi ki, burada Azərbaycan
ədəbiyyatının klassiki İlyas Əfəndiyevin ömür yolunun ən yaddaqalan
anlarının fotoları, görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, ədibin yaxın
dostlarının sənətkar haqqında fikirləri, xatirələri, yazıçıya həsr edilmiş şeirlər,
habelə sənətkarın əsərlərinin tamaşalarından fotolar yer alıb.
“AZAL”ın prezidenti Cahangir Əsgərovun dəvəti ilə “LOT” aviaşirkətinin baş
icraçı direktoru və İdarə Heyətinin sədri Rafal Milçarskinin başçılıq etdiyi Polşa
nümayəndə heyəti mayın 26-da Bakıya işgüzar səfərə gəlib.
“Azərbaycan Hava Yolları”nın ofisində
Azərbaycanın Polşadakı səfiri Nərgiz
Qurbanovanın da iştirakı ilə keçirilən
görüşdə C.Əsgərov və R.Milçarski ikitərəfli
əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə
ediblər.
Tərəflər hava əlaqəsinin başlanmasına,
reyslərin davamlı yerinə yetirilməsinə ümid
etdiklərini bildirmişlər. İki ölkə arasında
uçuşların başlanması turizm axınını artırmağa və Azərbaycanla Polşa arasında işgüzar
əlaqələri genişləndirməyə imkan verəcək.
Polşa aviadaşıyıcısı mayın 28-də Varşavadan Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna
ilk reysini həyata keçirəcək. Uçuşlar həftədə
4 dəfə yerinə yetiriləcək.
“AZAL”ın prezidenti C.Əsgərov ölkənin
bütün yeddi beynəlxalq hava limanında beşinci və yeddinci dərəcəli “hava azadlığı” rejiminin tətbiq olunduğunu xüsusilə xatırladıb.
Bu hava azadlığı dərəcələri xarici aviadaşı-

yıcılara Azərbaycan aviaşirkətləri ilə bərabər
hüquqlar təqdim edir və Azərbaycanın hava
limanları vasitəsilə tranzit reyslər yerinə
yetirmək imkanı verir.
“LOT” aviaşirkətinin rəhbəri Rafal
Milçarski Azərbaycan və Polşa arasında
reyslərin yerinə yetirilməsinə böyük maraq
göstərdiyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə,
müntəzəm reyslərin yerinə yetirilməsi hər iki
ölkənin qarşılıqlı faydalı maraqlarının inkişafına təkan verəcək.
“Azərbaycan Hava Yolları”nın mətbuat
xidməti bildirir ki, görüşün sonunda qonaqlar beşulduzlu Heydər Əliyev Beynəlxalq
Aeroportunun imkanları, xüsusilə, təyyarələrə
göstərilən yerüstü xidmət və aerovağzal
kompleksində sərnişinlər üçün yaradılmış
rahat şəraitlə təmin olunublar.

“Xalq qəzeti”

Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət
naziri Anar Kərimov dedi ki, bu gün
ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrindən
biri, Azərbaycan tarixi yaddaşının, milli
məfkurəsinin inkişafında müstəsna xidmətləri
olan İlyas Əfəndiyevin doğum günü
ərəfəsində böyük sənətkarın həyat və yaradıcılığının maraqlı məqamlarının əks olunduğu
fotoalbomun təqdimat mərasiminə toplaşmışıq. İlyas Əfəndiyev Azərbaycan ədəbiyyatı
üçün çox önəmli irs qoyub gedib.
İlyas Əfəndiyev yaradıcılığının ölkəmizlə
yanaşı, xaricdə də tanındığını bildirən nazir
əlavə etdi ki, Prezident İlham Əliyev İlyas
Əfəndiyevin yaradıcılığına böyük dəyər
verib. Ədibin 90 və 100 illik yubileylərinin
qeyd olunması ilə bağlı dövlət başçısı tərəfindən 2004 və 2014-cü illərdə
sərəncamlar imzalanıb. Yazıçının 100 illiyi
UNESCO səviyyəsində də geniş qeyd olunub. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığını yüksək
qiymətləndirən ulu öndər Heydər Əliyev
ədibin Milli Dram Teatrında tamaşaya qoyulan pyeslərinin premyerasında iştirak edib.
Təsadüfi deyil ki, uzun illərdir ki, Akademik

Milli Dram Teatrı yeni mövsümünü məhz
ədibin “Hökmdar və qızı” pyesi əsasında hazırlanan “Qarabağnamə” tamaşası ilə açır.
AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli Məclisin
deputatı, akademik İsa Həbibbəyli, Üzeyir
Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli,
Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı
Fərhad Xəlilov yazıçı ilə bağlı xatirələrini
bölüşdülər.
Çıxışlardan sonra Milli Kitabxananın
əməkdaşları tərəfindən hazırlanan “Bədii
fikir tariximizin fenomeni – Xalq yazıçısı İlyas
Əfəndiyev” adlı elektron məlumat bazası
təqdim olundu.
Görkəmli dramaturqun ailəsi adından
çıxış edən Xalq yazıçısı Elçin fotoalbomun nəşri və tədbirin təşkilatçılığına görə
Mədəniyyət Nazirliyinə və Milli Kitabxanaya
təşəkkürünü bildirdi. Sonda tədbir iştirakçıları “Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev” adlı kitab
sərgisi ilə tanış oldular.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə Qarabağ Dirçəliş
Fondu arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi
(DİDK) ilə Qarabağ Dirçəliş Fondu arasında əməkdaşlığa dair
Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Memorandumu Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov və Qarabağ Dirçəliş
Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev imzalayıblar.
DİDK-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki, Anlaşma Memorandumunun əsas məqsədi əməkdaşlıq
çərçivəsində birgə layihələr və
tədbirlər həyata keçirməklə, işğaldan azad edilmiş ərazilərin yüksək
rifaha malik regiona çevrilməsinə
töhfə verməkdir. Sənəd xaricdə
yaşayan azərbaycanlılar, diaspor təşkilatları və digər xalqların
nümayəndələri tərəfindən erməni
işğalı nəticəsində Azərbaycan
xalqı üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edən mədəni irsə, təbii sərvətlər və
bioloji tərəfdaşlığa vurulan zərər

haqqında dünya ictimaiyyətinin
məlumatlandırılmasını, Qarabağda
həyata keçirilən tədbirlərin və investisiya potensialının dəstəklənməsi
məqsədilə ianəçiliyi, dövlət-özəl
tərəfdaşlığının təşviq edilməsini
əhatə edir.
İmzalanma mərasimində çıxış
edən Dövlət Komitəsinin sədri
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən
Azərbaycan diaspor təşkilatlarının
Qarabağda aparılan quruculuq
işləri və Qarabağ Dirçəliş Fondunun fəaliyyəti barədə mütəmadi
məlumatlandırılmasının vacib-

liyini vurğulayıb. Qeyd edilib ki,
Anlaşma Memorandumunun
əhatə etdiyi fəaliyyət istiqaməti
Dünya Azərbaycanlılarının Şuşada keçirilmiş V Qurultayı zamanı
müəyyənləşdirilən strategiyada da
öz əksini tapıb. Təsadüfi deyil ki,
Zəfər Qurultayının iki panelindən

biri “Qarabağın bərpası və yenidən
qurulmasında Azərbaycan diasporunun töhfələri” mövzusuna həsr
olunub.
Qarabağ Dirçəliş Fondunun
fəaliyyətə başladığı ilk gündən
DİDK-dan dəstək gördüyünü deyən
Rəhman Hacıyev müzəffər Ali

Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşada
keçirilən Zəfər Qurultayında iştirakını və tədbir iştirakçıları ilə
təmaslarını məmnunluqla xatırlayıb. O, eyni zamanda, diaspor
təşkilatlarının Qarabağ Dirçəliş
Fondu ilə səmərəli əməkdaşlıq
edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Həmçinin Rəhman Hacıyev Fondun ötən ilin yekunlarına dair və cari
fəaliyyəti barədə məlumat verib.
Sonra birgə əməkdaşlıq
çərçivəsində görülməsi nəzərdə
tutulan layihələr barədə ətraflı
fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər
bu əməkdaşlığın işğaldan azad
edilən ərazilərdə dayanıqlı
məskunlaşmaya, əlverişli həyat
şəraitinin yaradılmasına töhfə
verəcəyinə əminliklərini ifadə
ediblər.

Satışdan gəlirlər

428 547,53

347 183,00

Əməliyyat və digər inzibati xərclər

(382615,05)

(316 837,02)

Əməliyyat mənfəəti

45 932,48

30 345,98

Vergidən əvvəl mənfəət (zərər)

45 932,48

30 345,98

Mənfəət vergisi

(9 186,50)

(6 069,20)

Cəmi il üzrə mənfəət (zərər)

36 745,98

24 276,78

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT
Əməliyyat fəaliyyəti
Vergidən əvvəl mənfəət

45 932,48

30 345,98

Vergidən əvvəl zərəri xalis pul vəsaitlərinin
hərəkəti ilə üzləşdirmək məqsədilə aparılmış
qeyri-nağd düzəlişlər
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası

(2 004,00)

(2 667,00)

Digər xərclər

0,00

(27 384,98)

Dövriyyə vəsaitlərində dəyişikliklər

43 928,48

294,00

Mal-material ehtiyatlarının azalması (artması)

105 259,50

(112 942,00)

Ticarət və digər kreditor borclarının artması
(73 000,07)
(azalması)
Ticarət və digər debitor borclarının azalması
(55 322,91)
(artması)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə olunan xalis pul (23 063,48)
vəsaitləri
İnvestisiya fəaliyyəti

160 284,00

İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti

0,00

0,00

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə daxil olan pul
vəsaitləri
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin
ekvivalentləri
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin
ekvivalentlərində xalis artım (azalma)
İlin sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin
ekvivalentləri

0,00

0,00

20 292,00

1 461,00

20 865,00

18 831,00

41 157,00

20 292,00

(28 805,00)
18 537,00

KAPİTALDA DƏYİŞİKLƏR HAQQINDA HESABAT
Nizamnamə
kapitalı
62 322,00

Bölüşdürülməmiş mənfəət
0,00

Cəmi kapital
62 322,00

Hesabat ili üzrə cəmi mənfəət

-

24 276,78

24 276,78

Mənfəətin istifadəsi

-

2020-ci il dekabrın 31-nə

62 322,00

24 276,78

86 598,78

2021-ci il yanvarın 1-nə

62 322,00

24 276,78

86 598,78

Hesabat ili üzrə cəmi mənfəət

-

36 745,98

36 745,98

Mənfəətin istifadəsi

-

2021-ci il dekabrın 31-nə

62 322,00

2020-ci il yanvarın 1-nə

0,00

0,00
61 022,76

123 344,76

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Xətai Təchizat” ASC-nin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə
Biz “Xətai Təchizat” ASC-nin 2021-ci il dekabrın 31-nə әlavә edilәn maliyyә
vәziyyәti haqqında hesabatdan və həmin tarixlərdə tamamlanan il üzrə mənfəət və
ya zərər haqqında hesabatdan, habelə əsas uçot siyasəti də daxil olmaqla maliyyə hesabatlarına dair qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Auditin predmeti
Şirkətin maliyyə hesabatlarına aşağıdakılar daxildir:
• 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat;
• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və ya zərər haqqında hesabat;
• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;
• əsas uçot siyasətlərinin qısa xülasəsi, digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla
maliyyə hesabatları ilə bağlı qeydlər.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rәhbәrlik hazırkı maliyyә hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına vә düzgün təqdim edilmәsinә, hәmçinin fırıldaqçılıq vә ya sәhvə görə әhәmiyyәtli tәhriflәr olmayan maliyyә hesabatlarının hazırlanması
üçün rәhbәrliyin fikrincә zәruri daxili nәzarәt sisteminә görә mәsuliyyәt daşıyır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim mәsuliyyәtimiz apardığımız audit әsasında hәmin maliyyә hesabatları üzrә
rәy bildirmәkdir. Biz auditi Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun aparmışıq. Hәmin standartlar bizdәn etik normalara riayәt etmәyi, auditin planlaşdırılması
vә aparılmasını maliyyә hesabatlarında әhәmiyyәtli sәhvlәrә yol verilmәdiyinә kifayәt
qәdәr əmin olacaq tәrzdә hәyata keçirmәyi tәlәb edir.
Auditә maliyyә hesabatlarındakı mәblәğlәr vә açıqlamalara dair audit sübutunun
әldә edilmәsi üçün prosedurların hәyata keçirilmәsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar
auditorun mülahizәsindәn, elәcәdә fırıldaqçılıq vә ya sәhv nәticәsindә maliyyә hesabatlarının әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәhrif edilmәsi risklәrinin qiymәtlәndirilmәsindәn asılıdır. Hәmin risklәri qiymәtlәndirәrkәn auditor müәssisәnin daxili nәzarәt sisteminin
səmərəliliyinә dair rәy bildirmәk üçün deyil, şәraitә görә müvafiq audit prosedurlarının işlәnib hazırlanması mәqsәdilә müәssisә tәrәfindәn maliyyә hesabatlarının hazırlanması vә düzgün tәqdim edilmәsi üçün müvafiq daxili nәzarәt sistemini nәzәrdәn
keçirir. Bundan әlavә, auditә mövcud uçot siyasәtinin uyğunluğunun vә rәhbәrliyin
uçot ehtimallarının әsaslandırılmasının qiymәtlәndirilmәsi, elәcәdә maliyyә-vergi
hesabatlarının ümumi tәqdimatının dәyәrlәndirilmәsi daxildir.
Bizcə, әldә etdiyimiz audit sübutu auditor rәyinin bildirilmәsi üçün yetәrli vә
müvafiq әsası tәmin edir.
Rəy üçün əsas
Biz auditi Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun aparmışıq və
hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və
müvafiq əsası təmin edir.
Rəy
Bizim fikrimizcә, әlavә edilәn maliyyә hesabatları şirkәtin 2021-ci il dekabrın
31-nə maliyyә vәziyyәtini və həmin tarixlərdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini
bütün әhәmiyyәtli aspektlәr baxımından Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına
uyğun olaraq düzgün әks etdirir
Bakı, 15 aprel 2022-ci il.
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Türkiyə İsveç və Finlandiyadan
konkret addımlar gözləyir
İsveç və Finlandiyanın NATO-ya
üzvlüyü prosesinin irəli getməsi üçün
bu ölkələrin Ankaranın təhlükəsizlik
sahəsində narahatlıqlarını aradan
qaldırmaq istiqamətində konkret
addımlar atması lazımdır. Bu barədə
Türkiyə Prezidentinin mətbuat katibi
İbrahim Kalının Ankarada Türkiyə,
İsveç və Finlandiya nümayəndələrinin
danışıqları ilə bağlı bəyanatında
bildirilir.

Rusiya
Hasilat azala bilər
Cari ildə
Rusiyada neft
hasilatı 500 milyon
tonadək azala
bilər. Lakin rəsmi
Moskva bu ilin
aprelində gündəlik
1 milyon barel
azalmadan sonra
hasilatın tədricən bərpa olunacağına ümid edir. Məsələyə
münasibət bildirən Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksandr
Novak deyib: “Neft hasilatında cəmi bir ay ərzində gündəlik
bir milyon barel azalma olub. Bunun tədricən bərpa olunacağını düşünürəm. Ötən il 524 milyon ton neft hasil etdik
və 2022-ci ildə bu göstərici 480-500 milyon tona enəcək.
Lakin nəticə vəziyyətdən asılı olaraq dəyişə bilər”.
Xəbəri TASS verib.

Hindistan
Şəkər ixracı məhdudlaşdırılır
Hindistan
şəkər ixracına
məhdudiyyət
tətbiq edib. Bu,
2016-cı ildən
bəri Nyu-Dehlinin
şəkər ixracını
məhdudlaşdırdığı
ilk haldır. Bildirilir ki, bu addım
daxili bazarda
bolluğu təmin etmək və qiymət artımının qarşısını almaq
üçün atılıb.
Qeyd edək ki, Hindistan dünyanın ən iri şəkər istehsalçısı və Braziliyadan sonra ikinci ən böyük şəkər ixracatçısıdır.
Xəbəri “The Economic Times” verib.

Ukrayna
Uşaqlar müharibənin qurbanı olur
Müharibə
nəticəsində
Ukraynada 240
uşaq həlak olub.
Bunu Ukrayna
Baş Prokurorluğu
açıqlayıb. Bildirilib
ki, indiyədək 436
uşaq isə müxtəlif
dərəcəli xəsarətlər alıb və ya yaralanıb. Baş Prokurorluğun məlumatına görə, ən çox itkilər Kiyev, Xarkov, Donetsk, Çerniqov, Nikolayev, Luqansk, Zaporojiye, Jitomir,
Xerson və Sumidə qeydə alınıb. Qurumun məlumatında
deyilir: “Rusiya qüvvələrinin hava və artilleriya zərbələri
nəticəsində 1883 təhsil müəssisəsi zərər görüb, onlardan
178-i tamamilə dağıdılıb”.
Xəbəri UNİAN verib.

İtaliya
Demoqrafik böhran
Qarşıdakı 50
ildə İtaliya əhalisi
20 faiz azala bilər.
İtaliya Milli Statistika
İnstitutu (İSTAT)
2070-ci ilədək
ölkə əhalisinin 20
faiz azalacağını
proqnozlaşdırır.
Bu, əhalinin 12
milyon azalması deməkdir. İSTAT-ın məlumatına görə,
keçən il ölkədə indiyədək ən aşağı doğum səviyyəsi qeydə
alınıb. Belə ki, 2021-ci ildə hər min nəfərə 7 yeni doğum
və 12 ölüm halı qeydə alınıb. Bildirilir ki, İtaliyada doğum
nisbətləri son 160 ilin ən aşağı səviyyəsinə enib və azalma
tendensiyası ilbəil davam edir.
Xəbəri “Euronews” verib.

“Anadolu”nun verdiyi məlumata görə,
Kalın deyib: “Türkiyə bu barədə açıq danışdı,
müəyyən müddət çərçivəsində konkret addımlar atmaq lazımdır. Danışıqlarda Ankaraya müdafiə məhsulları göndərilməsinə tətbiq
edilmiş embarqonun qaldırılması ilə bağlı
pozitiv münasibət hiss olundu. NATO üzrə
müttəfiqlərin bir-birinə sanksiya tətbiq etməsi
yolverilməzdir”.
O xatırladıb ki, Türkiyənin təhlükəsizlik
sahəsində narahatlıqları ilk növbədə
PKK, PYD-YPG, DHKP-C və FETÖ kimi
terror təşkilatları ilə bağlıdır. Onlar Finlandiya və İsveç də daxil olmaqla Avropa
ölkələrində Türkiyə əleyhinə terror fəaliyyəti
ilə məşğuldurlar. PYD-YPG-nin Suriyanın
şimalında törətdiyi hərbi cinayətlər haqda
“Beynəlxalq amnistiya” və İnsan Haqları üzrə
Beynəlxalq Federasiya təşkilatlarının hesabatlarında da məlumat verilir.
Kalın deyib ki, Ankara son 10 ildə

“Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata
görə, NATO-nun Baş
katibi Yens Stoltenberq
alyansa üzv ölkələri
Ukraynanı uzun müddət
ərzində dəstəkləməyə
hazır olmağa çağırıb.
O, bu barədə İspaniyanın
“La Vanguardia” qəzetinə
müsahibəsində deyib: “NATO
Ukraynanı uzun müddət
ərzində dəstəkləməyə hazır
olmalıdır. NATO-nun birinci

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Rusiyada yoluxma azalır
Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına
görə, son sutka ərzində ölkənin 85 regionunda 4,7
min nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. 2060
nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. 6455 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 91 nəfər vəfat edib. Bu ötən sutkaya
nisbətən 17 faiz azdır.
Son 24 saat
ərzində paytaxt
Moskvada 368
nəfər COVID-19
virusuna yoluxub. 128 nəfər
xəstəxanaya
yerləşdirilib. 332
nəfər sağalıb. 14
nəfər vəfat edib.
Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının (ÜST) başçısı Qebreyesus bildirib ki, koronavirus infeksiyası hələ qurtarmayıb. Məhdudiyyətlərə getmək
tezdir. Dünyanın 70 ölkəsində COVID-19 virusu sürətlə
yayılır.

çevrilərsə, Avropaya
daha çox dağıntı və zərər
gətirəcək”, - deyə Yens Stoltenberq xəbərdarlıq edib.
O, həmçinin Ukraynada
müharibə başlayandan bəri
dəniz və hava qüvvələrinin
dəstəyi ilə alyansın
şərqindəki qoşunların sayının
40 min nəfərə çatdırıldığını
vurğulayıb.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
E-mail: xalqqazeti@gmail.com

məyusdur.
Ukrayna XİN başçısı
deyib ki, Macarıstan bu addıma “de-fakto” veto qoyub
və sanksiyalar “havada asılı”
qalıb.
D.Kuleba tərəfdaşlarına
Kiyevin daha çox silaha
ehtiyacı olduğunu vurğula-

təminatına yönəldilməlidir.
Kuleba həmçinin qeyd edib
ki, Ukrayna bu silahları
almaq üçün müxtəlif ölkələrlə
danışıqlar aparır.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Ər-Riyadda neftə görə
gizli danışıqlar aparılır

“Axios” portalı qeyd edir ki, ABŞ-da
 rezident seçkiləri yaxınlaşdığı üçün ABŞ
p
Prezidenti bu addımı atır.

“Neftmaştəmir” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
30 iyun 2022-ci il saat 15.00-da “Neftmaştəmir” ASC
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Səhmdar cəmiyyətin 2021-ci ilin yekunları üzrə maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı və cəmiyyətin 2021-ci il üçün illik
hesabatlarının təsdiqi.
2. Müəssisənin zərəri haqqında məlumat.
3. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.
Eyni zamanda bildiririk ki, nağdsız hesablaşmalar haqqında
Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.4.4 bəndinə uyğun olaraq dividendlər nağdsız qaydada bank hesabına köçürülməlidir.
Bununla əlaqədar bank rekvizitləri və şəxsiyyət vəsiqəsinin
surətini “Neftmaştəmir” ASC-nin mühasibat şöbəsinə və ya neftmashtemir@mail.ru elektron ünvanına göndərmək xahiş olunur.
Həmçinin, gələcəkdə bildirişlərin elektron qaydada göndərilməsi
üçün e-mail ünvanlarını da təqdim etmək lazımdır.
Əlaqə telefonları - (012) 550-27-86; (012) 550-33-00.
İclasın keçirildiyi ünvan - Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu,
Zabrat-1 qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi 52. “Neftmaştəmir” ASC-nin
iclas otağı.

“Neftmaştəmir” ASC-nin
İdarə heyəti

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

BAŞ REDAKTOR

Onun sözlərinə görə,
Avropada rusiyayönümlü
lobbilər yavaş-yavaş başlarını qaldırmağa başlayıblar. “Bu gün müəyyən
siyasi dairələr bizə atəşkəs,
dondurulmuş münaqişə və
sülh naminə ərazilərin bir
hissəsinin təhvil verilməsi
kimi təkliflərlə çıxış edir”, deyə M.Podolyak bildirib.
Ukrayna Prezidenti
Volodimir Zelenskinin ofis
rəhbərinin müşaviri ölkəsinin
bu qəbildən olan müzakirədə
iştirak etməyəcəyini vurğulayıb.
Bu arada Ukraynanın Xarici İşlər naziri Dmitri Kuleba
Davosda keçirilən Dünya
İqtisadi Forumunda deyib ki,
rəsmi Kiyev Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı altıncı
sanksiyalar paketinin tətbiqini
hələ də təsdiqləməməsindən

ABŞ Prezidenti Co Baydenin iki müşaviri Səudiyyə Ərəbistanına gedib. “Axios”
portalına müsahibəsində üç keçmiş və indiki məmurlar bildiriblər ki, ABŞ Dövlət
Departamentinin Yaxın Şərq və Şimali Afrika üzrə koordinatoru Brett Makqerk və
enerji təhlükəsizliyi üzrə ABŞ Dövlət Departamentinin baş müşaviri Amos Hoxşleyn
Ər-Riyadda neftlə bağlı gizli danışıqlar aparırlar. Onlar Səudiyyə Ərəbistanından
xahiş edirlər ki, neft hasilatını rekord dərəcədə artırsın və istər neftin, istərsə də
qazın dünya bazarında qiyməti aşağı düşsün. Eyni zamanda, ABŞ Rusiya neft
məhsullarına sanksiyaları daha da genişləndirsin.

vəzifəsi Ukraynaya yardım
etməkdir. Müharibələrin
nəticələri gözlənilməzdir,
onun necə və nə vaxt
bitəcəyi heç kimə məlum
deyil. Lakin biz uzunmüddətli
perspektivdə dəstəyimizi
davam etdirməyə hazır
olmalıyıq”.
Onun sözlərinə görə,
NATO-nun digər rolu eskalasiyanın qarşısını almaqdır.
“Münaqişə NATO ilə Rusiya arasında müharibəyə

ÂÂ Mayın 27-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz
keçəcək. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Gecə
13-15°, gündüz 19-24°,Bakıda gecə 13-15°,
gündüz 22-24° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
normadan yüksək 765 mm civə sütunu,nisbi
rütubət 60-65 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 9-14°, gündüz 23-28° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,

yaraq deyib ki, Ukrayna və
Rusiya orduları arasında ən
böyük fərq məhz çoxtutulmalı raket sistemləri (MLRS)
ilə bağlıdır. O bildirib ki,
əsas diqqət bu sistemlərin

Zelenskinin ofisi: Qərbdən ərazilərin
verilməsi ilə bağlı çağırışlar var

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

“NATO Ukraynanı
uzun müddət ərzində
dəstəkləməyə
hazır olmalıdır”

Mourinyodan yeni rekord
“Roma”
klubunun baş
məşqçisi Joze
Mourinyo yeni
rekorda imza
atıb. Portuqaliyalı mütəxəssis bu
uğura komandasının UEFA Konfrans Liqasının
finalında “Feyenoord”a qalib gəlməsi ilə nail olub – 1:0.
Belə ki, o, tarixdə 4 fərqli klubla avrokubok çempionluğu yaşayan ilk baş məşqçi olub.
Xəbəri “Futbolhd” verib.

terrorizmdə iştirak edənlərin ekstradisiyası ilə bağlı Finlandiya və İsveçə dəfələrlə
müraciət edib: “Türkiyə NATO-ya üzv olduğu
70 ildə baza prinsipləri çərçivəsində alyansın
fəaliyyətinə mühüm töhfələr verib. NATO
təhlükəsizlik alyansıdır, ona üzv ölkələr digər
üzvlərin təhlükəsizlik problemlərinin həllinə
kömək etməlidir”.
Qeyd edək ki, mayın 25-də Ankarada Türkiyə, İsveç və Finlandiya
nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçirilib.
Tərəflər İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü məsələsini müzakirə ediblər. Türkiyəni
İbrahim Kalın və XİN başçısının müavini
Sedat Onal, İsveçi baş nazir dəftərxanasının
dövlət katibi Oskar Stenstrem, Finlandiyanı ədliyyə nazirinin müavini Yukk Salovaar
təmsil ediblər. Danışıqlar qapalı rejimdə 5
saat davam edib.

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin ofis
rəhbərinin müşaviri Mixail Podolyak Qərbdən
ərazilərin verilməsi ilə bağlı siqnalların gəldiyini
açıqlayıb. UNİAN agentliyi yazır ki, M.Podolyak bu
barədə “Telegram” kanalında yazıb.

qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə
və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim
qərb küləyi əsəcək.Gecə 3-8°, gündüz 10-15°
isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan 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 3-8°,
gündüz 10-15° 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 9-13°, gündüz 21-26°
isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar

rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək
çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı
gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə
7-12°, gündüz 20-25°, dağlarda gecə 2-6°,
gündüz 8-13° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi
əsəcək. Gecə 10-15°, gündüz 22-27° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək
çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı
var. Səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim
şərq küləyi əsəcək. Gecə 12-14°, gündüz
20-25°, dağlarda gecə 7-9°, gündüz 13-16°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

Dünya bazarında isə “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edir. Londonun “İCE” (“Inter Continental Exchange
Futures”) Birjasının məlumatına görə,
“Brent” markalı neftin qiyməti 0,32 faiz
artaraq bir bareli 114,39 dollar olub.
“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının məlumatına görə, Texas
sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı
neftinin qiyməti 0,46 faiz artaraq bir bareli
110,84, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,10 faiz azalaraq bir
bareli 122,81 dollar olub.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 3 yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına
son sutkada 3 yoluxma faktı qeydə alınıb, 9 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən məlumata
görə, indiyədək ölkədə ümumilikdə 792 min 753 nəfərin koronavirus
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 782 min 978
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 712 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə
sayı 45 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə
əlaqədar 2 min 692, bu günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon 883 min
123 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

“Zaqatala Bazar” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
14 iyun 2022-ci il saat 10.00-da “Zaqatala Bazar” ASC
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2021-ci il üçün maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin yekunlarının müzakirəsi və təsdiqi.
2. Cəmiyyətin təftiş komissiyasının hesabatı.
3. Cəmiyyətin balansının təsdiqi, balans mənfəətinin
bölüşdürülməsi və dividendlərin hesablanması.
4. Cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının seçilməsi.
Telefon - 02422-5-45-60.
Ünvan - Zaqatala şəhəri, Vaqif İsmayılov küçəsi 44.

İdarə heyəti

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Həsən Həsənov və
redaksiyanın kollektivi “Səs” qəzetinin baş redaktoru Bəhruz
Quliyevə əmisi, tanınmış ziyalı
İDRIS QULIYEVIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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Çapa imzalanmışdır 00:00

