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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Elm və təhsil Heydər Əliyev Fondunun
fəaliyyətinin prioritetləri sırasındadır

P

rezident İlham Əliyev İkinci Qarabağ müharibəsindən sonrakı çıxışlarında
Azərbaycanın 44 günlük Vətən savaşında möhtəşəm qələbə, tarixi zəfər əldə
etdiyi kimi, dinc dövrdə də nəzərdə tutulan layihələrin uğurla reallaşacağına
əminliyini diqqətə çatdırıb. Bununla belə müharibədə acı məğlubiyyətlə üzləşən
işğalçıya da mesajlarını dəfələrlə ünvanlayıb. Həmçinin savaşın və münaqişənin
tarixdə qaldığını, qalib ölkə kimi Azərbaycanın Ermənistanla münasibətlərini
normallaşdırmağa, ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması şərti ilə sərhədlərin
delimitasiyasına, həmçinin sülh sazişinə dair danışıqlara başlamağa hazır olduğunu
bildirib. Prezident İlham Əliyev, eyni zamanda, Ermənistan rəhbərliyinin bu tarixi
şansı əldən verməyəcəyinə əminliyini də vurğulayıb.

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Binə qəsəbəsində
yeni inşa edilmiş Tədris və Xidmət Kompleksinin açılışında iştirak ediblər

H

eydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Bakının Xəzər
rayonunun Binə qəsəbəsində yeni inşa edilən Tədris və
Xidmət Kompleksinin yanvarın 27-də açılışı olub.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva açılışda
iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Binə qəsəbəsinin
Atçılıq və Təmənis yaşayış
massivlərində indiyədək təhsil

ocaqları olmadığından şagirdlər yaxın
ərazilərdəki tədris müəssisələrində
oxumaq məcburiyyətində idilər.
Sakinlər bu ərazidə məktəb
və uşaq bağçasının inşası ilə
əlaqədar Heydər Əliyev Fonduna
müraciətlər etmişdilər. Müraciətlər

araşdırılıb, bu massivlərdə
uşaqların və məktəblilərin təhsil ala
biləcəyi məktəb və məktəbəqədər
müəssisələrin olmadığı müəyyən
edilib. Bu səbəbdən 2020-2021-ci
illərdə Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə Binə qəsəbəsində
Tədris və Xidmət Kompleksi inşa
olunub.
Kompleksin ərazisində orta
məktəb və körpələr evi-uşaq bağçası,

stadion və idman sahələri yaradılıb.
Ərazi abadlaşdırılaraq müxtəlif növ
ağaclar əkilib, həmçinin istirahət parkı
salınıb.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva kompleksin
ərazisində tikilmiş 292 saylı tam orta
məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış
oldular.

(ardı 2-ci səhifədə)

“S-400”-lərin tədarükü ilə
bağlı proses davam edir

Qlobal iqtisadiyyatda gözlənilən artım tempi
2022-ci ildə təxminən 4,5 faiz olacaq.

Bu, o deməkdir ki, Türkiyə çox fərqli şəkildə
inkişaf edir, güclənir. Bu baxımdan biz yolumuza davam edirik və davam edəcəyik”

“Xalq qəzeti”

Qarabağ münaqişəsinin artıq bitdiyini, “Şuşa
Bəyannaməsi”nə və “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
haqqında” 2021-ci il 7 iyul tarixli Fərmana
əsaslanan mövqeyini vurğulayıb, Zəngəzur
dəhlizinin siyasi-iqtisadi əhəmiyyətini diqqətə
çatdırıb.
(ardı 3-cü səhifədə)

İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc
Dik Holokost qurbanlarının xatirəsinə
həsr olunmuş tədbir zamanı bildirib ki,
Azərbaycan böyük yəhudi icmasının
yaşadığı unikal müsəlman ölkəsidir.

PwC 2022-ci ildə qlobal iqtisadi
artımı 4,5 faiz proqnozlaşdırır

Türkiyə Prezidenti deyib: “Türkiyə
hansı ölkədən və nəyi alacağına özü
qərar verir. Mən prezident olanda müdafiə
sistemlərində yerli istehsalın payı 20 faiz
idi, hazırda bu göstərici 80 faizə yüksəlib.

Dövlətimizin başçısı təkcə Ermənistana
deyil, həm də onun havadarlarına İkinci
Qarabağ müharibəsinin tarixi dərslərindən
nəticə çıxartmağın, yeni geosiyasi reallığın
şərtlərini qəbul etməklə işğalçının yaşadığı dərin siyasi, sosial-iqtisadi böhrandan
xilasının mümkünlüyünü də dönə-dönə
xatırladıb. Ölkə rəhbəri bütün bunlarla
yanaşı, müxtəlif vaxtlardakı bəyanatları ilə

“Azərbaycan böyük yəhudi icmasının
yaşadığı unikal müsəlman ölkəsidir”

Türkiyə prezidenti:

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yerli KİV-ə müsahibəsində Rusiyadan alınan S-400 HHM sistemləri ilə bağlı məsələyə münasibət bildirərkən
qeyd edib ki, S-400-lərin tədarükü ilə bağlı proses davam edir. Geriyə addımdan söhbət gedə bilməz.

Böyük Zəfərin reallıqları

PricewaterhouseCoopers (PwC) şirkətinin apardığı
tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, qlobal ÜDM
artımı 2022-ci ildə 4,5 faiz olacaq. 2023-cü ildə qlobal
iqtisadiyyatda 3,4 faiz artım baş verəcək.
PwC analitiklərinin proqnozlarına görə, bazarları və
mərkəzi bankları narahat edən qlobal inflyasiya keçən il
3,2 faizə bərabər olub. Bu il inflyasiyanın 3,1 faizə enəcəyi
gözlənilir.
Cari ildə koronavirusun "omicron" ştamının iqtisadi
təsirinin məhdud olacağı və peyvəndlərin ağır xəstəliklərə
qarşı kifayət qədər qorunma təmin edəcəyi ehtimal edilir.
Əks halda, qlobal ÜDM artımı baza proqnozundan 0,5 faiz
bəndi aşağı enəcək və tədarük zəncirlərinin pozulmasının
qiymət təsiri səbəbindən inflyasiya yüksələcək.

“Xalq qəzeti”

Səfir qeyd edib ki, hər iki xalqın
tarixində oxşar məqamlar var: “İsraili
də, Azərbaycanı da vaxtilə ümumi faciə
birləşdirib. Üç yüz min azərbaycanlı
faşizmə qarşı mübarizədə həlak olub”.
Qeyd edək ki, Beynəlxalq Holokost
qurbanlarının anım günü münasibətilə ADA
Universitetində BMT nümayəndəliyinin,
İsrail və Niderland səfirliklərinin,
Azərbaycan Beynəlxalq Münasibətlərin

Təhlili Mərkəzi və ADA Universitetinin
təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib.

“Xalq qəzeti”

“Şuşa ili” Böyük Qayıdışın xəyaldan
reallığa çevriləcəyi il olacaqdır
(bax səhifə 4)
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Bildirildi ki, 1400 şagird yerlik
məktəbin dördmərtəbəli binasında
sinif, əmək, hərbi və kompüter otaqları,
laboratoriya, kitabxanalar, yeməkxana
və idman zalı var. Məktəb zəruri mebel
və avadanlıqlarla, əyani vəsaitlərlə tam
təchiz edilib. Məktəbin həyətində günəş,
külək və mexaniki elektrik enerjisi qurğularının modelləri quraşdırılıb.
Binə qəsəbəsinin balaca sakinləri də
unudulmayıb. Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə kompleksdə 192 yerlik
körpələr evi-uşaq bağçası inşa edilib.
Bağça ilə tanış olan dövlətimizin
başçısına və birinci xanıma məlumat
verildi ki, burada qrup, yataq, oyun və
yaradıcılıq otaqları, müəllimlər üçün
metodiki otaqlar, idman və akt zalları,
yeməkxana və mətbəx yaradılıb. Uşaq
bağçası zəruri mebel və avadanlıqlarla
təchiz edilib. Həyətyanı ərazidə oyun və
idman meydançası da salınıb.
Tədris və Xidmət Kompleksinin
ərazisində gündəlik 100 pasiyentə
xidmət göstərmək imkanı olan tibb
məntəqəsi və 150-yə qədər vətəndaşa
xidmət göstərə biləcək poçt məntəqəsi
inşa edilib.

Onu da qeyd edək ki, elm və
təhsil Heydər Əliyev Fondunun ictimai fəaliyyətinin əsas prioritetləri
sırasındadır. Fondun uğurla icra olunan layihələrindən biri “Yeniləşən
Azərbaycana – yeni məktəb” proqramıdır. 2005-ci ildən həyata keçirilən
layihənin əsas məqsədi təhsil sahəsində
mövcud olan problemlərin həllinə kömək
etmək, ölkə miqyasında müasir standartlara cavab verən təhsil kompleksləri

yaratmaq, tədrisin səviyyəsinə
bilavasitə təsir edən problemləri aradan
qaldırmaqdır.
Binə qəsəbəsində yeni inşa edilən
Tədris və Xidmət Kompleksi kimi
layihələrin icrası ilə Heydər Əliyev
Fondu Prezident İlham Əliyevin konseptual təhsil strategiyasının həyata
keçirilməsinə əsaslı töhfə verir.

AZƏRTAC

Kolumbiya səfirinin
Azərbaycan Prokurorluğu Almaniyanın
hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqələri genişləndirir Azərbaycandakı diplomatik
fəaliyyəti başa çatır

Yanvarın 27-də Baş prokuror
Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətinin Almaniyaya
işgüzar səfəri başlayıb.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
əvvəlcə ölkəmizin Berlindəki səfirliyində
xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin büstü ziyarət olunaraq əziz
xatirəsi ehtiramla yad edilib.
Daha sonra Baş prokuror Almaniya
Ədliyyə Nazirliyinin dövlət katibi Angelika
Şlunk ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz
arasında siyasi, iqtisadi, hüquqi və digər
sahələrdə əlaqələrin inkişafının müsbət
dinamikasından məmnunluq ifadə olunub.
Baş prokuror Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən
hüquqi islahatlar çərçivəsində prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin hərtərəfli
müasirləşdirilməsi istiqamətində aparılan
köklü islahatlar barədə dövlət katibinə
ətraflı məlumat verib.

Yanvarın 27-də xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov Kolumbiya Respublikasının
Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Luis Antonio Dimate Kardenası
ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətinin başa çatması
münasibəti ilə qəbul edib.

Həmçinin qurumlararası əməkdaşlığın
inkişaf perspektivləri, o cümlədən cinayət
işləri üzrə hüquqi yardım sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət və ekstradisiya məsələləri

müzakirə edilib.
Görüşdə ölkəmizin Almaniyadakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ramin
Həsənov iştirak edib.

Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki,
nazir Ceyhun Bayramov
Azərbaycanın dost Kolumbiya ilə əlaqələrin inkişafına
əhəmiyyət verdiyini qeyd
edib. Ölkələrimizin ikitərəfli
müstəvidə olduğu kimi,
beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində də uğurla
əməkdaşlıq etdiyi vurğulanıb və iki ölkə arasında
əlaqələrin inkişafı üçün böyük

Bakıda Hindistanın Respublika Günü qeyd edilib

Hindistanın Bakıdakı səfirliyi bu ölkənin 73-cü Respublika
Gününü qeyd edib. Bununla əlaqədar səfirlikdə başlayan
tədbirdə Hindistanın Azərbaycandakı səfiri Bavitlunq
Vanlalvavna ölkəsinin dövlət bayrağını qaldırıb, ardınca isə
Hindistanın Dövlət Himni oxunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, səfir
Hindistan Prezidentinin Respublika
Günü münasibətilə xalqa müraciətini
oxuyub. O, çıxışı zamanı Hindistanın
müstəqilliyinin 75 illiyi çərçivəsində
səfirlik tərəfindən “Azadi ka Amrit Mahotsav” təşəbbüsü altında təşkil olunan
müxtəlif tədbirlərdən danışıb, eləcə də
Hindistanın azadlıq mübarizəsinin ən
görkəmli liderlərindən biri olan Netaci
Subhas Çandra Bosun anadan olması-

nın 125-ci ildönümünün qeyd edildiyini,
səfirlik tərəfindən 2022-ci il yanvarın
28-də saat 13:00-dan 18:00-dək Hind
diaspor assosiasiyaları və Hind Klinikası ilə birgə Bakı Hind Klinikasında
qanvermə aksiyasının keçiriləcəyini
bildirib.
Bayram tədbirinin davamı olaraq
axşam saatlarında “Four Seasons”
mehmanxanasında Azərbaycanın
hökumət rəsmilərinin, diplomatik

nümayəndəliklərin üzvlərinin və Hindistan icmasının nümayəndələrinin iştirakı
ilə rəsmi qəbul keçirilib. Azərbaycan
Respublikası xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov tədbirdə əsas
qonaq qismində iştirak edib.
Səfir açılış nitqində Hindistanda
güclü iqtisadi artımın baş verdiyini və
ölkənin yenidən dünyanın ən sürətlə inkişaf edən böyük iqtisadiyyatı statusunu
bərpa etdiyini vurğulayıb. O, Hindistanla Azərbaycan arasında mövcud
olan dərin tarixi əlaqələri qeyd edib.
Bildirib ki, iki ölkənin işgüzar dairələri
pandemiyaya baxmayaraq, son bir
neçə ayda qarşılıqlı əlaqələri davam
etdirib və informasiya texnologiyaları,
elektronika, toxuculuq, əczaçılıq, keramika, mühəndislik mallarının istehsalı,
nəqliyyat, logistika və digər sahələri
təmsil edən ticarət palatalarının həm
virtual, həm də hibrid formatda görüşlər
keçirdiyini diqqətə çatdırıb.
Səfir deyib ki, bu əlaqələr ikitərəfli
ticarətin artım trayektoriyasını bərpa
etməyə imkan verib və 2021-ci ilin ilk 11
ayında ikitərəfli ticarət əvvəlki ilin eyni
dövrü ilə müqayisədə 38 faiz artaraq
730 milyon ABŞ dolları səviyyəsində
qərarlaşıb.
Hindistan, həmçinin Azərbaycanın
6-cı ixrac istiqaməti olmaqla, onun
mühüm ticarət tərəfdaşı kimi qalmaqda

davam edir.
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin
müavini Elnur Məmmədov tədbirdə
çıxış edərək iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin olduğunu və bu
əlaqələrin xalqlar arasında çoxəsrlik dostluq ənənələrinə əsaslandığı vurğulayıb.
O, iqtisadi əlaqələrin
gücləndirilməsi, Şimal-Cənub
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi
çərçivəsində əməkdaşlıq, investisiyalar,
birgə layihələrdə iştirak, informasiya texnologiyaları, energetika, kənd
təsərrüfatı, tikinti, əczaçılıq, turizm,
mədəniyyət, təhsil və digər sahələrdə
əməkdaşlıq üçün böyük potensialın
olduğunu vurğulayıb.
E.Məmmədov Hindistanın “ONGC
Videsh LTD” şirkətinin Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı “Azəri”,
“Çıraq” yataqlarının, “Günəşli” yatağının dərin hissəsinin birgə işlənməsi və
hasilatın pay bölgüsünə dair sazişdə,
habelə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac
boru kəməri layihəsində iştirakını və
onun Azərbaycanın enerji sektoruna
əhəmiyyətli investisiyalarını xüsusi qeyd
edib.
Sonda iştirakçılar Azərbaycan
mədəniyyət truppasının Bollivud mahnıları ilə ifa etdiyi gözəl rəqs çıxışlarını
izləyib və xüsusi olaraq bu tədbir üçün
hazırlanmış hind təamlarını dadıblar.

potensialın mövcud olduğu
qeyd edilib.
Nazir, həmçinin səfirin
Azərbaycan üçün tarixi
əhəmiyyət kəsb edən bir
dövrdə ölkəmizdə diplomatik fəaliyyət göstərdiyini
söyləyib və bu xüsusda,
hazırda bölgədə mövcud olan
münaqişə sonrası inkişaf
barədə məlumat verib.
Səfir Luis Antonio Dimate Kardenas ölkəsinin
ikitərəfli əlaqələrin inkişafına

sadıq olduğunu qeyd edib.
Azərbaycanda fəaliyyəti
müddətində ona göstərilən
diqqətə və dəstəyə,
habelə həyata keçirilən
məlumat mübadiləsinə görə
təşəkkürünü bildirib. Səfir,
ölkəsinin bölgədə dayanıqlı
sülhün təmin olunmasının
tərəfdarı olduğunu və bununla əlaqədar, 2020-ci ilin noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatın
tam icrasını dəstəklədiyini
qeyd edib. O, Azərbaycana
həyata keçirdiyi bərpa və
quruculuq işlərində uğurlar arzu edib. Səfir iki ölkə

arasında bir sıra sahələrdə, o
cümlədən iqtisadiyyat, təhsil,
mədəniyyət, idman və sair
əməkdaşlığın uğurla həyata
keçirildiyini söyləyib və bu
əlaqələrin gələcək inkişafı
üçün potensialın mövcudluğunu vurğulayıb.
Nazir Ceyhun Bayramov
səfir Luis Antonio Dimate Kardenasa ölkələrimiz
arasındakı əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfəyə görə
təşəkkürünü ifadə edib və
ona gələcək fəaliyyətində
uğurlar arzulayıb.

ABŞ Konqresində Azərbaycan üzrə
İşçi Qrupunun həmsədri 20 Yanvar
faciəsi ilə bağlı bəyanatla çıxış edib
ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının demokrat üzvü, Azərbaycan üzrə İşçi
Qrupunun həmsədri, Tennesi ştatını təmsil edən Stiv Kohen 20 Yanvar faciəsinin 32-ci
ildönümü ilə bağlı bəyanatla çıxış edib.

Azərbaycanın ABŞ-dakı Səfirliyindən verilən
məlumata görə, Konqres üzvü Stiv Kohen
bəyanatda Azərbaycanın tarixində ən qanlı
hadisələrdən biri olan "Qara Yanvar" faciəsinin
32-ci ildönümünün qeyd olunduğunu bildirib.
Konqres üzvü 32 il bundan öncə 20 yanvar tarixində sovet qoşun hissələrinin paytaxt

Bakıya tanklar və zirehli avtomobillərlə
hücum etdiyini, yaşlılar və qadınlar da
daxil olmaqla, günahsız insanlara və
dinc etirazçılara atəş açdığını, nəticədə
147 insanın həlak olduğunu, 800 nəfərin
yaralandığını, 841 nəfərin həbs edildiyini
və 5 nəfərin isə itkin düşdüyünü bildirib, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda
canlarından keçmiş şəhidlərin ailələrinə
başsağlığı ifadə edib.
Bəyanatda həmçinin, bu amansız
əməllər qarşısında Azərbaycan xalqının
sınmadığı və 1991-ci ildə müstəqilliyinin
əldə edilməsi uğrunda mübarizəsini
davam etdirdiyi qeyd olunub. ABŞ-ın
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk
ölkələrdən olduğu və 1992-ci il fevralın 28-də diplomatik əlaqələrin qurulduğu da
bəyanatda öz əksini tapıb.
Konqres üzvü ABŞ və Azərbaycanın strateji
müttəfiqlər olduqlarını, ortaq regional və qlobal
maraqları bölüşdüklərini bəyan edib.
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Böyük Zəfərin reallıqları
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Beləliklə, İkinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycan tarixi Zəfərə nail olmaqla,
haqq-ədaləti, ərazi bütövlüyünü bərpa
etməklə bölgədə yeni reallıqlar yaradıb.
Xalqımızın parlaq, möhtəşəm qələbə
qazanması ölkəmizin siyasi nüfuzunun,
iqtisadi-hərbi qüdrətinin təsdiqinə çevrilib.
Bütün bunlar regionumuzda tamamilə
yeni geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyəti
şərtləndirib. Nəticədə Azərbaycan dünyada
öz sözü, mövqeyi, müstəqil xarici siyasəti
olan ölkə imicini daha da möhkəmləndirib.
Zəngəzur dəhlizindən söz düşmüşkən,
Prezident İlham Əliyevin bu yaxınlarda
yerli televiziya kanallarına müsahibəsində
qeyd etdiyi bir fikri xatırlatmaq istərdim.
Dövlətimizin başçısı deyib: “Bizim
səylərimiz nəticəsində Zəngəzur dəhlizi
termini artıq beynəlxalq leksikona da daxil
edilib. Hətta xarici jurnalistlər mənə sual
verdikdə də Zəngəzur dəhlizi deyirlər.
Bunu hər dəfə eşitdikcə, necə deyərlər,
mənə çox xoş olur...”.
Ölkə rəhbəri daha sonra kommunikasiyaların açılması ilə bundan ölkələrin fayda
götürəcəyinə də əminliyini ifadə edib və
təəssüflə Ermənistanın öz antiazərbaycan,
islamofob, antitürk xislətindən əl
çəkmədiyini vurğulayıb.
Həmin müsahibədə sözügedən dəhlizi
niyə məhz Zəngəzur adlandırdığını izah
edən dövlətimizin başçısı deyib: “Ona
görə ki, birincisi, bu, Zəngəzurdur, bunun tarixi adıdır. Azərbaycan toponimidir,
necə ki, Zəngilan, Zəngəzur, Zəngi çayı,
- hansı ki, ermənilər indi Razdan adlandırırlar, - Azərbaycan toponimidir. İkincisi,
biz bu dəhlizə, sadəcə olaraq, dəmir yolu
kimi baxmırıq. Çünki bu dəhlizdən həm
dəmir yolu keçəcək, həm avtomobil yolu
keçəcək. Bizim planımızda var, gələcəkdə
oradan Naxçıvana elektrik xətləri çəkilsin.
Çünki bizim elektrik enerjisi ilə bağlı çox
böyük ixrac planlarımız var. Mən qeyd etdim ki, sabah 240 meqavatlıq külək elektrik
stansiyasının təməli qoyulacaq. Cəbrayıl
rayonunda 240 meqavatlıq yeni günəş
stansiyasının tikintisi ilə bağlı xarici investorlar artıq bizə rəsmən müraciət edib.
Xudafərin, Qız qalasında biz 140 meqavat
elektrik enerjisi əldə edə bilərik. Kəlbəcər
və Laçında isə 10 min meqavata yaxın
potensial var, külək və enerji gücləri almaq
imkanımız var. Ona görə biz elektrik xətləri
də nəzərdə tuturuq. Ondan sonra ola bilsin
ki, qaz xətləri də oradan keçsin”.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə yaradılan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin
mərkəzləşmiş qaydada həlli ilə bağlı
Əlaqələndirmə Qərargahının İdarələrarası

Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən
nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar
üzrə İşçi Qrupundan verilən məlumata
görə, Zəngəzur dəhlizinin mühüm hissəsi
olan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti
layihəsinin birinci mərhələsində nəzərdə
tutulan tikinti işlərinin artıq 70 faizi tamamlanıb. Düşməndən təmizlənən Cəbrayıl
rayonunun Mahmudlu stansiyasına qədər
23 kilometrlik məsafədə relslər qoyulub və
yolun sazlanması işlərinə başlanılıb.
Bu barədə “Azərbaycan Dəmir Yolları”
QSC-nin açıqlamasında qeyd olunur ki,
2021-ci ilin fevral ayında ölkə Prezidenti
tərəfindən təməli qoyulan Horadiz-Ağbənd
dəmir yolu xəttinin ox üzrə uzunluğu
110,4 kilometr təşkil edir. Tikinti işləri
3 mərhələdə həyata keçirilir. Birinci
mərhələyə daxil olan Horadiz, Mərcanlı,
Mahmudlu stansiyaları 30 kilometri, ikinci
mərhələyə aid Soltanlı, Qumlaq stansiyaları 55 kilometri, sonuncu-üçüncü mərhələ
isə Mincivan, Bartaz və Ağbənd stansiyalarını (25,4) əhatə edir.
Layihə çərçivəsində 8 stansiya, 3 tunel,
41 körpü, 3 qalereya, 4 yolötürücü və
ümumilikdə 300-ə yaxın süni mühəndisi
qurğunun tikintisi nəzərdə tutulur.
Birinci mərhələ üzrə artıq torpaq
işlərinin 90 faizi yerinə yetirilib, həmçinin
40 suötürücü boru, 9 körpü, 2 heyvan
keçidi, 52 ehtiyat keçidi tam tikilib. Yolun
23 kilometrlik hissəsində üst quruluşu
elementləri quraşdırılıb. Bununla da Füzulinin Horadiz stansiyasından Cəbrayılın
Mahmudlu stansiyasına qədər işçi qatarların hərəkəti üçün zəruri şərait yaradılıb.
Layihələndirmə və tikinti işləri
minatəmizləmə prosesi ilə paralel həyata
keçirilirb. Hazırda 60 kilometrdən çox
ərazi minalardan təmizlənib, 50 kilometrlik
hissədə layihələndirmə işləri yekunlaşıb.
Keçən ilin dekabr ayından başlanan
ikinci mərhələ üzrə torpaq işləri sürətlə
aparılır. Hazırda Mahmudlu stansiyasından Qumlaq stansiyasına qədər olan 30
kilometrlik ərazidə yolun torpaq yatağının
hazırlanması üzrə intensiv tədbirlər aparılmaqdadır.
Layihə üzrə nəzərdə tutulan bütün
işlərin 2023-cü ildə tamamlanması planlaşdırılıb.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye
və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin
Cəbrayıl rayonundan keçən 23 kilometrlik
hissəsi istifadəyə verilməsi ilə bağlı deyib:
“Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti Zəngəzur
dəhlizinə inteqrasiya olunacağı üçün inşaat
işlərinin sürətlənməsi Azərbaycanın qərb
bölgələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
arasında quru əlaqəsinin proqnozlaşdırılandan daha tez reallaşması əminliyi yaradır.

Gözlənildiyinə görə, dəmir yolunun tam
istifadəsi gələn il mümkün olacaq. Bununla
belə, düşməndən təmizlənən ərazilərimizdə
bərpa və yenidənqurma işləri sürətlə aparıldığı üçün sözügedən nəqliyyat xətti daha
tez istifadəyə verilə bilər.
Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsi
regionda əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar
yaratması baxımdan vacib olmaqla yanaşı,
bölgədə davamlı sülhün qorunub saxlanılması cəhətdən də mühüm önəm daşıyır.
Regionun kifayət qədər iqtisadi potensialı
var. Bu da regional dəhlizlərin əhəmiyyətini
daha da artırır. Daha geniş anlamda region
ölkələrindən Türkiyə və Rusiya “Böyük
iyirmiliyə” üzv olan ölkələrdir. Söhbət üç
trilyon dollarlıq ümumi daxili məhsulu olan
region ölkələrinin Zəngəzur dəhlizindən
istifadəsindən gedir.
Digər tərəfdən, Zəngəzur dəhlizinin
istifadəyə verilməsi, eyni zamanda,
Azərbaycanı regionun nəqliyyat qovşağına çevirəcək. Azərbaycan Şərq-Qərb
və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin
formalaşmasında yaxından iştirak edir,
birbaşa həmin nəqliyyat dəhlizlərinin
regional hissəsinin inkişafına həm də
maliyyə dəstəyi göstərir. Bu, Naxçıvanın
Azərbaycanın əsas ərazisi vasitəsilə
həmin nəqliyyat dəhlizlərinə çıxışını təmin
edəcək. Bu yol xüsusən də Şərq-Qərb
nəqliyyat dəhlizinə naxçıvanlı iş adamlarının çıxışının təmin olunması baxımından
əhəmiyyətli olacaq”.
Böyük Zəfərin yaratdığı reallıqlardan
bəhs edərkən, Vətən müharibəsindən
sonra bölgədə regional əməkdaşlıq üçün
yaranan əlverişli imkanlara da toxunmağı zəruri sayırıq. Prezident İlham Əliyev
yanvarın 25-də İran İslam Respublikasının
yol və şəhərsalma naziri, Azərbaycan-İran
Hökumətlərarası Birgə İqtisadi Əməkdaşlıq
Komissiyasının həmsədri Rüstəm Qasiminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
videoformatda qəbul edərkən, bu barədə
deyib: “Vətən müharibəsindən sonra
regional əməkdaşlıq üçün çox gözəl
imkanlar yaranmışdır. Müharibədən sonra
İran-Azərbaycan əlaqələri bu istiqamətdə
daha da geniş vüsət almışdır. Regional
əməkdaşlığın yaradılması üçün hazırda
çox ümidverici 3+3 əməkdaşlıq platforması
yaradılmışdır. Artıq birinci görüş keçirildi.
Əminəm ki, bu görüşlər müntəzəm olaraq
keçiriləcək və region ölkələrinin maraqlarını təmin edəcək. Eyni zamanda, əminəm
ki, yaxın gələcəkdə İran şirkətləri azad
edilmiş torpaqlarda fəal işə başlayacaqlar.
İqtisadiyyat Nazirliyinə müvafiq göstərişlər
verildi, İran tərəfi ilə ilkin danışıqlar aparıldı
və indi konkret nəticələr gözləyirik”.
Dövlətimizin başçısı daha sonra İran
İslam Respublikasının yol və şəhərsalma

nazirinin azad edilmiş torpaqlarda olan
dağıntıların artıq şahidi olduğunu vurğulayaraq, Ermənistanın işğal dövründə
Azərbaycanın bütün şəhər və kəndlərini
yerlə-yeksan etdiyini diqqətə çatdırıb. Eyni
zamanda, xarabalığa çevrilən bu ərazilərdə
–10 min kvadratkilometrdən böyük olan
bir sahədə genişmiqyaslı quruculuq işləri
aparıldığını, İran şirkətlərinin də bu tikintiabadlıq layihələrinə qoşulacağını əminliklə
bildirib.
Dövlətimizin başçısı ötən il noyabrın
sonlarında İran İslam Respublikasının
Prezidenti Rəisi ilə keçirdiyi görüşü yüksək
dəyərləndirərək vurğulayıb ki, çox uğurlu
və əhəmiyyətli olan həmin görüş İranAzərbaycan əlaqələri üçün yeni imkanlar
açır: “Bu, əlaqələrimizin, dostluq, qardaşlıq
əlaqələrimizin yeni səhifəsinin açılması
deməkdir”.
Qeyd edək ki, Rüstəm Qasimi
Azərbaycanda səfərdə olarkən həm
də Zəngəzur dəhlizinin yaradılması
istiqamətində reallaşdırılan layihələrlə
də tanış olub. O, həm avtomobil, həm də
dəmir yolunun uğurla inşa edildiyini görüb.
İranlı nazir, həmçinin ölkəsinin
Azərbaycan Respublikası ilə bütün
sahələrdə əlaqələrin inkişafında maraqlı
olduğunu deyib: “Biz dostlarımızın dəvəti
ilə Azərbaycan Respublikasına gəlmişik.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə görülən
işlərlə, çəkilən dəmir və avtomobil yolları ilə tanış olduq. Azərbaycan ərazilərin

yenidən qurulmasında böyük işlər görür.
İran İslam Respublikası qonşu ölkələrlə,
xüsusən Azərbaycan Respublikası ilə
bütün sahələrdə əlaqələrin inkişafında
maraqlıdır”.
Yeri gəlmişkən, İran Azərbaycanla
iqtisadi ticari əməkdaşlığı da diqqət
mərkəzində saxlayır. Bunu belə bir fakt
da təsdiqləyir: Ötən il xarici ölkələr və
beynəlxalq təşkilatların vəsaitləri hesabına
əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 3 milyard
970,3 milyon manatı (91,6 faizi) Birləşmiş
Krallıq, ABŞ, Türkiyə, Yaponiya, İsveçrə,
Norveç, Virgin adaları, Malayziya, Fransa,
Rusiya ilə bərabər İran sərmayədarlarına
da məxsus olub.
Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində bildirib ki, artıq müharibə, o
cümlədən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
tarixdə qalıb. İndi biz gələcəyə baxır, öz
əllərimizlə gələcəyi yaradırıq: “Əminəm
ki, bütün planlarımız, - bu günə qədər
bəyan edilən bütün hədəflər necə təmin
edilmişdisə, - növbəti dövr üçün nəzərdə
tutulmuş hədəflər də təmin ediləcək.
Biz bu hədəflərə çatacağıq, ölkəmizi
gücləndirəcəyik, ordumuzu yenə də
gücləndirəcəyik və Azərbaycan xalqının
təhlükəsiz həyatını təmin edəcəyik. Əlbəttə
ki, 30 il ərzində əziyyət içində, o cümlədən
mənəvi əzab içində yaşamış köçkünləri
maksimum qısa müddət ərzində öz doğma
torpaqlarına qaytaracağıq…”.
Əlbəttdə, bu məsələdə Vətən

müharibəsində Azərbaycanın ədalətli
mövqeyinin dost və qardaş ölkələr, eləcə
də bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
müdafiə edilməsi, siyasi və mənəvi dəstək
göstərilməsi də önəmli rol oynayıb.
Nəticədə ölkəmiz yeni güc mərkəzlərinə
və yeni ittifaqlara qoşulmaqla mövqeyini daha da gücləndirib. Sirr deyil ki, bu
reallıq, belə bir mövcud şərait təhlükəsizlik
və tərəfdaşlıq müstəvisində maraqların
koordinasiya edilməsi və uzlaşdırılmasından irəli gəlib. Məsələn, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ötən il iyun
ayında Azərbaycana səfəri çərçivəsində
Şuşada Prezident İlham Əliyevlə birgə
“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri
haqqında” Şuşa Bəyannaməsinin,
həmçinin Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlamentləri arasında Bakı
Bəyannaməsinin imzalaması da, məhz
Cənubi Qafqazı sülh regionuna çevirmək
məqsədi daşıyıb və tarixi hadisəyə çevrilib.
Bu cür xoşməramlı addımlar qalib
Azərbaycanın sözünün daha kəsərli
olmasını, dost ölkələrin sayının günbəgün
artmasını və beynəlxalq hüququn onun yanında olmasını reallaşdırıb, respublikamızı
artıq regionda sülhün, təhlükəsizliyin, açıq,
konstruktiv, bərabərhüquqlu əməkdaşlığın,
sözün əsl mənasında, qarantı kimi çıxış
edən dövlət kimi tanıdıb.
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Ermənistanda hakimiyyət böhranı son həddə çatıb
– Ermənistan prezidenti Armen
Sarkisyan konstitusiya ilə ona verilmiş
7 illik hüququn, təxminən 4 ilindən
sonra istefa verdi. Bu istefaya bir neçə
istiqamətdən yanaşmaq olar. Birincisi, Armen Sarkisyanın bir siyasi fiqur
kimi obrazını necə təsvir etmək olar,
ikincisi, prezidentlik fəaliyyəti dövründə
o, yaddaşlarda necə qaldı və istefa
verərkən hansı ritorika ilə bu vəzifədən
ayrıldı. Sabiq prezidentin özünün
dediyinə görə, Ermənistan “məzmunca
deyil, yalnız formal olaraq prezident
respublikasıdır”. Sarkisyan Ermənistan
siyasətində mövcud vəziyyəti “milli
böhran” adlandırır və konstitusiya üzrə
səlahiyyətləri olmadığından, hadisələrə
təsir edə bilmədiyini vurğulayır.
Sabiq prezidentin Ermənistanın
siyasi arenasında baş verən bütün
proseslərdə iştirak edən siyasi fiqur olduğunu nəzərə alsaq, onun
tərcümeyi-halını xatırlatmaq kifayət
edər. Ermənistanı Böyük Britaniyada müxtəlif illərdə iki dəfə səfir kimi
təmsil edərkən bir sıra qərarların qəbul
edilməsində “ xarici proseslərə” yaxşı
təsir göstərməyi bacarmışdı. Yəni,
siyasi “nailiyyətləri” və təcrübəsi kifayət
qədərdir. Bu baxımdan da 2018-ci
ildə prezident kürsüsünə əyləşərkən,
mövcud təcrübəsi onun vəzifə
səlahiyyətlərinin haradan başlayıb,
harada bitəcyinə aydınlıq gətirirdi.
Buna görə də vəzifədən ayrılarkən
Sarkisyanın “prezident ölkə və millət
üçün indiki çətin dövrdə daxili və xarici
siyasətin fundamental proseslərinə
təsir göstərmək üçün lazımi alətlərə
malik deyil” sözləri inandırıcı deyil.
Armen Sarkisyan öz uğursuzluqlarını
bu tezislə ört-basdır etməyə çalışır. Bu
baxımdan da mövcud ritorika uçuruma yuvarlanan iqtidardan uzaq olmaq
hiyləgərliyindən başqa bir şey deyil.
Ş.Həsənova bildirdi ki, artıq yerli
əhali də ölkə prezidentinin istefasını
birmənalı qarşılamayıb. Belə bir fikir
mövcuddur ki, Armen Sarkisyan Vətən
müharibəsində acınacaqlı məğlub olan
Ermənistan Respublikasının prezidenti
kimi “uduzan dövlət” adlandırılması
çətin olan xarabalıqlar qoyub getdi.
Erməni politoloq Hrant Melik-Şahnazaryanın ehtimalına görə, prezident

A

zərbaycanın Ermənistan üzərindəki tarixi qələbəsindən
sonra bu ölkə hələ də çaşqınlıq içərisindədir. Getdikcə
dərinləşən iqtisadi və siyasi böhran son həddə çatıb.
Artıq dövlət rəsmiləri bir-birinin ardınca “sudan quru çıxmaq”
üçün müxtəlif bəhanələrlə xarici ölkələrə üz tuturlar. Növbəti
“aradan çıxan” ölkə prezidenti Armen Sarkisyan oldu. O, istefa
ərizəsi təqdim etməklə indiki iqtidarda təmsil olunmaqdan açıq
şəkildə imtina etdi. Politoloq Şəbnəm Həsənova ilə söhbətimiz
bu barədə oldu. O dedi:

Sarkisyanın istefa səbəblərindən biri
Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla
münasibətlərinin dəyişməsi ola bilər. O
bildirib ki, son zamanlar Ermənistanın
siyasi dairələrində “Paşinyan
hökumətinin Türkiyə və Azərbaycanla
münasibətlərin bərpası yönündə saziş
imzalamağa hazırlaşması ilə bağlı sözsöhbət gəzir”. Zənnimcə, bu, sabiq prezidentin siyasi arenadakı fəaliyyətinə
verilən ən düzgün yanaşmalardan
biri, bəlkə də birincisi hesab olunmalıdır. Çünki Azərbaycan və Türkiyə ilə
münasibətləri tənzimləmək daha vacib
məsələlərdəndir.
Ümumiyyətlə, bu ölkənin siyasi
və hərbi rəhbərliyi dərk etməlidir ki,
təkcə Ermənistanın daxilində baş
verən hadisələr deyil, xarici siyasətdə
atılacaq addımlar da xalqın taleyinin
həllində daha vacibdir. Bu baxımdan görünən odur ki, Ermənistanda
gözlənilən radikal dəyişikliklər fonunda
Paşinyan bütün dövlət rıçaqlarını əlində

təmərküzləşdirməyə çalışır. Bu istefanı
da Armen–Nikol mübarizəsində ikincinin qalib gəlməsi kimi başa düşmək
lazımdır.
Politoloq Armen Sarkisyanın
istefasının bir səbəbi də baş nazir
Nikol Paşinyanın bu vəzifəni də öz
əlində cəmləşdirməsi ilə əlaqələndirdi:
“Nəzərə almaq lazımdır ki, Armen
Sarkisyan Paşinyanı hakimiyyətə
gətirən “məxməri inqilab”dan əvvəlki
elitanın sonuncu nümayəndəsi idi və
hakim elita ilə münasibətlərinin fonu
lap əvvəldən ziddiyyətli idi. Xatırladaq ki, Armen Sarkisyan 2018-ci ildə
Ermənistan prezidenti seçilib. Onun
bu posta namizədliyi həmin dövrdə
dövlət başçısı olan Serj Sarkisyan
tərəfindən irəli sürülmüşdü. Belə ki,
Qasparyan məsələsində də Paşinyanla ciddi fikir ayrılıqları yaşandı.
Nikol Paşinyan Ermənistan ordusunun baş qərargah rəisini vəzifədən
uzaqlaşdırmağa çalışarkən, sabiq

prezident Armen Sarkisyan buna qarşı
çıxmışdı. Sarkisyan qərargah rəisinin
istefaya göndərilməsinə imza atmaq
istəmirdi. Hətta, ölkənin iki rəhbəri bir
çox məsələlərdə də bir araya gələ
bilməyiblər. Bəzi məsələlərdən sonra
Sarkisyan başa düşdü ki, onun daxili
və xarici siyasətdə perspektivi yoxdur.
O, Ermənistanda gedən heç bir siyasi
prosesə təsir edə bilmir. Onun heç bir
məsələyə öz mövqeyini bildirməyə
imkanı yoxdur. Buna görə də sakitcə
aradan çıxmağı qərara aldı.
Deməli, bu istefa, həm də Paşinyan
hakimiyyətinin qarşıya qoymuş olduğu
qərarların yerinə yetirilməsi yolunun
təmizlənməsi idi”.
Əksər region ölkələrinin
əməkdaşlığa hazır olduğu bir vaxtda
Ermənistanın atdığı addımlar paradoksaldır. Ona görə də hökmən
burada cənab Prezident İlham Əliyevin
yerli televiziya kanallarına verdiyi
mühasibəsi zamanı olduqca önəmli
mesajını xatırlatmalıyıq. Qeyd olunduğu kimi, Ermənistan rəhbərliyinin
heç bir sözünə, vədinə inanmamalıyıq.
Bu baxımdan da Azərbaycan hazırkı
inkişaf yolunda daha qətiyyətlə addımlamalıdır.
Ş.Həsənova hazırda Ermənistanda
hökm sürən qeyri-sabit ictimai-siyasi gərginlikləri xatırlatdı və dedi ki,
bunun fonunda Paşinyan vəziyyəti
adekvat dəyərləndirməyi bacarmalıdır: “Dövlət başçımızın da dediyi
kimi, Ermənistan öhdəliklərini yerinə
yetirməsə, müstəqilliyi sual altına düşə
bilər və yoxsulluğun səviyyəsi daha da
artacaq. Belə ki, bu il əhalinin yoxsulluq
səviyyəsinin 35 faizə çatacağı ehtimal
olunur. Eyni zamanda, əhalinin təbii
artımında da azalma baş verir. Bu da
yerli əhalinin ölkədə getdikcə ağırlaşan
vəziyyətdən baş götürüb xaricə üz
tutması və dolanışığın həddindən artıq
ağırlaşması ilə əlaqədardır. 2021-ci
ilin göstəricilərinə görə, Ermənistanın
dövlət borcu 1,24 milyard ABŞ dollarıdır. Bundan sonrakı mərhələdə baş
verəcək hadisələrin bütün məsuliyyəti
Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə
düşür”.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat
sahəsi üzrə prioritetlərə dair seminar keçirilib
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi “Azərbaycanda rəqəmsal inkişaf
və nəqliyyat sahəsi üzrə prioritetlər” mövzusunda seminar keçirib.
Nazirlikdən verilən məlumatda bildirilir
ki, tədbirdə informasiya texnologiyaları və
nəqliyyat sahələri üzrə ekspertlər, ictimai fəallar,
QHT, biznes sektoru nümayəndələri və media
təmsilçiləri iştirak ediblər.
Seminarda Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin yanvarın 12-də yerli
televiziya kanallarına müsahibəsində qarşıya
qoyduğu vəzifələr və hədəflərdən bəhs edilib.
Eyni zamanda, informasiya texnologiyaları,
rabitə və nəqliyyat sahələri üzrə 2021-ci ildə
əldə olunmuş uğurlar, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə aparılan bərpa və yenidənqurma
işləri, eləcə də inkişaf perspektivləri barədə
məlumat verilib.
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin
müavini Rövşən Rüstəmov çıxışında bildirib ki,
Prezident İlham Əliyevin 2021-ci ilin fevral ayında Sərəncamla təsdiq etdiyi “Azərbaycan 2030:
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”
strateji sənədində Azərbaycanda “müasir
innovasiyalar məkanı”nın yaradılması prioritet
sahələrdən biri elan olunub. Dövlət başçısının
ötən il Azərbaycanda rəqəmsallaşma, innovasiya, yüksək texnologiyalar və rabitə sahəsində
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında fərman imzalaması isə müvafiq sahələrdə kompleks islahatların aparılmasına böyük təkan verib. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin sərəncamları ilə müvafiq sahələr
üzrə tənzimləyici qurumlar yaradılıb.
Rövşən Rüstəmov əlavə edib ki, dövlət
başçısı yerli televiziya kanallarına son
müsahibəsində işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə quruculuq və bərpa işlərini xüsusi
diqqətdə saxlayıb və insanların rahatlığını tam
təmin edəcək şəkildə infrastruktur qurulmasının
vacibliyini vurğulayıb. Nazir müavini Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin 19 aprel 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd”

konsepsiyasının hazırlanmasına başlanıldığını
bildirib.
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin
müşaviri Aida Bədəlova çıxışında qeyd edib ki,
dövlət başçısı İlham Əliyev yerli telekanallara
müsahibəsində vətəndaşlarla münasibətdə
şəffaflığın artırılmasını, onlara daha keyfiyyətli,
rahat, müasir şəkildə xidmət göstərilməsini və
vətəndaş məmnunluğunun təmin olunmasını ən
vacib vəzifələr kimi müəyyənləşdirib, məmurvətəndaş təmaslarının minimuma endirilməsinin
zəruriliyini vurğulayıb. Aida Bədəlovanın
sözlərinə görə, yeni “Azərbaycan Yerüstü
Nəqliyyat Agentliyi” publik-hüquqi şəxsin bazasında yaradılacaq AYNA informasiya sistemi bu
istiqamətdə əhəmiyyətli addım olacaq. Sistem
sərnişin və yükdaşıma xidmətlərinin keyfiyyətinə
müsbət təsir göstərməklə yanaşı, məmursahibkar təmasını da minimuma endirəcək,
bu sahədə göstərilən dövlət xidmətlərində
şəffaflığın artmasına və neqativ halların
tamamilə aradan qalxmasına müsbət töhfə
verəcək.
Nazirin müşaviri, həmçinin milli prioritetlərə
uyğun olaraq “İşğaldan azad olunmuş ərazilərə
böyük qayıdış”ın təmin edilməsi çərçivəsində
Qarabağda nəqliyyat infrastrukturunun bərpası
istiqamətində görülən işlər barədə məlumat
verib.
Diskussiya formatında davam edən seminarda iştirakçılar rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat
sahələrində görülən işlərlə bağlı rəy və
təkliflərini bildiriblər.
Çıxış edənlər cənab Prezident İlham
Əliyevin bir çox məsələlər, o cümlədən ictimai
nəzarət mexanizmlərinin hazırlanması, şəffaflıq
və hesabatlılıqla bağlı addımların atılması ilə
bağlı çağırışlarının qarşıda yeni vəzifələr qoyduğunu vurğulayıblar.

“Xalq qəzeti”
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Biz Şuşanı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə
çevirməliyik və çevirəcəyik. Mən bu sözü vermişəm və bu
sözümü də icra edəcəyəm. Necə ki, əvvəlki dövrlərdə demişdim biz heç vaxt Azərbaycan torpağında ikinci erməni
dövlətinin yaranmasına imkan verməyəcəyik və vermədik.
Demişdim ki, Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırılacaq və
qaldırıldı.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
larının ata ocaqlarını dağıtdıqlarını görmək
mənim üçün çox ağır və həyəcanlı idi.
Bütün bu dağıntıların fonunda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
böyük qayğısı ilə Molla Pənah Vaqifin
əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş əzəmətli
məqbərəsinin açılışı mərasimində iştirak
etmək isə çox qürurlu hadisə idi.
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi Şuşa
şəhərinin yenidən qurulmasının rəmzidir.
Həm də müasir memarlıq əsəri kimi
ucaldılmış Molla Pənah Vaqifin möhtəşəm
məqbərəsi Şuşanın müstəqil Azərbaycan

Qəhrəman Azərbaycan əsgəri Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi ilə Qarabağı, onun
qədim mədəniyyət beşiyi Şuşanı işğalçılardan azad etməklə həm də qüdrətli
sənətkarlarımızın ruhunu doğma torpağa qaytarmışdır. Şuşanın azad edilməsi
hadisəsi Azərbaycanın XXI əsrdəki
qəhrəmanlıq dastanıdır. Şuşa əməliyyatı
dünya hərb tarixinin qeyri-adi hadisəsidir.
Şuşa şəhərinin azad edilməsi haqqında
8 noyabr 2020-ci il tarixdə qəhrəman
Azərbaycan əsgərinin Ali Baş Komandan
İlham Əliyevə verdiyi tarixi raport Qarabağın düşməndən xilas olunmasının
möhtəşəm mesajı idi.
Cənab Prezidentin 2020-ci il 8 noyabrda Şəhidlər Xiyabanından böyük qürur
hissi ilə səsləndirdiyi “Əziz Şuşa, sən
azadsan!” sözlərinin ölkə miqyasında, dünya azərbaycanlıları arasında doğurduğu
böyük sevinci heç nə ilə müqayisə etmək
mümkün deyil. Həmin tarixi anlarda hər bir
azərbaycanlı özünü dünyanın ən xoşbəxt
insanı hesab edirdi.
Ümumiyyətlə, 44 günlük İkinci Qarabağ
savaşı – Vətən müharibəsi Azərbaycanın

mış çoxsaylı şəhərlərə və kəndlərə, xalqın
istifadəsinə qaytarılmış geniş ərazilərə,
münbit torpaqlara yeni həyatın gətirilməsi
deməkdir. Böyük Qayıdış – Azərbaycan
Respublikasının hərbi cəhətdən ölkəmizin
ayrılmaz bir parçası olan Qarabağın
müdafiə olunmasına və iqtisadi-mədəni baxımından inkişaf etdirilməsi istiqamətində
atılmış böyük addımlardır. İşğaldan azad
edilmiş və yenidən qurulması istiqamətində
ilk böyük addımlar atılmış Şuşa şəhəri
Böyük Qayıdışın şah əsəridir.
Artıq Şuşanın dünyanın ən gözəl
şəhərlərindən birinə çevriləcəyinin əsas
konturları görünür. Zəngəzur–Laçın
koridorunun açılması ilə Şuşa əlverişli bir
tranzit şəhər funksiyası da qazanacaqdır.
Zəngəzur dəhlizindən sağ tərəfə Şuşa
şəhərindən Ağda–Bakı–Orta Asiya və Çinə
qədər yol getmək mümkün olacaqdır. Şuşa
şəhərindən sola isə Zəngəzur dəhlizindən
keçməklə Naxçıvan–Sədərək–Dilucu
vasitəsilə Türkiyəyə, oradan da istənilən
Avropa ölkəsinə səfər etmək asanlıqla
həyata keçirilə biləcəkdir.

“Şuşa ili” Böyük Qayıdışın xəyaldan
reallığa çevriləcəyi il olacaqdır
Əvvəla, bəzi erməni dairələri və onların
xaricdəki havadarları hələ də tarixdə heç
zaman olmamış “erməni Artsaxı” haqqında mənasız, lüzumsuz və saxta xülyaların məhsulu olan məlumatlar yaymaqla
məşğuldurlar. Belə cəhdlərlə yenə çaşqınlıq yaratmaq istəyənlərə ən mükəmməl cavab Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
2022-ci ili dövlət səviyyəsində “Şuşa ili”
elan etməsidir. Ona görə də “Şuşa ili” anlayışının mühüm siyasi əhəmiyyəti vardır.
İkincisi, “Şuşa ili” həm də Şuşa
şəhərinin qədim Azərbaycan şəhəri olması
haqqında dövlət başçısının bəyanatıdır.
Əsası 1752-ci ildə Pənahəli xan tərəfindən
qoyulmuş bu şəhər Azərbaycan memarlığının şah əsərlərindən biridir. Şuşadakı
məscidlər, şərq üslubunda tikilmiş çoxsaylı
evlər, tarixi Şuşa qalası, daş məhəllələr,
bulaq-abidələr milli xüsusiyyətlərə malik olan Azərbaycan memarlığının nadir
əsərləridir. “Şuşa ili” Azərbaycan memarlıq
sənətinin qədim Şuşa incilərini dünyaya
göstərməyə imkan yaradacaqdır.
Üçüncüsü, məlum olduğu kimi, Qarabağ xanlığının siyasi-inzibati paytaxtı
olmuş Şuşa şəhəri də erməni vandalizminin ciddi dağıntılarına məruz qalmışdır. P
 rezident İlham Əliyevin “Şuşa ili”
çağrışı qədim Şuşa şəhərinin işğaldan
azad edildikdən sonra milli memarlıq ənənələri əsasında yenidən bərpa
edilməsinə geniş meydan açacaqdır.
Çox yaxşı cəhətdir ki, cənab Prezident
Şuşanın yenidənqurulması proseslərinə

şəxsən özü rəhbərlik edir. Və bu, Şuşa
şəhərinin, həqiqətən də, dünyanın ən
gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəyinə
real inam yaradır.
Yeri gəlmişkən, deyək ki, Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra möhtərəm
Prezidentimizin rəhbərliyi ilə bu nadir
şəhərdə bərpa və yenidənqurma işləri
sahəsində mühüm addımlar atılmış, bir çox
əhəmiyyətli layihələr gerçəkləşdirmişdir.
Proses uğurla davam etdirilir.
Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı, Qarabağın tacıdır. Bu şəhər 3
əsrdir ki, ölkəmizin əsas elm, ədəbiyyat
və mədəniyyət mərkəzlərindən biridir.
Şuşa dünya mədəniyyətinə Üzeyir bəy
Hacıbəyli kimi dahi bəstəkarı bəxş etmişdir.
Bu korifey sənətkar və yurdsevər insan
Azərbaycan incəsənətinin milli iftixarı və
dünya mədəniyyətinin daha bir əfsanəsidir.
Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin bir
çox görkəmli simaları Şuşa elmi və ədəbimədəni mühitinin yetirmələridir.
Molla Pənah Vaqif Qarabağ xanının
vəziri kimi Şuşa şəhərinin qurulmasında və
müdafiə olunmasında çox yaxından iştirak
etmişdir. Vaqifin adı ilə bağlı olan erkən realizm ədəbi cərəyanı Şuşa ədəbi mühitində
formalaşdırmışdır. Xalq artisti Bülbül
Azərbaycan vokal ifaçılığının banisidir.
Xan qızı Xurşidbanu Natəvan Azərbaycan
qadın ziyalılığının nadir simasıdır.
Qasım bəy Zakir, Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev, Əhməd Ağaoğlu, Nəcəf
bəy Vəzirov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli,
Süleyman Sani Axundov, Firidun bəy
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zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin keçən ilin
son dəqiqələrində, Yeni ilin astanasında 2022-ci ili “Şuşa ili”
elan etməsi artıq bir ayını yaşadığımız ilin baş xəttini müəyyən
etmişdir. Bu ilin Şuşa ünvanlı, Şuşa hədəfli olması ilə dövlət başçımız
həm xalqımızın, həm də dünya ictimaiyyətinin diqqətini bir daha bu
qədim Azərbaycan şəhərinə yönəltmişdir. Bununla Azərbaycan dövləti
Qarabağın qədim Azərbaycan torpağı və Şuşanın da əsl Azəraycan
şəhəri olduğunu bir daha dünyaya çatdırır. Şuşa ilinin başlıca məramı
və mahiyyəti hansılardır?
Köçərli, Mir Möhsün Nəvab, Səfərəli bəy
Vəlibəyov və onlarla başqaları tariximizdə,
ədəbiyyat və incəsənətimizdə dərin izləri
olan böyük elm və ədəbiyyat xadimləridir.
Əhməd bəy Ağaoğlunun doğulduğu
binanın yalnız birinci mərtəbəsinin uçurulmuş divarlarının qalıqları qalmışdır.
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və Nəcəf
bəy Vəzirova məxsus binaların ancaq
karkaslarını görmək mümkündür. Cəlil
Məmmədquluzadə və Həmidə xanımın
da mövsümü olaraq yaşadıqları, böyük
tarzən Sadıqcanın üçmərtəbəli evinin
yalnız divarları ilə qarşılaşdıq. Bütün bunlar erməni vəhşiliyinin nə qədər dəhşətli
olduğunun əyani sübutlarıdır. Dünyanın
heç bir xalqı müharibələrdə belə vəhşiliklər
törətməmişdir. Erməni xisləti ifrat şovinizmi,
və antihumanizmi, dağıdıcılığı, və talançılığı ilə tanınır.
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin
açılışında iştirak etdiyim zaman erməni
vandallarının Azərbaycanın görkəmli sima-

Zəngilan və Laçın hava
limanlarının tikintisinə
hazırlıq işləri aparılır
“Azərbaycanda rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat
sahəsi üzrə prioritetlər” seminarında Rəqəmsal
inkişaf və nəqliyyat nazirinin müşaviri
Aida Bədəlova bildirib ki, Hava nəqliyyatı
infrastrukturunun qurulması ilə bağlı işlər
qrafikə uyğun aparılır.

Aida Bədəlova deyib: “Füzuli hava limanının açılışı
2021-ci il oktyabrın 26-da olub. Zəngilan Beynəlxalq Hava
Limanının, eləcə də Laçın Hava Limanının tikinti işlərinə
başlanması məqsədilə hazırlıq və mobilizasiya işləri
aparılır. Həmçinin, qeyd edilən hava limanlarının vaxtında
istismara verilməsinin təmin edilməsi məqsədilə ICAO və
Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası (IATA) ilə zəruri
tədbirlər davam etdirilir”.

“Xalq qəzeti”

dövləti tərəfindən hansı səviyyədə
qurulub-tikiləcəyinin etalonudur. Böyük
bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəyliyə Şuşada
heykəl qoyulması, Bülbülün ev muzeyinin yüksək səviyyədə bərpa edilərək
istifadəyə verilməsi Şuşa şəhərinə yeni
həyatın gəlməsinin əhəmiyyətli addımlarıdır. Prezident İlham Əliyevin 2022-ci ili
Şuşa ili elan etməsi bu qədim Azərbaycan
şəhərində quruculuq proseslərinin daha
sürətlə və hərtərəfli şəkildə aparılacağına
tam təminat verir.
Dediyim kimi, Molla Pənah Vaqif Şuşa
şəhərinin müdafiə divarlarının tikilməsinə
rəhbərlik etmişdir. O, Şuşa şəhərində Saatlı məhəlləsində mədrəsə müəllimliyindən
Qarabağ xanlığının baş vəziri səviyyəsinə
yüksəlmişdir. Molla Pənah Vaqifin nadir
sənət nümunəsi olan qoşmalarının mütləq
əksəriyyəti Şuşada yazılmışdır. Şuşaya Molla Pənah Vaqifin, Üzeyir bəyin,
Bülbülün ruhu hopmuşdur.

çoxəsrlik tarixinin ən parlaq səhifəsidir,
təkrarsız və misilsiz hadisədir. Bu zəfər
ən ali şərəf tariximizdir. Azərbaycan xalqı
Qarabağın işğaldan azad edilməsi üçün
xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyevə və
Müzəffər Prezidentimiz İlham Əliyevə
əbədi minnətdardır.
Qarabağ hadisələri, “Dəmir yumruq”
əməliyyatı, Şuşanın fəthi, tarixi Zəfərimiz
Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin
əsas mövzusu olacaq, bu mövzuda parlaq
əsərlər yaradılacaqdır. Azərbaycan elmi də
tarixi Zəfərin əsl mahiyyətinin açılması və
obyektiv qiymətinin verilməsi üçün səfərbər
olmuşdur.
Qarabağın işğaldan azad edilməsinin
səhərisi gün başlamış Böyük Qayıdış
isə Qarabağın Qarabağa dönüşün İlham
Əliyev proqramıdır. Böyük Qayıdış kompleks layihələri ilə müstəqillik tariximizin ən
möhtəşəm dövlət proqramıdır. Prezident
İlham Əliyevin birbaşa rəhbərlik etdiyi
bu əzəmətli proqram Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə qovuşmasının və Qarabağa
yeni həyatın gəlməsinin təmin edilməsi
prosesidir. Ona görə də Böyük Qayıdış
mühüm bir dövlət proqramı olduğu üçün bu
ifadə cümlənin harasında işlənməsindən
asılı olmayaraq böyük hərflərlə yazılmalıdır.
Böyük Qayıdış Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün tam təmin edilməsinin
strategiyası və taktikasıdır. Bu proqram
ölkəmizin coğrafı xəritəsində yenidən salın-

A

Zəngilanda tarixi-mədəni və dini abidələr bərpa edilir
Zəngilan rayonunun müasir texnologiyalara əsaslanan
quruculuq konsepsiyasına uyğun bərpa işləri sürətlə
davam etdirilir. Məlumdur ki, işğal zamanı digər
rayonlarda olduğu kimi, Zəngilanın da tarixi, mədəni və
dini abidələri yerlə-yeksan edilmişdir.
edəcəyik”. Dövlət başçımızın böyük diqqət və qayğısı
sayəsində Zəngilan şəhərində
yerləşən məscidin yenidən
bərpası işinə start verilmişdir.
Rayonun ermənilərin
mədəni terroruna məruz qalmış tarixi-dini abidələri sırasında məscidlər və ziyarətgahlar
İmam Hüseyn məscidi (XVII
əsr, Zəngilan şəhəri), Zəngilan
məscidi (XIX əsr), Malatkeşin məscidi (XIX əsr), Qırıq
Muşlan, Muşlan, Rəzdərə
kəndlərindəki məscidləri (XIX
əsr), Xanazor, Yeməzli alban
kilsələrini – (Yeməzli kəndi),
Ziya Baba ocağı (Ağkənd),
Xanazur türbəsi və piri, Sultan
Heydər piri (Bartaz kəndi),
Günqışlaq piri, Hacıllı günbəzi,
Məlikli Hacı Mir Məhəmməd
ocağı, Pirveyis piri, Seyid
Musa ocağı (Sobu kəndi),

nez məsələlərinə aydınlıq
gətirir, Azərbaycanın orta əsr
mədəni həyatına dair bir sıra
məsələləri işıqlandırır.
Məlumat üçün bildirim ki,
Zəngilanda 6 məscid, 2 alban
kilsəsi, 20 ziyarətgah var idi.
Eyni zamanda, 70 kitabxana,
3 muzey, 4 musiqi məktəbi, 2
kinoteatr, park işğal zamanı
yox edimişdir. Amma cənab
Prezidentin dediyi kimi, dağıdılmış bu abidələr, mədəniyyət
müəssisələrinin binaları bərpa
edilərək öz əvvəki görkəminə
qaytarılacaq.
Bəli, “Böyük Qayıdış”ın ilk
addımları məhz Zəngilandan
başlamışdır. Zəngilanın
cənnət olması üçün “ağıllı
kənd”layihəsi artıq reallaşmaq üzrədir. Bununla rayonda yenidənqurma və bərpa
işlərinə imza atıldı.

İsa HƏBİBBƏYLI,
Milli Məclisin deputatı,
AMEA-nın vitse-prezidenti,
akademik

Almaniya səfiri Gürcüstan
Azərbaycanlılarının İnteqrasiya
Mərkəzinin qonağı olub

Qaradağlı piri (Şəfibəyli kəndi),
Yal piri (Vejnəli kəndi), Soltan
ocağı (Yeməzli kəndi) tamamilə
dağıdılıb.
Zəngilan abidələri öz
memarlıq xüsusiyyətlərinə
görə fərqlənir. Bu ərazilərdə
XIII-XIV əsrə aid sənduqə, qoç,
at heykəlli qəbirdaşları ərəb,
fars, Azərbaycan dilli yazılarla
və müxtəlif relyeflərlə xalqımızın həyatının, məişətinin
müxtəlif tərəflərini əks etdirir,
tariximizə, toponimikamıza,
xalq təbabətinə, etnoge-

Ulu öndər Heydər Əliyev
demişdir: “Zəngilanda
Azərbaycan xalqının milli
mədəniyyətini əks etdirən tarixi
abidələr var”. İndi bu abidələr,
demək olar ki, tamamilə
bərbad vəziyyətə düşmüşdür.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Zəngilana səfəri bütövlükdə
rayondakı abidələrin bərpasına
böyük ümidlər yaratdı.
Prezidentimiz Zəngilanda
olarkən çıxışında demişdir:
“Müharibədən sonra Zəngilana
səfər edərkən buraya da
gəldim, mənzərə ilə tanış
oldum və bildirdim ki, hər
kəs bunu görməlidir. Bütün
beynəlxalq təşkilatlar bunu
görməlidir, erməni vəhşiliyini
görməlidir. Bir daha demək
istəyirəm ki, bu gün ermənilərə
havadarlıq edənlər gəlsinlər,
görsünlər, bizim məscidlərimizi
nə günə qoyublar və təkcə bu
məscidi deyil. Azad edilmiş
bütün torpaqlarda bizim tarixi,
mədəni, dini irsimiz ermənilər
tərəfindən dağıdılıb, təhqir edilib, sökülüb... Zəngilan cənnət
kimi bir yerdir. Oranı cənnət

Şuşa turizm, ticarət, mədəniyyət,
tranzit şəhəri kimi Şərqlə Qərbi birləşdirən
İpək yolunu əlaqələndirən körpü rolunu
oynayacaqdır. Şuşada dünya şöhrətli bir
konservatoriyanın yaradılması da şəhərin
mədəniyyət paytaxtı statusunu daha da
möhkəmləndirəcəkdir. Beləliklə, Şuşa XXI
əsrin Üzeyir Hacıbəylilərinin, Bülbüllərinin,
Natəvanlarının, Xan Şuşinskilərin
yetişəcəkləri sənət ocağına çevriləcəkdir.
Şuşa şəhərinə Azərbaycan mədəniyyəti və
ədəbiyyatının tarixi ənənələrinin qaytarılması, burada müasir mədəni inkişafın
canlandırılması istiqamətində ilkin məsafə
qət edilmişdir.
Artıq ölkəmizdə 30 il əvvəl misilsiz
vəhşiliklərlə yurdundan qovulmuş məcburi
köşkünlərin Qarabağa, Şuşaya, doğma ocaqlarına, ata-baba məskənlərinə
qayıdacaqları günlərin astanasındayıq.
Bugünlərdə Şuşa və Ağdam şəhərlərinə
avtobus marşurutlarının açılması da Böyük
qayıdış hərəkatının əlamətdar hadisəsidir.
Arzu edirik ki, 2022-ci ildə,
“Şuşa ili”ndə bu torpaqların əsl sakinləri
Novruz bayramını 30 ildən sonra doğma
ocaqlarında qarşılasınlar. “Şuşa ili” Böyük
qayıdışın ideyadan əmələ, xəyaldan reallığa çevriləcəyi il olacaqdır.

Biz zəngilanlılar qürur
hissi keçiririk ki, “ağıllı kənd”
layihəsinə bizim a ğalı kənddən
başlanılır. Həm “ağıllı kənd”
termini, həm də Ağalı toponimi
arasında fonetik baxımdan
səslənmə də vardır. Zəngilanın
tarixi kifayət qədər qədimdir.
Ağalı kəndindəki kahalar ən
qədim insan məskənləri hesab
edilir. “Ağıllı kənd” layihəsi də
ilk insan məskənlərinin olduğu
məkandan başlanır.
Zəngilanın tarix və
mədəniyyət abidələrinin
işğaldan sonrakı vəziyyətinin
qeydə alınması komissiyasında mən də iştirak edirdim.
Müəyyənləşdirdik ki, abidələr
çox bərbad günə qoyulub,
təkcə Məmmədbəyli türbəsini,
Şatrazda və Qarabağlar
kəndlərindəki alban abidələrini
bərpa etmək mümkün olacaq. Qalan abidələr tamamilə
yenidən qurulmalıdır.

Mehman NƏSİROV,
Sumqayıt Regional
Mədəniyyət İdarəsinin
Zəngilan rayonu üzrə baş
məsləhətçisi

lmaniya Federativ Respublikasının
Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Hubert Knirş Marneuliyə səfəri çərçivəsində
Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzini
(GAİM) ziyarət edib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən mlumatda bildirilir ki, GAİM-in icraçı direktoru Orxan Pirverdiyev
səfirə mərkəzin yaradılması səbəbi, məqsədləri və fəaliyyət
istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verib. Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə mərkəzin həyata keçirdiyi
müxtəlif layihələr nəticəsində Marneuli və ətraf rayonlarda
yaşayan azərbaycanlı gənclərinin Gürcüstan cəmiyyətinə
sıx inteqrasiya etdiklərini, məntiq və ingilis dili kursları
dinləyicilərinin “1+4” proqramı üzrə ölkənin ali məktəblərinə
qəbul olunduqlarını nəzərə çatdırıb, gələcəkdə mərkəzin
nəzdində alman dili kurslarının da açılmasını planlaşdırdıqlarını söyləyib, mərkəzin kitabxanası üçün alman dilində kitablara
ehtiyac duyulduğunu bildirib.
Diplomat mərkəzin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olduqdan
sonra gənclərlə görüş keçirib. Görüş zamanı gəncləri narahat
edən bir sıra problemlər barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Hubert Knirş görülən işləri yüksək qiymətləndirib və
GAİM-ə gələcək fəaliyyətində davamlı uğurlar arzulayıb.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
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Zəngəzur dəhlizi artıq beynəlxalq
leksikona daxil edilib

Azərbaycan sülhə, sabitliyə və proqnozlaşdırılmaya sadiqdir.
Bizim səylərimiz regionda hər hansı yeni müharibə risklərinin
minimuma endirilməsi məqsədi daşıyır. Bunun üçün ən yaxşı
yol kommunikasiyaların açılması, aktiv dialoqun qurulması və
yenidən qonşu olmağı öyrənməkdir. Bizim siyasətimiz çox açıq və
aydındır. Ümidvaram ki, əgər Ermənistan tərəfindən xoş məram
olsa, biz təklif etdiyimiz kimi, iki ölkə arasında sülh razılaşması
üzərində işləyə və düşmənçiliyə son qoya bilərik.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

P

rezident İlham Əliyevin yerli televiziya kanallarına müsahibəsi beynəlxalq
aləmdə də böyük maraqla izlənildi. Dövlət başçımız Ermənistanın
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti, teror aktları, işğal etdiyi ərazilərdə
faşizmə xas olan vandalizmi, postmüharibə dövründə görülən işlər barəsində
ətraflı məlumat verdi.

Beynəlxalq ictimaiyyət Cənubi
Qafqazdakı yeni vəziyyəti təqdir edir
Ötən əsrin 80-ci illərinin sonu 90-cı
illərinin əvvəllərində SSRİ-də gedən parçalanma prosesi, daha sonra müstəqillik
dövründə mövcud olan hərc-mərclik
və kreslo savaşları ikiüzlü düşmənin
cəsarətlənməsinə, torpaqlarımıza
qarşı olan tamahkarlıqlarını reallığa
daşımalarına şərait yaratmışdı. Biz isə
yenicə müstəqillik qazanan, Prezident
İlham Əliyevin dediyi kimi, hakimiyyətə
təsadüfən gəlmiş insanlar tərəfindən
idarə edilən gənc bir dövlət idik. Torpaqlarımız işğal edilir, yaramız hissə-hissə
böyüyürdü. Xalqımız xilasını ulu öndərin
hakimiyyətə qayıtmasında görmüş,
millətin ümidi Heydər Əliyevə bağlanmışdı. Düşünürəm ki, bugünkü yazının əsas
mahiyəti olan “Azərbaycanın beynəlxalq
arenada qazandığı nüfuz” mövzusu
da, bu məsələnin gündəmə gəlib heç
səngimədən inkişaf etməsi də məhz
ulu öndərin hakimiyyətə qayıtması ilə
başlamışdır.
Girişdə qeyd olunduğu kimi,
Azərbaycan gənc və nəinki dünya
ilə, hətta qonşu dövlətlərlə əlaqələr
qurmaqda çətinlik çəkən müstəqil, lakin
müstəqilliyi təhlükədə olan respublika
idi. Bir tərəfdən torpaqlarımız işğal edilir, digər tərəfdən mərkəzdəki xaos böyüyürdü. Belə bir şəraitdə hakimiyyətə
gələn, necə deyərlər, dövlətin sükanını
başıboşların əlindən alan Heydər Əliyev
yaxşı bilirdi ki, zaman inkişaf və dünyaya açılmaq zamanıdır. Belə bir dövrdə
xarici dövlətlərlə qarşılıqlı əlaqələr
yaratmaq, iqtisadi-siyasi münasibətlərin
təməlini qoymaq mövcudiyyətin əsas
tələbi idi. Dahi lider başa düşürdü ki,
özümüz dünyada tanınmadan başımıza gətirilən müsibətlər, uğradığımız
haqsızlıqlar tanına bilməz. Məhz elə
buna görədir ki, tarix boyu Azərbaycan
torpaqlarında xalqımıza qarşı törədilən
soyqırımları, işğallar, torpaqlarımızı
bölən, parçalayan müqavilələr elə
həmişə özümüzə dərd olub.
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu xarici siyasət kursu bu gün
Azərbaycanda sürətlə inkişaf edən

Qədim dövlətçilik ənənələrinə, zəngin və bir o qədər də
keşməkeşli dövrlərə şahidlik edən tariximiz son 30 ildə “haqq
işimizi” dünyaya çatdırmaq və “bizim olanı bizə qaytarmaq” missiyalarını əlində bayraq, dilində şüar edib. Bir vaxtlar süfrəmizin
başında yer verib bərəkətimizə qonaq etdiyimiz, “gözünün
üstündə qaşın var” deməyib, qonaqpərvərlik göstərdiyimiz xain
qonşularımız əllərinə fürsət düşən kimi öz məkrli xislətlərini üzə
çıxarmış, “bu süfrə tarix boyu bizim olub” – deyərək torpaqlarımıza göz dikmişdilər.
informasiya təhlükəsizliyindən tutmuş,
dünyada qazandığımız nüfuza qədər
bütün sahələri əhatə edən böyük
“tərəqqi tikilisinin” təməl sütununu təşkil
edir. Lakin bu sütun olduğu vəziyyətdə
qalmamış, son 18 ildə əzəmətli bir
qalaya çevrilmişdir. Prezidentimiz
İlham Əliyev Azərbaycanın beynəlxalq
arenada nüfuzunn artmasının vacibliyini
düzgün dəyərləndirmiş, bu istiqamətdə
əvəzsiz işlər görmüşdür.
Həmin gənc, gücsüz və siyasi
təcridə məruz qalan respublika bu gün
nəinki qüdrətli dövlətə, hətta regionu və dünyanı maraqlandıran qlobal
proseslərin həllində söz sahibinə
çevrilib. Lakin hər zaman qeyd etdiyimiz kimi, bu, bizə bəxş edilən bir
ərməğan deyil. Dövlətimizin başçısı
Vətən müharibəsində qazanılan tarixi
zəfərdən sonra xalqımıza müraciət
edərkən bu məqamı xüsusi vurğulamış və Azərbaycanın keçdiyi inkişaf
yolundan bəhs etmişdir. Prezident
İlham Əliyev həmin çıxışında qazanılan qələbəni əvvəlcə uzun illər uğrunda mübarizə apardığımız iqtisadi
müstəqilliklə əlaqələndirdi. Belə ki,
əgər iqtisadi müstəqillik əldə olunmasa, Azərbaycan nəinki qələbə qazanıb
torpaqlarını azad edə bilərdi, hətta
müharibəyə girişməzdi. Uzun və daha
əvvəl dəfələrlə analiz edilən izahlardan
qaçaraq bildirmək yerinə düşərdi ki,
Azərbaycan bu gün torpqaqlarını işğaldan azad edibsə, ölkəmiz beynəlxalq

arenada böyük nüfuz qazanıbsa, haqq
işimiz vaxtilə bizə qarşı çıxan güclər
tərəfindən belə qəbul edilirsə, bu, bir
ilin, yaxud bir müharibənin uğuru deyil.
Qazanılan nəticəyə uzun illər davam
edən, bir-biri ilə zəncirvari bağlı olan
daxili və xarici siyasət prinsiplərinin
sayəsində nail olunub.
Azərbaycanın beynəlxalq arenada qazandığı nüfuzun ən böyük
örnəklərindən biri də, BMT-dən sonra
ən böyük qlobal təşkilat olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməsidir. Bu,
dünyada ölkəmizə göstərilən etimadın
bariz nümunəsidir. Eləcə də, bu sayədə
haqq işimizin dünyaya çatdırılması
məsələsi də daha yüksək tribunalara daşınmış, Azərbaycan bu sahədə
çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini görmüşdür.
Belə ki, 44 günlük Vətən müharibəsi
boyu ölkəmizə edilən təzyiqlər,
müharibənin dayandırılmasına, ordumuzun aldığı torpaqları geri qaytarmasına dair xəbərdarlıqlar məhz hərəkata
üzv dövlətlərin ölkəmizi dəstəkləməsi
və Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti
sayəsində bərtərəf edildi. Prezidentimiz
çıxışları zamanı bu məsələni xüsusi
qeyd edir və bildirir ki, biz qazandığımız
nüfuzun, hörmətin real meyvələrini 44
günlük Vətən müharibəsində gördük.
Doğrudur, bəzi ermənipərəst qüvvələr
bizə təzyiq edirdilər, lakin istəklərinə
nail ola bilmədilər.
Müharibədən sonra Prezidentimiz
dəfələrlə qeyd edib ki, artıq status-kvo
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on illərdə respublikada qeyri-neft sənayesinin inkişafına xüsusi diqqət
yetirilib. Bu sahədə sənaye zonaları, investisiya təşviqi sənədi kimi
mütərəqqi alət və mexanizmlərin tətbiq edilməsi mövcud inkişafı daha
da sürətləndirib. Azərbaycanda indiyədək sənaye zonalarının rezidentləri
tərəfindən 6,4 milyard manat, o cümlədən, 2021-ci il üzrə 247,7 milyon manat
investisiya yatırılıb. Sənaye zonalarında 9700-dən çox iş yeri yaradılıb. Mövcud
layihələr üzrə əlavə olaraq 370 milyon manatdan çox investisiyanın yatırılması
və 2400-dən çox daimi iş yerinin yaradılması da nəzərdə tutulub.

Sənaye zonaları ölkənin qeyri-neft
sektorunun inkişafında mühüm rol oynayır

Sənaye zonaları ölkənin qeyri-neft sektorunun, innovativ və yüksək texnologiyalara
əsaslanan rəqabətqabiliyyətli sənayenin
inkişafında, habelə əhalinin məşğulluq
səviyyəsinin təmin edilməsində mühüm rol
oynayır.
Qeyd edək ki, sənaye zonalarında sahibkarlar üçün əlverişli investisiya mühiti yaradılıb. Belə ki, sənaye parklarında rezidentlər
qeydiyyata alındıqları tarixdən 10 il müddətinə
əmlak, gəlir və torpaq vergilərindən, istehsal məqsədilə idxal etdikləri texnikanın,
texnoloji avadanlığın və qurğuların idxalı
zamanı ƏDV-dən və 7 il müddətinə gömrük
rüsumlarından azad olunub.
Bütün bunlar Azərbaycanda qeyri-neft
sənayesinin hazırda 2022-2030-cu illəri əhatə
edən keyfiyyətcə yeni bir strateji mərhələyə
daxil olmasından xəbər verir. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi
strategiya və dərin islahatlar ölkəmizin iqtisadi
qüdrətinin daha da artacağına, müasir həyat
standartlarına əsaslanan yüksək sosial rifah
cəmiyyətinin formalaşacağına zəmin yaradır.
Hazırda postpandemiya dövrünün astanasındayıq. Ölkə Prezidenti tərəfindən

“Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişafa
dair Milli Prioritetlər” barədə sərəncamı da bu
məqsədə yönəldilib.
Yeri gəlmişkən, “Azərbaycan 2030: sosialiqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də vurğulanır ki, milli iqtisadiyyatımız qlobal iqtisadiyyatın tərkib hissəsi olduğundan, xarici mühitdən
təsirlənə bilir. Bu səbəbdən uzunmüddətli
dövrdə iqtisadiyyatın daxili və xarici təsirlərə
dayanıqlığı gücləndirilməli, makroiqtisadi sabitlik daha da möhkəmləndirilməlidir.
Ölkədə makroiqtisadi sabitliyin və dayanıqlığın
gücləndirilməsi məqsədilə yeni reallıqlara uyğun büdcə qaydasına əsaslanan fiskal çərçivə
formalaşdırılmalıdır.
Vətən müharibəsində əldə edilən parlaq
qələbə nəticəsində işğaldan azad olunan
ərazilərin ölkənin ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiyasından, yeni beynəlxalq və regional
nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin imkanlarından
faydalanmaq Azərbaycanın inkişafına böyük
təkan verəcəkdir. Bu çərçivədə regionda
təhlükəsizliyin, sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlığın formalaşması, eləcə
də iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişaf
etməsi Cənubi Qafqazın lider dövləti olan
Azərbaycanın region iqtisadiyyatının ümumi
arxitekturasının müəyyən edilməsində rolunu
daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
yeni inkişaf strategiyasına uyğun olaraq
həyata keçirilən çoxşaxəli islahatlar, kompleks tədbirlər sayəsində əldə olunan yuxarıda
vurğulanan uğurlar onu deməyə əsas verir
ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı 2022-ci ildə də
inkişaf dinamikasını qoruyub saxlayacaq və iqtisadi artımın müsbət meyilləri davam edəcək.

Vəkil HÜSEYNOV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin (UNEC) professoru

mövcud deyil, Dağlıq Qarabağ deyilən
ərazi vahidi yoxdur və münaqişə
Azərbaycanın öz gücü hesabına həll
edilib. Azərbaycan xalqı 30 ilə yaxın
müddət ərzində bu sözləri o qədər
eşidib, bəzən mahiyyətinə belə varmadan o qədər çox istifadə edib ki,
bəzən biz özümüz belə səhvən həmin
ifadələri işlədirik. Lakin görünən odur
ki, Azərbaycanın və İlham Əliyev
fenomeninin nüfuzu o qədər böyüyüb ki, beynəlxalq təşkilatlar, həmin
təşkilatların liderləri öz çıxışlarında bu
ifadələrə yer vermir, Cənubi Qafqazda
yaranan mövcud vəziyyəti qəbul edirlər.
Götürək elə Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti cənab Şarl Mişeli. Cənab
Mişel istər Azərbaycana səfərində,
istər İrəvanda olarkən, istərsə də ötən
il dekabrın 13-də Brüsseldə keçirilən
üçtərəfli görüş zamanı bir dəfə də olsun
bu sözlərdən istifadə etmədi. Əslində
bu, vacib hadisədir. Əgər Ermənistan
tərəfi belə nüanslara diqqət etsə, başa
düşər ki, vəziyyəti qəbul etməli, reallıqlarla barışmalıdır.
Təbii ki, dünyada və bölgədə sülh
istəyən, davamlı sabitlik tələb edən və
regional inkişaf istiqamətində maraqları
olan büynəlxalq təşkilatlar, eləcə də
güclü dövlətlər Azərbaycanın Cənubi
Qafqazda yaratdığı, yaxın gələcəkdə
yaratmaq istədiyi vəziyyətlə yaxından maraqlanırlar. Belə bir şəraitdə
Azərbaycanın bölgəyə liderliyi qaçılmaz
xarakter alır. Çünki vaxtilə Azərbaycanı
dəstəkləməyən, ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsini Minsk qrupunun
ümidinə qoyan həmin qüvvələr də
başa düşürlər ki, bölgənin inkişafı
Azərbaycandan asılıdır. O ki qaldı,
hələ də dirəniş göstərən ermənipərəst
qüvvələrə, ümid edirik ki, yaxın
gələcəkdə onlar da Azərbaycanın və
Cənubi Qafqazın reallıqları ilə barışacaq və vəziyyətin ciddiliyini başa
düşəcəklər.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

Müsahibədə diqqət çəkən məqamlardan
biri də Zəngəzur dəhlizi məsələsi barədə
deyilənlər oldu. Dövlət başçımız bir daha
vurğuladı ki, hansı yolla olursa-olsun, bu
dəhliz açılacaq. Ötən il də siyasi-diplomatik
müstəvidə biz bunun gündəliyə daxil olduğunu
gördük. Möhtərəm Prezidentimiz Brüssel səfəri
zamanı da media nümayəndələri bu ifadəni
işlətdi. Hətta, ötən il mülki aviasiya sahəsində
olmaq şərti ilə biz Zəngəzur dəhlizi üzərindən
– hava məkanından artıq dəhlizin açıldığını gördük. Dövlət başçımız müsahibəsində
quru yolla açılma mərhələsi barədə də
məlumat verdi. Dedi ki, hava məkanından
istifadə etmək məsələsinə gəldikdə, biz bu
dəhlizdən Ermənistandan icazə almadan
istifadə etdik. Bunu hər kəs bilsin, biz onlardan
icazə almamışıq. Bu, bizim hüququmuzdur,
bu, beynəlxalq dəhlizdir. Dünya aviasiya
sistemində qaydalar var, yəni, mövcud olan
dəhlizdən istifadə etmək olar. Biz qərara
gəldik ki, bundan da istifadə edək, Zəngəzur
dəhlizinin hava versiyasını həyata keçirək.
Naxçıvana uçan təyyarələr həm vaxta, həm də
yanacağa qənaət edirlər. Amma əsas məsələ,
əlbəttə ki, bu deyil. Əsas məsələ artıq bu
dəhlizi açmaq idi.
Təbii ki, Ermənistan tərəfi Zəngəzur
dəhlizi ifadəsinə çox böyük qısqanclıqla
yanaşır. Bu ölkənin siyasi və hərbi rəhbərliyi
Azərbaycan Ordusu qarşısında 44 gün
tab gətirə bilmədiklərini sanki unudublar.
Ona görə də işğal etdikləri Azərbaycan
ərazilərini hələ də özlərininki hesab edirlər.
Ancaq yanılırlar. Artıq bu xülyalara düşmək
əbəsdir. Ermənistanın regionda yaradılmış
yeni reallıqlarla barışmaqdan başqa yolu
yoxdur. Dövlət başçımız qeyd etdi ki,
Zəngəzur dəhlizi termininin müəllifi o özüdür.
Bu dəhlizin Zəngəzur adlandırılmasının
səbəbəni də açıqladı. Dedi ki, birincisi, bu,
Zəngəzurdur, bunun tarixi adıdır. Azərbaycan
toponimidir, necə ki, Zəngilan, Zəngəzur,
Zəngi çayı, – hansı ki, ermənilər indi Razdan
adlandırırlar, – Azərbaycan toponimidir.
İkincisi, biz bu dəhlizə, sadəcə olaraq, dəmir
yolu kimi baxmırıq. Çünki bu dəhlizdən həm
dəmir yolu, həm də avtomobil yolu keçəcək.
Nəzərdə tutulan layihələrdə həmin ərazilərdən
Naxçıvana elektrik xətlərinin çəkilməsi
planlaşdırılıb.
Zəngəzur dəhlizi bütün Zəngəzur bölgəsini
əhatə etməlidir. Ermənistan tərəfi, bildiyiniz
kimi, ilkin mərhələdə həm bu söz ifadəsinə
etiraz edirdi, həm də ki, bütövlükdə, buna

etiraz edirdi. Hətta bu gün də belə Ermənistan
siyasi məkanında bu dəhlizin Ermənistan üçün
əlverişsiz olması ilə bağlı fikirlər var.
Dövlət başçımızın qətiyyəti sayəsində
bu məsələnin öz həllini tapacağına böyük
inam var. Bildiyiniz kimi, Rusiya, Azərbaycan,
Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri
səviyyəsində işçi qrup fəaliyyət göstərir. Dövlət
başçımız qeyd etdi ki, bu işçi qrup Ermənistan
ərazisində olub və avtomobil yolunun mümkün olan marşrutlarını da incələyib. Çünki
Ermənistan tərəfi ilkin mərhələdə qeyd edirdi
ki, orada avtomobil yolu çəkmək mümkün
deyil. Halbuki, bu, mümkündür və sovet vaxtında da belə bir layihə var idi. Sovet vaxtında
Ermənistan bu layihəyə etiraz edirdi və qeyd
edirdi ki, bu, mümkünsüzdür. O vaxt Heydər
Əliyev Moskvada Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini idi. Məhz onun göstərişi və təkidi
ilə Ermənistanın ovaxtkı rəhbərliyi məcbur olub
bu layihəyə icazə verdi.
Ermənilər hələ o vaxt Azərbaycan ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında avtomobil
yolu bağlantısının olmasını istəmirdilər. O vaxt
da buna müxtəlif bəhanələrlə etiraz edirdilər.
Lakin onların bu etirazı heç bir nəticə vermədi.
Artıq işçi qrup da bunu təsbit edib. Ermənistan
isə ilkin mərhələdə dəmir yolunun, sonra
avtomobil yolunun çəkilişinə razılıq verdi.
Hazırda avtomobil yolunun marşrutu məsələsi
müzakirə olunur. Möhtərəm Prezidentimiz qəti
olaraq bildirdi ki, bu, ən qısa marşrut olmalı və
ilin bütün fəsillərində bu marşrutdan istifadə
edilməlidir.
Möhtərəm Prezidentimiz dedi ki, bizim
səylərimiz nəticəsində artıq bu termin
beynəlxalq leksikona da daxil edilib: “Hətta
xarici jurnalistlər mənə sual verdikdə də
Zəngəzur dəhlizi deyirlər. Bunu hər dəfə
eşitdikcə, necə deyərlər, mənə çox xoş olur”.

Məlahət İBRAHİMQIZI,
Milli Məclisin deputatı

2022-ci ildə qlobal risklər: pandemiya və geosiyasi gərginlik
2021-ci ildə qlobal iqtisadiyyat
pandemiyanın yaratdığı tənəzzüldən
xilas oldu, lakin koronavirusun yeni
ştammının peyda olması səbəbindən
onun artımı ilin ikinci yarısında yavaşıdı. Qlobal təchizat zəncirlərindəki
pozulmalar, işçi qüvvəsi çatışmazlığı
və koronavirusa qarşı peyvəndlənmə
tempinin aşağı sürəti xüsusilə inkişaf
etməkdə olan ölkələrdə də rol oynadı.
İqtisadi artımın yavaşıması ilə əlaqədar
Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) və
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
(OECD) cari il üçün proqnozlarını bir
qədər aşağı saldı. Onların gələn il üçün
proqnozu isə hələ qüvvədədir. Bununla
belə, ekspertlərin xəbərdarlıq etdiyi
kimi, koronavirusun yeni variantlarının
yayılması iqtisadiyyatı ləngidə bilər.
Eyni zamanda, pandemiya 2022-ci
ildə investorları ayaq üstə saxlayacaq
yeganə risk deyil. Tədqiqatçılar hələ
də kifayət qədər məlumat olmayan
omikronu araşdırarkən, dünyanın ən
böyük banklarından biri “JP Morgan”ın
strateqləri hesab edirlər ki, bu variant
“delta”dan daha sürətli yayılsa da, sələfi
qədər ölümcül deyil. Omikron iqtisadi artıma əsas maneəyə çevrilməsə
belə, koronavirusun növbəti variantı
belə bir maneə ola bilər. Mütəxəssislər
xəbərdarlıq edirlər ki, ümumi
peyvəndlənmə uğursuz olarsa, koronavirusda peyvəndlərə davamlı mutasiyaların meydana çıxması yeni qadağalara
səbəb ola bilər. Xatırladaq ki, BVF-nin
baş iqtisadçısı Gita Gopinat oktyabrda
xəbərdarlıq etmişdi ki, pandemiya uzanarsa, qlobal ÜDM növbəti beş il ərzində
cari proqnozdan 5,3 trilyon dollar azala
bilər. Onun sözlərinə görə, siyasətçilərin
əsas prioriteti bu il hər bir ölkə əhalisinin
40 faizinin, gələn ilin ortalarına qədər isə
70 faizinin tam peyvənd edilməsi olmalıdır. Bununla belə, aşağı gəlirli ölkələrdə
əhalinin yalnız 5 faizinin tam peyvənd
olunduğu vurğulanır.
Böyük Britaniyanın “The Guardian”
qəzeti də öz proqnozunu açıqlayıb.
Nəşr qlobal iqtisadiyyatın artımını
ləngidən digər amilin inkişaf etmiş
ölkələrdə yüksək inflyasiyanın ola
biləcəyini güman edir. Qəzetin xatırlatdığı kimi, enerji qiymətlərinin artması
və işçi qıtlığının səbəb olduğu sürətli
inflyasiya keçən il İngiltərə Bankını,
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemini (FES)
və Avropa Mərkəzi Bankını “sürprizlə
yaxalamışdı”. Əvvəllər İngiltərə Bankı 2022-ci ilin aprelinə qədər ölkədə
yaşayış minimumunun il ərzində 5

Koronavirusun yeni ştamının yaranması ilə əlaqədar qlobal
iqtisadiyyatın bərpasının yavaşıması, inkişaf etmiş ölkələrdə
yüksək inflyasiya və geosiyasi gərginlik 2022-ci ildə qlobal
maliyyə sistemi üçün əsas problemlərdən birinə çevrilə bilər. Bu
proqnozu çərşənbə axşamı Britaniyanın “The Guardian” qəzeti
dərc edib. Qəzetin yazdığına görə, noyabrda Afrikanın cənubunda
aşkar edilmiş koronavirusun omikron ştamının təsiri artıq yeni
məhdudlaşdırıcı tədbirlər kontekstində hərəkət etməyə məcbur
olan dünyanın bir sıra iqtisadi sektorlarında hiss olunur. Eyni
zamanda, BCA Research analitik mərkəzinin iqtisadçısı Dhaval
Coşinin qeyd edir ki, virusun daha təhlükəli variantının tezliklə ortaya çıxması ehtimalı var və bunun nəticəsində də tam qapanma
praktikasına qayıdış tələb oluna bilər.
faiz artacağını, bundan sonra bu
göstəricinin azalmağa başlayacağını
proqnozlaşdırmışdı. Danimarkanın
“Saxo Bankı” da gələn il ABŞ-da inflyasiyanın sürətlənməsi ehtimalı barədə
xəbərdarlıq edir. Bundan başqa, “Saxo
Bank” artım indeksinin təqvim ilində 15
faizi keçə biləcəyini düşünür. Xatırladaq
ki, dekabrın əvvəlində FES-in rəhbəri
Cerom Pauel omikron ştammının
yaranması və koronavirus infeksiyalarının artmasının ABŞ iqtisadiyyatı üçün
risklər yaratdığını bildirmişdi.
Ekspertlər 2022-ci ildə dünya iqtisadiyyatının inkişafının digər amili kimi
Çindəki vəziyyəti qeyd edirlər. “The Guardian” hesab edir ki, Çin Prezidenti Si
Tszinpinin “xüsusilə də Tayvanla bağlı”
iddia edilən “millətçi ritorikasını” nəzərə
alaraq, yaxın gələcəkdə ölkə “iqtisadiyyat və geosiyasətlə toqquşa bilər”.
Bundan əlavə, ekspertlər milli valyutaların devalvasiyası ilə əlaqədar inkişaf
etməkdə olan bəzi ölkələrdə iqtisadi

böhran riski ilə bağlı xəbərdarlıq edirlər.
Nəşr, həmçinin qlobal iqtisadiyyatın yavaşıması və bunun nəticəsində mərkəzi
bankların daha sərt pul-kredit siyasətini
nəzərə alaraq “maliyyə bazarlarının
çökməsi” ehtimalına diqqət çəkir.
“Bloomberg” agentliyi də anonim
analitiklərin məlumatlarına istinadən
yazır ki, qlobal iqtisadiyyatın 2022-ci
ildə ümumilikdə dayanıqlı şəkildə
inkişaf edəcəyi gözlənilir, lakin mənfi
təsir göstərə biləcək bir sıra risklər də
var. Xüsusilə risklər arasında analitiklər
omikron ştamının adını çəkirlər: əgər
koronavirusun yeni versiyası daha yoluxucu və ölümcül olarsa, bu, ilk növbədə,
iqtisadi artıma mənfi təsir göstərəcək.
Bir sıra ölkələr məhdudiyyətlər tətbiq
etməyə məcbur olacaq ki, bu da qlobal
iqtisadi artımın 4,2 faizə qədər azalmasına səbəb olacaq. Bu ssenaridə
logistika infrastrukturunda böhran
davam edəcək və bu, tələb və təklifə də
təsir edəcək.

Digər uzunmüddətli risk yüksək
inflyasiyadır. 2021-ci ilin əvvəlində 
ABŞ-da ilin sonuna qədər inflyasiyanın
2 faiz olacağı proqnozlaşdırılırdı.
Əvəzində bu göstərici 7 faizə yaxındır.
Agentlik yazır ki, konsensus proqnozuna
görə, 2022-ci ilin sonuna inflyasiya
yenidən hədəf səviyyələrə yaxınlaşacaq,
lakin daha bir “ciddi yanlışlıq” da
mümkündür. Yüksək inflyasiyanın
səbəbləri omikron gərginliyinin mənfi
inkişaf ssenarisi və kadr çatışmazlığı
fonunda ABŞ-da maaşların artması ola
bilər. Bundan başqa, agentlik bildirir ki,
Rusiya və Ukrayna arasında gərginlik
təbii qazın qiymətinin qalxması riski
səbəbindən qlobal iqtisadi artımın da
yavaşımasına səbəb ola bilər. İqtisadi
inkişafın pisləşməsinə səbəb olan digər
amil hava anomaliyalarına səbəb olan
iqlim dəyişikliyidir. Bunun fonunda ərzaq
məhsullarının qiyməti artmaqda davam
edəcək ki, bu da ümumi inflyasiyanı
sürətləndirəcək.
“Bloomberg” də yazır ki, Çin iqtisadiyyatı çətin günlərdən keçir, ölkə
2021-ci ildə ən aşağı iqtisadi artım
templərindən birini yaşayır. İllik ifadədə
iqtisadiyyatın 0,8 faiz artacağı proqnozlaşdırılır, halbuki əvvəlki illərdə ölkədə
ÜDM 6 faiz artıb. Buna pandemiya ilə
bağlı məhdudiyyətlər, eləcə də elektrik
enerjisinin çatışmazlığı və daşınmaz
əmlak bazarındakı tənəzzül təsir edib.
Agentliyin analitikləri 2022-ci ildə Çində
enerji böhranının azalacağını və iqtisadi
artımın təxminən 5,7 faiz olacağını
proqnozlaşdırırlar.
Geosiyasət də dünya iqtisadiyyatının inkişafına təsir edən amillərdən
birinə çevriləcək. “Bloomberg” agentliyi
hesab edir ki, materik Çin və Tayvan
arasında blokadadan birbaşa işğala
qədər hər hansı bir gərginlik, ABŞ da
daxil olmaqla, digər dünya güclərini
cəlb edə bilər. Agentlik bildirir ki,
“fövqəlgüclərin müharibəsi” dünyanın
iki ən böyük iqtisadiyyatı arasında
əlaqələri donduracaq ən pis ssenaridir.
Ona görə ki, Tayvanda smartfonlardan
tutmuş avtomobillərə qədər bir çox növ
malların qlobal istehsalı üçün vacib olan
yarımkeçiricilər istehsal edilir və hərbi
əməliyyatlar fonunda böyük istehsal
zəncirinin problemlərlə üzləşəcəyi qaçılmaz olacaq.

Hazırladı:
Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

6

28 yanvar 2022-ci il, cümə

daha zəngin insanlar olsa da, o,
xeyriyyəçilikdə ən öndə olan, digər
milyonçuları da buna təşviq edən
könül zəngini olub. Özü də, o, çox
kasıb ailədə böyümüş və sərvət
qazandıqdan, böyük imkan sahibi
olduqdan sonra da, nə kasıblığı, nə kasıbları unutmamışdır.
Dövlət başçısının heykəlin açılış
mərasimindəki nitqində vurğuladığı
kimi, əgər Tağıyevin xeyriyyəçilik
fəaliyyəti olmasaydı, yəqin ki,
o, xalqın yaddaşında bugünkü
səviyyədə əziz qalmazdı...
Tağıyevin təşəbbüsü, dəstəyi,
bir çox hallarda bilavasitə
maliyyələşdirməsi ilə ölkəmizdə bir
çox önəmli layihə həyata keçirilib.
Bakıda teatr binasının, bir çox
sənaye müəssisəsinin tikilməsi,
Azərbaycanda ilk dünyəvi “Qız
məktəbi”nin açılması, paytaxtda ilk
tramvay xətlərinin çəkilməsi böyük
xeyriyyəçinin adı ilə bağlıdır. Günü
bu gün də Bakının gözəlliyinə,
memarlığına zənginlik qatan,

– Tibbi Akademiyaya daxil oldu,
həkim oldu, ondan sonra da onun
həyatında yeni dövr başladı. Hacı
Zeynalabdin Tağıyevin minlərlə,
bəlkə də on minlərlə insana köməyi
dəyib və mənim Prezident kimi
addımlarımdan biri də o idi ki, onun
evi əsaslı şəkildə təmir olunsun.
Orada Tarix muzeyi yerləşir. Amma
mən o binaya məhz onun evi kimi
baxırdım və biz bunu etdik. Onun
şərəfinə abidənin ucaldılması
düzgün qərardır.” Və budur, Hacı
Zeynalabdin Tağıyevin abidəsinin
açılması – ilimizin ilk böyük mədəni
hadisələrindən biri kimi bu təqvim
ilinə xeyirxahlıq səciyyəsi gətirir –
Xeyirxah Şuşa ili!..
Azərbaycan Prezidentinin
2020-ci ildə Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin abidəsinin ucaldılması ilə bağlı imzaladığı müvafiq
sərəncam əsasında keçirilmiş açıq
müsabiqədə Xalq rəssamı, məşhur
heykəltəraş Xanlar Əhmədovun işi
qalib gəlib.
Yuxarıda da vurğuladığımız kimi, böyük xeyriyyəçinin

və tərənnüm edir, mədəniyyət,
incəsənət, elm, təhsil, səhiyyə
sahələrinə layiqli töhfələr verir.
Azərbaycanın multikultural
dəyərlərinin, ümumən çağdaş
dövlətimizin dünyada tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun
müstəsna xidmətləri danılmazdır. Hörmətli Mehriban xanım
Əliyevanın mükəmməl rəhbərliyi ilə
Fondun gerçəkləşdirdiyi fəaliyyətlər
nəticəsində respublikamız getdikcə
daha da çox tanınır, Azərbaycanın
dostlarının sayı artır. Və biz bu
amillərin təsirini 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə aydın şəkildə
gördük. Xalqımız çox yaxşı bilir ki,
həmin vaxt güclü erməni lobbisi,
dünya erməniliyi və onun havadarları Azərbaycan haqqında ağlasığmaz yalanları beynəlxalq media
məkanında tirajlayır, informasiya
təxribatları ilə məşğul olurdu. Buna
baxmayaraq, Heydər Əliyev Fondunun müxtəlif ölkələrdə həyata

möhtəşəm abidəsi onun adına
layiq yerdə ucaldılıb. Bu məkan
paytaxtın tarixi yeri olub, paytaxt sakinlərinin də ən sevimli
yerlərindən sayılır. Ömür boyu
Bakının, ümumən Azərbaycanın inkişafına, abadlaşdırılmasına böyük
töhfələr vermiş Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin abidəsinin məhz bu
yerdə yerləşməsi həm rəmzi anlam
daşıyır, həm də bir qədirşünaslıq
aktıdır. Prezidentin heykəltaraşa
dediyi kimi: “Çox gözəldir. Necə
deyərlər, həm onun əzəmətini əks
etdirir, həm də memarlıq baxımından çox gözəldir”.
Tarix boyu ölkəmizdə varlı,
imkanlı insanlar çox olub. Əlbəttə,
heykəllər maddi cəhətdən varı
olanlara deyil, könlü varlılara,
xeyirxahlara ucaldılır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin dövründə ondan

şəhərimizə rövnəq verən bir çox
gözəl binanın inşası o, yanarürəkli,
xalq, vətəncanlı xeyriyyəçinin adı
ilə sıx bağlıdır. Ayrıca, Tağıyevin
təhsillə bağlı özəl təşəbbüsləri
yalnız paytaxt Bakı ilə hüdudlanmır. Şamaxıda, Gəncədə, Naxçıvanda, habelə, qonşu Gürcüstanda
soydaşlarımızın sıx yaşadığı
bölgələrdə onun ayrıdığı vəsaitlə
məktəblər açılmışdır. Yüzlərlə
azərbaycanlı gənci Rusiyanın,
Avropanın aparıcı ali təhsil ocaqlarına oxumağa göndərən də məhz
o, olmuşdur.
Paytaxt Bakıya təmiz,
keyfiyyətli içməli suyun çəkilməsi
(Şollar su kəməri) də Tağıyevin
çoxsaylı xeyriyyəçilik fəaliyyəti
içində aparıcı yerdədir. Yalnız onu

xeyriyyəçinin evi (hazırda Tarix
muzeyinin binası) əsaslı təmir
olunub. Yəni, dövlətimiz də,
xalqımız da Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin ölkə qarşısında, tarix
qarşısında xidmətlərini, ümumən
belə xidmətləri olan hər kəsi öz
könlündə uca tutur. Bu ucalıq
Azərbaycan xeyriyyəçilik institutunun, ən gözəl ənənələrin
müstəqil respublikamızda yeni
çağırışlarla davam və inkişafı ilə səciyyələnir. Xeyriyyəçilik
sahəsində Azərbaycanda, ümumən
Cənubi Qafqazda bu gün ən böyük
təsisat Heydər Əliyev Fondudur.
Heydər Əliyev Fondu iki on illikdir
qayğıya ehtiyacı olan insanlara
davamlı olaraq kömək göstərir,
mədəniyyətimizi dünyada təbliğ

keçirdiyi layihələr, çoxşaxəli humanitar fəaliyyəti və Azərbaycanın
çağdaş, qabaqcıl ölkə kimi tanıdılması saxta erməni təbliğatını
alt-üst etdi.
Heç təsadüfi deyil ki, Vətən
müharibəsindən sonrakı dönəmdə
Heydər Əliyev Fondu öz qarşısında yeni – potsmüharibə vəzifələri
müəyyənləşdirib. Yəni ənənəvi
fəaliyyətlə yanaşı, fond bu gün
azad edilmiş torpaqlarımızda geniş
fəaliyyəti ilə seçilir. Azad edilmiş
torpaqlarda fondun təşəbbüsü
ilə hazırda dini abidələrimizin
əsaslı təmir – bərpası və tikintisi
prosesinə başlanıb. Əziz Şuşada
tarixi Yuxarı Gövhərağa, Aşağı
Gövhərağa, Saatlı məscidləri,
Ağdam şəhərindəki Cümə məscidi,

Azərbaycanın iştirakı ilə həyata keçirilən qlobal
layihələr iqtisadiyyatı daha da gücləndirir
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin uğurlu
inkişafı bu gün bütün dünyada etiraf edilir, Azərbaycanın
təşəbbüsü və iştirakı ilə həyata keçirilən qlobal layihələrdən
bəhs olunur, aparılan islahatların iqtisadiyyatın daha da
güclənməsinə təkan verdiyi vurğulanır. Eyni zamanda,
Azərbaycanın Mərkəzi Asiya və Xəzəryanı dövlətlər arasında
iqtisadiyyatı ən sürətlə inkişaf edən bir respublika olduğu,
investisiyanın təşviqi mexanizminin reallaşdırıldığı və əlverişli
investisiya mühitinin yaradıldığı, təbii sərvətlərlə, xüsusilə
neft və qaz ilə zəngin diyar kimi tanındığı diqqətə çatdırılır.
Dövlətimizin başçısı ayrı-ayrı
çıxışlarında, müsahibələrində
Azərbaycanın hər zaman xarici
ölkələrlə səmərəli əməkdaşlığa
üstünlük verdiyini və bunun müsbət
nəticələrlə müşahidə edildiyini
diqqətə çatdırıb, həmçinin respublikamızın müxtəlif vaxtlarda
yaxın-uzaq ölkələrə imkan daxilində
kömək göstərdiyini də vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev çıxışlarının
birində bu barədə deyib: “Bizim bir
neçə önəmli transmilli layihəmiz
məhz bu prinsip əsasında qurulub
və uğur da məhz bu əsasda qazanılıb. Azərbaycan xarici siyasətdə
qarşılıqlı dəstəyi sözdə yox, əməldə,
həmrəylikdə nümayiş etdirib”.
Azərbaycanda son 18 ildə
nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı
ilə bağlı irimiqyaslı layihələr həyata
keçirilib, bu sahəyə böyük həcmli
dövlət investisiyaları yönəldilib.
Başqa sözlə, avtomobil yollarının və
dəmir yolu xətlərinin, xüsusilə Gürcüstan, Rusiya və İran istiqamətində
ölkə ərazisindən keçən magistral
yolların beynəlxalq standartlar
əsasında yenidən qurulması,
paytaxtda, habelə regionlarda
beynəlxalq hava limanlarının, Bakı
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının
tikintisi, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı
istiqamətində gerçəkləşdirilən
layihələr Azərbaycanın nəqliyyat
infrastrukturunun müasirləşməsində
əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı,
respublikamızın tranzit potensialını
daha da gücləndirib.
Bütün bunlar deməyə əsas
verir ki, artıq respublikamızın
nəqliyyat təhlükəsizliyi təmin

Zəngilan şəhər məscidi Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən əsaslı
bərpa edilir. Eləcə də, Şuşa
şəhərində, habelə Daşaltıda, Ağoğlanda (Hadrut) yeni məscidlərin
tikintisi də fondun təşəbbüsü ilə
həyata keçirilir. Vaqifin məqbərəsi,
Şuşadakı bir sıra mədəniyyət ocaqları Heydər Əliyev Fondunun hesabına yüksək zövq və peşəkarlıqla
əsaslı təmir – bərpa edilib, həyata
qaytarılıb, yenidən canlandırılıb.
Ayrıca, bu işlərə, ötən il bərpa
edilən “Xarı bülbül” festivalı, “Vaqif
Poeziya Günləri” ilə xüsusi rəng,
ahəng və ritm qatılıb...
Müharibədən sonra yaradılmış “YAŞAT” Fondu və Qarabağ
Dirçəliş Fondu da xalqımızın
xeyriyyəçilik ənənələrinin inkişafına, bu institutun davamlılığına,
çiçəklənməsinə xidmət etməkdədir.
Vətəndaşlarımız, dünya
azərbaycanlıları, Azərbaycanın
dostları, eyni zamanda, özəl

Abidəsi könüllərdə və könlümüzün
paytaxtı Bakıda ucalan mesenat

A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünlərdə,
böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
Bakıda ucaldılan abidəsinin açılışını edəndə, önəmli
ismarıclarla dolu nitq söylədi. Heykəlin tarixi qala divarının
önündə qoyulması, açılış tarixi və “Şuşa ili”nin ilk mühüm
mədəni hadisəsi olması etibarı ilə bir-birini tamamlayır.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
abidəsinin ucaldılması ilə bağlı
məsələ Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın
2019-cu il martın 1-də mədəniyyət
və incəsənət xadimlərinin bir qrupu
ilə görüşündə qaldırılmışdı. O
zaman dövlət başçısı məsələyə öz
ilkin müsbət cavabında demişdi:
“Hacı Zeynalabdin Tağıyev böyük
insan, böyük xeyriyyəçi olub.
Azərbaycan xalqı qarşısında çox
böyük əməyi olan bir şəxsiyyətdir.
Təqribən 20 il bundan əvvəl Pir
Həsən ziyarətgahı mənim tapşırığımla abadlaşdırılmışdır. Hacı
Zeynalabdin Tağıyevin xeyirxah
fəaliyyəti bizim ailəmizdə də özünü
göstərmişdir. O vaxt mənim babam
Əziz Əliyev ona məktub yazaraq
xahiş etmişdi ki, ona pul versin,
getsin həkim peşəsinə yiyələnsin.
Hacı Zeynalabdin, əlbəttə ki, onu
tanımırdı, tanıya da bilməzdi.
Tək o məktuba görə ona pul
göndərdi. O pulla da Əziz Əliyev
getdi Sankt – Peterburqda Hərbi

deyək ki, həmin kəmər bu gün də
fəaliyyətdədir və Bakı, Sumqayıt,
Abşeron sakinlərinə xidmət edir.
Yeri gəlmişkən, Bakıya ikinci
böyük su kəməri Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü və sərəncamı
əsasında çəkilib. 28 dekabr
2010-cu ildə açılışı olan Oğuz –
Qəbələ – Bakı su kəməri əhalinin
rifahının, sağlamlığının dərindən
düşünülməsi ənənələrinin yeni
keyfiyyətdə davam və inkişafını
ifadə edir.
Hacı Zeynalabdin Tağıyev
həmçinin müqəddəs kitabımız
“Qurani – Kərimi” Azərbaycan
dilinə tərcümə etdirib, bir çox dini
abidə tikdirib, yaxud, yararsız hala
düşənləri əsaslı təmir etdirib.
Mədəni irsə münasibətdə
özünəməxsus həssaslıq göstərən
ali dövlət rəhbərliyinin təşəbbüsü
ilə hələ 2000-ci illərin əvvəllərində
H.Z.Tağıyevin qəbrinin yerləşdiyi
Pir Həsən ziyarətgahı abadlaşdırılıb, 2003-cü ildə isə böyük

edilib, Azərbaycan Avrasiyanın önəmli nəqliyyat-logistika
mərkəzlərindən birinə çevrilib və
ölkəmizin fəal iştirakı ilə ŞərqQərb, Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizləri səmərəli fəaliyyətdədir
və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi
üzərində artıq iki qol–biri ÇinQazaxıstan-Azərbaycan-GürcüstanTürkiyə-Avropa, digəri isə
Pakistan-Əfqanıstan-TürkmənistanAzərbaycan-Gürcüstan-TürkiyəAvropa mövcuddur. Hər ikisi
Azərbaycan ərazisindən keçir və
təbii ki, respublikamızın imkanlarını daha da genişləndirir. ŞimalCənub nəqliyyat dəhlizi isə Şimali
Avropa-Rusiya-Azərbaycan-İranHindistan ölkələrini əhatə edir. Bu,
sözügedən istiqamətdə də nəqliyyat
təhlükəsizliyimizin təmin olunmasından xəbər verir.
Yeri gəlmişkən, burada onu da
vurğulayaq ki, Bakı-Tbilisi-Qars

(BTQ) dəmir yolu da region üçün
strateji əhəmiyyətə malikdir, konteyner daşımaları, Avrasiyaboyu
multimodal nəqliyyatın həcminin
artırılması, Asiyadan Avropaya
istiqamətlənən karqo axınları üçün
rəqabətqabiliyyətli bağlantı təmin
edir. Asiya və Avropa arasında ən
qısa marşrutu reallaşdırmaqla BTQ
dəmir yolu bağlantısı gələcəkdə bir
neçə milyon ton karqo daşınmasınının reallaşdırılması məqsədi daşıyır.
Hazırda Qars Logistik Mərkəzi
səmərəli fəaliyyət göstərir və Bakı-

Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir yolu ilə
daşımaların həcminin artmasına
müstəsna təsirə malikdir.
Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyinin yaydığı
məlumatda bildirilir ki, ötən il noyabrın 19-dək BTQ xətti ilə ümumilikdə
262 qatar, 26 min 214 konteynerlə 1
milyon 419 min 686 ton yük daşınıb.
Qeyd edilib ki, 2020-ci ilin birinci
rübündə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu ilə cəmi 78 min ton yük daşındığı halda, hesabat ilinin eyni
dövründə BTQ xətti ilə daşınan
yüklərin çəkisi 154 min 836 tona
çatıb.
Qlobal layihələr sırasında
Cənub Qaz Dəhlizi xüsusi önəm
daşıyır. Bu dəhliz inşa olunmadan investor bura və heç bir digər
layihəyə vəsait qoymazdı, yaxud
da tərəddüd edərdi. Çünki istər
“Abşeron”, “Qarabağ”, istərsə
də digər yataqlardan çıxarılacaq

qazın ixracı üçün yol olmalıdır.
Ona görə Cənub Qaz Dəhlizinin
əhəmiyyəti təkcə “Şahdəniz”
layihəsi ilə məhdudlaşmır. Bu layihə
gerçəkləşdirilmədən Azərbaycanın
enerji siyasəti yarımçıq qala bilərdi.
Amma bu gün respublikanın enerji
siyasəti ölkəmizin maraqlarını tam
təmin edir. Məsələn, “Şahdəniz”
yatağı ən azı yüz il bundan sonra
Azərbaycanı və tərəfdaş ölkələri
qazla təchiz edəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan qazı
Avropaya Cənubi Qafqaz, TtansAnadolu (TANAP) və Trans-Adriatik
(TAP) qaz kəmərləri ilə nəql olunaraq çatdırılır.
Xatırladaq ki, Cənub Qaz Dəhlizi
layihəsinin bir hissəsi olan TAP
kəməri ilə “Şahdəniz-2” layihəsi
çərçivəsində hasil olunan qazın ilkin
olaraq ildə 10 milyard kubmetrinin
Avropaya nəqli nəzərdə tutulur.
Yunanıstan, Albaniya və Adriatik
dənizindən keçməklə İtaliyanın
cənubuna qədər uzanan bu boru
kəmərinin potensialı onun ötürücülük gücünü iki dəfə artıraraq, ildə 20
milyard kubmetrə çatdırmağa imkan
verir.
Onu da qeyd edək ki, indiyədək
həyata keçirilən layihələr
çərçivəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz
kəmərlərinin istifadəyə verilməsi
nəinki Azərbaycanın və Türkiyənin,
hətta digər ölkələrin enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
müstəsna rol oynayıb.
Yeri gəlmişkən, ötən il magistral
neft kəmərləri ilə 35 milyon 18 min

ton neft nəql edilib.
Dövlət Statistika Komitəsindən
verilən məlumata görə, nəqletmənin
75,5 faizi Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
ixrac kəməri ilə həyata keçirilib və
il ərzində bu kəmər vasitəsilə 26
milyon 421,5 min ton neft ötürülüb.
Dövr ərzində adı çəkilən kəmərlə 3
milyon 598,4 min ton tranzit nefti də
nəql olunub.
Magistral qaz kəmərləri ilə ötən
il 35 milyard 108,8 milyon kubmetr qaz nəql edilib və əvvəlki ilə
nisbətən 18,6 faiz artım müşahidə
olunub.
Dövlət Statistika Komitəsindən
bildirilib ki, qazın nəqlinin 50,2 faizi
Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə həyata
keçirilib və 17 milyard 618 milyon
kubmetr qaz ötürülüb.
Yuxarıda qeyd olunanlar
Azərbaycanın hazırda dünyada
güclü və nüfuzlu dövlət, ictimai-siyasi sabitliyin, davamlı inkişafın təmin
edildiyi respublika kimi tanındığını deməyə əsas verir. Ölkəmizin
inkişafının, nailiyyətlərinin əsasında
isə dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
tərəfindən uzaqgörənliklə reallaşdırılan uğurlu daxili və xarici siyasət
kursu dayanır. Bunun nəticəsidir ki,
xalqımız Azərbaycan Prezidentinin
həyata keçirdiyi siyasəti birmənalı
şəkildə dəstəkləyir, bu siyasətə alternativ görmür, əldə olunan uğurları
yüksək qiymətləndirir.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

şirkətlər könüllü olaraq həm
“YAŞAT” Fonduna, həm də Qarabağ Dirçəliş Fonduna vəsait köçürür və bu vəsait hesabına yüzlərlə
qazimiz ölkəmizdə və xaricdə
müalicə alır, öz sağlamlığını bərpa
edir.
Bir sözlə, Hacı Zeynalabdin
Tağıyevdən, onun möhtəşəm
heykəlinin ucaldılmasından danışarkən, sövq-təbii,
xeyriyyəçilikdən, ənənələrin davamından da söz açmalıyıq. Nə xoş
ki, son illərdə də onlarca örnəklər
verə bilir, xalqımızın qədirşünaslığı,
öz kökünə, irsinə bağlılığı ilə qürur
duya bilirik!

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri

Mədəniyyət Nazirliyi qədim şəhərimizin
zəngin mədəni irsini tanıtmaq məqsədilə
“Şuşa mədəniyyətinin inciləri” adlı layihə
həyata keçirir.

“Şuşa mədəniyyətinin
inciləri”nə start verilib
Nazirlikdən verilən
məlumata görə, Şuşanın
zəngin mədəniyyətini daha
geniş təqdim etmək üçün
layihə yeddi bölmədən
ibarətdir. Bura “Şuşanın
memarlıq salnaməsi”,
“Azərbaycan musiqisinin
məbədi – Şuşa”, “Muğam
ocağı – Şuşa”, “Qarabağ
xalçaçılıq məktəbi – Şuşa”, “Şuşanın ədəbi həyatı”, “Şuşanın
simaları”, “Şuşa milli geyim üslubu” daxildir.
Layihə çərçivəsində hazırlanan məlumatların internet
məkanında, o cümlədən sosial media hesablarında yayımlanması nəzərdə tutulur. Təbliğat materialları ilkin olaraq
Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi “Facebook”, “İnstagram” və
“Twitter” səhifələrində yayımlanacaq.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı
ilə 2022-ci il ölkədə “Şuşa ili” elan olunub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

FHN-nin Dövlət Yanğın Nəzarəti
Xidməti maarifləndirmə
tədbirlərini davam etdirir

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin Şimalqərb regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsi Şamaxı
və Zaqatala rayonlarının Heydər Əliyev mərkəzlərində
yanğına qarşı maarifləndirmə tədbirləri keçirib.
Tədbirlərdə iştirakçılara inzibati binalarda yanğın
təhlükəsizliyinə dair tələblər, o cümlədən ərazinin daim təmiz
vəziyyətdə saxlanılmasının, normativ sənədlərə uyğun ilkin
yanğınsöndürmə vasitələri ilə təmin edilməsinin, yanğına qarşı
su təchizatı qurğularının daim saz vəziyyətdə saxlanılmasının vacibliyi qeyd edilib, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən
istifadə qaydaları əyani nümayiş etdirilib.
Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb və müzakirələr aparılıb.

“Xalq qəzeti”
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Mənalı ömrünü Vətənə ləyaqətlə xidmətə
həsr etmiş peşəkar zabit, nümunəvi vətəndaş
Ölkənin birinci şəxsləri, xarici ölkələrin dövlət başçıları ilə bağlı
tədbirlərdə iştirak edən jurnalistlər, demək olar ki, daim mühafizə
xidmətinin əməkdaşları ilə təmasda olurlar. Tərlan Qədirovun
həmkarlarının xətrinə dəyməsin, o, xeyirxah xarakteri və jurnalistlərə
həssas münasibəti ilə xidmət yoldaşlarından fərqlənirdi. Tez-tez
jurnalistlərə müraciətlə deyərdi: “Sizi çoxdandır ki, görmürəm”.

Əlbəttə, Prezidentin
mühafizəçilərinin özünəməxsus
vəzifələrinin bir sıra nüansları adi
insanlara sadəcə məlum deyil.
Lakin polkovnik Tərlan Qədirov və
dövlət başçısını mühafizə edən digər
işçilər imkan daxilində Azərbaycan
jurnalistlərinin işi üçün şərait yaradırdılar. Jurnalistlər tez-tez Tərlan
Qədirova üz tutaraq heç bir söz
demədən mənalı baxışları ilə bu
və ya digər hərəkət üçün icazə
istəyirdilər. Tərlan Qədirov kimi
peşəkar insanlar da öz hərəkətləri

ilə başa salırdılar ki, biz bir vəzifəni
yerinə yetiririk – Vətənə xidmət edirik.
Dövlət başçısının xarici
səfərlərində polkovnik jurnalistlərə
imkan daxilində həmişə kömək edirdi.
Xeyirxah iş görmək onun özünə də
məmnunluq gətirirdi. Baxışlarındakı
təmkin, məğrur duruşu həmişə ona
qarşı xoş duyğular oyadırdı.
Tərlan Qədirov Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı
olub. Belə adamlar onlara çağırış
vərəqəsi göndərilməsini gözləmirlər,
belə kişilər Vətəni qorumaq üçün

cəbhəyə gedirlər.
Vətənə təmənnasız xidmətə həsr
edilmiş ömür heç vaxt asan və sadə
olmur. O, cəmi 58 il yaşadı və bu ömrün 36 ilini Vətənə, dövlətə sədaqətlə
xidmət işinə həsr etdi.
Qeyd edək ki, polkovnik Tərlan
Azər oğlu Qədirov 1964-cü il dekabrın
20-də Bakıda anadan olub. Taleyini hərbi sahə ilə bağlayan Tərlan
Qədirov dövlətə, dövlətçiliyə, Vətənə
ləyaqətlə xidmət edib. O, 1986-1992ci illərdə ovaxtkı Dövlət Təhlükəsizlik
Komitəsində, 1992-ci ildən isə Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətində çətin,
lakin nümunəvi xidmət yolu keçib.
Daim vətənpərvərliyi ilə seçilən
Tərlan Qədirov Birinci Qarabağ
müharibəsində qızğın döyüşlərdə

iştirak edib, göstərdiyi fədakarlıq
nümunələrinə görə dəfələrlə təltif olunub. O, xidmət dövründə ümumilikdə
17 medalla, o cümlədən “Hərbi
xidmətlərə görə”, “İgidliyə görə”,
“Vətən uğrunda” medalları ilə təltif
edilib.
Nəcib insanlar dünyasını
dəyişəndə bu, həmişə kədər hissi
doğurur, belə şəxsləri yaxından tanıyanlar üçünsə bu itkinin yarası uzun
müddət sağalmır.
Bir oğul, iki qız atası olan polkovnik Tərlan Qədirov 2022-ci il yanvarın
25-də vəfat edib. Tərlan Qədirov yanvarın 27-də son mənzilə yola salınıb.
Allah rəhmət eləsin!

AZƏRTAC xəbər verir ki, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının (BMT) Azərbaycan
nümayəndəliyi, İsrail
Dövlətinin, Niderland Krallığının ölkəmizdəki səfirliklərinin,
ADA Universitetinin və
Beynəlxalq Münasibətlərin
Təhlili Mərkəzinin (BMTM)
təşkilatçılığı ilə keçirilən
tədbirdə İsrailin və Niderlandın ölkəmizdəki səfirləri Corc
Dik və Paulin Eizema, BMTnin Azərbaycandakı rezident
əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva, Milli Məclisin deputatları Anatoliy Rafailov və Asim
Mollazadə, BMTM-in İdarə
Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev,
dövlət rəsmiləri, diplomatlar və
digərləri iştirak ediblər.
Tədbirin açılışında BMT-nin
Baş katibi Antonio Quterreşin
videomüraciəti təqdim olunub.
Açılış nitqində antisemitizm və ksenofobiyanın

davam etdiyini bildirən BMT-nin
Azərbaycan Respublikasındakı rezident əlaqələndiricisi
Vladanka Andreeva hadisələrin
təkrarlanmaması üçün hər
kəsi Holokost qurbanlarını və
həmin vaxt baş vermiş dəhşətli
hadisələri xatırlamağa, bu
həqiqətləri unutmamağa və
yeni nəslə çatdırmağa çağırıb. O, Azərbaycanda Holokost qurbanlarının xatirəsinin
yad edilməsini, həmçinin
ölkənin bu cür əməllərə və
antisemitizmə qarşı mübarizə
istiqamətində səylərini vurğulayıb. Azərbaycanın Birləşmiş
Millətlər Sivilizasiyalar Alyansının Yeddinci Qlobal Forumuna,
Dördüncü və Beşinci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumlarına ev sahibliyi etdiyini bildirən Vladanka
Andreeva, hər zaman ölkəmizin
mədəniyyətlərarası dialoq və
dini tolerantlığa önəm verdiyini

qeyd edib.
Tədbirdə çıxış edən İsrailin
Azərbaycandakı səfiri Corc Dik
yanvarın 20-də BMT-nin Baş
Assambleyasında qəbul olunmuş Holokostun inkarı ilə bağlı
qətnaməni dəstəklədiyinə görə
Azərbaycana minnətdarlığını
bildirib. Səfir bu günün həm də
Holokostla mübarizə aparmış
bütün şəxslərə, o cümlədən
azərbaycanlılara həsr olduğunu da vurğulayıb.
Beynəlxalq Münasibətlərin
Təhlili Mərkəzinin İdarə
Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev
Holokostla bağlı keçirilən
tədbirin əhəmiyyətindən bəhs
edərək, keçmişdə baş verən
bu kimi dəhşətli hadisələrin
gələcəkdə təkrarlanmasının
qarşısının alınmasında
böyük rol oynadığını deyib.
O, Holokostun hələ İkinci Dünya müharibəsindən
daha öncə başladığını bildirib. Fərid Şəfiyev,
həmçinin BMTM tərəfindən
nəşr olunan, ermənilərin
Azərbaycana qarşı yeritdiyi
düşmənçilik siyasətindən
bəhs edən “Ermənistanda
Azərbaycanafobiya” adlı hesabatı da diqqətə çatdırıb.

Azərbaycan xalqı hazırda öz qədim tarixinin ən şərəfli günlərini yaşayır. 2020-ci
ilin payızında qırx dörd günlük şanlı Vətən müharibəsində Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin liderliyi ilə tarixi zəfər qazanan xalqımız bu gün doğma məmləkətimizin hər
bir guşəsində böyük şövq və həvəslə qurub-yaratmaqla məşğuldur.

Bütün vətənpərvər insanlar
kimi, mən də Vətənimdə sürətli
inkişaf və tərəqqini müşahidə
etdikcə, çox sevinirəm. Xüsusilə
Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
görülən böyük işlər qəlbimdə
dərin məmnunluq hissi doğurur.
Görünən budur ki,
Azərbacycan dövləti və xalqı
əl-ələ verib işğalçı Ermənistanın
vandalcasına dağıtdığı şəhər
və kəndləri yenidən qurur. Ən
yaxın həftələr, aylar ərzində
məcburi köçkün ailələri doğma
ata-baba yurdlarına qayıdacaq-

paytaxtın təkcə mərkəzi hissəsi
deyil, yaxın və uzaq ətrafındakı
kənd və qəsəbələr də simasını
dəyişərək gözəlləşir. Hər şey
paytaxt sakinlərinin rahatlığı və
rifahı üçün görülür. Nəticədə
insanlar məmnun qalırlar.
Bir hadisə barəsində xüsusi
danışmaq istəyirəm. Belə ki,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
yanvarın 18-də xeyriyyəçi Hacı
Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda
ucaldılan abidəsinin açılışında
iştirak edib. Dövlətimizin başçısı açılış mərasimində dərin
məzmunlu, parlaq çıxış edibdir.
Prezident İlham Əliyevin
çıxışında demişdir: “Bu abidənin
açılması çox əlamətdar
hadisədir. 2020-ci ildə mənim
tərəfimdən Zeynalabdin Tağıyevin abidəsinin ucaldılması
ilə bağlı müvafiq sərəncam
imzalanmışdır. Açıq müsabiqə

Energetika Nazirliyindən bildiriblər ki, nazir
Pərviz Şahbazov və Türkmənistanın dövlət
naziri - “Türkmənqaz” Dövlət Konserninin sədri
Batır Amanovun həmsədrliyi və İşçi Qrupu
üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən iclasda “Dostluq”
yatağı üzrə tərəflər arasında danışıqlar prosesi
çərçivəsində tərəqqidən məmnunluq ifadə
edilib və layihənin hər iki ölkə üçün əhəmiyyəti
vurğulanıb. İşçi Qrupu nəzdində fəaliyyət
göstərən Birgə Ekspert Qrupunun növbəti
görüşünün yaxın zamanda keçirilməsinə dair

razılıq əldə olunub.
Qeyd edək ki, “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi
və mənimsənilməsi üzrə Tərəflər arasında
Hökumətlərarası Saziş layihəsinin hazırlanması və razılaşdırılması məqsədilə Azərbaycan
tərəfdən İşçi Qrupu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 fevral 2021-ci il tarixli
Sərəncamı ilə yaradılıb.

“Xalq qəzeti”

AZƏRTAC ilə UNA arasında əməkdaşlıq
yeni hədəflərə istiqamətlənir

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Milli Xəbər Agentlikləri Birliyi (UNA) ilə AZƏRTAC
arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yeni media planı hazırlanır.

Niderlandın
Azərbaycandakı səfiri Paulin
Eizema bu önəmli tədbirin
Bakıda keçirilməsinə görə
öz təşəkkürünü bildirib. Səfir
yanvarın 24-dən 30-dək Holokost qurbanlarının beynəlxalq
anım günü münasibətilə
BMT-nin Azərbaycandakı
Nümayəndəliyinin, İsrailin və
Niderlandın Azərbaycandakı
səfirliklərinin birgə sosial
media kampaniyası keçirdiyini vurğulayıb. Paulin Eizema kampaniya çərçivəsində
Azərbaycandan olan yeddi
məşhur şəxsin Anna Frankın gündəliyindən bir hissə
səsləndirdiklərini söyləyib.
Sonra Holokost faciəsindən
qurtulmuş Azərbaycan
vətəndaşı Lev Zaxaroviç
Şvarts bu dəhşətli hadisə ilə
bağlı xatirələrini bölüşüb. Əslən
Ukraynadan olan, hazırda isə
Bakıda yaşayan Şvarts nasist
Almaniyasının tamamilə yox

etdiyi 3 min nəfərdən ibarət
yəhudi icmasının hekayəsini
danışıb. O qeyd edib ki, ailəsi
Holokost dəhşəti ilə üzləşsə
də özü möcüzə nəticəsində
ölümdən xilas ola bilib.
Daha sonra panel
müzakirəsində hökumətə
bağlı tədqiqat mərkəzi,
Milli Məclis və vətəndaş
cəmiyyəti təmsilçiləri antisemitizm, ksenofobiya və irqçilik
meyllərinin törətdiyi təhlükələrə
nəzər yetirərək, Beynəlxalq
Holokostu Anma İttifaqının
antisemitizmə dair bəyanatının
qəbul olunması da daxil olmaqla bu kimi zərərli cərəyanlara
qarşı görüləcək mümkün
mübarizə tədbirlərinə dair fikir
mübadiləsi aparıblar.
Tədbir “Anım
Mühafizəçiləri” təşəbbüsü və
Şvartsın hekayəsini gələcək
nəsillərə ötürəcək insanların
təqdim olunması ilə yekunlaşıb.

elan edilmişdir və Xalq rəssamı,
məşhur heykəltaraş Xanlar
Əhmədovun işi müsabiqədə
qalib gəlmişdir. Ondan sonra
mənə abidənin ucaldılması
üçün bir neçə yer təklif edildi

Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev
Fondudur.
Bəllidir ki, Heydər Əliyev
Fondunun əsas məqsədi
insanlara kömək göstərmək,

Vətənimizin hər bir guşəsi günbəgün gözəlləşir

lar. Bu, böyük səadətdir!
Bu gün əzəli və tarixi torpağımız olan təkcə Qarabağ deyil,
Azərbaycanın hər bir şəhəri,
qəsəbəsi, kəndi gözlərimiz
önündə günbəgün gözəlləşir.
Xəzərin sahilində əbədi qərar
tutan qədim və müasir Bakımızda son vaxtlar aparılan
geniş tikinti-quruculuq işləri də
qəlbimizə fərəh, gözlərimizə
nur, sevinc gətirir.
Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə Bakının Xəzər
rayonunun Binə qəsəbəsində
yeni inşa edilmiş Tədris və
Xidmət Kompleksinin yanvarın
27-də açılışı olub. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva açılışda
iştirak ediblər.
Bu barədə reportajı
televiziyadan izləyəndə çox
sevindim. Görünən budur ki,

“Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Türkmənistan
Hökuməti arasında Xəzər dənizində
“Dostluq” yatağının karbohidrogen
resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənməsi və mənimsənilməsi
haqqında Anlaşma Memorandumu”na
əsasən, “Dostluq” yatağı üzrə
tərəflər arasında əməkdaşlığı
tənzimləyəcək hökumətlərarası
Saziş layihəsinin hazırlanması və
razılaşdırılması məqsədilə yaradılmış
Birgə İşçi Qrupunun dördüncü iclası
videokonfrans formatında keçirilib.

AZƏRTAC

Bakıda Holokost qurbanlarının
beynəlxalq anım günü ilə
əlaqədar tədbir təşkil olunub
Yanvarın 27-də ADA Universitetində Holokost
qurbanlarının beynəlxalq anım günü ilə əlaqədar
“Bəşəriyyəti qorumaq üçün antisemitizm, nifrət
nitqi, ksenofobiya və irqçiliklə mübarizə” adlı
tədbir keçirilib.

Azərbaycan və Türkmənistan arasında
Xəzər dənizində “Dostluq” yatağı üzrə
Birgə İşçi Qrupunun növbəti iclası keçirilib

və mən məhz bu yeri seçdim.
Çünki Zeynalabdin Tağıyevin
adına layiq olan bir yerdir,
Bakının tarixi yerlərindən biridir,
şəhər sakinlərinin ən sevimli
yerlərindən biridir, tarixi qala
divarının önündədir. Tağıyevin abidəsinin məhz bu yerdə
yerləşməsinin böyük rəmzi
mənası var. Çünki Zeynalabdin
Tağıyev ömrü boyu Bakının
inkişafına, abadlaşmasına,
ümumiyyətlə Azərbaycanın inkişafına böyük töhfələr vermişdir”.
Sevindirici haldır ki,
müstəqil Azərbaycanda
Hacı Zeynəlabdin Tağıyevin bünövrəsini qoyduğu
xeyriyyəçilik ənənələri uğurla
davam etdirilir. Dövlətimizin
başçısının vurğuladığı kimi, bu
sahədə nəinki Azərbaycanda,
Cənubi Qafqazda ən böyük
xeyriyyəçi xalqımızın sevimlisi

Azərbaycan mədəniyyətini
dünyada təbliğ etmək, təhsil,
səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət,
elm sahələrinə töhfə verməkdir.
Fond bu böyük missiyanı
böyük şərəflə yerinə yetirir.
Yeri gəlmişkən, Heydər Əliyev
Fondunun Azərbaycanın multikultural dövlət kimi dünyada
tanıdılmasında da müstəsna
xidmətləri vardır.
Bütün bunlar bizi çox sevindirir və dövlətimizin güclənməsi,
xalqımızın yaxşı yaşaması
naminə hər birimizi daha böyük
həvəslə işləməyə, qurub-yaratmağa sövq edir.

Minaxanım ƏSƏDLİ,
Azərbaycan Turizm
və Menecment
Universitetinin
professoru,
tarix elmələri doktoru

Birliyin yeni hədəfləri və perspektiv inkişaf
istiqamətləri AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri
Aslan Aslanov və UNA-nın baş direktor əvəzi
Məhəmməd Əbd Rabbi əl-Yami arasında yanvarın 27-də qarşı tərəfin təşəbbüsü ilə keçirilən
onlayn görüşdə müzakirə olunub.
Məhəmməd əl-Yami qeyd edib ki, yeni media planı UNA-nın üzv agentliklər, o cümlədən
AZƏRTAC ilə əməkdaşlığının daha da
aktivləşdirilməsini nəzərdə tutur. Məqsəd Birliyi
beynəlxalq informasiya platformasına çevirmək,
üzv agentliklər arasında xəbər mübadiləsini
daha da artırmaq, islam ölkələrindən olan
jurnalistlər üçün təlimlər təşkil etmək, digər
beynəlxalq media qurumları ilə sıx əlaqələr qurmaqdır. Hazırda 57 üzvü olan UNA gələcəkdə
sıralarını genişləndirərək telekanalların, çap
mediası və digər KİV-lərin də təşkilata üzv qəbul
edilməsini planlaşdırır.
“Biz hazırda Azərbaycanla bağlı xəbərləri
AZƏRTAC vasitəsilə alaraq həm öz platformamızda yayırıq, həm də digər üzv agentliklərə
göndəririk. İnformasiya mübadiləsini daha
da genişləndirmək imkanları var və biz üzv
agentliklərlə birgə bundan yararlanmağa
çalışırıq. Artıq xəbər mübadiləsi proqramı da
yaradılıb. Biz, həmçinin beynəlxalq mükafatlar
təsis etmək, təşkilatı media sahəsi üzrə bir bilgi

mərkəzinə çevirmək niyyətindəyik”, - deyə baş
direktor əvəzi vurğulayıb.
Azərbaycanın İslam ölkələri ilə sıx əlaqələrə
malik olduğunu deyən İdarə Heyətinin sədri
Aslan Aslanov Prezident İlham Əliyevin
İƏT ölkələri ilə əməkdaşlığın inkişafına böyük önəm verdiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd
olunub ki, AZƏRTAC ilə UNA arasında da
əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir, agentlik bu
qurumun İcraiyyə Şurasının üzvüdür. Təşkilatın
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün AZƏRTAC
bütün üzvlərlə birgə çalışmağa hazırdır: “Bu
istiqamətdə zəngin təcrübəsi olan AZƏRTAC
2016-2019-cu illərdə 100-dən çox agentliyi
birləşdirən Dünya Xəbər Agentlikləri Konqresinə
və Asiya və Sakit Okean Ölkələri Xəbər
Agentlikləri Təşkilatına (OANA) sədrlik edib.
Hazırda AZƏRTAC OANA-da vitse-prezident
olaraq təşkilati işlərdə fəallıq göstərir. Bundan
başqa, agentliyimiz Associated Press, France
Press, Reuters, Press Association, TASS, EFE
də daxil olmaqla, Dünya Xəbər Agentlikləri
Şurasının 13 üzvündən biridir”.
Görüş zamanı UNA-nın inkişafı üçün
fəaliyyət sahələri, sosial mediada nüfuzlu
blogerlərlə əməkdaşlıq, ikitərəfli əlaqələrin
dərinləşdirilməsinə yönələn birgə addımlar
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Azərbaycanlı deputatın Avropada tarixin
tədrisi ilə bağlı fikirləri AŞPA sessiyası
çərçivəsində yazılı şəkildə yayılıb
Olduğundan da təkmil Avropa və dünya qurmağın əsas yollarından
biri də məktəbdən keçir, tədrisə, dərsliyə bağlıdır. 2020-ci ildə 17 üzv
dövlətin Avropada tarix fənninin tədrisi zamanı öyrətmə mexanizmlərinin
uyğunlaşdırılması, uğura imza atmaq üçün müşahidə missiyasında birləşmək
niyyəti çox nəcibdir. “Ortaq Avropa Evi” ideyası bölüşdüyümüz dünyanın
müştərək dəyərlərinin bərqərar olması ilə baş tuta bilər. Tədris sistemində,
konkret olaraq tarix fənninin tədrisində müştərək mexanizmlərin təşəkkülünə
gəlincə, bu, bir neçə mərhələdə gerçəkləşdirilə biləcək ideyadır.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər AŞPA-dakı nümayəndə heyətimizin üzvü Rafael
Hüseynovun qurumun qış sessiyasının 9-cu
seansında “Avropada Tarixin Tədrisi Observatoriyası” adlı məruzənin müzakirəsi ilə bağlı
çıxışında yer alıb. Azərbaycanlı deputatın
çıxışının mətni avropalı parlamentarilərə yazılı
şəkildə təqdim olunub. Cavab mətnində deyilir
ki, tədris çox vacib sahədir və burada hər addım
son dərəcə ehtiyatla atılmalıdır. Bütün ölkələrdə
milli, Avropa və dünya tarixi tədris edilir. Tədris
üçbucaqdır: öyrədən – müəllim, öyrənən –
şagird, tələbə və öyrədilən - fənn və ona aid
dərsliklər. Yekun mərhələyə çatmaq üçün tədris
prosesinin ortaq prinsipləri formalaşdırılmalı,
öyrədən və öyrənənlər tədrisin demokratik,
sərbəst düşüncə, tənqidi və yaradıcı yanaşmadakı müştərək vərdişlərə yiyələnməlidirlər.
Qeyd edilib ki, Avropa təhsil məkanında
ortaq, məzmunu və mahiyyəti ilə bir-birinə yaxın
dərsliklər tərtib etməklə beynəlxalq təşkilatların
onillərlə həyata keçirməyə çalışdığı və heç də
həmişə müvəffəq olmadığı böyük niyyətlərin
daha tez və daha səmərəli şəkildə reallaşdırılmasına töhfə verər.
“Parlament Assambleyasında hələ

2010-cu ilin yanvarın 27-də “Avropa təhsil
şəbəkəsində ümumi dərsliklərdən istifadənin
məqsədəuyğunluğu” adlı 12149 saylı Tövsiyə
üçün məruzə hazırlamışdım. Həmin sənəddə bu
ideyanın reallaşdırılması istiqamətində Avropa Şurasının görə biləcəyi və görməli olduğu
işlərin konturlarını göstərmişdim. Həmin sənədi
hazırladığımız vaxtdan 10 il sonra bu istiqamətə
aparan konkret addımların atılmasına sevinir və
Parlament Assambleyasında ilk əməli tədbirlərlə
bağlı ayrıca məruzənin hazırlanmasından
məmnunluq duyuruq”, - deyə R.Hüseynov
yazıb. Diqqətə çatdırıb ki, tarixin tədrisi ilə
bağlı müzakirə olunan bu layihənin normal
işləyə bilməsi və arzu olunan səmərəliliyə çata
bilməsi üçün əsas şərtlərdən biri onun icrasına
bütün üzv dövlətlərin qoşulmasıdır. Sonrakı
mərhələlərdə layihə daha da genişləndirilməli,
ona cəlb edilən ölkələrin sayı artırılmalıdır.
Çünki ümumi maraqlarla bağlı belə layihələrin
həyata keçirilməsində miqyas böyük və coğrafiya nə qədər geniş olarsa, nəticə də bir o qədər
qənaətbəxş olacaq.
Sonda azərbaycanlı deputat Avropada
tarixin tədrisi ilə bağlı təşəbbüsün uğurla
nəticələnməsini arzulayıb.
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İsrail
İsaak Herzoq Türkiyəyə səfər edəcək
İsrail Prezidenti
İsaak Herzoq
Türkiyəyə səfər
edəcək. Bu barədə
Türkiyə P
 rezidenti
Rəcəb Tayyib
Ərdoğan NTV-yə
müsahibəsində deyib.
“İsraillə təbii qaz daxil
olmaqla, hər mövzuda addım atmağa hazırıq. Prezident
Herzoqun fevralın əvvəlində səfəri gündəmdədir. Bu
səfərlə İsrail-Türkiyə əlaqələrində yeni bir mərhələ başlaya
bilər”, - Ərdoğan qeyd edib.
Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Özbəkistan
Şübhəli bilinən 30 nəfər saxlanılıb

ABŞ və NATO Rusiyanın
təkliflərinə cavab verib

V

aşinqton Rusiyanın təhlükəsizlik təminatı ilə bağlı təklifinə cavab
verib. Cavab məktubunu yanvarın 26-da Rusiya XİN-ə ABŞ-ın
RF-dəki səfiri Con Sallivan çatdırıb və nazir müavini Aleksandr
Qruşkoya təqdim edib. Rusiya XİN dünən sənədi aldığını bəyan edib.
Məlumatı “Lenta.ru” verib.

Məktubun təqdim olunmasından
45 dəqiqə sonra jurnalistlər qarşısına
çıxan ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken
bildirib ki, sənəddə ölkəsinin, müttəfiq və
tərəfdaş ölkələrin Rusiyanın hərəkətləri
ilə bağlı narahatlığı ifadə olunub: “Bununla yanaşı, hamı, o cümlədən Rusiya

üçün təhlükəsizliyi artırmaq sahəsində
təkliflərimizi yazmışıq”.
Diplomat deyib ki, sənəddə Birləmiş
Ştatların əməkdaşlıqla bağlı əvvəllər
səsləndirdiyi mövqe və təkliflər, eləcə
də Moskva ilə təmas nöqtələrini tapmağa imkan verən pozitiv məqamlar əks

olunub. ABŞ diplomatik əməkdaşlığa
hazırdır.
Blinkenin sözlərinə görə, Vaşinqton
sənədi ona görə dərc etmir ki, diplomatiya danışıqların konfidensiallığı zamanı
daha çox uğur qazanır. O, gələn həftə
Rusiya XİN başçısı Sergey Lavrovla
danışıqlar aparmağı planlaşdırdığını da
əlavə edib.
NATO da Rusiyanın təkliflərinə
yazılı cavab verib. Məktub Rusiyanın
Brüsseldəki səfirinə təqdim olunub.
Bu barədə Baş katib Yens Stoltenberq
məlumat verib: “NATO yazılı təkliflərini
Rusiyaya təqdim etdi. Biz bunu Birləmiş
Ştatlarla bərabər etdik”.
Stoltenberq bildirib ki, Şimali Atlantika alyansının cavab məktubu Ukrayna
və onun ətrafındakı vəziyyətə aiddir və
Rusiya gərginliyi aradan qaldırmağa
çağırılır: “Rusiya öz qüvvələrini razılıq
almadan girdiyi Ukraynadan, Gürcüstandan və Moldovadan çıxarmalıdır”.
Onun sözlərinə görə, Ukrayna
sərhədindəki Rusiya qüvvələri yüksək
döyüş hazırlığı vəziyyətindədir:
“Gərginlik artır. Rusiya hərbi qüvvələrini
artırır və biz bu hərbçiləri təkcə Ukrayna
ətrafında deyil, Belarusda da görürük”.
Alyans başçısı hesab edir ki, bu
vəziyyət “şəffaf” hesab edilə bilməz:
“Eyni zamanda, bu, bizi siyasi həllə
nail olmaq üçün daha çox çalışmağa
vadar edir”. Onun fikrincə, bütün tərəflər
münaqişələri həll etmək konstruktiv
dialoq aparmalıdır.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Polşa Belarusla sərhəddə səddin tikintisinə başlayıb

Özbəkistanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti paytaxt
Daşkənddə “Kətibə Təvhid vəl-Cihad” terror təşkilatı
ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən 30 nəfərin saxlanıldığı
barədə məlumat yayıb. İstintaq nəticəsində onların Suriyaya gedərək oradakı silahlılara qouşulmağı planlaşdırdıqları
müəyyənləşib.
Qeyd edək ki, “Kətibə Tövhid vəl-Cihad” Özbəkistan Ali
Məhkəməsinin qərarı ilə 2016-cı ildən terror təşkilatı kimi
tanınıb.
Xəbəri TASS yayıb.

ABŞ

FED-in qərarı

P

olşa hökuməti qanunsuz miqrantların ölkə ərazisinə daxil
olmasının qarşısını almaq
üçün Belarusla sərhəddə səddin
tikintisinə başlayıb. Bu barədə “Euronews” agentliyi məlumat yayıb.
Xəbərdə deylir ki, tikinti işləri eyni
vaxtda 4 ərazidə aparılacaq. Plana
əsasən, səddin uzunluğu 186 kilometr,
hündürlüyü 5,5 metr olacaq. Tikintiyə
təxminən 400 milyon dollar vəsait sərf
ediləcək. Səddin iyunda hazır olacağı gözlənilir. Gələcəkdə onun müasir

müşahidə vasitələri ilə təchiz olunması
planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Belarusun Latviya,
Litva və Polşa ilə sərhədində vəziyyət

2021-ci il noyabrın 8-dən sonra
gərginləşib. Minlərlə miqrant Belarus
tərəfdən Polşa sərhədinə yaxınlaşıb,
bəziləri bu ölkənin ərazisinə keçməyə
cəhd edib. Ötən il ərzində 40 minə
yaxın belə cəhd qeydə alınıb.
Polşa rəsmiləri hesab edirlər ki, ötən
ilin sonlarında bu ölkəyə miqrant axını
Belarus tərəfdən qərəzli şəkildə təşkil
olunub. Rəsmi Minsk bu ittihamları
təkzib edir, əksinə Varşavanı miqrantlara qarşı amansız davranmaqda günahlandırır.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

“Omicron”a qarşı antiviral
dərmanlar da təsirlidir

ABŞ-ın Federal Ehtiyatlar Sistemi (FED) dolların
beynəlxalq bazarlardakı dəyərinə ciddi şəkildə təsir edən
uçot dərəcəsi barədə qərarını açıqlayıb. Qurum ABŞ milli
valyutasının uçot dərəcəsini 0-0,25% səviyyəsində saxlamaq qərarına gəlib. Bununla yanaşı, FED fevralda bazardan aylıq aktivlərin geri alınmasının həcmini 60 milyard
dollardan 30 milyard dollara qədər azaldacağını bildirib.
Qeyd edək ki, FED uzun müddətdir ki, uçot dərəcəsini
sabit saxlayır.
Xəbəri BBC yayıb.

Peru

Fövqəladə vəziyyət elan edilib
Peru hökuməti
cinayətkarlığın
artması səbəbindən
ölkənin paytaxtı
Limada və ona
bitişik Kalyao muxtar
dairəsində 45 gün
müddətinə fövqəladə
vəziyyət rejimi elan
edib. Fövqəladə
vəziyyət rejiminin qüvvədə olduğu dövrdə vətəndaşların
bəzi hüquq və azadlıqları, məsələn, mənzil toxunulmazlığı, sərbəst toplaşmaq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ
məhdudlaşdırılacaq. İctimai təhlükəsizliyə əvvəlki kimi
polis nəzarət etsə də, onlar zəruri hallarda dəstək üçün
orduya müraciət edə biləcəklər.
Xəbəri CNN yayıb.

Y

aponiyalı alimlərin eksperimental araşdırması nəticəsində
məlum olub ki, COVID-19-un müalicəsində istifadə edilən
antiviral dərmanlar həm Omicron, həm də Delta mutasiyasına
qarşı effektivdir.
Tokio Tibb Elmləri İnstitutunun
professoru Kawaoka Yoşihironun
rəhbərlik etdiyi qrup tərəfindən
aparılan araşdırmada, korona
virusunun müalicəsində istifadə
edilən antiviral dərmanların –
Remdesivir və Molnupiravirinin
Delta mutasiya ilə yanaşı Omikron
mutasiyasına qarşı da təsirli olduğu
müəyyən edilib.
Omikron mutasiyasına
yoluxmuş hüceyrələr üzərində bir
sıra dərmanları sınaqdan keçirən
qrup Yaponiyada və bir çox
ölkələrdə istifadə üçün təsdiqlənmiş
Remdesivir və Molnupiravirin
virusa qarşı yayılmasının qarşısını
almaqda Delta mutasiyası ilə yanaşı
Omikronda da eyni səviyyədə
effektivlik göstərdiyini müəyyən
edib. Bununla yanaşı, tədqiqatçılar
Yaponiya Səhiyyə Nazirliyinin
Omikron mutasiyasına yoluxmuş
insanların müalicəsi üçün tövsiyə
etmədiyi antikor kokteyli olan
Ronaprevenin effektivliyini tam

“AzeriLight” markalı neftin
qiyməti bahalaşmaqda davam edir
təsdiq edə bilməyiblər.
Tədqiqatın nəticələri həmçinin
The New England Journal of
Medicine elmi jurnalında dərc
olunub.
Mütəxəssislər, Omikron
mutasiyasının birdən çox genetik
quruluşa malik olması səbəbindən
istifadə edilən dərmanların
effektivliyi ilə bağlı daha çox elmi
araşdırmaların aparılması lazım
olduğuna diqqət çəkiblər.

Futbol üzrə İngiltərə
Premyer Liqasında koronavirusla bağlı tətbiq edilən
qaydalarda dəyişiklik edilib.
Məlumata görə, bundan
sonra bir matçın təxirə salınmasını istəyən komandanın
heyətində azı 4 nəfərdə koronavirus aşkarlanmalıdır. Əks
halda, qarşılaşmalar təxirə salınmayacaq. Bu qayda fevralın 5-dən tətbiq ediləcək.
Xatırladaq ki, İngiltərə Premyer Liqasında koronavirusa
görə 19 qarşılaşma təxirə salınıb və nə zaman keçiriləcəyi
hələ məlum deyil.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Yanvarın 28-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir
yağıntılı olacağı gözlənilir. Gündüz tədricən
kəsiləcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi
əsəcək, gündüz mülayimləşəcək. Gecə 1-3°,
gündüz 5-7°, Bakıda gecə 1-3°, gündüz 5-7°
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək,
nisbi rütubət 75-85 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
arabir qar yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən
yağmursuz keçəcək. Ayr-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər
arabir güclənəcək. Gecə 5-10° şaxta, gündüz
0-5° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında arabir qar yağacağı gözlənilir.
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“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”)
Birjasının məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti
0,89 faiz azalaraq bir bareli 86,52, Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti isə 2,94 faiz
artaraq bir bareli 93,84 dollar olub. Xatırladaq ki,
“AzeriLight” markalı neftin belə qiyməti 2014-cü
ilin oktyabr ayında olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, bəzi neft markalarının
qiymətlərində cüzi azalma müşahidə olsa da
dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti sabitdir. Neftin qiyməti artmaqda davam edəcək.
Xüsusilə OPEC+ dövlətləri neftin qiymətinə daim
ciddi nəzarət edirlər.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

İngiltərə

Premyer Liqada yeni qayda

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətində
təzadlar yaranıb. Londonun “İCE” (“ Inter
Continental Exchange Futures”) Birjasının
məlumatına görə, “Brent” markalı neftin
qiyməti 0,61 faiz azalaraq bir bareli 89,35
dollar olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 5-10°, gündüz 0-5°
şaxta olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, gündüz
tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 5-10°, dağlarda 14-18°,
gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı,
gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz 4-7° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında arabir qar yağacağı, gündüz qərb

rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta,
gündüz 3-6° isti, dağlarda gecə 5-10°, gündüz
0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında bəzi yerlərdə
yağıntılı olacağı, gündüz əksər rayonlarda
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. .
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 0-5° şaxta, gündüz 4-9° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında arabir yağıntılı olacağı,
qar yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, gecə və
səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 4-7°
isti, dağlarda gecə 3-5°, gündüz 0-3° şaxta
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

İsrailin Qüds şəhərinə qar yağıb. Paytaxt Təl-Əvivdə
isə aramsız yağışlar yağır, güclü külək əsir. Həm Qüds
şəhərində, həm də Təl-Əvivdə əlverişsiz hava şəraitinə
görə ictimai nəqliyyatın hərəkəti iflic olub. Məktəblərdə
dərslər dayandırılıb. Qüdsdə yalnız tramvaylar işləyir.

İsrailə
qar yağıb
“RİA Novosti”nin məlumatına görə, İsrailin şimalında
yerləşən dağlıq rayonlara və İordan çayının qərb hissəsinə
də qar yağıb. Digər rayonlarda isə aramsız yağışlar yağır.
Sinoptiklər bildiriblər ki, Aralıq dənizindən və Egey
dənizindən gələn “Elpis”siklonu İsraildə hava şəraitini
əlverişsiz edib. Meteoroloqların proqnozuna görə, soyuq
və əlverişsiz hava şəraiti ölkədə bazar gününə kimi davam
edəcək.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
3361 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına son sutkada 3361 yoluxma faktı qeydə
alınıb, 1132 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 14 nəfər
vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 643 min 509 nəfərin
koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib,
onlardan 620 min 182 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8 min
664 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 14 min 663 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi
ilə əlaqədar 12 min 923, bu günə qədər isə ümumilikdə 6
milyon 107 min 416 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

“Kapital Bank” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
14 mart 2022-ci il saat 11.00-da bankın Bakı şəhəri, Badamdar
qəsəbəsi, Mikayıl Müşfiq küçəsi 2E nömrəli ünvanda yerləşən ofisində
(3-cü mərtəbə, iclas zalı) bankın səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
I. “Kapital Bank” ASC-nin 2021-ci ilin yekunlarına aid maliyyə hesabatlarının təsdiq olunması məsələsi haqqında.
Məruzəçi: Pərvin Məmmədov
II. “Kapital Bank” ASC tərəfindən 2021-ci ilin maliyyə ilinin yekunlarına
əsasən səhmdarlara dividend ödənilməsi məsələsi haqqında.
Məruzəçi: Pərvin Məmmədov
III. “Kapital Bank” ASC-nin Müşahidə Şurasının sədri Cəlal Qasımovun
növbəti dəfə Müşahidə Şurasının üzvü seçilməsi məsələsi haqqında.
Məruzəçi: Yaşar Məmmədov
IV. “Kapital Bank” ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü Kəmalə Nuriyevanın növbəti dəfə Müşahidə Şurasının üzvü seçilməsi məsələsi haqqında.
Məruzəçi: Yaşar Məmmədov
V. “Kapital Bank” ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü Oqtay Həsənovun
növbəti dəfə Müşahidə Şurasının üzvü seçilməsi məsələsi haqqında.
Məruzəçi: Yaşar Məmmədov
VI. “Kapital Bank” ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü Rauf Hacıyevin
növbəti dəfə Müşahidə Şurasının üzvü seçilməsi məsələsi haqqında.
Məruzəçi: Yaşar Məmmədov
VII. “Kapital Bank” ASC-nin nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiq
edilməsi məsələsi haqqında.
Məruzəçi: Yaşar Məmmədov
VIII. “Kapital Bank” ASC-nin Müşahidə Şurasının əsasnaməsinin təsdiq
edilməsi məsələsi haqqında.
Məruzəçi: Yaşar Məmmədov
IX. “Kapital Bank” ASC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağının
əsasnaməsinin yeni redaksiyada təsdiq edilməsi haqqında.
Məruzəçi: Yaşar Məmmədov
X. Digər məsələlər.
Məruzəçi: Yaşar Məmmədov
Səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyi üzrə materiallar barədə
2022-ci il martın 4-dən etibarən aşağıdakı link vasitəsilə məlumat əldə etmək
olar.
https://kapitalbank.az/sehmdarlarin-yigincagi

BİLDİRİŞ
“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu”
publik hüquqi şəxsin tender komissiyası bildirir ki, “Məktəblilərin qida bələdçiləri” layihəsi
sahəsində görüləcək işlərin satın alınması
üçün dərc olunmuş kotirovka sorğusu vaxtının
uzadılması ilə əlaqədar iddiaçının müraciəti
nəzərə alınaraq “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 30.2.
maddəsinə əsasən kotirovka sorğusu təklifinin
son təqdimat vaxtı 1 fevral 2022-ci il saat 15.00a qədər uzadılmışdır.
Zərflərin açılışı vaxtı 2 fevral 2022-ci il saat
15.00-a təyin edilmişdir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbərliyi və kollektivi
Mərkəzin Şirvan Regional Bölməsinin müdiri
Hafis Bağırova qardaşı
RƏHİM ƏLABBAS OĞLUNUN
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
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