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Azərbaycan dünyada sülhün və sabitliyin
təmin olunmasına layiqli töhfələr verir
Qoşulmama Hərəkatı dünyada BMT-dən sonra ikinci ən
böyük beynəlxalq təsisatdır. Hesab edirəm ki, biz səylərimizi
səfərbər edərək potensialı və həmrəyliyi gücləndirməli, vahid
mövqedən çıxış etməliyik. Bilirəm ki, bəzi üzvlər arasında
müəyyən problemlər var. Düşünürəm ki, Qoşulmama Hərəkatı
həmin problemlərin həlli yolunu tapmaq üçün platforma ola
bilər. Həmçinin ölkələrimizin maraqlarının müdafiəsi üçün
platforma rolunu oynaya bilər. Çünki Qoşulmama Hərəkatının
bir çox üzvü oxşar tarix və problemlərə malikdir. Bir çox
hallarda ədalətsizliklə üzləşib və öz milli maraqlarını müdafiə
etməyə çalışır. Biz bunu birlikdə edə bilərik və bunu daha
səmərəli edə bilərik. Biz məhz bunun tərəfdarıyıq.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev dövlət başçısı kimi bütün
fəaliyyəti dövründə ölkəmizin
beynəlxalq aləmdə mövqelərini
möhkəmləndirməyi qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyub, müstəqil
xarici siyasətə üstünlük verərək,
daim geosiyasi reallıqlara uyğun
innovativ təkliflərlə çıxış edib.
Milli dövlətçilik maraqlarının
müdafiəsi zamanı həm ikitərəfli,
həm də çoxtərəfli formatda reallaşdırdığı siyasəti hər zaman
diqqət mərkəzində saxlayıb.
Bu cür müstəqil xarici siyasət
kursunun gerçəkləşdirilməsi ilə
əldə edilən uğurlar isə, hətta dünyada bir-birinə qarşı duran güclər
tərəfindən də müsbət dəyərləndirilib.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan rəhbərinin
xarici siyasətinin əsasını ikitərəfli
münasibətlərdə bərabər hüquq, qarşılıqlı hörmət, bir-birinin daxili işlərinə
qarışmamaq prinsipləri təşkil edib.
Şübhəsiz ki, belə bir xəttə, mövqeyə
əsaslanan müstəqil və qətiyyətli
siyasət beynəlxalq güc mərkəzləri

tərəfindən də yüksək razılıqla
 arşılanıb.
q
Azərbaycan son 18 ildə dünyanın
üzləşdiyi fors-major vəziyyətlərdə belə
yüksək idarəçilik mədəniyyəti nümayiş
etdirib. Məsələn, 2019-cu ilin dekabr
ayından başlanan koronovirus pandemiyasına qarşı ciddi mübarizə aparıb.
Prezident İlham Əliyevin və ölkəmizin
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın bu təhlükəli bəlaya qarşı
mübarizədə həmrəylik, birlik çağırış-

ları diqqət çəkib. Dövlətimizin başçısı
koronavirus pandemiyasının doğurduğu çətinlikləri aradan qaldırmaq
məqsədilə ardıcıl və sistemli addımların atılmasını gerçəkləşdirib.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın
pandemiyaya qarşı mübarizə
tədbirləri bir çox dövlətlər tərəfindən
model olaraq seçilib. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü
ilə 2020-ci ilin 10 aprel tarixində

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası, həmin il mayın 4-də isə Qoşulmama Hərəkatının Təmas qrupu
çərçivəsində COVID-19 pandemiyasına qarşı milli, regional və qlobal
səviyyədə mübarizəyə həsr olunan
video formatda zirvə görüşlərinin
təşkili beynəlxalq səviyyədə xüsusi
dəyərləndirilib.

(ardı 4-cü səhifədə)

“Bayraktar Akıncı” lazer tuşlama
komplektini uğurla sınaqdan keçirib
Qanad açılımı 20 metr, havada üçüş müddəti
24 saatdır. PAU-nın maksimum sürəti 360 km
/ saat, kreyser sürəti isə 240 km / saatdır.
Uçuş xüsusiyyətləri və ölçüləri baxımından “Akıncı” sələfi “Bayraktar TB2”-dən
xeyli üstündür. “Akıncı” ölçülərinə görə
ABŞ-ın kəşfiyyat və zərbə tipli MQ-9 “Reaper” ilə müqayisə oluna bilər. Maksimum
uçuş kütləsinə görə “Akıncı” PUA-sı ABŞ
məhsulunu üstələyir.
“Bayraktar” PUA-ları hazırda 13 ölkəyə Türkiyə, Azərbaycan, Qətər, Ukrayna, Liviya,
Türkmənistan, Mərakeş, Qırğızıstan, Nigeriya, Efiyopya, Pakistan, Tacikistan və Polşaya ixrac edilir. 14 ölkə – Böyük Britaniya,
Səudiyyə Ərəbistanı, Qazaxıstan, BosniyaHerseqovina, Macarıstan, Latviya, Litva, Albaniya, El Salvador, Serbiya, Slovakya, Ekvador
və Uruguay isə “Bayraktar TB2” PUA-larını
əldə etmək üçün Türkiyəyə müraciət ediblər.

“Xalq qəzeti”

Bolqarıstan Azərbaycan qazını
tam həcmdə qəbul etməyə başlayıb
Bolqarıstan KİV-in məlumatında qeyd
olunur ki, ildə bir milyard kubmetr qaz
müqavilə çərçivəsində nəzərdə tutulduğu
kimi Yunanıstan-Bolqarıstan interkonnektoru
ilə deyil, Mea Mesimvriya müvəqqəti tədarük

ÜST meymunçiçəyi ilə
mübarizə üçün təcili
addımların atılmasına çağırır
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST)
hökumətləri meymunçiçəyi xəstəliyinin yayılmasına qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırır.
ÜST-nin Avropa üzrə regional direktoru Hans
Klüge deyib: "Əgər xəstəliyin gedişatını dəyişdirmək
və bunun yayılmasını dayandırmaq istəyiriksə, təcili və
əlaqələndirilmiş tədbirlər görmək lazımdır".
Hans Klüge qeyd edib ki, meymunçiçəyinə yoluxma
hallarının təxminən 90 faizi təşkilatın Avropa regionunun
payına düşür.
Qeyd edək ki, insanda meymunçiçəyi xəstəliyi ilk
dəfə 1970-ci ildə Konqo Demokratik Respublikasında
aşkar olunmuşdur. Sonralar bu xəstəliyə hərdən Mərkəzi
və Qərbi Afrika ölkələrində rast gəlinmişdir.

“Xalq qəzeti”

Bolqarıstan iyulun 1-dən etibarən
Azərbaycan qazını tam həcmdə qəbul
etməyə başlayıb.

məntəqəsi vasitəsilə Bolqarıstana nəql
olunur.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasında tullantıların
idarə edilməsi sisteminin müasir tələblərə uyğun
təşkilinin davam etdirilməsi və bu prosesin
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də mütəşəkkil
qaydada həyata keçirilməsi məqsədilə qərara
alıram:
1. Müəyyən edilsin ki, “Təmiz Şəhər” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti aşağıdakı işləri həyata keçirir:
1.1. Bakı şəhərinin ərazisində əmələ gələn
bərk məişət tullantılarının yerləşdirilməsi və
zərərsizləşdirilməsi, həmçinin Bakı şəhərinin
Qala qəsəbəsinin ərazisində əmələ gələn belə
tullantıların yığılması və daşınması;
1.2. Azərbaycan Respublikasında bərk
məişət tullantılarının yeni idarəetmə mexanizmi yaradılanadək, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə əmələ gələn bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması, yerləşdirilməsi və
zərərsizləşdirilməsi, habelə digər təhlükəsiz bərk
tullantıların yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi;
1.3. Tərtər rayonunda bərk məişət tullantılarının yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti:
2.1. bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən
işlərin həyata keçirilməsinin maliyyələşdirilməsi
üçün cari ilin dövlət büdcəsinin ehtiyat fondundan vəsait ayrılmasını, növbəti illərin dövlət
büdcəsində isə müvafiq vəsaitin nəzərdə tutulmasını təmin etsin;
2.2. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
3. “Məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 avqust tarixli
2983 nömrəli Sərəncamında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008,
№ 8, maddə 750; 2010, № 7, maddə 610; 2014,
№ 5, maddə 477; 2016, № 8, maddə 1384;

2021, № 6 (I kitab), maddə 631, № 9, maddə
1022) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. adında “Məişət tullantıları ilə” sözləri
“Tullantılarla” sözü ilə əvəz edilsin;
3.2. preambula üzrə:
3.2.1. ikinci abzasdan “şəhər” sözü çıxarılsın;
3.2.2. üçüncü abzas üzrə:
1. birinci cümləyə “məişət tullantılarının”
sözlərindən sonra “və digər təhlükəsiz bərk
tullantıların” sözləri əlavə edilsin;
2. ikinci cümləyə “Məişət tullantılarının”
sözlərindən sonra “və digər təhlükəsiz bərk
tullantıların” sözləri əlavə olunsun və həmin
cümlədə “zibilin” sözü “tullantıların” sözü ilə,
“zibilliklərin” sözü “tullantı sahələrinin” sözləri ilə
əvəz edilsin;
3.2.3. dördüncü abzasa “Məişət tullantılarının” sözlərindən sonra “və digər təhlükəsiz
bərk tullantıların” sözləri əlavə edilsin və həmin
abzasdan “şəhərin” sözü çıxarılsın;
3.3. 2-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2. Müəyyən edilsin ki, Cəmiyyət aşağıdakı
işləri həyata keçirir:
2.1. Bakı şəhərinin ərazisində əmələ gələn
bütün bərk məişət tullantılarının yerləşdirilməsi
və zərərsizləşdirilməsi, həmçinin Bakı şəhərinin
Qala qəsəbəsinin ərazisində əmələ gələn belə
tullantıların yığılması və daşınması;
2.2. Azərbaycan Respublikasında bərk
məişət tullantılarının yeni idarəetmə mexanizmi yaradılanadək, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə əmələ gələn bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması, yerləşdirilməsi və
zərərsizləşdirilməsi, habelə digər təhlükəsiz bərk
tullantıların yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi;
2.3. Tərtər rayonunda bərk məişət tullantılarının yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi.”.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 iyul 2022-ci il

Rəcəb Tayyib Ərdoğan:

Türkiyə Silahlı Qüvvələri
dünyanın ən güclüləri sırasındadır
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda Milli Müdafiə
Universitetində çıxışı zamanı bildirib ki, son altı ildə keçirilən əməliyyatların
uğurları Türkiyə Silahlı Qüvvələrini dünyanın ən güclü orduları sırasına daxil
etməyə əsas verir.

Türkiyənin “Baykar” şirkətinin istehsal etdiyi “Bayraktar Akıncı” hücum pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilk dəfə olaraq PUA-dan lazer tuşlama komplektinin
sınaq atışını həyata keçirib.

“Baykar” şirkətindən bildiriblər ki, “LGK”
mərmisi ilə ilk atış uğurla həyata keçirilib və
şərti hədəf tam dəqiqliklə vurulub.
Xatırladaq ki, “Bayraktar Akıncı” zərbə
PUA-ları ötən ilin avqustunda Türkiyə ordusuna təhvil verilib.
Türkiyə müdafiə sənayesi taktiki zərbə
PUA-larından sonra Türkiyə Silahlı Qüvvələri
üçün yeni kəşfiyyat və zərbə funksiyalarına
malik “Bayraktar Akıncı” aparatlarını hazırladı.
Maksimum uçuş kütləsi 4500 kq olan
“Akıncı” 12200 metr hündürlükdə uça bilir.

Tullantıların idarə edilməsi sahəsində
əlavə tədbirlər və “Məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2008-ci il 6 avqust tarixli 2983 nömrəli
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Leyla ƏLIYEVA:
İnsanları sülhə, mədəniyyətə
təşviq etmək nəcib missiyadır
(bax səhifə 5)

Türkiyə Prezidenti deyib: “Biz ordunun
məhkəmləndirilməsi və dünyanın ən güclü ordusuna çevrilməsi istiqamətində addımlarımızı
davam etdirəcəyik”.
R.T.Ərdoğan qeyd edib ki, Türkiyə ordusunun gücü terrorla mübarizə sahəsində, o
cümlədən sərhədyanı əməliyyatlarda da özünü
göstərir: “Terror təhlükəsi tamamilə aradan
qaldırılana qədər terrorizmlə mübarizə davam
edəcək”.
EFES hərbi təlimlərində iştirak edən
ölkələrin sayının ABŞ da daxil olmaqla 39-a çatdığını vurğulayan Türkiyə lideri deyib: "Türkiyə
və onun xalqı dünyanın istənilən yerində
qələbələrə töhfə verməyə hazırdır. Biz bunu
Azərbaycanda və Liviyada nümayiş etdirmişik".
NATO-nun Madriddə keçirilən son sammitinin nəticələrinə toxunan R.T.Ərdoğan
qeyd edib ki, İsveç və Finlandiya öz üzərlərinə
götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsini
gecikdirməyə və ya həyata keçirməməyə çalışsalar, Türkiyə NATO-nun genişlənməsi üzrə ilkin

mövqeyinə qayıdacaq: “Buna heç kimin şübhəsi
olmasın... NATO-ya dəvət Şimali Atlantika Alyansı sıralarına qəbul edilmək anlamına gəlmir”.

“Xalq qəzeti”

“SOCAR Energy Switzerland”
İsveçrənin ən iri enerji şirkətinə çevrilib
Azərbaycanın İsveçrədəki səfiri Fuad İsgəndərov “SOCAR Energy Switzerland” şirkətinin təsis olunmasının 10 illiyinə həsr edilmiş tədbirdə çıxış edib.
Səfir öz “Twitter” səhifəsində qeyd
edib ki, “SOCAR Energy Switzerland”
yarandığı ilk gündən İsveçrənin ən iri enerji
şirkətinə çevrilib: “Həm Azərbaycanın
Berndəki səfirliyi, həm də “SOCAR Energy
Switzerland” 2012-ci ildə fəaliyyətə
başlamasından bəri Azərbaycanla İsveçrə
arasında siyasi və iqtisadi münasibətlərin
inkişafı üçün əməkdaşlıq edir. Bu nəticələrlə
fəxr edirəm”.
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Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı Azərbaycan polisinin xidməti dövlətə
və xalqa sədaqətin nümunəsidir
konfransının iştirakçıları Füzuli və Şuşaya səfər edib

yaxın narkotik vasitə çıxarılıb. Respublikada əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən
cinayətlərin sayı bu gün də əksər dünya
ölkələri ilə müqayisədə xeyli azdır.
O da qeyd olunub ki, pandemiya
səbəbindən yaranmış müəyyən fasilədən
sonra Azərbaycan yenidən beynəlxalq
əhəmiyyətli tədbirlərə ev sahibliyi edir,
aidiyyəti dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə ölkəmizdə, o cümlədən
mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhərində
keçirilən kütləvi və beynəlxalq tədbirlər
zamanı ictimai qayda və təhlükəsizlik
təmin edilib.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında möhtəşəm
qələbəmizlə nəticələnmiş Vətən
müharibəsindən sonra regionda yeni
reallıqların yaranmasına diqqət çəkən
nazir V.Eyvazov “Böyük qayıdış”ın ilk
addımlarının atıldığını, belə bir taleyüklü
dönəmdə polis orqanlarının fəaliyyətinin
də yaranmış vəziyyətə uyğunlaşdırıldığını,
strateji və həyat əhəmiyyətli obyektlərin
mühafizəsinin, bütövlükdə asayişin və
təhlükəsizliyin etibarlı təmin edildiyini
bildirib. Polis və Daxili Qoşunların işğal-

barədə danışıb. Bildirilib ki, şəhərdəki tarixi abidələr və məscidlər Prezident İlham
Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın birbaşa nəzarəti ilə
bərpa olunur. Qonaqlara şəhərdə bərpa
olunmuş tarixi abidələr, tikiləcək yeni binalar barədə ətraflı məlumat verilib.
Səfər zamanı qonaqlar Şuşanın Qala
divarlarını seyr ediblər, Şəhər Meydanı
ətrafında yerləşən Prezidentin Xüsusi
Nümayəndəliyinin binasında aparılan
bərpa işləri ilə tanış olublar. Onlara Şəhər
Meydanı, orada qoyulmuş Azərbaycanın
görkəmli mədəniyyət xadimləri Xurşidbanu
Natəvanın, Bülbülün, Üzeyir Hacıbəylinin
ermənilər tərəfindən güllələnmiş heykəlləri
barədə məlumat verilib.
Şuşa şəhərində gəzinti zamanı qonaqlara ermənilərin tarixi və mədəniyyət
abidələrimizə vurduqları ziyan barədə də

Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransında
iştirak edən nümayəndə heyətlərinin üzvləri iyulun 2-də
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə səfər ediblər.
Qonaqları Milli Məclisin spikeri, Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin sədri Sahibə Qafarova və digər rəsmi şəxslər müşayiət
ediblər.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər
verir ki, Şuşa şəhərinə səfər çərçivəsində
qonaqlar Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına gəliblər. Onlara burada Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə
qısa müddətdə tikilərək istifadəyə verilmiş
Qarabağın “Hava qapısı” adlandırılan
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının texniki
imkanları barədə məlumat verilib.
Sonra qonaqlar Füzulidən Şuşaya yola
düşüblər. Yol boyu onlar Ermənistanın
işğalı dövründə dağıdılmış və viran qoyulmuş kəndləri, yaşayış evlərini öz gözləri
ilə görüblər. Qonaqlara işğal dövründə

Azərbaycanın şəhər və qəsəbələrinin,
məktəblərin, mədəniyyət evlərinin və
abidələrinin, kitabxanaların işğalçı
qüvvələr tərəfindən necə viran edildiyi,
xaraba qaldığı barədə məlumat verilib.
Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin Bakı konfransının iştirakçıları
Şuşaya səfər zamanı yol boyu işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə aparılan quruculuq və abadlıq işlərinin şahidi olublar.
Şuşada parlament nümayəndə
heyətlərinə şəhərin Qala divarları, tarixi,
işğal dövründəki vəziyyəti və bu gün Şuşada aparılan quruculuq və abadlıq işləri

məlumat verilib.
Sonra parlament nümayəndələri Cıdır
düzündə olublar. Bildirilib ki, qəhrəman
əsgərlərimiz böyük şücaət göstərərək sıldırım qayalarla Cıdır düzünə qalxmış, canları və qanları bahasına Şuşanı işğaldan
azad etmişlər. Bu gün Cıdır düzü işğaldan
əvvəl olduğu kimi, möhtəşəm tədbirlərin
keçirilməsi məkanına çevrilib.
Şuşa şəhərinə səfərdə Özbəkistan,
Qırğızıstan, Malayziya, Liviya, Benin,
Bəhreyn, Car, Cibuti, Ekvador, Kamboca,
Qambiya, Mozambik, Namibiya, Nepal,
Uqanda, Venesuela, Yəmən və Suriya parlament nümayəndə heyətlərinin
rəhbərləri, onları müşayiət edən şəxslər,
habelə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının,
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament Assambleyasının və digər
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri
iştirak ediblər.

“Yüksəliş” müsabiqəsinin
yarımfinal mərhələsi davam edir

“Bakı Ekspo Mərkəzi”ndə “Yüksəliş”
müsabiqəsinin yarımfinal mərhələsi davam edir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, iyulun 2-də keçirilən
yarımfinal mərhələsinin açılış mərasimində
çıxış edən idarəçi rəhbərlər “Yüksəliş”
müsabiqəsinin yeni nəsil idarəçilərini, liderlik
müstəvisində proqressiv düşüncə, çevik
idarəçilik bacarıqlarına malik peşəkarları aşkara
çıxarmaqda, onların potensialını lazımi sahələrə
yönləndirməkdə, eyni zamanda, peşəkar
kadrların dəyərləndirilməsi və dəstəklənməsi
baxımından ölkəmiz üçün əhəmiyyətli layihə
olduğunu vurğulayıblar.
Təşkilat Komitəsinin
sədri, Prezident Administrasiyasının Humanitar siyasət,
diaspora, multikulturalizm
və dini məsələlər şöbəsinin
müdiri Fərəh Əliyeva vurğulayıb ki, müsabiqənin bu
mərhələsinədək gəlib çatan iştirakçılar artıq effektiv
idarəçilər olaraq formalaşıb:
“Biz də sizə baxaraq müasir dövrün idarəçiləri kimlər
olmalıdır və onları birləşdirən
əsas xüsusiyyətlər nələrdir
suallarına cavab axtarırıq.
Biz bu müsabiqə vasitəsilə
Azərbaycanın gələcək inkişafına dayaq ola biləcək şəxslərin
axtarışındayıq”.
Əmək və əhalinin sosial
müdafiəsi naziri Sahil Baba-

yev yeni layihələrin və ideyaların ərsəyə gəlməsinin və
həyata keçirilməsinin önəm və
mahiyyətindən söz açıb. O,
kadr inkişafında, ölkəmizdə
istedadlı və intellektual
mütəxəssislərin üzə çıxarılmasında Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
maraqlı olduğunu və “Yüksəliş”
müsabiqəsinin bu sahədəki
rolunu vurğulayıb.
Dövlət İmtahan Mərkəzinin
Direktorlar Şurasının sədri
Məleykə Abbaszadə iştirakçıları öyrənməyə açıq olmağa,
daim özlərini inkişaf etdirməyə
səsləyib. O əlavə edib ki,
peşəkar, savadlı, bacarıqlı
kadrları tapmaq və formalaşdırmaq dövlətin kadr siyasətinin

əsas prioritetlərindəndir. Azad
edilmiş ərazilərdə dövlət
orqanlarının fəaliyyəti bərpa
olunduqdan sonra savadlı
kadrlara, eləcə də dövlət
qulluqçularına ehtiyac daha da
artacaq. Məleykə Abbaszadə
çıxışında şəxsi idarəetmə
təcrübəsindən bəhs edərək, iştirakçılara uğurlu idarəçi olmaq
yolunda tövsiyələrini verib.
Gənclər və idman nazirinin
müavini, İşçi Qrupunun rəhbəri
Fərhad Hacıyev yarımfinal
mərhələsini açıq elan edərək
bildirib: “Bu il ölkəmiz üçün
hər baxımdan önəmli və
əlamətdar bir ildir. Bildiyiniz
kimi, 2022-ci il Prezident İlham
Əliyev tərəfindən Azərbaycan
Respublikasında “Şuşa İli”
elan edildi. İkinci “Yüksəliş”
müsabiqəsinin keçirilməsi də
bu ilə təsadüf edir. Bu fürsətlə
bu gün biz də yeni inkişaf
yoluna qədəm qoymuş 332
namizədlə birgə gələcəyə
yeni və ümidli bir səhifə açırıq.
Prezident İlham Əliyevin neft
kapitalını insan kapitalına
çevirmək siyasətini rəhbər tutaraq “Yüksəliş” müsabiqəsində
kadrların qiymətləndirilməsi
prosesində ən yeni metodologiyalardan, dünya təcrübəsinə
əsaslanan müasir texnikalardan faydalanmışıq. Biz birinci
“Yüksəliş” müsabiqəsinin

sonunda insanlarda yaratdığımız müsbət təəssüratların şahidi olduq. Bizim üçün bu çox
sevindirici hal idi. “Yüksəliş”
müsabiqəsinin insanlarda
yaratdığı müsbət təəssüratlar
həyata keçirdiyimiz layihənin
şəffaflıq və obyektivliyin sübutudur”.
Qeyd edək ki, müsabiqənin
yarımfinal mərhələsində
iştirakçıların mübarizəsi
keyslər üzərindən davam
edir və onların 8 səriştəsi
(strateji düşünmək bacarığı,
nəticələrə yönəlmək bacarığı,
komandada işləmək bacarığı,
kommunikasiya bacarıqları,
dəyişikliklərin və innovasiyaların idarə edilməsi, liderlik,
sosial məsuliyyət və effektivliyin idarə edilməsi) ekspertlər
tərəfindən qiymətləndirilir.
Keyslər müasir dünya
təcrübəsi əsasında və qabaqcıl
format üzərində hazırlanıb,
Azərbaycanın iqtisadiyyatı,
sosial, insan resursları və
yenidənqurma sahələrini ehtiva
edir. Yarımfinal iyulun 3-də
yekunlaşacaq. Bu mərhələni
uğurla keçən iştirakçılar final
mərhələsində öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirəcək.
2022-ci il fevralın 17-dən
qeydiyyatına start verilən
“Yüksəliş” müsabiqəsində iştirak üçün 12 min 299 iştirakçı
müraciət edib. Müsabiqənin
20 qalibini bir il ərzində idarəçi
rəhbərlərdən - iri şirkətlərin
top-menecerlərindən və dövlət
qurumlarının rəhbərlərindən
fərdi karyera məsləhətləri
almaq imkanı, kadr ehtiyatı
bankına daxil edilmə və 20 min
AZN dəyərində pul mükafatı
gözləyir.
“Yüksəliş” müsabiqəsi
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 2019cu il 26 iyul tarixli Sərəncamına
əsasən, intellektual səviyyəsi
və idarəçilik bacarıqları yüksək
olan perspektivli rəhbər
şəxslərin müəyyən edilməsini,
dəstəklənməsini və ölkədə
kadr ehtiyatı bankının yaradılmasını təmin etmək məqsədilə
təsis olunub.

Azərbaycan Polisinin yaranmasının 104-cü ildönümü
münasibətilə daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət
Eyvazov başda olmaqla nazirliyin rəhbər heyəti Fəxri xiyabana
gələrək ulu öndər Heydər Əliyevin abidə kompleksi önünə tər
çiçək dəstələri düzüblər. Görkəmli oftalmoloq alim, akademik
Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi ehtiramla yad edilib.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, sonra
respublikanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş mərd
mübarizlərin uyuduğu Şəhidlər xiyabanı
ziyarət olunub.
İyulun 2-də Daxili İşlər Nazirliyinin
Polis Akademiyasında Azərbaycan Polisi
Gününə və 2021-2022-ci tədris ilinin buraxılışına həsr olunmuş təntənəli mərasim
keçirilib. Respublikanın daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov
tədbirdə iştirak edib.
Əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin, ölkəmizin suverenliyi və
ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidlik zirvəsinə
ucalmış, xidməti borcu yerinə yetirərkən
həlak olmuş polis əməkdaşlarının xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Əlamətdar gün münasibətilə Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin təbriklərini və ən xoş
arzularını şəxsi heyətə çatdıran general-polkovnik Vilayət Eyvazov ötən 104
ildə Azərbaycan Polisinin keçdiyi çətin
sınaqlarla dolu şərəfli və zəngin xidmət
yolu, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə
qazandığı təcrübə, dəyərli ənənələri,
xüsusən ulu öndər Heydər Əliyevin
respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrlərdə
daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinin təşkili,
milli ruha malik vətənpərvər kadrlarla
möhkəmlənməsi istiqamətində görülən
işlərdən danışıb. Nazir Birinci Qarabağ
müharibəsində torpaqlarımızın müdafiəsi

üçün döyüşlərə atılan polisin öz missiyasını mərdliklə yerinə yetirdiyini, müstəqilliyin
yenicə bərpa edildiyi illərdə ölkəmizdə
hökm sürən anarxiyanın ağır nəticələrinin
aradan qaldırılmasında, respublikada daxili sabitliyin təmin edilməsində və hüquq
qaydasının möhkəmləndirilməsində önəmli
xidmətlər göstərdiyini diqqətə çatdırıb.
Bildirib ki, indiyədək qanunla müəyyən
edilmiş vəzifələri yerinə yetirərkən daxili
işlər orqanlarının və Daxili Qoşunların 114
əməkdaşı və hərbi qulluqçusu həlak olub,
2792 nəfər xəsarət alıb.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə görülən
işlərin nəticəsi olaraq müasir maddi-texniki
bazaya, infrastruktura və qabaqcıl texnologiyaya malik daxili işlər orqanlarının
fəaliyyətinin vətəndaş məmnunluğunun
təmin edilməsinə yönəldiyini vurğulayan
general-polkovnik V.Eyvazov şəxsi heyətin
peşə hazırlığının zamanın yeni təhdid
və çağırışlarına cavab verən səviyyəyə
yüksəldiyini və bu sahədə ardıcıl iş aparıldığını qeyd edib.
Bildirib ki, son 19 ildə 23 mindən çox
cinayətkar qrup və dəstə zərərsizləşdirilib,
əllərdə qanunsuz saxlanılan 18 minə
yaxın odlu silah yığılıb və onun tətbiqi
ilə törədilən hüquqazidd əməllərin sayı
xeyli azalıb. Cinayətlərin orta hesabla 84
faizinin açılması təmin olunub, axtarışda
olan 62 mindən çox təqsirləndirilən şəxs
tutulub, qanunsuz dövriyyədən 17 tona

dan azad olunmuş ərazilərdə öz şərəfli
xidmətini böyük əzm və peşəkarlıqla
davam etdirdiyini xüsusi qeyd edən
nazir ölkə başçısının bu peşə bayramı
ərəfəsində 26 əməkdaşı dövlət mükafatları
ilə təltif etdiyini, 4 rəhbər vəzifəli əməkdaşa
ali xüsusi rütbə verildiyini məmnunluqla
xatırladaraq bunun Prezidentin şəxsi
heyətə göstərdiyi ali diqqət və qayğının
növbəti əyani ifadəsi olduğunu, daxili işlər
orqanlarının və Daxili Qoşunların asayişin
və təhlükəsizliyin təmini üzrə fəaliyyətini
yüksək qiymətləndirdiyini, eləcə də respublika ictimaiyyəti tərəfindən təqdir olunduğunu məmnunluq hissi ilə vurğulayıb. Daha
sonra qazanılan uğurlarda Azərbaycan
polisinin müasir dünyagörüşlü yeni nəslini
yetirən Polis Akademiyasının xüsusi rolunu
qeyd edərək məzunları təhsili başa vurmaları münasibətilə təbrik edib.
Daxili işlər naziri Vilayət Eyvazov
təntənəli mərasimin iştirakçıları adından
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevi əmin edib ki, öz andına həmişə sadiq olan və dövlətçiliyin
keşiyində əzmlə dayanan daxili işlər orqanları bundan sonra da Vətənə və xalqa
şərəflə xidmət edəcək, bu yolda qüvvə və
bacarığını əsirgəməyəcək.
Nazir xidməti vəzifələrin icrasında
daxili işlər orqanlarına hər zaman yardımçı
olan, polisin peşə bayramının sevincini
bölüşən vətəndaşlara, daxili işlər orqanlarının veteranlarına, dövlət qurumlarının
rəhbərlərinə və əməkdaşlarına, kütləvi
informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə
təşəkkürünü bildirib.
Daxili işlər naziri Polis Akademiyasını
fərqlənmə ilə bitirmiş məzunlara diplomları
və “polis baş leytenantı” xüsusi rütbələrinin
paqonlarını da təqdim edib.
Təntənəli tədbirin sonunda şəxsi heyət
mətin addımlarla tribunanın qarşısından
keçib.

Müdafiə Nazirliyində xidməti müşavirə keçirilib
İyulun 2-də müdafiə naziri general-polkovnik
Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda
Məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
müşavirədə nazir müavinləri,
qoşun növləri komandanları,
nazirliyin baş idarə, idarə və
xidmət rəisləri iştirak ediblər.
Azad edilmiş ərazilərdə
dislokasiya olunan hərbi
birlik, birləşmə komandirləri
müşavirəyə videobağlantı
vasitəsilə qoşulublar.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
sərəncamı ilə ali hərbi
rütbələrlə təltif olunmuş hərbi
qulluqçuları bir daha təbrik
edən müdafiə naziri onların
göstərilən etimadı doğruldacaqlarına inandığını bildirib.
General-polkovnik
Z.Həsənov Ali Baş Komandanın Kəlbəcər rayonunda hərbi
hissənin açılışında çıxışı zamanı Azərbaycan Ordusunu bir

daha yüksək qiymətləndirdiyini
vurğulayaraq qarşıya qoyulan
yeni vəzifələri layiqincə yerinə
yetirmək, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü müdafiə etmək
və sərhədlərimizi qorumaq
istiqamətində Ordumuzun
üzərinə düşən bütün vəzifələrin
öhdəsindən müvəffəqiyyətlə
gələcəyinə əminliyini ifadə
edib. Müdafiə naziri revanşist qüvvələrin mümkün
təxribatlarının qarşısını almağa
hər an hazır olmaq barədə
müvafiq tapşırıqlar verib.
Müşavirədə AzərbaycanErmənistan dövlət
sərhədindəki və Qarabağ iqtisadi zonasındakı
əməliyyat şəraiti geniş təhlil
edilib, bölmələrin madditexniki və döyüş təminatının
gücləndirilməsi, hərbi qulluqçuların xidməti-döyüş
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi,

həmçinin şəxsi heyətin sayıqlığının artırılması barədə
konkret tapşırıqlar verilib.
Müdafiə naziri yeni yaradılan əməliyyat (komando) hərbi
hissələrinin fəaliyyətini, eləcə
də onların komplektləşməsinin
uğurla icra olunduğunu müsbət
qiymətləndirib. General-polkovnik Z. Həsənov komandoların
döyüş hazırlığına xüsusi diqqət
yetirilməsi barədə müvafiq
göstərişlər verib.
Milli Müdafiə Universitetinin
fəaliyyətinə dair məruzələri
dinləyən nazir elmi potensialdan səmərəli istifadə edərək,
hərb elmində tədqiqatların
keyfiyyət əmsalının artırılmasının, o cümlədən müasir döyüş
əməliyyatlarının elmi yanaşmalarla araşdırılmasının və hərbi
təhsil müəssisələrində yeni
metodlardan istifadə olunmasının əhəmiyyətini vurğulayıb.
Hava temperaturunun
yüksəlməsi ilə əlaqədar şəxsi
heyət arasında istilik və
günvurma hallarının qarşısının alınması məqsədilə

tətbiq edilən xüsusi rejimin
tələblərinə, həmçinin yanğın
və digər təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl olunmasına
nəzarətin vacibliyi qeyd edilib.
General-polkovnik
Z.Həsənov azad edilən
ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrdə qoşun
xidmətinin təşkili, mühəndis
təminatı üzrə zəruri tədbirlərin
davam etdirilməsi, həmçinin
xidməti-döyüş və sosial-məişət
şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə yeni hərbi
infrastrukturun yaradılması
istiqamətində görülən işlərlə
bağlı göstərişlər verib.
Nazir Ali Baş Komandanın
müvafiq sərəncamına əsasən
elektron qaydada bölgüsü
aparılan çağırışçıların müvafiq
bölmələrdə yerləşdirilməsi,
eyni zamanda, müddətli həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması
işlərinin mütəşəkkil qaydada
icra olunması barədə aidiyyəti
şəxslər qarşısında tapşırıqlar
qoyub.
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Əminəm ki, bu sammit Xəzəryanı dövlətlərin qarşısında
duran mühüm ümumi məsələlərin həllinə yönəlmiş səylərin
birləşdirilməsinə şərait yaradacaq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Aşqabad, 29 iyun 2022-ci il
Elə Xəzər dənizi ilə bağlı atılan
bütün addımlar da həm bugünümüzün, həm də sabahın maraqlarını təmin edir və edəcək. Dövlət
başçımızın dediyi kimi, qarşılıqlı
faydalı iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı,
investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, etibarlı və təhlükəsiz kommunikasiyaların qurulması, yüksək rentabelli və ekoloji təmiz texnologiyaların
cəlb edilməsi üçün əlverişli şəraitin
yaradılmasına çalışmaq sahilyanı
dövlətlərin əsas prioritetləri olaraq
qalır və Azərbaycan bu sırada öndə
gedən ölkələrdəndir.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki,
“Xəzər beşliyi”nin Aşqabad Sammiti
Azərbaycanın Avrasiyanın mühüm
nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən
biri olduğunu növbəti dəfə dünya

“Xəzər beşliyi”nin Aşqabad Sammiti
region tarixinə dəyərli səhifə kimi yazıldı
Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının Aşqabadda keçirilən
VI Zirvə toplantısı təkcə hövzə ölkələrində deyil, eləcə də,
ümumilikdə, Avrasiya məkanında böyük məmnunluqla qarşılandı. Çünki bu gün Transxəzər nəqliyyat dəhlizi materikin bütün
ölkələrinin maraq dairəsindədir. Belə ki, Şanxaydan Londona
qədər uzanan Yeni İpək Yolu məhz Xəzərdən keçərək Avropaya
gedir. Yəni Xəzər hövzəsində sülhün, sabitliyin, əmin-amanlığın
bərqərar olunması Avropa və Asiyada hamıya sərf edir.
Ancaq bu zaman başqa bir problem – insanlardan və dövlətlərdən
asılı olmayan təbii proses ortaya çıxır.
Dünya alimləri sübut edirlər ki, Xəzər
dənizindəki çəkilmə prosesi (suyun
səviyyəsinin aşağı düşməsi) hələ
uzun müddət davam edəcək və bunun nəticəsində ağır yük gəmilərinin
hərəkətinə çətinlik yaranacaq. Yəni
bu təbii proses təkcə Xəzəryanı
ölkələri deyil, ümumilikdə, hamını
narahat edən məsələyə çevrilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Aşqabad Sammitində həmin
məsələni xüsusilə qabartdı və problemin aradan qaldırılması istiqamətində
həyata keçiriləcək layihələrdən söz
açdı. Dövlət başçımız qeyd etdi ki,
biz ətraf mühitin bugünkü vəziyyəti ilə
əlaqədar sahilyanı dövlətlərin narahatlığına şərikik: “Bu gün məhdud
tərkibdə görüşdə biz xüsusi narahatlıq doğuran məsələlər, konkret olaraq
Xəzər dənizinin dayazlaşması barədə
həmkarlarımızla fikir mübadiləsi
apardıq. Biz bunu uzun illər boyu
müşahidə edirik və təəssüf ki, dayazlaşma dinamikası narahatlıq doğurur.
Buna görə biz fikir mübadiləsi apardıq
və yəqin ki, nümayəndə heyətlərimiz
belə ekoloji fəlakətin səbəblərinin
aşkar edilməsi və Xəzərin bundan

sonrakı dayazlaşmasının qarşısını almağa yönəlmiş tədbirlərin
müəyyənləşdirilməsi üçün xüsusi
ekspert qruplarının yaradılması işini
davam etdirəcəklər”.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan
təkcə bu məsələdə deyil, həm də,
Xəzər dənizinin ekoloji problemlərinin
həlli üçün əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır. Dövlət
başçımız xatırlatdı ki, Xəzərin bioloji
su ehtiyatlarının qorunub saxlanması və səmərəli istifadəsi üzrə
komissiya çərçivəsində Xəzəryanı
dövlətlərin uğurlu qarşılıqlı fəaliyyəti
davam edir: “Bu ilin sonunda Bakıda
“Xəzər dənizinin dənizətrafı mühitinin
mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyası tərəflərinin VI konfransının
keçirilməsi nəzərdə tutulub”.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan
ölkələrimizin Xəzərdə qarşılıqlı
fəaliyyətinə böyük əhəmiyyət verir.
Xəzər dənizinin hüquqi statusuna
dair 2018-ci ildə Aktauda imzalanmış
Konvensiya tarixi əhəmiyyət kəsb
edir. Çoxillik iş nəticəsində imzalanmış bu sənəd Xəzərin hüquqi
statusunu müəyyən edib. Konvensiyanın tezliklə qüvvəyə minməsi
dövlətlərimizin bundan sonrakı
hərtərəfli qarşılıqlı fəaliyyətinə və

əməkdaşlığına yönəlmiş daha təsirli
tədbirlər görülməsi üçün möhkəm
hüquqi zəmin yaradacaq.
Ulu öndər Heydər Əliyev xatırladırdı ki, hansısa sahilyanı ölkə
Xəzərin heç bir problemini təkbaşına
həll etmək iqtidarında deyil. Bunun
üçün sahilyanı ölkələrin hamısının
elmi nəticələrə əsaslanan səyləri
birləşdirilməli, istənilən məsələni sahilyanı ölkələr birlikdə həll etməlidirlər.
Prezident İlham Əliyevin dediyi
kimi, bu məqsədlə həyata keçirilən
tədbirlər nəticəsində Xəzəryanı
dövlətlərin əməkdaşlığının müqaviləhüquqi bazası möhkəmlənir. Yəni
təhlükəsizlik, hidrometeorologiya,
nəqliyyat, suyun bioloji ehtiyatlarının
qorunub saxlanması və səmərəli
istifadəsi, fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan
qaldırılması sahələrində, habelə
qarşılıqlı maraq doğuran başqa
sahələrdə sazişlər imzalanıb və
qüvvəyə minib.
Təbii ki, sahilyanı ölkələrin qarşılıqlı fəaliyyətinin əsasını bütün
tərəflərin mənafelərinin nəzərə
alınması, Xəzəryanı dövlətlərin
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə,
müstəqilliyinə hörmət və bir-birinin
daxili işlərinə qarışmamaq təşkil edir.
Bu isə XXI əsrin ikinci onilliyində yaranan beynəlxalq proseslər fonunda
olduqca önəmli məsələdir. İndi zaman
dövlətlərdən və dövlət başçılarından
daha çevik reaksiyalar, qətiyyətli
addımlar və kəsərli qərarlar qəbul
etmək kimi keyfiyyətləri tələb edir.
Sevindirici haldır ki, Azərbaycanın bu
istiqamətdəki fəaliyyəti dövlətimizin
və xalqımızın maraqlarını tamamilə
təmin edir.

ictimaiyyərinin diqqətinə çatdırdı.
Dövlət başçımız sammitin tribunasından vurğuladı ki, ölkəmiz Şərq–Qərb
və Şimal–Cənub beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərinin inkişafında mühüm rol
oynayır: “Biz Transxəzər beynəlxalq
nəqliyyat marşrutunun səmərəli
istifadəsinə səy göstəririk. Bu marşrut Xəzəryanı dövlətlərin nəqliyyat
potensialından maksimum dərəcədə
istifadə etməyə imkan verəcək və
nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına dair yeni layihələrin həyata
keçirilməsinə şərait yaradacaq”.
Aşqabad Sammitinin daha bir
əhəmiyyəti isə Qazaxıstan Prezidenti
Kasım-Jomart Tokayevin zirvə görüşünün tribunasından səsləndirdiyi
“Qazaxıstanın ət və süd məhsullarının
ixracını artırmaq potensialı var” fikri
idi. Belə ki, qardaş ölkənin prezidenti qarşılıqlı ticarəti artırmaq üçün
Xəzərdə qida qovşağı yaratmağı təklif
etdi: “Dövlətlərimiz arasında ticarət
əlaqələrini gücləndirmək üçün müasir
logistika infrastrukturunu ardıcıl
şəkildə inkişaf etdirmək lazımdır. Ona
görə də biz minimal xərclə qarşılıqlı ticarəti artıracaq Xəzər ərzaq
mərkəzini yaratmağı təklif edirik”.
Tək bu deyil, Aşqabad sammitində
sahilyanı ölkələrin rəhbərləri Xəzərin
sülh, sabitlik, əmin-amanlıq və qarşılıqlı maraqları təmin edən əməkdaşlıq
dənizinə çevrilməsi üçün təklif,
təşəbbüs və rəylərini dilə gətirdilər.
Məhz ona görə də qətiyyətlə deyə
bilərik ki, “Xəzər beşliyi”nin Aşqabad
Sammiti region tarixinə dəyərli səhifə
kimi yazıldı.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin Bakı Konfransı
Azərbaycanın beynəlxalq həmrəyliyə
verdiyi növbəti töhfədir

A

zərbaycanın dövlət müstəqilliyini elan etdiyi ilk illərdə yaranmış siyasi və
iqtisadi hərc-mərclik qlobal arenanın siyasi subyekti kimi ölkəmizin sərbəst
fəaliyyətinə maneələr yaradırdı. Ümummili lider Heydər Əliyevin xilaskar
rəhbər kimi dövlət müstəqilliyimizi yox olmaqdan xilas etmək missiyası sonrakı
mərhələdə dövlət quruculuğu strategiyası ilə davam etdirildi.

Ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident
İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu daxili və xarici
siyasətin nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikası son 18 ildə nəinki müstəqil dövlət kimi
beynəlxalq mövqeyini formalaşdırdı, həm də
mənsub olduğu regionda liderliyi ələ alaraq,
bütövlükdə, dünya siyasi proseslərində söz
sahibinə çevrildi. Məhz Prezident İlham Əliyevin
məqsədyönlü və qətiyyətli xarici siyasət kursu
sayəsində bu gün Azərbaycan Respublikası Türk Dünyası və İslam ölkələri arasında
mötəbər status qazanmış, ABŞ və Avropa Birliyinin Şərqdə ən etibarlı strateji müttəfiqlərindən
birinə çevrilmişdir.
Qarşıdurmalar və konfliktlərlə müşahidə
olunan müasir dünya düzənində Azərbaycanın
ədalətli və sülhpərvər mövqe tutması dövlətimizin
nüfuzuna xüsusilə müsbət təsir göstərir. Bu
baxımdan Qoşulmama Hərəkatı ölkəmizin xarici
siyasətində mühüm mövqe tutur. Xüsusilə qeyd
etmək lazımdır ki, Prezident İlham Əliyevin
müstəsna fəaliyyəti və təşəbbüskar siyasəti
nəticəsində Qoşulmama Hərəkatı beynəlxalq
münasibətlərin vacib ünvanına çevrilmişdir. Məhz
bu səbəbdəndir ki, qurumun bir çox tədbirlərinə
Bakı evsahibliyi edir.
Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin Bakı konfransı da bu baxımdan
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 40-dan çox
ölkənin nümayəndəsinin qatıldığı konfransın
mövzusunun “Dünyada sülhün və dayanıqlı
inkişafın təşfiqində milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi” formatında müəyyən
edilməsi də təsadüfi deyil. Müharibələr və siyasi
konfliktlərlə zəngin olan müasir siyasi düzəndə
Bakının dünyaya sülh və inkişaf mesajı verməsi
xüsusi bir hadisədir.
Beynəlxalq məclisi iştirakı ilə şərəfləndirən
və dərin məzmunlu çıxışı ilə müzakirələrə yön
verən Azərbaycan lideri İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatını Birləşmiş Millətlər Təşkilatından
sonra dünyanın ikinci ən böyük beynəlxalq
təsisatı adlandıraraq, qurumun Parlament
şəbəkəsinın yaradılmasının ölkəmizin irəli sürdüyü və fəal dəstək qazanan yeganə təşəbbüs
olmadığını diqqətə çatdırdı. Prezident gələn ay
Bakıda keçiriləcək növbəti bir tədbirin–gənclər
şəbəkəsinin anonsunu verdi. Göründüyü kimi,
ölkəmiz Qoşulmama Hərəkatı ailəsinə 2011-ci
ildə qoşulmasına baxmayaraq və fəaliyyəti
ilə Azərbaycan bu qurumda ilk günlərdən
həmrəylik, qarşılıqlı dəstək təşəbbüsləri ilə
çıxış edib və Bandunq prinsiplərinin təşviqinə
töhfəsini verməyə çalışıb.
Prezident İlham Əliyev konfransda
Azərbaycanın ötən dövrdə Qoşulmama
Hərəkatının bütün təşəbbüslərinə fəal şəkildə

cəlb olunmasının məntiqi nəticəsi olaraq
ölkəmizin bu nüfuzlu quruma sədrlik etmək üçün
namizədliyinin yekdil şəkildə dəstəklənərək
qəbul edildiyini mənmumluqla xatırladı. Bundan
başqa, dövlətimizin başçısı 120 ölkənin yekdil
qərarı ilə Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına
2023-ci ilin sonuna kimi sədrliyinin uzadılmasını ölkəmizə əlavə bir etimad və fəaliyyətimizə
verilən yüksək qiymət kimi dəyərləndirdi.
Azərbaycanın 30 ildən bəri təcavüzkar
Ermənistanın işğalına məruz qaldığını, 2020-ci
ilin payızında apardığı Vətən müharibəsində
haqlı tərəf kimi ədaləti və eyni zamanda,
beynəlxalq hüququ bərpa etdiyini söyləyən
dövlətimizin başçısı təəssüflə qeyd etdi ki, bəzi
ölkələlər həmin zaman Azərbaycana qarşı qarayaxma, böhtan kampaniyasına başladılar.
Prezident daha sonra qeyd etdi ki, bütün bunlar azmış kimi, bəzi ölkələr işğalçıya
qarşı mübarizəmizə mane olmaq məqsədilə
bu məsələni BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası
səviyyəsinə çıxarmağa cəhd etdi. Lakin həmin
vaxt Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
olan, Qoşulmama Hərəkatında təmsil olunan
dostlarımız bizə qarşı ittihamı blokladılar və
bununla da ermənipərəst qlobal qüvvələrin
Azərbaycana qarşı hücumuna mane oldular.
Azərbaycan Prezidenti xalqımızın Qoşulmama
Hərəkatının bu ədalətli və qətiyyətli mövqeyini
heç vaxt unutmayacağını məmnunluqla bəyan
etdi və bu tarixi həmrəyliyə görə minnətdarlığını
ifadə etdi.
Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsi mürəkkəb və qaynar münaqişələrin
məngənəsində boğulan dünyamızda sülhün,
həmrəyliyin, ümumi tərəqqinin üstün gəlməsi
uğrunda mübarizədə fəal müzakirələr və
məqbul qərarlar qəbul edilməsi üçün səmərəli
bir platformadır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
konfransda bildirdiyi kimi: “Bu gün, zənnimcə,
Qoşulmama Hərəkatının tarixində vacib bir
tədbir keçirilir. Burada - Bakıda biz Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsini yaradırıq.
Həmrəylik və qarşılıqlı dəstəyin gücləndirilməsi
istiqamətində əlavə bir addım olan
Azərbaycanın bu təşəbbüsünü dəstəklədiyinə
görə Qoşulmama Hərəkatına üzv olan
dövlətlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Əminəm
ki, parlament şəbəkəmiz təkcə ölkələrimiz
arasında həmrəyliyə töhfə verməyəcək, eyni zamanda, dünyanın müxtəlif parlament təşkilatları
ilə sıx iş münasibətləri quracaq”.
Bu günə və sabaha yönəlik fəaliyyəti ilə
bəşəri ümidlər doğuran bu təsisatın Azərbaycan
dövlətinin təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlməsi və ilk
addımını Bakıda atması ölkəmizin beynəlxalq
nüfuzunun növbəti parlaq göstəricisidir. Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı
Konfransı həm qurumun, həm də ölkəmizin
siyasi həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Konfrans iştirakçılarının Şuşaya səfəri
isə Azərbaycanın haqq davasına və ərazi
bütövlüyümüzə vacib beynəlxalq dəstəkdir.
Belə mötəbər tədbirin ölkəmizdə keçirilməsi
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun göstəricisi
olmaqla yanaşı, rəsmi Bakının sülhə,
təhlükəsizliyə, çağdaş əməkdaşlığa verdiyi
töhfəsidir.

Rəşad MAHMUDOV,
Milli Məclisin deputatı,
YAP İdarə Heyətinin üzvü

Zamanın çağırışı belədir: Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır!

2020-ci ilin payızında Azərbaycan xalqının işğalçı Ermənistan
üzərində parlaq qələbəsindən sonra Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar
yarandı. Məhz bu reallıqlar nəzərə alınaraq, Azərbaycan və Rusiya
prezidentləri və Ermənistanın baş naziri Üçtərəfli Bəyanat imzaladılar.
Bugünkü mövzumuz bu mühüm sənədin 9-cu maddəsi ilə bağlıdır.
Belə ki, həmin bəyanata uyğun olaraq, bölgədəki bütün iqtisadi və
nəqliyyat əlaqələri bərpa olunmalıdır.
Bu nəqliyyat layihələri arasında
region üçün ən böyük əhəmiyyət
kəsb edəni Zəngəzur dəhlizidir. Bu
dəhliz Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını
birləşdirən yeni nəqliyyat layihəsidir.
Bu layihənin həyata keçirilməsi
bölgəyə sülh, sabitlik, inkişaf və
tərəqqi gətirəcək. Sivil dünya da
bunun fərqindədir və Zəngəzur
dəhlizinin mümkün qədər tez
açılaraq fəaliyyət göstərməsi üçün
dəstəyini əsirgəmir.
Hər birimiz yaxşı xatırlayırıq ki, 2021-ci il iyunun 15-də
Azərbaycan və Türkiyə respublikalarının prezidentləri İlham
Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan
“Şuşa Bəyannaməsi”nin imzalanma mərasimindən sonra
mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış
ediblər. Dövlətimizin başçısı deyib:
“Bəyannamədə Zəngəzur dəhlizinin
açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr
öz əksini tapmışdır. Bu da İkinci
Qarabağ savaşından sonra yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin
nəticəsidir. Bu gün biz Türkiyəni və
Azərbaycanı dəmir yolu ilə, avtomobil yolu ilə birləşdirəcək Zəngəzur
dəhlizi haqqında nəinki danışırıq,
bu dəhlizi əməli işlərlə yaradırıq.
Müttəfiqlik haqqında imzalanmış
Birgə Bəyannamədə bu məsələnin

əks olunması böyük məna daşıyır”.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan da öz bəyanatında
Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizi
layihəsini çox əhəmiyyətli hesab
edərək, onu dəstəkləyib. Qardaş ölkənin rəhbəri sözügedən
layihənin həyata keçirilməsi ilə
Şərqdən Qərbə hər kəsin istifadə
edə biləcəyi yeni bir ortaq dəhliz
açılacağını, bunun çox böyük
əhəmiyyət kəsb edəcəyini bildirib. “Şuşa Bəyannaməsi”ndə
Zəngəzur dəhlizinin davamı kimi
Naxçıvan–Qars dəmir yolunun
tikintisinin də Azərbaycanla Türkiyə
arasında nəqliyyat-kommunikasiya
əlaqələrinin intensivləşməsinə
mühüm töhfə verəcəyi öz ifadəsini
tapıb.
Ümumiyyətlə, Zəngəzur
dəhlizi layihəsi təkcə Naxçıvanla Azərbaycanın digər bölgələri
arasında nəqliyyat imkanlarının
açılmasına deyil, bütövlükdə Xəzər
və Aralıq dənizi hövzələrinin, daha
geniş mənada isə Cənub-Şərqi
və Mərkəzi Asiya ilə Avropanın
əlaqələndirilməsinə müsbət təsir
göstərəcək.
Zəngəzur dəhlizinin açılması
Cənubi Qafqazdan keçən marşrutlar sisteminin fəaliyyətini daha da
canlandıracaq. Dəhliz, həmçinin

Azərbaycan və İran Culfası arasında
dəmiryol xəttinin açılışına və İranın
dəmir yollarına çıxış əldə etməyə
imkan verəcək. Bununla bərabər,
Zəngəzur dəhlizi təkcə dəmir yolları deyil, həm də avtomobil yolları
sisteminə malik olacaq. Deməli, bu
dəhlizin yaradılması həm də avtomobil əlaqəsinin açılmasına imkan
yaradacaq.
Hazırda Türkiyədən yüklər
Azərbaycana Gürcüstan və İran
vasitəsilə tranzit yolu ilə çatdırılır. Bu
maşrutun yaradılması Türkiyədən
Azərbaycana və əks istiqamətdə
malların birbaşa tədarükünü
asanlaşdıracaq. Beləliklə, daha bir
kommunikasiya xətti türk dünyası
coğrafiyasında, eləcə də Asiya və
Avropa arasında əlaqələrin daha
sürətli və asan olmasına şərait
yaradacaq.
Göründüyü kimi, artıq bölgədə
yeni nəqliyyat və infrastruktur
xəritəsi formalaşmasına başlanılıb. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan
müstəqillik əldə etdikdən indiyədək
Asiya və Avropanı birləşdirən
yüksək əhəmiyyətli nəqliyyat
dəhlizləri yaradıb. Məhz ölkəmizin
təşəbbüsü ilə reallaşdırılan ŞimalCənub, Şərq-Qərb və Cənub-Şimal
nəqliyyat dəhlizləri qitələrarası
daşınmaların həyata keçirilməsini
gerçəkləşdirib. Bu nəqliyyat
dəhlizləri istifadəyə verildiyi vaxtdan tarixi İpək yolunun bərpasında
mühüm önəm daşıyıb.
Bütün bunlar onu deməyə əsas
verir ki, Zəngəzur dəhlizinin reallaşması və ölkəmizin təqdim etdiyi
digər tranzit nəqliyyat dəhlizləri dün-

yanın nəqliyyat xəritəsini yenidən
formalaşdıracaq. Başqa sözlə, yeni
yaranacaq nəqliyyat infrastrukturu
beynəlxalq status qazanmaqla,
Asiya və Sakit okean hövzəsi
ölkələrinin də istifadə edə biləcəyi
marşuruta çevriləcək.
Milli Məclisin deputatı Vüqar
İskəndərov hesab edir ki, Zəngəzur
dəhlizinin açılması ölkəmiz üçün
yeni fürsətlər ortaya çıxaracaq.
Eyni zamanda, Azərbaycan öz
ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə də dəmir
yolu ilə birləşəcək. Bundan başqa, Azərbaycan tələb edir ki,
Ermənistanın nəzarəti altında olan
Qərbi Zəngəzur ərazisində, Mehri bölgəsində avtomobil yolu da
çəkilsin. Çünki Zəngəzur dəhlizinin
tam fəaliyyəti üçün həm dəmir yolu,
həm də avtomobil yolu olmalıdır.
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili
Mərkəzinin baş məsləhətçisi Vasif
Hüseynov isə vurğuladı ki, Zəngəzur
dəhlizi digər region ölkələri,
Ermənistan, Rusiya və İran üçün
də əlavə imkanlar yaradır. O bu
barədə fikirlərinin inkişaf etdirərək
sonra bunları dedi: “Ermənistan
Azərbaycan ərazisi vasitəsilə həm
Rusiyaya, həm də İrana daha stabil
çıxış imkanı əldə edir. Bu şəraitin
yaradılması bölgədə ölkələr arasında əlaqələrin intensivləşməsinə və
əməkdaşlıq mühitinin yaradılmasına
imkan verir. Bunun nəticəsidir ki,
müharibədən sonra təklif olunan “3+3” formatında regional
əməkdaşlıq platformasının potensialı yüksək qiymətləndirilir. Zəngəzur
dəhlizi bu format üçün nüvə rolunu

oynayır. Bölgədəki ölkələri coğrafi
olaraq birləşdirən bu dəhliz onlar
arasında siyasi yaxınlaşma üçün
yeni imkan pəncərəsi açır”.
Zəngəzur dəhlizinin açılmasında
maraqlı tərəflərdən biri də Avropa
İttifaqıdır. Məlumdur ki, bu il mayın 22-də Brüsseldə Azərbaycan
Prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti və Ermənistanın baş naziri
arasında görüş keçirilib. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev bu il mayın 23-də Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğana zəng edərək bu
görüş barədə ona məlumat verib.
Prezident İlham Əliyev görüş
zamanı Ermənistan və Azərbaycan
arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması, bu xüsusda Azərbaycan
tərəfindən beynəlxalq hüquqa
əsaslanan beş prinsipin təqdim
olunması, iki ölkə arasında
münasibətlərin normallaşdırılması,
nəqliyyat dəhlizlərinin açılması, sərhədlərin delimitasiyası ilə
bağlı müzakirə olunan məsələlərə
toxunub. Azərbaycan Prezidenti
üçtərəfli görüşün nəticəsini müsbət
qiymətləndirdiyini bildirib.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan üçtərəfli görüş
barədə verilən məlumata görə
minnətdarlığını ifadə edib və bu
görüşdə əldə olunan müsbət
nəticələri yüksək qiymətləndirib.
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
bölgədə sülhün tezliklə əldə
edilməsinin önəmini vurğulayıblar.
Rusiya hökuməti də Üçtərəfli
Bəyanatın bütün müddəalarının,
o cümlədən 9-cu maddənin icra

olunmasının lehinə çıxış edir. Bu
günlərdə bu ölkənin nüfuzlu “İzvestiya” qəzetində Zəngəzur dəhlizinin
açılmasının əhəmiyyəti barədə
analitik məqalə dərc edilib. Yazıda
qeyd olunur ki, Rusiya hökuməti
Ermənistan və Azərbaycana
Zəngəzur magistral yolunun razılaşdırılmasına kömək edib. Nəşr bunu
yüksək vəzifəli mənbəyə istinadən
yayımlayıb.
“Azərbaycan və Ermənistan
hələ ötən ilin payızında Naxçıvana
dəmir yolu dəhlizi barədə razılığa gəliblər. İrəvanda magistral
yolda uzun fasilə verdik. Lakin baş
nazir müavinlərinin iyunun 3-də
keçirilən son iclasında 6 kilometrlik
çatışmayan hissə istisna olmaqla,
gələcək yolun marşrutunu razılaşdıra bildilər. Orada dağlar var
və Rusiyanın “Avtodor” şirkəti ora
mütəxəssislər göndərir ki, sadə
mühəndis həllini tapsınlar”, – deyə
mənbə izah edib.
Təssüf ki, Ermənistandakı bir
çox revanşist qüvvələr Zəngəzur
dəhlizinin reallaşması əleyhinə
çıxış edirlər. Onlar qəsdən,

bilərəkdən yenidən ölkəni uçuruma, məhvə sürükləmək istəyirlər.
Revanşist qüvvələrin niyyətləri
bəllidir. Onlar nəyin bahasına
olursa-olsun, yenidən hakimiyyətə
gələrək ölkəni və xalqı talan etmək
arzusundadırlar.
Burada təəssüf doğuran həm
də hazırkı Ermənistan iqtidarının bu
məsələ ilə bağlı tez-tez mövqeyini
dəyişməsi, heç bir əsası olmayan
populist fikirlər səsləndirməsi,
bütövlükdə, sülhün və sabitliyin
bərqərar olunmasına zərər vurmasıdır. Bütün bunlar isə bir daha rəsmi
İrəvanın səbatsız, prinsipsiz siyasət
yürütdüyünü nümayiş etdirir.
Prezident İlham Əliyev dəfələrlə
qeyd edib ki, Ermənistan istəsə
də, istəməsə də, biz Zəngəzur
dəhlizini açacağıq, yəni Naxçıvanla Azərbaycan arasında nəqliyyat
əlaqəsi mütləq qurulacaq. Bəli,
Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır, Bu,
əlahəzrət Zamanın çağırışı və
tələbidir!

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan dünyada sülhün və sabitliyin P
təmin olunmasına layiqli töhfələr verir

rezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş rayonlara səfərləri
mütəmadi xarakter alıb. Bugünlərdə Kəlbəcər və Laçın rayonlarına
reallaşan növbəti səfər çərçivəsində yeni müəssisələrin təməlqoyma,
həmçinin Kəlbəcər rayonunda hərbi hissənin açılış mərasimləri keçirildi. Milli
Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru Elman Nəsirovla
söhbətimiz bu barədədir:

Xalqımız gələcəyinə inamla baxır

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Qoşulmama Hərəkatının bu dəhşətli
xəstəliklə mübarizəyə həsr olunan
zirvə görüşündə Prezident İlham
Əliyevin COVİD-19 pandemiyasına
qarşı mübarizədə beynəlxalq səylərin
birləşdirilməsi məqsədilə BMT Baş
Məclisinin xüsusi sessiyasının
keçirilməsi təşəbbüsü üzv dövlətlər
tərəfindən razılıqla qarşılanıb. Nəticədə
dekabrın 3-də Nyu-Yorkda BMT
Baş Assambleyasının koronavirus
xəstəliyi – COVID-19 ilə mübarizəyə
həsr edilən xüsusi sessiyası keçirilib.
BMT Baş Məclisinin sayca 31-ci xüsusi
sessiyasında həm milli səviyyədə, həm
də Qoşulmama Hərəkatı adından çıxış
edən dövlətimizin başçısı Azərbaycanın
pandemiyaya qarşı mübarizə prosesinə
müxtəlif səviyyələrdə töhfə verdiyini
diqqətə yönəldərək, məlum təşəbbüsə
qarşı çıxış edən yeganə dövlətin yenə
də destruktiv davranışı ilə özünü artıq
dünyada mənfur əməllər sahibi kimi
tanıdan Ermənistan olduğunu bildirib.
Azərbaycanın ötən illər ərzində
yürütdüyü bu cür siyasət ölkəmizə dost
ölkələrin sayının getdikcə artması ilə
nəticələndi. Bunun məntiqi nəticəsi
İkinci Qarabağ müharibəsinin gedişində
özünü qabarıq büruzə verdi. Belə ki,
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
və Ermənistan arasında müharibənin
başlanmasından bir müddət sonra
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında
bəzi dövlətlər Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı qeyri-obyektiv,
qərəzli mövqeyi əks etdirən bəyanatın
qəbuluna nail olmaq istəyərkən, məhz
bir sıra tərəfdaşlarımız, o cümlədən
Azərbaycanın sədrlik etdiyi Qoşulmama
Hərəkatına üzv ölkələr tərəfindən
bunun qarşısı alındı. Prezident İlham
Əliyev iyunun 30-da Heydər Əliyev
Mərkəzində Qoşulmama Hərəkatı
Parlament Şəbəkəsinin “Dünyada
sülhün və dayanıqlı inkişafın
təşviqində milli parlamentlərin rolunun
gücləndirilməsi” mövzusuna həsr
olunan Bakı konfransındakı çıxışında
Hərəkata üzv dövlətlər tərəfindən
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
suverenliyinin daim dəstəklənməsini
yüksək qiymətləndirərək, təşkilatın
Vətən müharibəsində tutduğu mövqe ilə
bağlı dedi: “Bəzi ölkələr bizim bu haqq
işimizi BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası
səviyyəsinə çıxarmağa cəhd etdi. Lakin
həmin vaxt Təhlükəsizlik Şurasının
qeyri-daimi üzvü olan, Qoşulmama
Hərəkatında təmsil olunan dostlarımız
anti-Azərbaycan mahiyyətli bəyanatı
blokladılar. Azərbaycana qarşı ittihamı
blokladılar və bununla da ermənipərəst
qlobal qüvvələrin Azərbaycana qarşı
hücumuna mane oldular. Biz bu
həmrəyliyə görə sizə minnətdarıq”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında daha
sonra bildirdi ki, Azərbaycan həmişə
regional mövzular və qlobal məsələlərlə
bağlı öz mövqeyini nümayiş etdiririb
və əlbəttə ki, Qoşulmama Hərəkatının
sədri olaraq ədalətsizliyə, beynəlxalq
hüququn pozulmasına, müxtəlif
münaqişələrə qarşı sərgilənən selektiv
yanaşmaya, habelə ayrı-seçkiliyə
qarşı mübarizə aparıb. Qoşulmama
Hərəkatının hər bir üzv dövləti də bu
istiqamətlərdə böyük dəstək göstərib.
Üzv ölkələr tərəfindən Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyin Azərbaycana
verilməsini və sonra onun uzadılması
ilə bağlı yekdil qərarı da məhz bu
amil- ölkəmizin sülhpərvər siyasətinə
bəslənilən münasibət şərtləndirib.
Dövlətimizin başçısı Qoşulmama
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı
konfransındakı çıxışında mühüm bir
məqama da toxunaraq, vurğuladı ki,
Azərbaycan Vətən müharibəsində
qazandığı parlaq qələbə ilə münaqişəyə
son qoydu, ədalət və beynəlxalq
hüququ bərpa etdi. Ölkə rəhbərinin
söylədiyi kimi, bu haqlı mövqe, reallıq
təsadüfi deyildi. Azərbaycan İkinci
Qarabağ müharibəsindən əvvəl
olduğu kimi, döyüşlər getdiyi vaxtda
da öz konstitusion hüquqları, həmçinin
BMT-nin Nizamnaməsi, Helsinki
Yekun Aktı çərçivəsində mübarizə

aparırdı, öz əbədi-əzəli torpağı
uğrunda işğalçıya qarşı vuruşurdu və
yeni reallıq yaradırdı. Bu, fakt idi və
bu həqiqət, necə deyərlər, dünyanın
gözü qarşısında baş verirdi. Təbii
ki, beynəlxalq ictimaiyyət, dünya
gücləri, eləcə də nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən də bu reallıq qəbul
edilirdi. Bu, bir tərəfdən Azərbaycanın
Vətən müharibəsindəki haqlı, ədalətli
mövqeyinin, digər tərəfdən isə
Azərbaycan Prezidentinin yürütdüyü
yorulmaz xarici siyasətinin məntiqi
nəticəsi idi.
Azərbaycan Ordusu İkinci
Qarabağ müharibəsini ədalətlə,
beynəlxalq hüququn prinsiplərinə
uyğun, beynəlxalq humanitar
normaları pozmadan apardı, daim
ləyaqət nümayiş etdirdi. Amma
Ermənistan nəinki döyüşlərdə, hətta
işğal dövründə bunun əksini sərgilədi,
yaşayış sahələrini, maddi-mədəni
nümunələri, infrastrukturu dağıtdı.
Prezident İlham Əliyev sözügedən
konfransdakı çıxışında bu barədə
dedi: “Azərbaycan dünyada ən böyük
ədalətsizliklə üzləşmiş ölkələrdən biri
idi. Ərazimizin 20 faizinin Ermənistan
tərəfindən işğal edilməsi etnik
təmizləmə ilə nəticələndi. Bir milyon
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün
vəziyyətinə düşdü. Bizim tarixi və dini
irsimiz erməni işğalçıları tərəfindən yer
üzündən silinib. Bu gün azad olunmuş
ərazilərə səfər edənlər bu barbarlığın
və vandalizmin şahidi ola bilərlər.
Məscidlərimizin təhqiri, mədəni və dini
abidələrimizin dağıdılması – bunlar
faktlardır və bunu heç kəs görməzdən
gələ bilməz. Ermənipərəst qüvvələr nə
qədər də bunu görməzdən gəlməyə
çalışsalar da, buna müvəffəq ola
bilmirlər. Çünki artıq minlərlə, bəlkə
on minlərlə insan, o cümlədən xarici
qonaqlar, siyasətçilər, parlament
sədrləri və üzvləri, jurnalistlər,
ekspertlər və sıravi insanlar azad
edilmiş ərazilərə səfər ediblər”.
Azərbaycan İkinci Qarabağ
müharibəsini tarixi zəfərlə başa vuraraq
hazırda regionda yeni reallıqlar yaradıb.
Eyni zamanda, Vətən savaşından
əvvəlki dövrdə ölkəmizə Ermənistanın
qələbəsi gerçəkliyini qəbul etdirməyə
çağıran bəzi beynəlxalq təşkilatlar və
dövlətlər tərəfindən də bu yeni reallıqla
barışılıb. Bir sözlə, artıq beynəlxalq
aləmdə Azərbaycanın yaratdığı yeni
reallığı çoxları qəbul edib. Bu, vəziyyəti,
əlbəttə, Azərbaycan liderinin apardığı
uğurlu xarici siyasət şərtləndirib.
Dövlətimizin başçısı bununla bağlı
çıxışlarının birində deyib: “Biz öz
konstitusion hüquqlarımız çərçivəsində,

BMT-nin Nizamnaməsi, Helsinki Yekun
Aktı çərçivəsində yeni reallıq yaratmışıq
və hamı bu reallıqla hesablaşmalıdır.
Bu, asan məsələ deyildi… Bu, daimi
iş idi. Nəticədə bu gün beynəlxalq
təşkilatlar – BMT, Qoşulmama Hərəkatı,
ATƏT, Avropa İttifaqı, MDB tərəfindən
bu reallıq tamamilə qəbul edilib. Biz
bunu həm formal mənada, həm də
xalis ünsiyyətdə görürük. Üstəlik,
mən beynəlxalq strukturların çoxsaylı
rəhbərləri və dövlət başçıları ilə əlaqədə
olarkən müşahidə edirəm, indi biz
öz haqq işimizə qat-qat artıq dəstək
görürük”.
Lakin Ermənistan bu gerçəkliklə
barışmaq istəmir, müxtəlif bəhanələrlə
sülh sazişini imzalamaqdan yayınır,
əsassız “status” iddiaları ilə çıxış edir,
ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini
canlandırmağa cəhdlər göstərir.
Azərbaycan Prezidenti vaxtaşırı
Minsk qrupunun münaqişə dövründəki
fəaliyyətsizliyinə toxunub. Ölkə rəhbəri
ATƏT-dən mandat alan bu təsisatın 28
il ərzində heç bir əməli iş görmədiyini,
buna görə də Azərbaycanın Qarabağ
münaqişəsini həll etdikdən sonra
artıq bu təsisatın fəaliyyətinə ehtiyac
qalmadığını bildirib. Dövlətimizin
başçısı xüsusilə Rusiya-Ukrayna
müharibəsindən sonra Minsk qrupunun
üç həmsədrinin bir araya gəlməsi
mümkünsüzlüyünün hamının anladığını
da diqqətə çatdırıb.
Ümumiyyətlə, Ermənistanın
yaratdığı münaqişənin nizamlanması
üçün 24 mart 1992-ci il tarixdə
təsis olunan ATƏT-n Minsk Qrupu
fəaliyyəti ərzində məsələnin həllinə
yox, dondurulmasına çalışıb və
bununla da uzun bir zaman ərzində
aparılan danışıqlar nəticəsiz qalıb.
Həm işğalçıya, həm də işğala məruz
qalan tərəfə eyni münasibət bəslənilib
və beynəlxalq qətnamələr kağız
üzərində saxlanılıb. Məsuliyyətli ölkə
olaraq Azərbaycan daim beynəlxalq
hüquqa sadiqliyini nümayiş etdirərək,
münaqişənin danışıqlar vasitəsilə
həllinə çalışıb. Cəzasızlıqdan
yararlanan Ermənistan isə daha da irəli
gedərək, Azərbaycanı yeni torpaqlar
uğrunda yeni müharibə ilə hədələyərək,
dövlət sərhədi və keçmiş təmas xətti
boyu hərbi təxribatlara əl atmaqdan
belə çəkinməyib.
Prezident İlham Əliyevin
konfransdakı çıxışında vurğuladığı kimi,
bu gün Azərbaycanın münaqişəni həll
etməsindən, işğala son qoymasından,
özünün ərazi bütövlüyünü hərbisiyasi yollarla bərpa etməsindən
sonra Minsk qrupuna ehtiyac yoxdur.
Buna baxmayaraq, təəssüflər olsun

Azərbaycan mühüm nəqliyyat və enerji
layihələrinin qovuşduğu məkandır
Bu günlərdə Aşqabadda Xəzəryanı Ölkələrin Dövlət
Başçılarının VI Zirvə Toplantısı keçirilib. Bu tədbir regionda
sülhün və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, dövlətlər və xalqlar
arasında siyasi, iqtisadi, humanitar əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsi üçün böyük önəm kəsb edir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Aşqabad sammitində iştirak edərək
parlaq, dərin məzmunlu çıxış edib.
Dövlətimizin başçısı çıxışında ölkəmizin
son illər böyük bir coğrafi ərazidə
mühüm nəqliyyat mərkəzinə çevrilməsi
fikrini xüsusi vurğulayaraq deyibdir:
“Azərbaycan Avrasiyanın mühüm
nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən
biridir. Ölkəmiz Şərq-Qərb və
Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərinin inkişafında mühüm rol
oynayır. Azərbaycan Transxəzər

beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun
səmərəli istifadəsinə səy göstərir.
Bu marşrut Xəzəryanı dövlətlərin
nəqliyyat potensialından maksimum
dərəcədə istifadə etməyə imkan
verəcək və nəqliyyat infrastrukturunun
inkişafına dair yeni layihələrin həyata
keçirilməsinə şərait yaradacaq”.
Məlum olduğu kimi, iri nəqliyyat
və enerji layihələri regionların sürətli
inkişafı və tərəqqisi üçün geniş imkanlar açır. Azərbaycan dövləti ən
yüksək səviyyədə bu prosesi təqdir

edir, dəstəkləyir və inkişaf etdirir.
Fəxrlə bildirmək istərdim ki, rəsmi Bakı
son illər bir çox regonal layihələrin
təşəbbüsçüsü olubdur. Nəticədə,
Azərbaycan faktiki olaraq bir çox
iri nəqliyyat və enerji layihələrinin
mərkəzinə çevrilib.
Xəzəryanı dövlətlərin Xəzər dənizini
sabitlik, sülh, əməkdaşlıq regionuna

ki, Ermənistan və digərləri onu
həyata qaytarmağa çalışır. Lakin bu,
mümkünsüzdür. “O, artıq ölüb. İşğaldan
əziyyət çəkmiş ölkə kimi biz bunu açıq
şəkildə bəyan edirik. Düşünürəm ki,
ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı hər hansı
spekulyasiya nəinki qeyri-məhsuldardır,
eyni zamanda, regionda mümkün
sülhün bərqərar olması üçün dağıdıcı
təsirə malikdir”, – deyə dövlətimizin
başçısı söyləyib.
Bəli, Ermənistanın 30 ilə
yaxın bir müddətdə torpaqlarımızı
işğalda saxlaması bu dövlətin etdiyi
hərəkətlərə beynəlxalq təşkilatlar,
dünya göcləri tərəfindən laqeyd
münasibətin nəticəsi idi. Dövlətimizin
başçısı işğal illəri dövründə müxtəlif
beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edərkən,
dünya güclərini, nüfuzlu beynəlxalq
qurumları Ermənistana qarşı
sanksiyaların tətbiqinə çağıraraq,
problemin dinc həllinin yeganə yolunu
bunda gördüyünü deyirdi. Yalnız
bu yolun səmərəli olacağını, işğalçı
ölkənin iqtisadiyyatına sarsıdıcı təsir
göstərəcəyini vurğulayırdı. Dövlətimizin
başçısın qeyd etdiyi kimi, əfsuslar olsun
ki, heç bir sanksiya tətbiq edilmədi
və əksinə, Ermənistan Azərbaycanla
müqayisədə bəzi ermənipərəst
siyasətçilərdən daha çox dəstək alırdı.
Göründüyü kimi, Minsk
qrupunun, habelə Ermənistanın digər
havadarlarının fəaliyyətlərində yeganə
məqsəd münaqişəni dondurmaq və
torpaqlarımızı əbədi işğal altında
saxlamaq idi. Azərbaycan 44 günlük
Vətən müharibəsində həmin ədalətsiz
siyasətə son qoydu, güc və siyasi
müdriklik sayəsində torpaqlarımızı
azad etdi, eyni zamanda, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin
kobud pozulması və onlara məhəl
qoyulmaması kimi halları aradan
qaldırdı.
Prezident İlham Əliyev çıxışında
məhz bu məqamı xüsusi vurğulayaraq,
belə bir narahatlığın BMT və onun
Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində
islahatların aparılması məsələsini
gündəmə gətirdiyini qeyd etdi.
“Çünki qətnamələr icra edilmirsə,
onları qəbul etməyin nə mənası
var. Biz islahatların tərəfdarıyıq və
hesab edirəm ki, bu, Qoşulmama
Hərəkatının dövlət və hökumət başçıları
səviyyəsində müzakirə olunmalı
və BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinin siyasi üstünlük əsasında
icra edilməsinə son qoyulmalıdır”, -deyə
dövlətimizin başçısı çıxışında bildirdi.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
çevirməsi istiqamətində atdığı addımlar
təqdir olunmağa layiqdir. Regionun bugünkü və gələcək tərəqqisinə hesablanmış bu siyasət bölgə xalqlarının rifahına
müsbət təsir göstərəcək. Xalqlar sülh,
əmin-amanlıq içində yaşayacaqlar.
Bundan yaxşı nə ola bilər?!
Azərbaycan Prezidenti
türkmənistanlı həmkarı ilə görüşündə
vurğulayıb ki, Aşqabad Zirvə Toplantısı
təhlükəsizlik, ekologiya, su ehtiyatları istiqamətləri üzrə əməkdaşlığın
möhkəmlənməsi işinə mühüm töhfə
verəcək. Xəzərin əsrlər boyu yaxın
dost və qonşu kimi yaşamış xalqlarımızı birləşdirən dəniz olduğunu deyən
Prezident İlham Əliyev regionumuzda
gələcək təhlükəsiz inkişafın təmin
ediləcəyinə əminliyini ifadə edib və bu
işdə Xəzəryanı dövlətlərin böyük rolunu
vurğulayıb.
Bəli, bu gün Prezident İlham
Əliyevin müdrik liderliyilə Azərbaycan
regionda inkişaf və tərəqqinin lokomotivi rolunda çıxış edir. Qonşu dövlətlər,
bütövlükdə, dünya birliyi Bakının bu
istiqamətdəki təşəbbüslərini alqışlayır
və dəstəkləyirlər.

Anatoli RAFAİLOV,
Milli Məclisin deputatı

– Prezident İlham Əliyevin Kəlbəcər və
Laçın rayonlarına səfəri bir daha təsdiqlədi
ki, dövlət başçımızın işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizə səfərləri həmişə diqqət
mərkəzində olur. Möhtərəm Prezidentimiz
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə səfərləri
zamanı mühüm əhəmiyyətli müəssisələrin
açılış, həmçinin digərlərinin təməlqoyma
mərasimlərində iştirak edir, tapşırıq və
tövsiyələrini verir. Prezidentin ictimaiyyət
nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşlərdə
səsləndirdiyi strateji əhəmiyyətli fikirlər, həm
Ermənistana, həm də onun havadarlarına
ciddi mesajdır. Dövlət başçımızın iyunun
26-da – Silahlı Qüvvələr Günündə Kəlbəcər
rayonuna səfəri çərçivəsində komando hərbi
hissəsinə döyüş bayrağının verilməsinə
həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki çıxışı
zamanı müharibəyəqədərki, müharibə və
postmüharibə dövrünün bir sıra mühüm
məsələlərinə toxunaraq, strateji əhəmiyyətli
fikirlər səsləndirdi. Bu səfər xüsusilə, iki
mühüm məqam baxımından əlahiddə məna və
əhəmiyyət kəsb etdi.
Birincisi, bu səfər Silahlı Qüvvəllər Günündə
baş tutdu. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
yaradılmasının104-cü ildönümü günündə
gerçəkləşmişdir. İkincisi, Kəlbəcərdə yüksək
döyüş qabiliyyətli komando hərbi hissəsinin
açılması ilə yadda qalmışdır. Xatırladaq ki,
birinci analoji komando hərbi hissəsi ötən
il dekabrın 24-də Hadrutda açılmışdır. Bu,
o deməkdir ki, ordu quruculuğu məsələləri
postmüharibə dövrü reallığında da özünün
prioritetliyini qoruyub saxlamaqdadır. Bu da
səbəbsiz deyildir, çünki beynəlxalq hüququn
norma və prinsipləri işləmir. “Güclüsən,
haqlısan” prinsipi beynəlxalq siyasətdə
dominantlıq təşkil edir. Bu baxımdan Prezident
İlham Əliyevin “Bu gün dünyada güc amili
ön plandadır. Beynəlxalq hüququn norma və
prinsipləri işləmir, beynəlxalq təşkilatlar faktiki
olaraq fəaliyyəti formal şəkildə davam etdirirlər.
Haqq-ədalət bizim tərəfimizdə idi, beynəlxalq
hüquq bizim tərəfimizdə idi, bizim torpaqlar
işğal altında idi. Ancaq işğalçıya heç kim
“Azərbaycan torpaqlarından çıx!” deməmişdir,“–
fikirləri gerçəkliyi ifadə edir və real həyatda tam
təsdiqini tapır.
– İkinci Qarabağ müharibəsi də
təsdiqlədi ki, məhz güc faktoru tarixi Zəfərin
əldə edilməsində müstəsna rol oynadı.
– Bu fikirlə tamamilə razıyam. Cənab
Prezidentin vurğuladığı kimi, bunun üçün də, ilk
növbədə, güc topladıq və iqtisadi müstəqilliyə
nail olduq. Nəticədə güclü ordu formalaşdı.
Əgər 2004-cü ildə müdafiə xərclərimiz 135
milyon dollar təşkil edirdisə, 2022-ci ilin
büdcəsində bu göstərici 2,7 milyard dollar
müəyyən edilmişdir. Cari ilin ilk 5 ayının artan
iqtisadi göstəriciləri fonunda büdcəyə yenidən
baxılması zərurəti yaranmışdır və yeni büdcə
zərfində anoloji göstərici 5084759665 manata
yüksəlmişdir. Bu reallıq Ermənistandakı
revanşist qüvvələrə ciddi ismarıcdır. İkinci
Qarabağ müharibəsindən dərs almalı, nəticə
çıxarmalıdırlar. Əks halda, tarixi Qələbəmizin
rəmzi olan “dəmir yumruq” yerindədir. Bunu
heç zaman unutmasınlar. Bu xüsusda cənab
Prezident Ermənistan iqtidarına və revanşist
qüvvələrə bir daha xəbərdarlıq etdi: “Onlar
bəyan edirdilər ki, Azərbaycan öz torpaqlarını
heç vaxt silahlı yollarla ala bilməz. Çünki
həm qurulmuş istehkamlar, həm 30 il ərzində
mühəndislik işlərinin aparılması, həm də ki, bu
bölgənin coğrafiyası onlar üçün çox əlverişli idi.
Biz bu mifi də dağıtdıq və göstərdik ki, güclü
iradə olan yerdə, xalq-iqtidar birliyi olan yerdə,
hərbçilərin vətənpərvərliyi olan yerdə heç kim
bizim qabağımızda dura bilməz. Əgər yenə də
Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırsa,
bilməlidirlər ki, onları nələr gözləyir”.
Möhtərəm Prezidentimiz xüsusi olaraq
vurğuladı ki, Vətən müharibəsində Qələbənin
əldə edilməsi heç bir halda təsadüfi olmayıb,
bir sıra vacib amillərin vəhdəti sayəsində əldə
edilib: “Biz bütün dünyaya göstərdik ki, həm
ruhən, həm fiziki cəhətdən, həm peşəkarlıq,
həm döyüş qabiliyyəti, həm də Vətənə olan
sevgi və məhəbbət nöqteyi-nəzərindən böyük
xalqıq. Ona görə vətənpərvərlik, nizamintizam, iqtisadi güc, siyasi mövqelər və əlbəttə
ki, Silahlı Qüvvələrimizin müasir silahlarla
təchiz edilməsi-bütün bu amillərin vəhdəti
İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini
şərtləndirdi.”
Hərbçilərimizin müharibədə göstərdiyi
qəhrəmanlıq, hərbi taktika bu gün də
beynəlxalq aləmdə yüksək qiymətləndirilir.
Şuşanın azad edilməsində hərbçilərimizin
hazırladıqları və istifadə etdikləri hərbi taktika
dünya hərb tarixində yenilik kimi qəbul edilib
və tanınmış hərbi məktəblərdə öyrənilir. Bu
zəfərin müəlliflərindən bəhs edərkən cənab
Prezident gənclərin rolunu xüsusi olaraq qeyd
etdi: ” Bu gün Azərbaycan gəncləri vətənpərvər
gənclərdir, Vətənə bağlıdır və Vətən
müharibəsi bunu bütün dünyaya göstərdi. Bizi
Qələbəyə aparan ən başlıca amil milli ruh,
ləyaqət, Vətənə sevgi idi və bunu gənc nəslin
nümayəndələri, müstəqillik dövründə yetişən
gənclər etdilər. Öz canlarını fəda edərək,
ölümə gedərək bunu etdilər. Əziz şəhidlərimizin
xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq”.
Həqiqətən də, qalib ordunun mütləq
əksəriyyətini gənclər təşkil edir və onlar Vətənin
azadlığı naminə canlarını fəda etməklə, Ali
Baş Komandanın qeyd etdiyi kimi, “həm
tarix qarşısında, həm əcdadlarımızın ruhu
qarşısında, həm də gələcək nəsillər qarşısında
tarixi missiyanı icra etmişlər.
– Hazırda işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa-quruculuq

işləri aparılır. Bu barədə də fikirlərinizi
bilmək maraqlı olardı.
– İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurun bərpası və yenidən qurulması
prosesi sürətlə həyata keçirilməkdədir. Dövlət
başçımız və Birinci xanım mütəmadi olaraq
həmin ərazilərə səfərlər edir, görülmüş işlərlə
yerində tanış olurlar. Möhtərəm Prezidentimizin
bugünlərdə Kəlbəcər və Laçın rayonlarına
səfərləri bu həqiqəti bir daha təsdiqlədi. Bu,
bir həqiqətdir ki, postmüharibə dövrünün ən
mühüm məsələsi azad edilmiş torpaqlara
soydaşlarımızın tarixi qayıdışını təmin etməkdir.
Bu istiqamətdə ciddi işlər görülür. Siyasi
iradə, iqtisadi güc, maliyyə imkanları, insan
resursları və beynəlxalq tərəfdaşların varlığı
bu strateji vəzifənin uğurlu icrasını təmin edə
biləcək mühüm amillərdir. Bu komponentlər
sırasında maliyyə imkanları məsələsinə
xüsusi olaraq toxunaraq, qeyd edək ki, son
iki il ərzində sözügedən vəzifənin icrası üçün
dövlət büdcəsindən 4,4 milyard manat vəsait
ayrılmışdır. Yeri gəlmişkən, onu da vurğulayaq
ki, cari ilin son beş ayının uğurlu iqtisadi
nəticələrinin bilavasitə təsiri altında dövlət
büdcəsində profisit qeydə alınmışdır və bu
reallığa adekvat olaraq, işğaldan azad olunan
ərazilərin bərpası işinə cari il üçün əlavə olaraq
470 milyon manat (cəmi 2 milyard 670 min
manat) vəsaitin ayrılması planlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyevin Kəlbəcər və
Laçın rayonlarına səfərləri bir daha əyani
olaraq sübut etdi ki, qarşıya qoyulan hədəflərə
çatmaq yolunda intensiv işlər getməkdədir.
Bütün infrastruktur layihələr uğurla icra olunur.
Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, keçən il
4 su elektrik stansiyası istifadəyə verilmişdir.
Bu il isə 5 su elektrik stansiyasının istifadəyə
verilməsi təmin ediləcəkdir. Həmin 4 stansiya
artıq işləyir, ümumi enerji gücümüzü artırır
və bərpaolunan enerji növlərinin həcminin
artırılmasına xidmət göstərir. Cənab Prezident
dedi: “Yollar çəkilir. Kəlbəcər və Laçın
rayonlarında 10-dan çox tunel inşa edilir.
Təsəvvür edin, 10-dan çox tunel. Onların
arasında ən böyük tunelin uzunluğu təxminən
12 kilometrdir. Biz bu tuneli Murov dağının
altından çəkirik ki, buraya gediş-gəliş rahat
olsun. Bu, həm mülki əhali üçün, həm hərbçilər
üçün, həm də müdafiə nöqteyi-nəzərdən
lazımdır. Hazırda bütövlükdə 10-dan çox tunel
tikilir və gələcəkdə bu tunellərin sayı daha da
çox ola bilər”.
Kəlbəcər şəhərinin baş planı, habelə
Kəlbəcər rayonunun inkişafı ilə bağlı
konsepsiya artıq hazırdır. Baş plana əsasən,
Zəngilan şəhəri və rayonu təbiətə sıx
inteqrasiya olunmalı, park-şəhərə çevrilməlidir.
Eyni məntiqlə, Kəlbəcərin bərpası işləri geniş
vüsət alıb. Prezident İlham Əliyev iyunun 26-da
Kəlbəcərdə “İstisu” sanatoriyasının,“İstisu”
mineral su zavodunun, Kəlbəcər Rəqəmsal
İdarəetmə Mərkəzinin, habelə İşğal və Zəfər
muzeyləri kompleksinin təməlini qoymuşdur.
Laçın rayonunda da bərpa-quruculuq işləri
getdikcə sürətləndirilir. Bu rayonda həyata
keçirilən strateji əhəmiyyətli layihə, heç
şübhəsiz, beynəlxalq hava limanının tikintisidir.
2024-cü ildə hava limanının istifadəyə verilməsi
planlaşdırılır. Nəticədə bölgənin turizm
mərkəzinə çevrilməsi reallaşacaqdır.
Görülən işlərin miqyası olduqca genişdir.
Prezident İlham Əliyevin təbirincə desək, biz
hərtərəfli iş görürük - həm infrastruktur işləri,
xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları,
mədəniyyət obyektləri, məscidlərimizin bərpası,
muzeylər, hava limanları, dəmir yolları, tunellər.
Cəmi bir il yarım ərzində görülən bütün işləri
sadalamaq mümkün deyil. Bu onu göstərir ki,
biz bu torpaqların sahibləriyik. Bu torpaqlar
30 il ermənilərin əlində idi. Nə qoyub getdilər?
Xarabaxana, viran qoyulmuş şəhərlər, kəndlər!
Dəfələrlə demişəm, hər dəfə də bu dağıntıları
görəndə bir daha deyəcəyəm: Elə bil ki, burada
vəhşi qəbilə yaşayıb. Burada ondan da eybəcər
işlər görülüb - ancaq dağıtmaq, sökmək,
yandırmaq. Bu qədər nifrət, bu qədər qeyriinsani hərəkət, görəsən, haradan qaynaqlanır?
Bunu gərək psixoloqlar, yaxud psixiatrlar bizə
desinlər. Çünki normal adam bu əməllərə əl
atmaz.
Bir sözlə, Ermənistanın işğalı dövründə
tamamilə dağıdılmış və viran qoyulmuş 10 min
kvadrat kilometrlik ərazidə yeni həyat qurulur.
Bu torpaqların əzəli və əbədi sahibləri böyük
şövqlə qurmaq və yaratmaqla məşğuldurlar.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur torpaqlarında
gedən nəhəng quruculuq işləri xalqımızının
böyüklüyünün göstəricidir. O xalqımızın
ki, tam etibar etdiyi rəhbəri – Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müdrik
siyasəti sayəsində sabitlik, əmin-amanlıq və
təhlükəsizlik şəraitində yaşayır, yaradır və
gələcəyinə inamla baxır. Uca zirvələrə aparan
gələcəyinə...

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”
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Leyla ƏLIYEVA: İnsanları sülhə,
mədəniyyətə təşviq etmək nəcib missiyadır
G

ünəş öz işığını, istisini təmənnasız olaraq dünyaya yaydığı
kimi, Allahın sevimli bəndələri olan insanlar da daim ətrafa
nur saçır və bu missiyanın daşıyıcıları olmaları ilə fəxr edir,
qürur duyurlar. Tanınmış ictimai xadim, Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti, şair, “Bakı” jurnalının təsisçisi və baş redaktoru,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər forumunun mədəniyyətlərarası
dialoqunun baş koordinatoru, Rusiyadakı Azərbaycanlı Gənclər
Təşkilatının(AMOR) sədri, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinin Himayəçilik Şurasının üzvü, Ətraf Mühitin Mühafizəsi
Naminə Beynəlxalq Dialoq İctimai Birliyinin (IDEA) təsisçisi və sədri
Leyla Əliyevanın işıqlı aurası var, bütün həyatı insanlara yaxşılıq
etmək amalı üzərində köklənib.

Ötən il Leyla xanımın təşəbbüsü ilə
Moskva Dövlət Universitetinin Nəbatat
bağına xarıbülbül qələmləri verilib. Bu
vətənpərvərlik addımı İkinci Qarabağ
müharibəsində böyük zəfər qazanmış
Azərbaycan xalqının dünyaya sülh mesajı
idi. Moskvada gül açan qələmlər millimənəvi dəyərlərimizə sahiblik hissimizi,
əslində, yalnız Şuşada bitən nadir
çiçəklərin, səmimi istək olarsa, hətta uzaq
şimal şəhərində də bitə biləcəyi anlamını
ifadə edir.
Bakıdakı 160 nömrəli tam orta məktəbi
bitirdikdən sonra Avropa Biznes Məktəbinə
(ESB) daxil olan Leyla Əliyeva kiçik
bacısı Arzu Əliyeva ilə birlikdə İsveçrə
və Böyük Britaniyada oxuyub. 20062008-ci illərdə Rusiyada Moskva Dövlət
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun
politologiya fakültəsində dünya siyasəti
üzrə magistr təhsili alıb. Onun ictimai
fəaliyyəti çoxşaxəlidir. Bir neçə il əvvəl
aclıqla mübarizə, ərzaq təhlükəsizliyinin
təmin olunması, kənd təsərrüfatı, meşə
və balıqçılıq təsərrüfatının səmərəliyinin
artırılması, sağlam ərzaq sistemlərinin
yaradılması kimi məqsədlərə nail
olunmasında verdiyi töhfəyə görə BMT-nin
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının
(FAO) xoşməramlı səfiri adına layiq
görülüb. Leyla xanımın təşəbbüsləri ilə
reallaşan insanpərvər tədbirlər ilk növbədə,
bəşəriyyətə, sülhə, əməkdaşlığa xidməti ilə
seçilir. Özü bu barədə deyir ki, əgər fayda
verə biləcək bir iş görməyə imkan varsa,
mən həmin imkandan məmnuniyyətlə
istifadə edirəm.
Yaşlı nəsil yaxşı xatırlayır ki, Leyla
xanım hələ kiçik yaşlarından babası – ulu
öndər Heydər Əliyevlə bərabər, dövlət
himayəsində olan kimsəsiz uşaqların
şənliklərində iştirak edir, onlarla birlikdə
əylənir, uğurlarına sevinirdi. Genetik
xeyirxahlıq missiyası bu gün daha geniş
aspektdə davam edir.
İnamla demək olar ki, bu gün
Azərbaycanda xeyriyyəçilik, təhsil,
səhiyyə və digər məsələlərlə bağlı böyük
layihələrin həyata keçirilməsi ilk növbədə
Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın
və fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
adı ilə bağlıdır. Babasına, ata və anasına
xas olan nəciblik, insanpərvərlik, böyüyən
nəslə qayğı kimi özəl keyfiyyətlər Leyla
xanıma da dərindən sirayət edib və
ona böyük rəğbət qazandırıb. Qayğıya
ehtiyac duyan uşaqların görüşünə təkcə
bayram günlərində deyil, adi vaxtlarda
da müntəzəm olaraq gedən Leyla xanım
onların arzu və istəklərinə əməl etməkdən,
sözün əsl mənasında, zövq alır.
Nur çöhrəli qayğıkeş ana, diqqətcil
ictimai xadim olan Leyla xanımın vaxtaşırı
olaraq həvəslə yollandığı ünvanlar –
psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsi,
sağlamlıq imkanları məhdud və valideyn
himayəsindən məhrum uşaqlar üçün
xüsusi internat məktəbi, uşaq evləri, Milli
Onkologiya Mərkəzinin Uşaq Klinikası,
Talassemiya, Daun Mərkəzi və bu kimi
onlarla digər müəssisələrdir. O, hər ziyarəti
ilə həmin ünvanlardakı uşaqlara bir dünya
sevinc bəxş edir. Onların sağalmaları, fəal
həyata qovuşmaları üçün əlindən gələni
əsirgəmir. Elə öz doğma övladlarından
başqa, himayəsinə aldığı Əminə adlı

kimsəsiz bir qızı da layiqli vətəndaş
kimi böyüdüb tərbiyə etməsi onun necə
incə qəlbli bir insan, duyğusal qadın
olmasından soraq verir.
...Şeirlərinin birində atılıb-düşən
uşaqların toplarının olmadığı üçün ürəyini
onlara vermək istəyini poetik bir dillə ifadə
edib. Bununla da Leyla Əliyeva özünün
insanpərvərlik örnəyini ortaya qoyur.
Beləcə, diqqətəlayiq şeir yaradıcılığı
ilə də tanınan şairin neçə-neçə kitabı
Azərbaycan, rus və digər dillərdə nəşr
olunaraq geniş oxucu kütləsi arasında
yayılıb. Qəlbi uşaqlara, xüsusilə də
atılmış, fiziki və əqli cəhətdən əngəlli olan
balacalara sonsuz sevgi ilə döyünən Leyla
xanımın mərhəmət duyğuları onun əksər
şeirlərindən boy göstərir.
Leyla Əliyeva nankor qonşularımız
olan ermənilərin xalqımızın başına
gətirdiyi faciələrə biganə qalmır, imkanları
daxilində onların vəhşiliyini ifşa edir,
davamlı olaraq dünyanın diqqətini erməni
faşizminin törətdiyi ağrı-acılara cəlb
edir. Onun təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən
başlanan “Justice for Khojaly!” (”Xocalıya
ədalət!”) beynəlxalq təbliğat-təşviqat
kampaniyası çərçivəsində hər il dünyanın
70-dən çox ölkəsində konfranslar,
sərgilər təşkil olunur, digər tədbirlər
reallaşdırılır. Bu kampaniyanın məqsədi
“Əsrin faciəsi” haqqında həqiqətlərin
dünyaya yayılmasına, bu qətliamın
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı kimi
tanınmasına nail olmaqdır. Müzəffər Ali
Baş Komandanımız cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə qəhrəman hərbçilərimizin
Qarabağı işğaldan azad etməsi, Xocalının
qisasının alınması hər bir azərbaycanlı
kimi, Leyla xanımın da qəlbini qürur və
iftixarla döyündürüb. Prezident İlham
Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyeva ilə birlikdə dəfələrlə Şuşaya və
azadlığına qovuşmuş digər bölgələrimizə
səfərlərə qatılması bunu bir daha sübut
edir.
Bu günün qayğıları onu daim məşğul
edir. Eyni zamanda Leyla Əliyeva ekoloji
sınaqlara məruz qalan dünyanın sabahını
da düşünən kreativ düşüncəli bir ictimai
xadimdir. On bir il əvvəl Azərbaycanda və
dünyada ekoloji məsələlərlə bağlı ictimai
maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi ilə
əlaqədar IDEA kampaniyasının əsasını
qoyub. IDEA planetimizin üzləşdiyi
ekoloji problemlərin həllində gənclərin
aktiv iştirakını təmin etməyi hədəfləyib.
“Gələcək bizim əlimizdədir” şüarı ilə
getdikcə fəaliyyətini daha da genişləndirir.
Təşkilat dialoq, fəaliyyət, liderlik və təhsil
kimi başlıca prinsiplərə əsaslanır. Bu
ictimai birlik Heydər Əliyev Fondu ilə
bərabər “Ağacların kəsilməsinə yox!”
proqramını həyata keçirib, gənc könüllülər
indiyədək ölkənin rayonlarında milyonlarla
yeni ağac əkiblər. “Meyvə ağaclarının
əkilməsi” layihəsi çərçivəsində bölgələrdə
meyvə bağları salınaraq, təmənnasız
olaraq aztəminatlı ailələr, o cümlədən
Qarabağ müharibəsi veteranları və şəhid
ailələrinin istifadəsinə verilib. "Bizim
həyət", "Yaşıllıqları bərpa edək" layihələri
də eyni uğurla icra edilir. Həmçinin Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə Maltada “Yer
kürəsi uşaqların gözü ilə” sərgisi təşkil
olunub, Bakıda Dənizkənarı Milli Parkda
“Məhəbbət ağacı” layihəsi reallaşdırılıb.

Leyla xanımın təşəbüsü ilə Bakıda
Qafqaz Biomüxtəlifliyi Sammiti (bəbir
və digər pişikkimilərin mühafizəsi) təşkil
edilib. IDEA İctimai Birliyi “Panthera”
təşkilatı ilə birgə Qafqaz bəbirinin
qorunması istiqamətində layihə
reallaşdırıb. “Qırmızı kitab”a daxil edilmiş
heyvanların məhvinin qarşısını almağa
çalışır. Ceyranların sayının artırılması ilə
bağlı layihələr həyata keçirib. “Zubrların
Azərbaycana reintroduksiyası” proqramı
çərçivəsində ölkəyə gətirilmiş zubrlar
İsmayıllı rayonunda yerləşən Şahdağ
Milli Parkındakı xüsusi əraziyə buraxılıb.

Heydər Əliyev Fondunun və Bakı
Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə layihəsi
çərçivəsində paytaxtın Balaxanı qəsəbəsi
ərazisndə "Toplan" sahibsiz itlərə qayğı
mərkəzi yaradılıb. Layihə sakinlərin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, sahibsiz
heyvanlara qayğı göstərilməsi, həmçinin
cəmiyyətin onlara qarşı münasibətinin
dəyişdirilməsi məqsədi daşıyır.
Mədəniyyətlərarası dialoqa mühüm
töhfələr verilməsində də Leyla xanım
xüsusi fəallığı ilə seçilir. Heydər Əliyev
Fondunun xəttilə Bakıdakı Müqəddəs
Məryəm kilsəsinin yenidən qurulması,
Strasburq kafedral kilsəsinin, Luvr
muzeyinin, Versal sarayının təmiri bu
qəbildəndir.
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2009-cu
ildə Moskvada Rusiyanın Azərbaycanlı
Gənclər Birliyi (RAGB) təsis edilib. Bu,
qonşu ölkədə yaşayan, çalışan və təhsil
alan gənclərimizi bir araya gətirən və
onların bu ölkənin ictimai həyatında fəal
iştirakına xidmət edən uğurlu layihədir.
Rusiyadakı azərbaycanlı gənclər
RAGB adı altında bir araya toplanaraq,
Azərbaycan xalqının tolerantlığını,
bəşəriliyini, multikulturallığını, sevgisini
dünyaya nümayiş etdirirlər. Hazırda
Rusiya Federasiyasının 49 regionunda bu
təşkilatın minlərlə təşəbbüskar və kreativ
nümayəndəsini birləşdirən 55 regional
bölməsi fəaliyyət göstərir. Təşkilatın
başlıca vəzifəsi Azərbaycan həqiqətlərini
Rusiya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Hər
il Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 20
Yanvar hadisələri, Xocalı soyqırımı ilə
bağlı Rusiyanın və digər ölkələrin müxtəlif

şəhərlərində yaddaqalan anım mərasimləri
keçirilir.
Leyla xanımın Heydər Əliyev
Fondunun Rusiya Federasiyasındakı
nümayəndəliyinin rəhbəri, RAGB-nin sədri
kimi fəaliyyəti qonşu ölkənin ictimaiyyəti
tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilib.
Belə ki, o, 2012-ci ildə "Həştərxan vilayəti
qarşısında xidmətlərinə görə” mükafatına,
2013-cü ildə "3-cü dərəcəli Müqəddəs
Mələksima Knyaginya Olqa” ordeninə və
"Volqoqrad vilayəti qarşısında xidmətlərə
görə” medalına, 2016-cı ilin sentyabrında
isə Moskva Dövlət Beynəlxalq
Münasibətlər İnstitutunun Elmi Şurasının
qərarı ilə bu ali məktəbin "Xidmətlərə görə”
medalına layiq görülüb.
Qeyd etdiyimiz kimi, Leyla Əliyeva
fəal sosial və ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı,
bədii yaradıcılıq sahəsində də tanınıb.
Poetik duyğularını rus dilində qələmə alsa
da, azərbaycançılıq ruhu onun şeirlərinin
mayasını təşkil edir. Leyla xanımın
yaradıcılıq nümunələrini fərqləndirən
odur ki, bu şeirlər milli ədəbi qaynaqlara
söykənir, onun öz mövzusu, fəlsəfəsi,
obrazlar sistemi var. “Azərbaycan” şeri bu
baxımdan maraq kəsb edir:
Sərvətdən yaradıb Allah bu yeri,
Zirvələr, vulkanlar, meşələr, göllər.
Gözəl Azərbaycan – Tanrının sirri,
Sənə xeyir-dua göylərdən gələr...
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, neçəneçə maraqlı kitabın müəllifi olan, əsərləri
bir çox dilə tərcümə edilən Leyla Əliyeva
2015-ci ildə Rusiya Federasiyasının
"Puşkin” medalı ilə təltif edilib. Həmin il
noyabrın 4-də Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin Xalq Birliyi Günü şərəfinə keçirilən
qəbulda "Puşkin” medalını ona şəxsən özü
təqdim edib. Leyla Əliyevanın “Sanki bir
alovsan” şeirlər toplusu Türkiyənin nüfuzlu
“BENGÜ” yayınları brendi ilə oxuculara
təqdim olunan “Azərbaycan ədəbiyyatı”nın

səviyyədə təbliğinə xidmət edən "YARAT!"
Müasir İncəsənət Məkanının sərgiləri
dünyanın böyük şəhərlərində təşkil olunub.
Ötən ay Heydər Əliyev Fondunun
və IDEA İctimai Birliyinin təşəbbüsü,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə
şəhərindəki bölməsi və Azərbaycanın
BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsi
yanında daimi nümayəndəliyinin dəstəyi
ilə təşkil edilən “Mənim dənizlərim,
mənim okeanlarım” (My Seas, My
Oceans) sərgisinin açılışı olub. Sərginin
açılışında BMT-nin Cenevrə bölməsinin
baş direktoru Tatyana Valovaya, Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA
İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla
Əliyeva, Cenevrədə akkreditə olunmuş
diplomatik korpusun və ictimai təşkilatların
nümayəndələri, soydaşlarımız iştirak
ediblər.
BMT-nin Cenevrə bölməsinin baş
direktoru Tatyana Valovaya açılış nitqində
Leyla Əliyevaya və sərgidə öz əsərləri ilə
iştirak edən rəssamlara, eləcə də sərginin
kuratorlarına bu cür mühüm mövzunu
incəsənət vasitəsilə ictimailəşdirdiklərinə
görə minnətdarlıq edib. Leyla xanım
çıxışında bildirib ki, bu sərgi incəsənət
vasitəsilə diqqəti bəzi qlobal məsələlərə
yönəltmək üçün fürsətdir. Çünki bədii

seçilən nəşrləri sırasına daxildir. Onun
“Dünya yuxutək əriyir...” kitabı Bakıda
Azərbaycan dilində,Tehranda farsca,
Londonda ingiliscə, Daşkənddə özbək
dilində, “Ulduzlar göylərdə düzülsəydi
sırayla” kitabı Moskvada rusca, Minskdə
belarus dilində nəşr olunub və geniş oxucu
kütləsinin sevgisini qazanıb. Ümumiyyətlə,
20-yə yaxın kitabı müxtəlifdilli oxucuların
geniş təqdirini qazanıb.
Ötən il aprelin 9-da Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Bakıdakı
qərargahında Leyla Əliyevanın qırğız
və rus dillərində nəşr olunmuş “Tanrının
səsini eşitmək istəyirəm” şeir toplusunun
geniş təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə
Azərbaycanın və Qırğızıstanın tanınmış
mədəniyyət xadimləri, ədəbiyyatçılar və
digər qonaqlar iştirak ediblər. Kitabın bədii
məziyyətlərindən danışılıb və bildirilib ki,
Leyla xanım gənc olmasına baxmayaraq,
çoxşaxəli istedada malik insandır.
İstedadlı insan Leyla xanımın bir fərqli
keyfiyyəti də maraqlı rəssam olmasıdır.
Şeir yazarkən sözlərdən mənzərələr
yaratdığı kimi, rəsm çəkərkən də
duyğularını rənglərin dili ilə məharətlə ifadə
edir. Onun bir çox rəsmləri Paris, Berlin,
London, Moskva şəhərlərində sərgilərdə
nümayiş etdirib. Leyla xanımın bədii
təxəyyülü, müraciət etdiyi həssas mövzular
hər kəsi duyğulandırır, düşündürür. Onun
yaradıcılığında əsl Azərbaycan qadınının,
əsl türk xanımının hissləri, emosiyası
müşahidə olunur. Leyla xanım rəssam
həmkarlarının yaradıcılığına da biganə
qalmır, onların daha çox tanınmasındən
ötrü gərəkli addımlar atır. Onun dəstəyi
ilə müasir Azərbaycan incəsənətinin və
rəssamlarının həm yerli, həm beynəlxalq

yaradıcılıq insanların qəlbinə toxunmaq
və ona səslənmək üçün ən yaxşı
yollardan biridir: “IDEA-da biz ətraf
mühitin qorunmasının vacibliyi mesajını
çatdırmaq üçün həmişə incəsənət və bədii
yaradıcılıqdan bəhrələnirik. Təşkilatımız
2011-ci ildə təbiətimizi və biomüxtəlifliyimizi
qorumaq missiyası ilə yaradılmışdır. Biz
insanları təhsilə, incəsənətə, musiqiyə,
maarifləndirməyə və ən əsası təbiətdə
daha çox zaman keçirməyə təşviq etmək
istəyirik”.
Leyla xanım qeyd edib ki, IDEA,
həmçinin çirklənmə ilə mübarizəyə,
heyvanların və dənizlərdə həssas
ekosistemin qorunmasına diqqət yetirir.
Çünki su bəşəriyyətin varlığı üçün vacibdir,
su həyatdır. Son 50 ildə dəniz canlılarının
50 faizinin məhv olduğunu etiraf etmək
çox çətindir. Bəşəriyyət çaylara, dənizlərə
və okeanlara ciddi zərbə vurub: “Mən
deyərdim ki, insanlar və təbiət bir-biri ilə
sıx bağlıdır. Təbiəti incitsək, bununla biz,
ilk növbədə, özümüzə zərər vermiş olarıq.
Lakin mən həqiqətən inanıram ki, yoxa
çıxan parçaları müsbət düşüncə ilə geri
qaytara bilərik. Düşünürəm ki, insanlar
nə qədər xoşbəxt olsalar, təbiətə daha
çox qayğı göstərərlər. Bizi, ilk növbədə,
xoşbəxt edən elə təbiətin özüdür”, – deyə
Leyla Əliyeva bildirib.
BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının
(UNEP) Avropa Ofisinin direktoru Bruno
Pozzi uzun illərdən bəri IDEA-nın tərəfdaşı
qismində təmsil etdiyi təşkilat adından bu
sərgiyə qatılmasından məmnunluğunu
ifadə edib. Qeyd olunub ki, sərgi diqqəti
dünyada hamını məşğul etməli olan
problemə yönəldir. Çünki su mavi

planetimizdə ən vacib resurs və həyat
mənbəyidir. İqlim dəyişikliklərinin baş
verdiyi müasir dövrdə qlobal çağırışlar
sırasında yer alan su resurslarının
mühafizəsi prioritet təşkil etməlidir.
Tədbirdə vurğulanıb ki, bu sərgi
Azərbaycanın gənc incəsənət xadimlərinin
dünyanı düşündürən qlobal çağırışa
sənət vasitəsilə bədii ifadələrini əks
etdirir. Çıxışlardan sonra Cenevrədə
fəaliyyət göstərən “İrs” uşaq rəqs ansamblı
Azərbaycan xalq mahnılarından ibarət
bədii proqramla çıxış edib. Sonra sərgiyə
ictimai baxış olub.
Qeyd edək ki, sərgi Cenevrədəki
Millətlər Sarayında (Palace of Nations)
yarım ay davam edib. Azərbaycanın
doqquz müasir rəssamının əsərləri
təqdim olunub. Gələcək nəsillər üçün
su ehtiyatlarının qorunmasının vacibliyi
ekspozisiyadakı əsərlər vasitəsilə
vurğulanıb, eyni zamanda, Dayanıqlı
İnkişaf Məqsədlərinə nail olmağın ən yaxşı
yolunun yaradıcılıqdan keçdiyi xatırladılıb.
Leyla Əliyeva, Cavid İlham, Diana
Əliyeva, Elşən Karaca, Erkin Ələkbərli,
Günel Ravilova, Mirəli Seyidov, Nəzrin
Xələfova və Nəzrin Məmmədova sərgidə
öz əsərlərindəki mesajları bu kimi
problemlərə yönəltməklə, insanların
mövzu barədə daha geniş təsəvvürə malik
olmalarını təmin edib və ekoloji fəaliyyət
üçün ictimai dəstək toplayıb, bununla da
qlobal məqsədlərə töhfə verilib.
Həmin günlərdə Leyla Əliyeva BMTnin Cenevrə bölməsinin iqamətgahında
yerləşən “Azərbaycan otağı”nın
rekonstruksiyası ilə bağlı təqdimatla tanış
olub. Bölmədə 20-dən artıq ölkəyə həsr
olunmuş otaq və zallar mövcuddur. 2007-ci
ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa
olunmuş və milli xalçalarla, Azərbaycan
rəssamlarının və tətbiqi sənət ustalarının
əsərləri ilə bəzədilmiş “Azərbaycan otağı”
mühüm iclasların və regional mövzularda
toplantıların keçirilməsi üçün istifadə edilir.
Otağın müasir texnoloji standartlara cavab
verməsini təmin etmək üçün yeni layihəyə
start verilib. Almaniyanın “Luther Design“
şirkəti otağın yerləşdiyi tarixi binanın
konsepsiyasını qorumaqla, Azərbaycan
mədəniyyəti, incəsənəti, sənətkarlıq və
milli musiqisinin təqdim olunduğu layihə ilə
çıxış edib.
Leyla Əliyeva, həmçinin BMT-nin
Cenevrə bölməsində Millətlər Sarayının
qarşısında yerləşən Ariana parkında
Azərbaycan dövlətinin hədiyyəsi olan
“Düşüncələr və arzular” adlı heykəltaraşlıq
abidəsini ziyarət edib. Həmin abidənin
müəllifləri Xalq rəssamları Səlhab
Məmmədov və Əli İbadullayevdir. Leyla
Əiyeva, eyni zamanda, BMT-nin Cenevrə
bölməsinin kitabxanasına Azərbaycan
haqqında kitablar hədiyyə edib. Xatırladaq
ki, orada Paris Sülh Konfransına aid
arxiv sənədləri saxlanılır. Həmin arxiv
Azərbaycan üçün misilsiz əhəmiyyətə
malikdir. Çünki burada Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinə aid bir çox tarixi
sənədlərin əslləri qorunur. Bu sənədlər
sırasında Paris sülh danışıqlarında iştirak
edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin
hazırladığı məktub və müraciətlər, xəritə və
digər mühüm tarixi sənədlər mövcuddur.
2016-cı ildə həmin materiallar rəqəmsal
formata keçirilib və onlayn kataloqa daxil
edilib.
Göründüyü kimi, yaradıcı bir insan
olan Leyla xanımın səyləri dünyada
mədəniyyətlərarası dialoqa mühüm
töhfə olur. Onun bu missiyası xüsusi
diqqət çəkən məqamlardan biridir.
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir
sıra ölkələrdə bu istiqamətdə mühüm
addımlar atılıb. Leyla Əliyevanın dəstəyi
ilə Moskvada "Qloballaşma şəraitində
mədəniyyətlərin dialoqu. Bakı forumu"
kitabının çapdan çıxması Azərbaycan
reallıqlarını özündə ehtiva edən fakt kimi
böyük diqqət və maraqla qarşılanmışdır.
2012-ci ilin noyabrında Londonda Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən "Avropa
multikulturalizminin perspektivləri:
Dinlərarası dialoq və dini tolerantlığın
Azərbaycan modeli" mövzusunda konfrans
Azərbaycanın bütün dünyada sülhün,
firavanlığın təmsil olunması istiqamətində
həyata keçirdiyi siyasətə sanballı töhfə
olmuşdur.
Nəciblik, həmrəylik, dostluq və
əməkdaşlıq missiyasının daşıyıcısı olan
Leyla xanım Əliyevanı doğum günü
münasibətilə qəzetimizin oxucuları
adından təbrik edir, çoxşaxəli və gərəkli
fəaliyyətində ona daha böyük nailiyyətlər
arzulayırıq.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycanın dünyadakı nüfuzu sürətlə artır
platformalarda aktiv rola malikdir. Biz qarşımıza bir sıra mühüm
vəzifələr qoymuşuq və ən önəmlisi
Azərbaycan reallığının dünyada
tanıdılmasıdır. Bizim həqiqətlərimizin
işıq üzü görməsidir. Ermənistan
bunu qətiyyətlə anlamalıdır və öz
məğlubiyyətini qəbul etməlidir. Bu gün
Azərbaycan istənilən sahədə uğurlara imza atır. Beynəlxalq nüfuzumuz
daha da artmaqdadır. Məqsəd bu
fəaliyyəti genişləndirmək və dövlətin
statusunu möhkəmləndirməkdir”.

Bu gün Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərdən
ən fəalıdır. Ölkəmiz bu qurumun fəaliyyətinə xüsusi önəm
verir və diqqət yetirir. Bu təşkilatın yaranmasından uzun
illər ötməsinə baxmayaraq, belə bir şəbəkənin yenidən
dirçəlməsində məhz Azərbaycan çıxış etdi.
Bu fikirləri “Xalq qəzeti”nə açıqlamasında Milli Məclisin deputatı
Ceyhun Məmmədov bildirdi.
Deputat dövlətin qarşısında duran
mühüm vəzifələrdən danışdı:“Bu
istiqamətdə cənab Prezident
çox vacib məqamlara toxundu,
xəbərdarlıqlar etdi və Azərbaycanın
həyata keçirdiyi siyasətdən bəhs etdi.
Bu gün dövlətin qarşısında duran

mühüm vəzifələrdən biri qələbənin
daha da möhkəmləndirilməsi,
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada
təbliği və erməni vəhşiliyinin ifşa
edilməsidir. Hesab edirəm ki, bu
baxımdan sözügedən təşkilat xaricdə
siyasətimizin həyata keçirilməsində
öz töhfəsini verəcək. Burada ən
önəmli məsələlərdən biri də odur
ki, Azərbaycan bütün beynəlxalq

Azərbaycan da daxil olmaqla, dünyanın 120
ölkəsi arasında səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin
qurulmasında və inkişafında mühüm siyasi platforma olan Qoşulmama Hərəkatı beynəlxalq aləmdə
öz prinsiplərinə bağlılıq nümayiş etdirən mühüm
təşkilatdır. Azərbaycanın sədrliyi dövründə bu qurumun qlobal çağırışlarla bağlı mübarizəyə verdiyi töhfə
beynəlxalq miqyasda yüksək dəyərləndirilir.
ilə daha bir il uzadılması da təsadüfi olmayıb.
Respublikamız bu təşkilata sədrliyi dövründə
söz-əməl vəhdətinə sadiqliyini nümayiş etdirib,
üzv ölkələrin maraqlarının, beynəlxalq hüquq və
ədalətin tərəfində dayanıb.
Dövlətimizin başçısı bu məqamla bağlı
deyib: “Qoşulmama Hərəkatının 2019-cu ildə
Bakıda keçirilmiş 18-ci Zirvə Toplantısında
mən vurğulamışdım ki, Azərbaycan sədrliyinin
prioritetlərini və fəaliyyətini “Bandunq prinsipləri”
əsasında quracaq, ədaləti və beynəlxalq hüququn normalarını qətiyyətlə müdafiə edəcəkdir.
Azərbaycan tamamilə müstəqil daxili və xarici
siyasət yürüdür, daxili işlərinə bütün müdaxilə
cəhdlərini effektiv şəkildə neytrallaşdırır”.
Bu fikrin təsdiqi üçün diqqəti bir məqama
yönəltmək istərdim. Belə ki, dünya 2020-ci ilin
əvvəlində COVID-19 pandemiyasına məruz
qaldığı bir zamanda Azərbaycan bu nüfuzlu
təsisatda sədrliyinə məsuliyyətlə yanaşıb və
pandemiya nəticəsində yaranan təhdidlərə
vaxtında və adekvat cavab verilməsi üçün
ciddi səylər göstərib. Ölkəmiz pandemiya ilə
mübarizədə qlobal səylərin səfərbər edilməsi
üçün bir sıra təşəbbüslər irəli sürüb. Belə ki,
2020-ci ilin may ayında Qoşulmama Hərəkatının
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində
onlayn Zirvə Toplantısının keçirilməsi ideyasını
reallaşdırıb. Bundan başqa, Zirvə Toplantısının
praktiki nəticəsi olaraq Qoşulmama Hərəkatına
üzv dövlətlərin əsas humanitar və tibbi ehtiyaclarını əhatə edən məlumat bazasının yaradılmasına dəstək göstərib. Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı pandemiya ilə mübarizədə Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin mövcud ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün həmin məlumat
bazasından istinad mənbəyi kimi istifadə edib.
Bütün bunlarla bərabər, Azərbaycan “peyvənd
millətçiliyi” və peyvəndlərə çıxışla əlaqədar
inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlər
arasında dərinləşən qeyri-bərabərliklə bağlı
narahatlığını vurğulayıb, eyni zamanda, bu
cür məsələnin beynəlxalq diqqəti çəkməsi
məqsədilə respublikamız BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında Qoşulmama Hərəkatı adından
bütün dövlətlərin peyvəndlərə bərabər və universal çıxışının reallaşmasına dair qətnamə irəli
sürüb və həmin qətnamə yekdilliklə qəbul edilib.

Natəvan ƏSƏDOVA,
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Məlum olduğu kimi, Aşqabadda Xəzəryanı Ölkələrin Dövlət
Başçılarının VI Zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin də iştirak etdiyi tədbir gündəlikdə duran məsələlərin
müzakirəsi baxımından əhəmiyyətli olub. Dövlət başçımızın zirvə
toplantısında iştirakına münasibət bildirən Demokratiya və İnsan
Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz
Qənizadə söhbət əsnasında dedi:
– Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman
ordumuzun Ermənistan üzərindəki
şanlı Qələbəsi ölkəmizi dünyada qalib
dövlət kimi tanıdıb. Artıq möhtərəm
Prezidentimizi xarici ölkə səfərlərində
və beynəlxalq tədbirlərdə qalib dövlət
başçısı kimi qəbul edirlər. Təbii ki,
dövlət başçımıza olan bu münasibət
hər bir soydaşımızda qürur hissi
yaradır. Aşqabadda keçirilən zirvə
toplantısında da bunun şahidi olduq. Qətiyyətlə deyə bilərəm ki,
Azərbaycan Prezidenti dövlət başçıları içərisində ən nüfuzlu liderlərdən
biridir. Əlbəttə, Aşqabad səfəri də
bunun növbəti əyani təzahürüdür.
Səfər çərçivəsində dövlət başçıları ilə
ikitərəfli görüşlər, aparılan müzakirələr
Azərbaycanın dünyada sayılıb-seçilən
və qarşılqılı əməkdaşlıqların qurulması
istiqamətində zəruri dövlət olduğunu
təsdiqlədi.
Prezident İlham Əliyevin
Türkmənistan Prezidenti Sərdar
Berdiməhəmmədovla, habelə
Türkmənistan Parlamenti Xalq
Məsləhətinin sədri Qurbanqulu
Berdiməhəmmədovla, İran Prezidenti
Seyid İbrahim Rəisi və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü yüksək
dəyərə malikdir. Görüşlərdə ikitərəfli
münasibətlər, birgə əməkdaşlıq planlarının reallaşdırılması və digər zəruri
məsələlər müzakirə olundu. Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinlə regional

Avrasiya məkanında coğrafi baxımdan Şərqlə
Qərb arasında körpü rolunu oynaya biləcək ölkələrin
sayı kifayət qədərdir. Onların bəziləri ərazilərinə görə
Azərbaycandan dəfələrlə böyük, təbii ehtiyatlarına görə
ölkəmizdən dəfələrlə zəngindirlər. Lakin Şərqlə Qərb
arasında siyasi, iqtisadi və mədəni körpü rolunu oynamaq, dünyanı çoxsaylı təhdidlər qarşısında qoyan
çağırışlara qarşı bəşəriyyəti həmrəyliyə çağırmaq, humanizm prinsplərini, mədəniyyətlərarası dialoqu təşviq
etmək missiyası Azərbaycanın qismətinə düşüb və
liderlərimizin 1993-cü ildən etibarən həyata keçirdikləri
siyasət ölkənin 86.6 min kvadrat km-lik ərazisini geosiyasi baxımdan subregional və qlobal önəm daşıyan bir
məkana - geostrateji körpüyə çevirə bilib. Bunu Trend-in
sualına cavabında siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli deyib.

Azərbaycan qlobal önəm
daşıyan bir məkana –
geostrateji körpüyə çevrilib
Elçin Mirzəbəyli
bildirib ki, rəsmi Bakının
təşəbbüsü və iştirakı ilə
həyata keçirilən enerji
və nəqliyyat dəhlizləri
layihələri, sivilizasiyalararası dialoqun və
humanizm dəyərlərinin
təşviqi istiqamətində
gerçəkləşdirilən və ildənilə əhəmiyyətini daha
da artıran təşəbbüslər qlobal miqyasda ölkəmizin nüfuzunu daha
da artırıb, Azərbaycanın bütün dünyada qlobal məsuliyyətinə,
öhdəliklərinə xüsusi həssaslıqla, prinsipiallıqla yanaşan etimadlı
dövlət obrazının formalaşmasına zəmin yaradıb: “Ölkəmizin istər
Qoşulmama Hərəkatı, istər İslam Konfransı və Türk Dövlətləri
təşkilatları, istərsə də BMT çərçivəsində irəli sürdüyü təşəbbüslərin
dəstək qazanmasının səbəbini də əsasında əməli, ardıcıl, sistemli fəaliyyət dayanan etimadlı münasibətdə, Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi sistemli, ardıcıl, bəşəri dəyərlərin qorunmasına, sülhün, əminamanlığın təmin olunmasına xidmət edən
siyasətdə axtarmaq lazımdır. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının Parlamentlər Şəbəkəsinin təsis edilməsini
və ilk konfransının Bakıda keçirilməsini də məhz bu kontekstdən
dəyərləndirməyin vacib olduğunu düşünürəm.
Azərbaycanın timsalında 30 ilə yaxın zaman kəsiyində torpaqları işğal altında qalan, yağmalanan, viran edilən bir ölkənin
qarşılaşdığı haqsızlıqlar ona beynəlxalq münasibətlər sistemindəki
boşluqları, ikili standartlara, riyakarlığa, ədalətsizliyə zəmin
yaradan amilləri daha dərindən araşdırmaq, dərk etmək və
nəticə çıxarmaq imkanı verir. Azərbaycan da, təkcə özünün deyil,
bütövlükdə bəşəriyyətin, qütbləşmənin ağır nəticələri altında əzilən
ölkələrin qarşılaşdıqları problemlərin yaranma səbəblərini kifayət
qədər yaxşı bildiyi, ikili standartların ən aqressiv nümunələrini öz
təcrübəsində “sınaqdan keçirdiyi” üçün qütblər, maraqlar və fərqli
baxışlar arasında dialoq körpüsü missiyasını yerinə yetirməklə
bəşəriyyətin taleyi barəsində maraqları bir kənara qoyaraq, birgə
düşünmək startegiyasını təqdim edir.
Bu baxımdan, hesab edirəm ki, Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyi dönəmində Prezident İlham Əliyevin irəli
sürdüyü təşəbbüslər də qütblərarası ziddiyyətlərin dərinləşdiyi,
beynəlxalq təhlükəsizlik mexanizmlərinin sıradan çıxdığı, yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün yeni baxış bucağına
və təşəbbüslərə ehtiyac duyulduğu bir zaman kəsiyində strateji
zəkanın problemlərdən çıxış yolu tapmaq üçün təqdim etdiyi ən
optimal humanitar, siyasi, iqtisadi və mədəni platformalar, sülhə,
təhlükəsizliyə körpü salan yol xəritələridir”.

tika sahələrində əməkdaşlığımızın
genişləndirilməsindən məmnunluğunu
ifadə etdi. Bu görüş regional
məsələlərin müzakirəsi üçün də yaxşı
imkanlar yaradıb.
Hüquq müdafiəçisi Xəzər dənizinin
hüquqi statusuna dair 2018-ci ildə
Aktauda imzalanmış Konvensiyanın
tarixi əhəmiyyətindən də söhbət açdı.

regionunun inkişaf etmiş infrastruktura
malik iri beynəlxalq nəqliyyat qovşağına
çevrilməsi üçün yaxşı təməl yaradır.
Azərbaycan, eyni zamanda, Avrasiyanın mühüm nəqliyyat və logistika
mərkəzlərindən biridir. Ölkəmiz ŞərqQərb və Şimal-Cənub beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında
mühüm rol oynayır”.

Dedi ki, çoxillik iş nəticəsində imzalanmış bu sənəd Xəzərin hüquqi statusunu
müəyyənləşdirib. Bu tarixi sənədin
tezliklə qüvvəyə minməsi dövlətlərimizin
bundan sonrakı hərtərəfli qarşılıqlı
fəaliyyətinə və əməkdaşlığına yönəlmiş
daha təsirli tədbirlər görülməsi üçün
möhkəm hüquqi zəmin yaradacaq.
Ç.Qənizadə Xəzəryanı dövlətlərin
əməkdaşlığının müqavilə-hüquqi
bazasının möhkəmləndiyini bildirdi.
Xəzərin iqtisadi potensialı, ölkələr
arasındakı ticarət və əməkdaşlıqda
oynadığı müstəsna rol zirvə toplantısında da müzakirə mövzusu oldu. Xəzər
dənizinin strateji əhəmiyyətini vurğulayan hüquq müdafiəçisi bunun region
xalqlarının rifahının yüksəldilməsinə
yönəlmiş bir çox beynəlxalq və regional layihələrin mühüm tərkib hissəsi
olduğunu bildirdi: “Xəzər dənizi həm
də beynəlxalq nəqliyyat qovşağıdır. Nəqliyyat sahəsində Xəzəryanı
dövlətlər arasında bağlanmış ikitərəfli
və çoxtərəfli müqavilələr Xəzər dənizi

Komitə sədri Şərq-Qərb və ŞimalCənub marşrutları üzrə Azərbaycan
ərazisindən keçməklə yükdaşımaların
hər il artmasının müşahidə edildiyini
də diqqətə çatdırdı. Dedi ki, Yeni Ələt
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanından
gələn tranzit yüklərin həcmi artır. Bu
limanın tikilməsi və istifadəyə verilməsi
Xəzərdə nəqliyyat-logistika infrastrukturunun inkişafı işinə Azərbaycanın daha
bir mühüm töhfəsidir: “Dövlətimizin
başçısı Zəngəzur dəhlizinin artıq
reallığa çevrildiyini bildirdi. Qeyd etdi
ki, Azərbaycan Vətən müharibəsində
Qələbədən və Ermənistanla
münaqişənin həllindən sonra Qarabağın
və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması və bərpası, o cümlədən, beynəlxalq
nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı üzrə
genişmiqyaslı işlər görməyə başlayıb”.

Xəzəryanı dövlətlərin əməkdaşlığının
hüquqi bazası möhkəmləndirilir

təhlükəsizlik, o cümlədən Qarabağ
məsələsinin nizamlanması barədə
müzakirələr aparıldı. Bu görüş, eyni
zamanda, həmin mövzunun yenidən
nəzərdən keçirilməsi üçün imkan
yaratdı.
Prezident İlham Əliyev də, öz
növbəsində, iki ölkə arasında ticarət
dövriyyəsinin artmasından, sənaye
kooperasiyası, nəqliyyat və energe-

Jalə Cəfərovanın mənəvi dünyaya
yetkin və obyektiv baxış bucağı
“Rəngləri danışdıran adam” kitabı albomda Naxçıvanda
doğulmuş rəssam İbrahim Səfidən bəhs olunur

Şahxanım ƏLİZADƏ,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına
üzv ölkələr arasında həmrəyliyin
gücləndirilməsinə xüsusi önəm verir

Ölkəmiz Qoşulmama Hərəkatına üzv
olduğu və bu nüfuzlu təsisata sədrlik etdiyi
dövrdə təşkilatın prinsiplərinə sadiqliyini daim
nümayiş etdirib. Dövlətimizin başçısı çıxışlarının birində bu barədə deyib: “Qoşulmama
Hərəkatının sədri kimi Azərbaycan beynəlxalq
münasibətlərdəki qlobal çağırışların həlli
istiqamətində Hərəkatın rolunun daha da
gücləndirilməsi, habelə ədalətin, beynəlxalq
hüququn və Qoşulmama Hərəkatına üzv
dövlətlərin legitim maraqlarının müdafiəsi
istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəkdir”.
Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, Qoşulmama
Hərəkatı 1961-ci ildə Belqradda təsis edilib.
Həmin vaxtdan etibarən təşkilatın fəaliyyəti
qlobal sülh, ədalət və həmrəylik prinsipləri
əsasında qurulub. Qoşulmama Hərəkatı
müxtəlif regionları əhatə edərək fərqli tarixi,
siyasi və mədəni mənsubiyyətə malik 120
ölkəni birləşdirməklə, multilateralizmin həqiqi
nümunəsinə çevrilib.
Prezident İlham Əliyevin Qoşulmama
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin “Dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində
milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi”
mövzusuna həsr olunan Bakı konfransındakı çıxışında vurğulandığı kimi, suverenlik və
ərazi bütövlüyünə hörmət, təcavüz aktlarından
çəkinmə, başqalarının daxili işlərinə qarışmama
kimi prinsipləri özündə ehtiva edən tarixi “Bandunq prinsipləri” bu təşkilatın təməlində dayanır.
Bu prinsiplər müasir beynəlxalq münasibətlərdə
aktual və vacib olaraq qalır. Hazırda dünyada
dəhşətli fəalakətlər törədən müharibələr və
münaqişələr də “Bandunq prinsipləri”nə riayət
olunmaması səbəbindən baş verir.
Azərbaycan zor tətbiq etməklə dövlətlərin
ərazi bütövlüyünün pozulmasının qətiyyən
qəbuledilməz olduğunu hər zaman bildirib, bütün ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyü prinsiplərini tam dəstəkləyib. Bax,
elə buna sadiq olduğuna görə də sülhün,
təhlükəsizliyin, beynəlxalq hüququn və ədalətin
gücləndirilməsinə töhfə vermək üçün 2011-ci
ildə Qoşulmama Hərəkatı ailəsinə qoşulub.
Qısa müddət ərzində Azərbaycan Hərəkatın
üzvləri arasında böyük etimad və hörmət
qazanıb, 2016-cı ildə Qoşulmama Hərəkatının
liderlərinin yekdil qərarı ilə 2019-2022-ci illər
üçün Qoşulmama Hərəkatının sədri seçilib.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyinin üzv dövlətlərin dəvəti

“Ən əhəmiyyətlisi sənin gözlərinlə görə bilmədiyindir” – Antuan de Sent
Ekzüperinin “Balaca Şahzadə”si belə deyir. Əlbəttə, gözlə görünən ilkin
təəssürat və təsəvvürdür.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Göz – başın çölə açılan pəncərəsidir.
Qəlb – ruhun çölə açılan pəncərəsi. Gözlə
görünən – qiyabi, qəlblə görünən – əyanidir.
Gözümüzlə kitabın üz qabığını görürük.
Qəlbimizlə onun səhifələri vərəqlənir. Rus
deyimi bu məqama işıq tutur: “Kitabı üz qabığına görə mühakimə etmək doğru olmaz”.
Bəli, zaman-zaman kitabı vərəqləməyə,
bəzən əvvəlki səhifəyə yenidən qayıtmağa
ehtiyac yaranır. Bu, mənəvi ehtiyacdır. Bu,
mənəviyyat adamının həssaslığıdır...
Dünya ədəbiyyatının usta qələm sahibi
- Anton Çexov yazırdı ki, “İnsanda hər şey
gözəl olmalıdır: üz, geyim, ruh və düşüncə”.
Çexovun bu qiymətli fikri dərin düşünənin
təfəkkür çarxını hərəkətə gətirir. Bu, sıradan
fikir deyil. Bu, həm də insanlığın zikridir.
Bu, məqsəddir, məramdır, məsuliyyətdir,
məqamdır.
Beləliklə, yuxarıda Çexovun aforizmini
misal çəkdik. Burada üz və geyim gözlə, ruh
və düşüncə qəlblə görünür, duyulur, anlaşılır...
Barəsində söhbət açacağım Milli
Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin rəhbəri,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Jalə Cəfərova
çöhrəsi, geyimi, ruhu və düşüncəsi ilə
Şərq qadını – Azərbaycan xanımıdır. Onun
məqsədi, məramı məsuliyyəti bütün dövrlər
üçün ümdə məfhum olan vətənpərvərliklə
yoğrulub. O, ictimai və şəxsi mənafeyi düzgün əlaqələndirir, üzərinə götürdüyü mənəvi
məsələləri ləyaqətlə icra edir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev deyirdi: “İnsan mənəviyyat
üçün yaşamalıdır”. Bu mənada Jalə
Cəfərovanın gördüyü işlər mənəvi ehtiyacdan doğur. Bir tərəfdən də sevinc, fərəh,
xoşbəxtlik gətirən fəaliyyətə çevrilib.
Yaradıcı fəaliyyəti ilə qovuşan
sadə tərzi Jalə xanımı fərqləndirən
əsas məziyyətlərdəndir. Onun mənəvi
keyfiyyətlərini yaradıcılığı boyu izləmək
mümkündü.
O, daim şəhid ailələri ilə görüşür, onların dərdinə şərik olur. Vətən torpaqlarının bütövlüyünə, müqəddəs yerlərin yağı
düşməndən təmizlənəcəyi günə bütün qəlbi,
ruhu ilə ötən illərdə daima inanıb.
Qəhrəmanlıq salnaməmiz olan Aprel
döyüşlərinin üçüncü ildönümünə həsr etdiyi
“Əbədi yaşayanlar”, haqq savaşımızdan
sonra şəhid ruhlarına sonsuz ehtiramdan,
qazilərimizə dərin minnətdarlıq hissindən
doğan “Kiçik dünyanın böyük insanları”
kitabı Jalə Cəfərova dünyasının mənəvi
zənginliyindən xəbər verir.
Jalə Cəfərova yaradıcılığında
vətənpərvərlik mücərrəd mənada deyil,
müfəssəl və aydın şəkildə özünü göstərir.
Onun Azərbaycan və Türkiyənin ortaq
dəyəri olan İbrahim Səfi haqqında ərsəyə
gətirdiyi “Rəngləri danışdıran adam” kitabı
söylədiklərimizə sübutdur.
Hər iki qardaş xalqın – Azərbaycan və
Türkiyə mədəniyyətinin ortaq dəyəri tədqiqat
işinin nəticəsi olaraq “Rəngləri danışdıran
adam” kitabında bütün çalarları ilə özünü təcəlli etdirir. Əbəs yerə deyildi ki, ulu
öndər Heydər Əliyev: “Xalq gərək daim
öz kökünü xatırlasın” deyirdi. Bu kitab bir
xalqın öz rəssamını dərindən tanımasına
vəsilə, kökümüzə ayrılmaz tellərlə bağlılığın
göstəricisidir.
Kitab-albomda Rəhman Səfiyev – İbrahim Səfi haqqında müfəssəl məlumata rast
gəlirik. Doğulduğu Naxçıvan, mühacir həyatı
yaşadığı Türkiyə xatirələri onu tanıyanların
söylədikləri ilə uzlaşır. Habelə kitabda ustad
sənətkarın müxtəlif səpkili qiymətli rəsmlərini
görürük.
Rəssamın həyat və yaradıcılığına həsr
edilən və yüksək poliqrafiya ilə çap olunan
kitab-albom Azərbaycan, türk və ingilis
dillərindədir.
Kitabı iki qardaş ölkənin qarşılıqlı mədəni
əlaqələrinin nümunəsi də hesab etmək olar.
Bu mənada böyük əhəmiyyətə malikdir. Kitabda Türkiyənin tanınmış sənət adamlarının
fırça ustası haqqında xatirələri, fikirləri olduqca qiymətlidir. Burada, həmçinin rəssama aid
arxiv sənədləri, məktublar, ailə fotoları, tədbir
zamanı çəkilən bir-birindən maraqlı xatirə
şəkilləri də yer alıb.
Kür çayına kürə-kürə dönmək istəyən şair
Əli Kərim kimi, Jalə Cəfərova da haqqında
danışdığımız kitabın hər səhifəsinə qətrəqətrə zəhmət çəkib. Rəssamın ilk əl işi olan
“Araz balıqçıları” rəsminin fonunda sanki
müəllif İbrahim Səfi ruhunu ərsəyə gətirdiyi
kitabla Kürə, Araza, Xəzərə – Vətənə
döndərib, məmləkətə gətirib.

Bildiyimiz kimi xalq şairi Məmməd Arazın
uşaqlığı və ilk gənclik illəri Nəqşi–Cahanda
– Naxçıvan diyarında – Şahbuzda keçmişdi. Gəlin, sənətinə bağlı olan şairin qələm
qüdrətindən doğan misraya diqqət edək:
Məni şeirimdə gəz bir insan kimi,
Qəlbimdə nə varsa, onu demişəm.
Anadan-bacıdan gizlətdiyimi
Kağızdan, qələmdən qizlətməmişəm.
İbrahim Səfinin də uşaqlığı və ilk gənclik
illəri qədim şəhərdə Naxçıvanda – Şərurda
keçib. Ancaq Məmməd Arazdan fərqli olaraq
İbrahim Səfi qələm adamı deyil, rəssam idi.
Jalə Cəfərova İbrahim Səfi ismini uca
tutdu. Rəssamın sənətinə və şəxsiyyətinə
olan sevgisini sözə çevirdi. Fikirlərini
Məmməd Araz demişkən, "kağızdan,
qələmdən gizlətmə"di. Bunun nəticəsi olaraq
dünyaşöhrətli rəssam haqqında "İşığı Solmayan Rəsmlər" adlı ikinci kitabı gün üzünə
çıxardı. Kitabda "Məqsədimiz" başlıqlı yazı
var. Bu yazıda müəllifin fikirlərini oxuyaq:
"Qarşıya çıxan çətinliklərdən ən başlıcası
rəssamın şəxsi arxivinin olmaması və ya bu
günə qədər harda saxlanılması haqda heç
bir bilginin olmaması idi". Bütün bunlarla yanaşı ortaya iki yüksək tərtibatda kitabın və bir
sənədli filmin çıxması, həqiqətən də tədqiqat
işinin Jalə Cəfərova nailiyyəti, qələbəsi də
adlandırmaq olar.
Jalə Cəfərovanın mənəvi missiyası
İbrahim Səfi yaradıcılığına maraq doğurdu,
rəssamı əsərləri ilə birlikdə bizlərə – onu
tanımayanlara tanıtdı.
“Rəngləri danışdıran adam”, “İşığı
Solmayan Rəsmlər” kitablarında rəssamın
bir-birindən fərqli, qiymətli rəsmləri yer alıb.
İlk baxışdan türk rəssamın əsərləri İspan
rəssam Pikassonu da xatırladır. Deyirlər ki,
rəssamlar hər kəsdən fərqlənir. Ancaq İbrahim Səfi bir rəssam kimi rəssamlardan da
fərqlənirdi. O da Pikasso kimi, öz dəsti-xəttini
yaratmışdı. Pikasso həyatının çox hissəsini
Fransada keçirmişdisə, İbrahim Səfi də öz
yaradıcılığı ilə fransız impressionistlərinə
yaxın idi. Hər iki şöhrətli fırça adamı digər
rəssamları təkrarlamır, yaradıcılıqları ilə
onların kölgəsində qalmırdı. Hər birinin əsəri
sadə quruluşlu olsa da, zəngin və dərin
məzmuna malikdir.
İbrahim Səfi sənəti ilə bərabər, həm də
kökünə bağlı insan idi. O, Qafqaz İslam
Ordusu sıralarında Azərbaycan torpaqlarını
erməni quldurlarından müdafiə etmişdi. O,
Qurtuluş savaşında Türkiyə torpaqlarının
müdafiəsində dayanmışdı.
Bu yerdə böyük rəssamın həyat və yaradıcılığından bəhs edən “Rəngləri danışdıran
adam” filmində maraqlı bir məqama diqqət
edək: Jalə xanım, bağrına sıxaraq Türkiyəyə
apardığı bir ovuc Naxçıvan torpağını İbrahim
Səfinin uyuduğu məzarın üzərinə səpir. Bu
mənzərə izləyicini olduqca mütəəssir etdi.
Simvolik hadisə fəlsəfi anlamı, duyğulu anları
ilə yaddaşımızda silinməzlik qazandı. Bir
ovuc müqəddəs torpaq Haqq savaşından
qalib çıxan və bununla da Vətən bütövlüyünü
təmin edən ulu xalqın öz övladına - İbrahim
Səfi ruhuna sonsuz ehtiramdan, ali sevgidən
doğan ən böyük hədiyyəsi oldu.
Jalə Cəfərovanın dünyaşöhrətli rəssama
həsr etdiyi bir neçə dəyirmi masada iştirakçı oldum. Hətta rəssam haqqında “İbrahim
Səfi rəsmlərinin “sözü” yaxud Jalə Cəfərova
sözlərinin “rəsmi” başlıqlı yazıma Jalə
Cəfərova müəllifi olduğu “İşığı Solmayan
Rəsmlər” kitabında yer ayırdı. Hər tədbirdə
Jalə Cəfərovanın yazının əvvəlində də
dediyimiz kimi, məqsədinin, məramının,
məsuliyyət və məqamının ucalığını,
təmizliyini gözlərimiz və qəlbimizlə gördük.
Fəqət, bir məqama da diqqət çəkmək
istəyirəm. İbrahim Səfi: “Ən yaxşı müəllim
təbiətdir, rəssamın müəllimi təbiətin içində
var” – deyirdi. Jalə Cəfərova tədbirlərin birini
təbiət qoynunda təşkil etsəydi, düşünürəm ki,
daha gözəl olardı. Çünki İbrahim Səfini təbiət
yaratmışdı. Yaradıcılığından da görürük ki,
rəssam, həqiqətən də təbiət hadisəsi idi.
Bu gün Türkiyə–Azərbaycan qardaşlığı,
qardaşlıqdan doğan sarsılmaz birliyi, regional, beynəlxalq müstəvidə eynilik təşkil edən
milli maraqları, həmçinin dövlət mənafelərinə
uyğun sürətli inkişafı hər iki qardaş ölkəni
dünyanın ən güclü dövlətinə çevirib. Əlbəttə,
bütün bunlar İbrahim Səfi ruhunu şad
etməyə bilməz.
Yazının sonunda tarixi bir hadisəni
xatırlatmağı özümə borc bilirəm. Bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Özbəkistanda dövlət səfərində oldu. Bu,
xalqlar arasında mənəvi bağlılığın, dostluq münasibətlərinin möhkəm təməlinin
göstəricisidir. Göründüyü kimi, hər iki xalqın
bir-birinə sarsılmaz tellərlə bağlılığını mənəvi
dəyərlər üzərində qurulan saf hisslər, munis
duyğular, mədəni əlaqələr təşkil edir. Yazını
son cümləsini ulu öndər Heydər Əliyevin
bəşəri fikirləri ilə bitirmək istəyirəm: “İnsan
mənəviyyat üçün yaşamalıdır. Mənəviyyatını
qoruyan, yaşadan insan əbədi olacaqdır”.

Əsgər İSMAYILOV,
BDU-nun Jurnalistika fakültəsinin
tələbəsi
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Xalq diplomatiyamızın layiqli təmsilçisi
Dünyada qlobollaşma prosesi davam etdikcə – hər bir ölkənin
inkişafında xarici dövlətlərin də təsiri mühüm rol oynadıqca
Vətəndən kənarda yaşayıb, fəaliyyət göstərən insanların öz xalqı
üçün dəyəri xeyli dərəcədə artır. Bu insanlar öz davranışları,
əməlləri ilə təmsil etdikləri ölkə, xalq haqqında fikir formalaşdırırlar.
Başqa ölkələrdə öz dövlətləri, xalqları barədə daha xoş fikir yaradan
insanlar dəyərli hesab olunurlar. Ona görə də bizim xarici ölkələrdə
öz ağlı, əxlaqı, savadı, əməlləri ilə seçilən, ölkəmizə nüfuz gətirən
insanlarımıza olduqca böyük ehtiyac var. Biz bunu son 30-35 ildə
daha aydın hiss elədik. Mənfur qonşularımız, bir sıra qaraniyyətli
güc mərkəzlərinin dəstəyi ilə üstümüzə ayaq almağa başlayanda
gördük ki, başqa ölkələrdə bizim sözümüzü deyə biləcək doğma
insanlara çox böyük ehtiyacımız var.

Düşmənin belə insanları çox idi. Onlar bütün beynəlxalq aləmdə səs-səsə
verib əleyhimizə mübarizə aparırdılar.
Birinci Qarabağ müharibəmizdə məğlub
olmağımız, torpaqlarımızın 20 faizini
itirməmizin mühüm səbələrindən biri də
o zaman xarici ölkələrdə bizim sözümüzü deyən insanların az olması idi. Biz
bunu aydın hiss etdik. Həm dövlətimiz,
həm də ayrı-ayrı vətənpərvər insanlarımız bu sahədə mühüm addımlar atdılar.
Bu sahədəki boşluğu doldurmağa başladıq. Müxtəlif səbəblər üzündən başqa
ölkələrə köçən vətənpərvər insanlarımız
bu sahədə əhəmiyyətli işlər gördülər.
Belə insanlarımızdan biri də uzun
illərdir ki Ukraynada fəaliyyət göstərən
görkəmli ziyalımız, hüquq elmləri doktoru, professor Arif Cəmil oğlu Quliyevdir.
Hələ gənclik illərindən bir
vətənpərvər insan kimi tanıdığım Arif
müəllim 1952-ci ildə Bərdə rayonunun
Böyük Qacar kəndində anadan olub.
Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU), Bakı Ali Partiya Məktəbində,
Ukrayna Prezidenti yanında Dövlət
İdarəcilik Akademiyasında təhsil alıb.
Hazırda Ukrayna Milli Aviasiya Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr İnstitunun
Beynəlxalq hüquq kafedrasının professorudur. Ukrayna Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür. Beş monoqrafiya,
2 dərslik, 2 tədris vəsaiti, 150 –dən çox
elmi və publisistik məqalənin müəllifidir.
Arif müəllim Ukrayna siyasətçiləri,
hüquqşünasları, müxtəlif sahələri
təmsil edən ziyalıları, Ukraynadakı
Azərbaycan diaspor təşkilatları arasında böyük nüfuza malikdir. Bu mövqeyi
ona ölkəmiz üçün olduqca əhəmiyyətli
işlər görməyə kömək edir.
Arif müəllimin fəaliyyətinin
mərkəzində Azərbaycan və Ukrayna
xalqlarına xas olan xüsusi atmosfer –
yüksək mənəviyyat, hadisələrə obyektiv

baxış, bir-birinə doğru hörmətlə, enerjili
qarşılıqlı əlaqələrin yaranmasına çalışmaq niyyəti dayanır. Onunla söhbət
etdikcə hiss olunur ki, qəlbi həmişə
Azərbaycanın yanındadır. Azərbaycan
uğrunda yeni uğurlar gətirəcək geniş
fəaliyyətlə məşğul olmaq arzusundadır.
Ukrayna xalqının Azərbaycana sevgisini
çatdırmaq üçün ukraynalı filosof, yazıçı,
alim, ictimai və siyasi xadim İvan Franko deyir ki, azərbaycanlıları sevmək
qürurdur, azərbaycanlı olmaq şərəfdir.
Arif müəllim Ukrayna və Azərbaycan
dövlətləri, xalqları arasında qarşılıqlı
hörmət əsasında xoş münasibətlərin
yaranması üçün xalq diplomatiyasını ağılla, diplomatiyanın incəliklərini
bilən və onu uğurla həyata keçirən
mütəxəssislərimizdəndir.
Arif müəllim Ukraynadakı
fəaliyyətinin ilk illərində Ukrayna xalqının Azərbaycan barədə
məlumatsızlığının şahidi olub. O deyir
ki, hələ 1989-cu ildə ilk dəfə Ukraynaya hərbi kursa göndərildiyi zaman
yoldaşlarla söhbət zamanı mənfur
qonşuların haqqımızda nə qədər yanlış
məlumatlar formalaşdırdığını dərk
etdim. Məndə belə bir fikir yarandı ki,
hökmən bu düşmən münasibətin ortadan götürülməsi üçün əlimdən gələni
etməliyəm… Orada rəhsil almağa
getmək fikri də bu istəyin təsiri altında
formalaşıb. 1998-ci ildən Ukraynada
yaşamağa başladığı vaxtdan hələ də bu
sahədə problemlərin az olmadığınığını
gördü. Sumqayıt hadisələri, Vətənimizin
tarixi barədə təhriflər geniş yayılmışdı.
Ölkəmizdə gedən proseslər barədə
böhtanlara inanan insanlar da az deyildi. Arif müəllim o zaman Ukraynanın
“Politika i kultura” jurnalında “Millət Atası. Nəyə görə Azərbaycan xalqı Hedər
Əliyevdən xahiş etdi ki, məsuliyyəti
öz üzərinə götürüb respublikanı xilas

etsin” sərlövhəli məqalə dərc etdirib.
Məqalənin önündə bir professorun
indiyədək Azərbaycan barədə yanlış
məlumata malik olması ilə bağlı etirafı
məqaləyə xüsus bir əhəmiyyət vermişdi. Həmin məqalə 2000-ci ilin sentyabr ayında respublikamızda – “Xalq
qəzeti”,“Azərbaycan”, “Bakinski raboçi”,
və digər qəzetlərdə də dərc olundu.
Arif müəllimin ümummilli liderimizlə
şəxsi tanışlığı, hətta bir neçə dəfə onun
qarşısında çıxış etməsi ona Ukraynada Azərbaycan həqiqətlərini geniş
yaymağa daha çox həvəsləndirirdi. Arif
Quliyev hər zaman böyük minnətdarlıq
hissi ilə deyir ki, onun Bakı Ali Partiya Məktəbində oxuması, sonralar
“Xalq qəzeti”nin Ukraynada müxbiri
kimi fəaliyyət göstərməsi və Ukrayna
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi
Akademiyasının dinləyicisi olması,
diplomat kimi fəaliyyət göstərməsi məhz
ulu öndərimizin köməyi, tövsiyələri hesabına mümkün olub. Arif müəllim hər
zaman özünü böyük Heydər Əliyevin
tələbəsi hesab edir. Ona görə də hər
zaman qardaş ölkədə dünyanın bu
nəhəng siyasətçisinin, dövlət xadiminin
şəxsiyyətinin daha əhatəli tanınmasına
çalışır.
2003-cü ildə dahi Heydər Əliyevi
onun layiqli davamçısı, sonradan öz
yüksək intellekti, siyasəti, diplomatik
gedişləri, Ali Baş Komandan olaraq
hərbi fəaliyyəti ilə beynəlxalq aləmdə
böyük nüfuz qazanan Prezident
İlham Əliyev əvəz etdi. Arif müəllim
ölkəmizdə baş verən prosesləri,
Qarabağ həqiqətlərini, yeni Prezidentimizin fəaliyətinin Ukraynada obyektiv
baxımdan qiymətləndirilməsini özünün
mənəvi borcu kimi qəbul etdi. Hələ
2003-cü ildə, İlham Əliyev prezident
olmazdan əvvəl onun Ukraynadakı “Politika i kultura” jurnalında “İlham Əliyev

– Azərbaycanın sabahkı lideri? Niyə də
yox?!” sərlövhəli məqaləsi dərc olundu.
Bundan sonrakı illərdə Arif müəllim
Ukrayna Azərbaycan əlaqələrinin daha
sıx, mehriban, dostcasına inkişaf etməsi
üçün bir çox layihələrin hazırlanması və
həyata keçirilməsində fəal rol oynadı.
Azərbaycan həqiqətlərinin, onun yeni,
müdrik Prezidentinin fəaliyyətinin Ukraynada daha yaxından tanınması üçün
geniş fəaliyyət göstərdi.
Vətənimizin işğal olunmuş
ərazilərinin düşmən caynağından qurtarılması yolunda 44 günlük müqəddəs
müharibəmizdə Ukraynanın müxtəlif
təbəqələrində ölkəmizdə baş verənlər
barədə obyektiv məlumat alması və bizim yanımızda olması üçün Arif müəllim
bütün imkanlarından istifadə etdi.
Professor Arif Quliyevin “Elm və
xalq diplomatiyası” adlı sanballı monoqrafiyasında özünün bu sahədəki
fəaliyyətində üstünlük verdiyi əsas
prinsiplər, istifadə etdiyi metodlar
barəsində ətraflı məlumat almaq olar.
Onun qeyd etdiyi kimi, xalq diplomatiyası qlobal çağırış və təhdidlərə, yeni
dünya düzəninin bərqərar olmasına,
daxili siyasi inkişafın gedişinə cavab
verən bir fəaliyyətdir.
Diplomatik və jurnalistlik
fəaliyyətində mühüm təcrübəsi Arif
müəllimə öz elmi-pedaqoji fəaliyyətində,
elmi əsərlərinin yazılmasında,
mətbuatdakı müsahibələrində, eləcə
də həmkarları ilə ünsiyyətində, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında səmərəli
münasibətlərin qurulmasında xeyli
kömək edir.
Arif Quliyevin geniş, çoxşaxəli
fəaliyyəti həm Ukrayna, həm də
Azərbaycan dövləti tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. O, “Ukraynanın
Əməkdar təhsil işçisi” fəxri adına
(2013), Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamı ilə “Tərəqqi”
medalına (2016–cı il), “Ukraynanın
müstəqilliyinin 25 illiyi” medalına,
Azərbaycanın və Ukraynanın 20-yə
qədər mötəbər təşkilatlarının diplomlarına və digər mükafatlarına layiq görülmüşdür.
İyulun 4-də hörmətli professorumuz Arif Quliyevin 70 yaşı tamam olur.
Vətəninə layiqli xidməti ilə şərəfli bir
ömür yaşamış Arif müəllimi ürəkdən
təbrik edirik!

Habil QURBANOV,
AMEA Azad Həmkarlar İttifaqının
sədri, hüquq üzrə elmlər doktoru,
professor

Koronavirusun yeni altnövləri Avropada dominant ola bilər
Yeni yoluxma halları ən çox Şərqi
Aralıq dənizi bölgəsində (47 faiz), Avropada (33 faiz) və Cənub – Şərqi Asiyada
(32 faiz) qeydə alınıb. Bununla bərabər,
Afrikada yeni xəstələnmə hallarının sayı
nəzərəçarpacaq dərəcədə (39 faiz) azalıb. Şərqi Aralıq dənizi bölgəsində ölüm
hallarının sayı 22 faiz, Cənub –Şərqi
Asiyada 15 faiz və Amerikada 11 faiz
artıb. Eyni zamanda bu göstərici Qərbi
Sakit Okean regionunda 6, Avropada 5,
Afrikada 1 faiz azalıb. Həftə ərzində isə
ən çox yoluxma halları ABŞ-da qeydə
alınıb (701 min 855). Sonrakı yerləri
Almaniya (504 min 655), Braziliya (349
min 791), İtaliya (340 min 12) və Çin
(333 min 926) tutur. Qeyd edək ki, yeddi
gün ərzində ən çox ölənlər də ABŞda qeydə alınıb (1997). İnformasiya
bülletenində göstərilir ki, sonrakı yerləri
Braziliya (1313), Çin (925), Rusiya (429)
və İtaliya (355) tutur.
Ötən ilin sonunda yayılmağa başlayan koronavirusun “Omicron” variantı
Azərbaycan da daxil, bir çox ölkədə
dominant ştamma çevrilsə də, çox
keçmədən yoluxmaların sayında azalmalar müşahidə edildi. Amma bu sahə
üzrə tədqiqat işlərini davam etdirən elm
adamları, infeksionist və immunoloqlar
etiraf edirlər ki, virusun son mutasiyası
bu vəziyyəti yenidən dəyişə bilər. Buna
“Omicron”un BA.4 və BA.5 altnövlərinin
yayılması barədə xəbərlər əsas verir.
Bu xəbərin cəmiyyəti narahat etməməsi
mümkün deyil.
Azərbaycanda koronavirusun yeni
dalğası ilə bağlı bu və digər suallara
cavab tapmağa çalışan mütəxəssislər
bildirirlər ki, öncə “Omicron”un BA.4
və BA.5 altnövləri haqqında məlumat
verilməsi məqsədəuyğundur. Qeyd
edirlər ki, ilk ortaya çıxdığı gündən bəri
koronavirus mutasiyaya uğrayaraq

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) həftəlik bülleteninə
istinadla deyə bilərik ki, koronavirusa yeni yoluxma hallarının
və ölüm faktlarının sayı əvvəlki 7 günlə müqayisədə, müvafiq
surətdə 18 faiz və 3 faiz artıb. Ötən həftə ərzində dünyada 4,5
milyondan çox adam koronavirus infeksiyasına yoluxub, 8,5
mindən çox adam vəfat edib.
dəyişir və onun yeni genetik variantları
əmələ gəlir. Vaxtilə – “Omicron”dan
öncə koronavirusun “Alfa”, “Delta” və
“Beta” variantları yaranmışdı. Hazırda
isə diqqəti özünə çəkən, “Omicron” variantı ilə bağlı olan virusun BA.4 və BA.5
altnövləridir. İlkin məlumatlara görə,
onlar əvvəlki BA.2-dən daha yoluxucudur və yeni altnövlərin immun sistemi
tərəfindən tanınması daha çətindir.
Mütəxəssislərin fikrincə, virusa qarşı
istifadə edilən mövcud vaksinlər 100
faizlik təsirə malik olmasalar da, hələ
də ən yaxşı qorunma üsuludur. Çünki
virusa yoluxmalar zamanı peyvəndlər
ağırlaşma riskini azaldır. Həkimlərin
bildirdiklərinə görə, maksimum qorunma əldə etmək üçün tövsiyə olunan
sayda peyvənd dozalarını almaq
vacibdir. Azərbaycanda bu günə qədər
vurulan vaksin dozalarının ümumi sayı
13 milyon 766 min 538, birinci mərhələ
üzrə vurulan peyvənd dozalarının
ümumi sayı 5 milyon 354 min 566, ikinci
mərhələ üzrə 4 milyon 853 min 792,

üç və daha çox doza vaksinlərin sayı 3
milyon 308 min 903, pozitiv nəticədən
sonra “buster” doza vaksinlərin sayı 249
min 277-dir. Eyni zamanda, gigiyena
qaydalarına əməl etmək kimi tələblər
qüvvədə qalır.
Avropa səhiyyə qurumlarının
bildirdiklərinə görə, BA.4 və BA.5
variantlarının əvvəlki BA.1 və BA.2 ilə
müqayisədə daha şiddətli olduğuna
dair heç bir sübut yoxdur. Amma, son
araşdırmalardan birinə əsasən, yeni
altnövlərin “Alfa” və “Delta” variantlarında olduğu kimi, ağciyər hüceyrələrini
zədələməyə üstünlük verdiyi deyilir.
Bunu Tokio Universitetinin tədqiqatçısı
Kei Sato-nun həmkarları ilə birlikdə
keçirdiyi araşdırmanın ilkin nəticələri
göstərir. Bu isə virusun, potensial
cəhətdən, daha təhlükəli olduğuna işarə
ola bilər. Hərçənd ki, son müşahidələr
hadisələrin sayında artımı göstərsə
də, ağırlaşma və ölüm halları ilə bağlı
vəziyyətin dəyişməz qaldığı müşahidə
edilir.

Operativ qərargahın məlumatına
görə, iyulun 1-dək ölkəmizdə
ümumilikdə 793 min 273 nəfərin
koronavirus infeksiyasına yoluxması
faktı müəyyən edilib, onlardan 783 min
368 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9
min 717 nəfər vəfat edib. Hazırda aktiv
xəstə sayı 188 nəfərdir.
Yeni altnövlər olan BA.4 və BA.5
bundan əvvəlki BA.2 ilə müqayisədə
daha yüksək ötürücülük nümayiş etdirir.
Bu barədə “Nature” elmi jurnalında dərc
olunan araşdırmanın nəticələri göstərilir.
“Science” dərgisində dərc edilən daha
bir araşdırma bu tapıntıları təsdiqləyir.
Məqalədə yazılanlara görə, “Omicron”
güclü immun reaksiyası yaratmır. Bu
da o deməkdir ki, infeksiyadan sağalmış insanlar tez bir zamanda yenidən
yoluxa bilərlər.
Qeyd edək ki, koronavirusun mutasiyaya uğramış BA.4 və BA.5 altnövləri
ilk dəfə Cənubi Afrikada müəyyən edilib.
Daha sonra yoluxma halları Avropada aşkarlanıb. İyun ayının əvvəlində
yoluxmalar Rusiyada da qeydə alınıb.
İngiltərə və Şimali İrlandiyada yoluxmaların bir həftə ərzində 43 faiz artdığı
məlum olub. Bu artımı Britaniya Milli
Statistika İdarəsinin açıqladığı rəqəmlər
təsdiqləyir.
Avropa Xəstəliklərin Qarşısının
Alınması və Nəzarəti Mərkəzinin proqnozuna əsasən, koronavirus infeksiyasının yenə yayılması BA.4 və BA.5
altnövlərinin Avropa İttifaqı boyunca
dominant növ olacağını göstərir. Bu,
həmçinin yaxın həftələrdə
COVID – 19-a yoluxma hadisələrinin
artması ilə nəticələnə bilər.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçusunun ölümü ilə bağlı
Sumqayıt Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb
Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi
qulluqçusu, əsgər Ağamalıyev Nurlan
Elşən oğlunun ölüm faktı barədə 2022-ci il
iyulun 2-də Sumqayıt Hərbi Prokurorluğuna
daxil olmuş məlumat əsasında əməkdaşlar
tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış
keçirilib, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən
predmetlər maddi sübut kimi götürülüb,
izahatlar alınıb və digər zəruri hərəkətlər icra
edilib.

Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, fakt üzrə Sumqayıt Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 342.1-1-ci (Rəisin və ya vəzifəli
şəxsin öz xidməti borcuna vicdansız və ya laqeyd
münasibəti nəticəsində öz xidməti vəzifəsini yerinə
yetirməməsi və ya lazımi qaydada yerinə yetirməməsi
ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və
ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda) maddəsi
ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin edilib və digər zəruri istintaq
hərəkətləri həyata keçirilib.
Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin
tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi
təmin ediləcək.

Uzun illər Türk xalqlarına qarşı sovet imperiyasının yeritdiyi siyasətin XX
əsrin sonlarındakı tarixi süqutu SSRİ məkanında yeni türk respublikalarının
dünya birliyinə müstəqil ölkələr kimi daxil olması ilə nəticələndi. Öz talelərinə
sahib olmuş bu türk dövlətləri 30 ildən artıqdır ki, həyatın bütün sahələrində
sıx əlaqə və əməkdaşlıq imkanlarını davam etdirir, tarixin sınaqlı yollarında
təkcə öz müqəddəratlarını yox, həm də dünya miqyasında yeni bir qüdrətli
birlik qurur və inkişaf etdirirlər.

Türkiyə Türk Dünyası
simpoziumuna hazırlaşır

Türkdilli dövlətlərin birliyi bu gün xüsusi
önəm daşımaqdadır. Ölkələrimizdə aparılan islahatlar və davam edən tərəqqi prosesi
qardaşlıq və dostluq əlaqələrini zənginləşdirir,
qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığa yeni töhfələr
verir. İndi sivil dünyanın diqqət mərkəzində olan
hadisələr, o cümlədən Qafqazda baş verənlər
təkcə aktuallığı və siyasi fəallığı ilə yox, həm
də dünya mizanına təsiri baxımından xüsusi
yer tutur. Təkcə siyasət adamlarını yox, bütün
sivil toplumu birləşdirən amalın vüsəti ictimaisiyasi və mədəni həyatımızın önəmli bir hissəsi
olmaqdadır. Bizimlə söhbətində bunları bu ilin
oktyabırında Türkiyənin Ərzincan şəhərində
keçiriləcək Beynəlxalq Türk Dünyası Sempoziumunun təşkilat komitəsinin üzvü, Ərzincan
Binəli Yıldırım Universitetinin professoru Əli
Kafkasyalı bildirdi.
Qeyd edək ki, Əli Kafkasyalı Türk dünyasının, eləcə də Azərbaycanın elmi dairələrində
yaxından tanınan elm adamıdır. Türkiyənin
Qars vilayətində doğulan, uzun illər Qars,
Ərzurum, Rizə, Diyarbəkir vilayətlərində
müəllimlik edən, Türkiyə Təhsil Nazirliyində çalışan Əli bəy Ankara Universitetinin məzunudur.
Sonralar Atatürk Universitetində, Qazaxıstanın
Hoca Əhmət Yasəvi Beynəlxalq Türk–Qazax
Universitetində çalışmış, Türkiyənin Giresun
Universitetində Türk Dili və ədəbiyatı bölümünə
rəhbərlik etmiş, ədəbiyat fakültəsinin dekanı olmuşdur. Əli bəyin fəaliyyətinin önəmli bir hissəsi
də Azərbaycanla bağlı olmuşdur. Magistr və
doktorluq təhsilni Bakı Dövlət Universitetində tamamlayan Əli bəy “Mikayıl Azaflının həyat yolu
və sənətkarlığı” (1994), “Aşıq Mikayıl Azaflının
yaradıcılığı” (1996) mövzusunda magistr və
doktorluq işi müdafiə etmişdir. “Mikayıl Azaflının
həyatı, sənəti və əsərləri” adlı monoqrafiyanın
müəllifidir.
Qarşıdakı beynəlxalq məclisin
önəmindən danışan Əli bəy dedi:
– Qarabağ zəfəri ilə canlanan Türk dünyası
indi tarixin önəmli bir dövrünü yaşamaqdadır və günü-gündən güclənən türk birliyinin
varlığını təsdiqləyir. İndi dünyanın hər yerində
bu birliyin inkişaf tendensiyası, uğurları geniş
müzakirə mövzusudur. Həm ayrı-ayrı dövlət
qurumları, həm qeyri-hökumət təşkilatları bu
yöndə çoxsaylı tədbirlər keçirir, mövzunun
aktuallığını gündəmdə saxlayırlar. Bu ilin
oktyabırında Türkiyənin Ərzincan şəhərində
keçiriləcək Beynəlxalq Türk Dünyası Simpoziumu bu sahədə yeni bir addım olacaq. Türkiyənin
sonuncu Baş naziri və Türk Dövlətləri Təşkilatı
Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırımın
himayəsi, Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı və Ərzincan Binəli Yıldırım
Universitetinin ev sahibliyi ilə keçirilən sempozium həm əhatə dairəsinə, həm siyasi çəkisinə
görə türk birlik tariximizin yeni səhifəsi olacağına əminəm.
– Bu ideyanın ortaya çıxması haqqında
danışın...
– Simpoziumun Təşkilat Komitəsinin sədri,
layihə icraçısı dəyərli həmkarım professor
Abdulqadir Gülün də dediyi kimi, Beynəlxalq
Türk Dünyası Sempoziumu ideyası uzun
bir araşdırma nəticəsində ortaya çıxdı. Bu
tədbirin sərhədləri, məzmunu və məqsədləri
sıradan bir sempozium tədbiri deyil, çoxçox böyük və müqəddəs məqsədlərə xidmət
etmək amalı daşıyır. Bu fəaliyyətdə Türk
Dünyasının bu günü və gələcəyi ilə bağlı
təkliflər irəli sürmək hədəflənir. Sempoziumda
ilk növbədə Türk Dünyasındakı problemlərin
müəyyənləşdirilməsi, daha sonra isə həlli

diqqət mərkəzində olacaq. Başqa sözlə, daha
təsirli və həll yolu tapılan ideyalara çatmaq
əsas məqsəddir. Bu yol dövlətlərimiz tərəfindən
qurulub. Türk Dövlətləri Təşkilatı və ya keçmiş
adı ilə desək Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası 3 oktyabr 2009-cu ildə Naxçıvanda
imzalanan Naxçıvan müqaviləsi ilə Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə arasında qurulmuş olan beynəlxalq təşkilatdır. Özbəkistan
14 sentyabr 2019-cu ildə də Türk Şurasına
üzv qəbul edilmişdir. 2018-ci ilin sonlarından
bu yana Macarıstan və Türkmənistan birliyə
müşahidəçi dövlət kimi daxil olması birliyin
möhkəmlənməsində uğurlu addım olmuşdur.
– Tədbirin gündəliyi ciddi maraq doğurur.
– Proqramda bir-birindən asılı olmayan və tam bir birliyə nail ola bilməyən
fondların, dərnəklərin, birliklərin, qeyrihökumət təşkilatlarının və ya şəxslərin fərdi
fəaliyyətlərinin sistemli və rasional əsasda bir
araya gətirilməsi hədəflənir. Unudulmamalıdır
ki, sistemləşdirilə bilməyən bilik və fəallıq xaos
yaradır. Bu problemin öhdəsindən ancaq Türk
Dövlətləri Təşkilatının və xalqın ağsaqqallarının
rəhbərliyi və dəstəyi ilə nail olmaq olar. Simpoziumun nəticəsi olaraq Türk Dünyası üçün
problemlərin təsbitini və həll təkliflərini özündə
əks etdirən hesabat və ya manifest hazırlanacaq və bu mətn müvafiq dövlət qurumlarına və
Türk Dövlətləri Təşkilatına təqdim ediləcək.
– Beynəlxalq simpoziumun işinə bütün
türk dünyasını cəlb etmək mümkün olacaqmı?
– Türkiyə, Şimalı Kipr, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Azərbaycan, Özbəkistan, Türkmənistan,
Başqırdıstan, Bolqarıstan, Yunanıstan, Gürcüstan, İran, Polşa, Macarıstan, İraq, Makedoniya,
Monteneqro, Albaniya, Bosniya və Herseqovina, Almaniya, ABŞ, Cənubi Koreya, Yaponiya
Monqolustan, Çexiya, Rusiya - Tatarıstan,
Xakasya, Qaqauziya, Tiva, Altay, Saxa (Yakutiya), kimi ölkələrdən ümumilikdə 500 nəfərin
iştirakı planlanır. Layihə proqramı və məqsədləri
baxımından hər hansı bir fəaliyyətin təqlidi və
ya davamı deyil. Bu baxımdan etik dəyərlərə
bağlı, orijinal düşüncələri ehtiva edən ciddi bir
layihədir. Məqsədi universitetimizə, şəhərimizə,
ölkəmizə və Türk Dünyasına fayda verməkdir.
Simpoziumun məqsədlərinin həyata keçirilməsi
Türk millətinin gücü və iradəsi daxilindədir.
– Təşkilatı işlərinizin gedişi haqqında nə
deyərdiniz?
– Simpoziumun hazırlanması prosesinə çoxsaylı insan qatılıb, fəaliyyətimiz gecə-gündüz
bilmədən davam edir. Üzvü olduğum təşkilat
komitəsi adından onların hər birinə xüsusi
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu prosesdə
bizə dəstək olan simpoziumun elm və məsləhət
şurasına, katibliyə, xüsusən də hər sahədə
əməyini əsirgəməyən rektorumuza, bələdiyyə
sədrimizə, valimizə, deputatlarımıza və dəstəyi
olan hər kəsə kömək və təşviqlərinə görə
ayrı-ayrılıqda təşəkkür etmək istərdim. TİKA və
YTB prezidentlərinə, Türkiyə Cümhuriyyətinin
Mədəniyyət və Turizm naziri Mehmet Nuri
Ersoya təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu insanların hər biri tutuqları mövqeyindən
asılı olmayaraq sempozium proqramının həyata
keçirilməsi üçün çox güclü iradə nümayiş
etdirməkdədilər, layihəyə bütün imkanları ilə
dəstək verirlər.
– Sonda oxucularımıza sözünüz...
– Simpozimun işinə bütün Türk dünyası
cəlb olunub. Azərbaycandan da ictimaiyyətin
yaxşı tanıdığı elm adamları bu sırada yer alır.
Akademik İsa Həbibbəylinin, professor Ağalar
Abbasbəylinin, Füzuli Bayatın və başqalarının
təmsil olunduqları qurumlar əminəm ki, simpoziumun işinə xüsusi dəyər verəcəkdir. Yeri
gəlmişkən, Türkiyənin sabiq Baş naziri və Türk
Dövlətləri Təşkilatı Ağsaqqallar Şurasının sədri
Binəli Yıldırıma ehtiramımı bildirmək istərdim.
Belə mötəbər insanlar və onların təşəbbüsü
ilə dövlətlərimiz bu önəmli layihəni təşviq
etməsəydilər o, yaddaşlarda ancaq ideya olaraq
qalacaqdı.
– Müsahibə üçün sağ olun. Bu önəmli
layihəyə uğurlar diləyir, qarşıdakı simpoziumun ölkələrimizə və bütün Türk Dünyasına
xeyirli olmasını arzu edirik.

Namiq QƏDİMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Şuşada Azərbaycan Polisi Günü qeyd olunub
2 İyul – Azərbaycan Polisi Günü münasibəti ilə Şuşa şəhərində tədbir keçirilib.
Şuşa Rayonu Polis Şöbəsində təşkil olunan tədbirdə vaxtı ilə şəhərdə işləmiş veteran
polis işçiləri də iştirak ediblər.
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin
sədri Məftun Abbasov tədbir
iştirakçılarını peşə bayramı
münasibəti ilə təbrik edib.
Bildirib ki, Azərbaycan daxili
işlər orqanlarının əməkdaşları
daim vətəndaşların qanuni
mənafelərinin, hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində
üzərinə düşən funksiyaları
peşəkarlıqla yerinə yetirirlər. Vurğulanıb ki, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili
Qoşunlarının şəxsi heyəti Vətən
müharibəsində də fədakarlıq və qəhrəmanlıq
nümunələri göstərib. Bu gün isə işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə öz şərəfli xidmətlərini böyük
əzm və peşəkarlıqla davam etdirirlər.

Tədbirin sonunda polis əməkdaşlarına
növbəti rütbələr və veteran polis əməkdaşlarına
fəxri fərmanlar təqdim olunub.

AZƏRTAC
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Liviyada kütləvi iğtişaşlar baş verib OXUCULARIN NƏZƏRİNƏ!
“XALQ QƏZETİ”
Yaponiya

Ən uzaq və ən erkən qalaktika qeydə alınıb
Vaseda
Universitetindən
(Yaponiya), Tsukuba
Universitetindən,
London Universitet
Kollecindən və Kembric Universitetindən
(Böyük Britaniya)
beynəlxalq ekspertlər
Yerdən ən uzaq qalaktikanı, həmçinin indiyə qədər
müşahidə edilən ən erkən qalaktikanı qeydə alıblar.
Tədqiqatın nəticələri “Astrophysical Journal Letters”-də
dərc olunub.
MACS1149-JD1 qalaktikasını ALMA (“Atacama Large
Millimeter Array”) teleskopu ilə onun şüalanmasının “qırmızı yerdəyişməsi” sayəsində aşkar etmək mümkün olub.
İki aylıq araşdırma nəticəsində məlum olub ki,
MACS1149-JD1 saniyədə 50 kilometr sürətlə fırlanır və üç
min işıq ili diametrinə malikdir.
Xəbəri “lenta.ru” yayıb.

“Mitsui” və “Mitsubishi” şirkətlərinin
səhmləri ucuzlaşır
Tokio birjasında
“Saxalin-2” layihəsində
pay sahibi olan Yaponiyanın “Mitsui” və “Mitsubishi” şirkətlərinin səhmləri
Rusiya prezidenti Vladimir
Putinin operator şirkətinin
əmlakının dövlətə
verilməsi haqqında fərmanından sonra çöküb.
“Mitsui” səhmləri iyulun 1-də bir səhm üçün 6,14 faiz
ucuzlaşaraq 2810 yen (20,8 dollar), “Mitsubishi” səhmləri
isə iyunun 30-u ilə müqayisədə 5,6 faiz ucuzlaşaraq 3811
yenə (28,2 dollar) düşüb.
Xəbəri “lenta.ru” yayıb.

ABŞ
Daz insanların probemi həll olunur
İrvinedəki Kaliforniya Universitetinin
tədqiqatçıları saçların
böyüməsinə cavab verən
və dazlıqdan və ya alopesiyadan əziyyət çəkən
insanlarda saç xəttini
bərpa etməyə qadir olan
siqnal molekulu tapıblar.
İşin nəticələri “Developmental Cell” jurnalında
dərc edilmişdir.
Tədqiqatın məqsədi dermal papilla hüceyrələrinin saç
follikullarının yeni böyüməsini təşviq edən dəqiq mexanizmi müəyyən etmək idi. Məlum olub ki, papilyar hüceyrələr
tərəfindən istehsal olunan SCUBE3 siqnal molekulu yeni
tük hüceyrələrinin bölünməsinə başlamaq üçün impulsdur.
Bu cür molekulların istehsalı bəzi heyvanlarda və
insanlarda effektiv saç artımının açarıdır.
Xəbəri “lenta.ru” yayıb.

Pilotsuz taksilər hərəkəti iflic edib
Pilotsuz kruiz taksiləri
San-Fransiskoda bir
neçə saatlıq nəqliyyatın
hərəkətini iflic ediblər.
Bu barədə “TechCrunch”
məlumat yayıb.
Problemə diqqət çəkən
Reddit istifadəçilərinin
dediyinə görə, ondan çox
özü idarə olunan avtomobil şəhərdə təcili dayandırılıb.
Naməlum problem səbəbindən Qof və Fulton küçələrinin
kəsişməsində nəqliyyatın hərəkəti bir neçə saat iflic
olub. Operatorun mütəxəssisləri yolun hərəkət hissəsini
avtomobillərdən əllə təmizləməli olublar.
Xəbəri TASS yayıb.

Dünən Liviyanın şərqindəki
Benqazi əyalətində ümumxalq
seçkilərinin keçirilməsini tələb
edən və elektrik enerjisinin
verilməsində fasilələrə etiraz
edən kütlə Tobrukdakı parlament
binasına hücum edib. Paytaxt
Tripolinin Əl-Şuhada meydanında
isə nümayişlər keçirilir. Bu barədə
“Anadolu” xəbər verib.

Məlumata görə, parlament binasını yandıran
iğtişaşçılar “Neft ölkəsiyik,
elektrik kəsintisi istəmirik”,
“Fövqəladə hal elan edilsin”,
“Təcili seçkilər keçirilsin”
şüarları səsləndiriblər. Onlar həm də çörəyin
qiymətinin bahalaşmasına, Liviyada hələ
də xarici qoşun kontingentinin qalmasına
etirazlarını bildiriblər.
Qeyd edək ki, Liviyada ikihakimiyyətlilik
və davam edən daxili çəkişmələr sosialiqtisadi böhranı fəlakət həddinə çatdırıb.
Ölkənin iki böyük limanının bağlanması
nəticəsində Əs-Sidər və Rəs Nauf terminallarından neft ixracı kəskin azalıb.
Münaqişə tərəflərinin BMT-nin Liviya üzrə
nümayəndəsinin iştirakı ilə bu yaxınlarda
Qahirədə keçirilən görüşündə də kompromis əldə olunmayıb. Eyni zamanda, hələ
ötən ilin dekabrında keçirilməli olan ümumxalq seçkilərinin tarixini müəyyən etmək də
mümkün olmayıb.

Hörmətli abunəçilər!
Abunə yazılışı ilə əlaqədar hər hansı bir problemlə rastlaşsanız
(012)-498-85-29 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Hörmətli oxucular!
ABUNƏ YAZILMAĞA TƏLƏSİN!

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Norveç Ukraynaya
1 milyard avro yardım edəcək

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı
Mişel Baçelet bildirib ki, Əfqanıstanda 1,2 milyon orta məktəb şagirdi
Taliban rəhbərliyi ələ keçirdikdən sonra məktəblərinə gedə bilməyib. Bu
barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

Bu il fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya
hücumundan sonra bir çox Qərb dövlətləri Ukraynaya
nəzərəçarpan dərəcədə hərbi və maliyyə yardımları
göstərirlər. Belə dövlətlərdən biri də Norveç Krallığıdır.

BMT İnsan Hüquqları Şurasının 50-ci
Sessiyası çərçivəsində “Əfqanıstanda
qadın və qızların hüquqları” mövzusunda
keçirilən xüsusi sessiyada çıxış edən
Baçelet ölkədə qadınların vəziyyəti ilə
bağlı son hadisələri dəyərləndirib. Baçelet qeyd edib ki, Əfqanıstandakı iqtisadi
geriləmə səbəbindən qadınların rəhbərlik
etdiyi ev təsərrüfatlarının 90 faizi aclıq
və ya qida çatışmazlığına məruz qalır.
Bütün peşələrdə qadınlara qarşı zorakılığın artdığını vurğulayan Baçelet, onlara
qarşı tətbiq edilən geyim və hərəkət

məhdudiyyətlərinin psixoloji xəstəliklərə
səbəb olduğunu vurğulayıb. O qeyd edib
ki, ölkə iqtisadiyyatı çökməyə məruz
qaldığından, işsiz qadınların sayı kəskin
şəkildə artıb və qadınların idarə etdiyi bir
çox müəssisə bağlanıb.
Taliban müvəqqəti hökumətinin
verdiyi vədlərə baxmayaraq qadınların təhsil hüquqlarına qoyulan
məhdudiyyətlərin davam etdiyini qeyd
edən Baçelet bildirib ki, hazırda ölkədə
1 milyon 200 min qız orta təhsilini davam etdirə bilmir.

Konkret dəyişikliklər edilmədikcə
Əfqanıstanda qadınları daha qaranlıq
gələcək gözlədiyini qeyd edən Baçelet
Taliban müvəqqəti hökumətini “qadınların çağırışlarını eşitməyə və konstruktiv
dialoq mühiti yaratmağa” və “qızların
orta təhsillərini davam etdirməyə” çağırıb.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Həftəsonu neftin qiyməti
Həftəsonu dünya bazarında neftin qiyməti belə oldu:
Londonun “İCE” (“Inter Continental Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı neftin
qiyməti 2,3 faiz artaraq bir bareli 111,63 dollar olub.
“NYMEX” (“New
York Mercantile
Exchange”) Birjasının məlumatına
görə, Texas sortu
adlandırılan ABŞ-ın
“WTI” markalı neftinin
qiyməti 2,4 faiz artaraq bir bareli 108,43,
Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı
neftinin qiyməti 1,54
faiz artaraq bir bareli 125,30 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edəcək. Rusiya–Ukrayna münaqişəsi
davam etdikcə neftin də qiyməti yüksək olacaq. Analitiklər
bildiriblər ki, Səudiyyə Ərəbistanının dövlət büdcəsinin 45 faizini
neftdən gələn gəlir təmin edirdi. Əvvəlki illərdə büdcədə kəsir
qalırdı. Lakin dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti bahalaşandan bu ölkənin dövlət büdcəsinə artıqlaması ilə gəlir gəlib.

FHN-in Şimal Regional
Mərkəzi təlim keçirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Regional Mərkəzi
Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Quba, Qusar,
Şabran, Siyəzən və Xaçmaz rayonlarında yerləşən Yanğından Mühafizə hissələrinin qüvvələri ilə birgə təlim
keçirib.
Təlimin keçirilməsində məqsəd baş verə bilən fövqəladə
hadisələrlə mübarizə üzrə qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili və
fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı
şəxsi heyətin peşəkar vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi olub.
Təlimdə xilasedicilər təlim planına uyğun olaraq qarşıya
qoyulmuş tapşırıqları uğurla yerinə yetiriblər.
Sonda şəxsi heyətin fəaliyyəti təhlil olunub, müvafiq
tapşırıqlar verilib.
Təlim zamanı qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunub.

“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Salah klubun ən çox qazanan futbolçusu oldu

Hazırladı:
Elçin ABBASOV “Xalq qəzeti”

Liviya Milli birlik hökumətinin rəhbəri
Abdul Hamid Dbeyba ölkənin şərqindəki
Tobruk şəhərində geniş iğtişaşlarla
müşayiət olunan kütləvi etiraz aksiyalarının
iştirakçılarını dəstəkləyib: “Mən bütün ölkə
boyu nümayişçilərə qoşuluram. Hökumət
daxil olmaqla, bütün hakimiyyət orqanları getməlidir, bu isə yalnız seçki yolu ilə
edilə bilər. Liviya xalqı seçkilərə hansı
siyasi qüvvələrin mane olduğunu bilir.
Həmin qüvvələr bundan əvvəl büdcənin
qəbuluna maneçilik törədib, neft istehsalını
və ixracını bloklayıb. Bu da həyat şəraitinin
pisləşməsinə səbəb olub”.

Abunə respublikanın bütün poçt şöbələri və mətbuat yayımı ilə məşğul olan
firmalar tərəfindən aparılır.
Qəzetə abunə yazılmaq üçün aşağıda göstərilən mətbuatyayımı q
 urumlarına
müraciət etmək olar.
6 aylıq
62.40 (altmış
1. “Azərpoçt” MMC (012)-598-49-55, (051)-225-02-13.
iki manat
2. “Qaya” firması (012)-566-77-80, (050)-214-40-53.
qırx qəpik)
3. “Azərmətbuatyayımı” ASC (012)-493-60-37, 440-46-75,
manat.
440-10-35.
4. “SƏMA-M” MMC (012)-594-09-59.
3 aylıq
5. “ZİYA” LTD (012)-497-76-96, (050)-306-77-22.
31.20 (otuz
6. “PRESSİNFORM” MMC (012)-598-49-52, (070)-340-01-00.
bir manat
iyirmi qəpik)
manat.

BMT: Əfqanıstanda 1,2 milyon qız
orta təhsilini davam etdirə bilmir

İngiltərə
“Liverpul”un
misirli hücumçusu
Məhəmməd Salah
klub tarixində ən çox
maaş alan futbolçu
olub. Məlumatı “The
Telegraph” nəşrinə
istinadən “sports.ru”
bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, futbolçu illik 21 milyon
avro maaşla 2025-ci ilin yayına qədər yeni müqavilə imzalayıb. 30 yaşlı Salah 2017-ci ildən “Liverpul”da çıxış edir.
Ümumilikdə o, klub üçün bütün yarışlarda 254 oyuna çıxıb,
156 qol vurub və 63 məhsuldar ötürmə edib.
Xəbəri “sport.ru” yayıb.

2022-ci il üçün abunə yazılışı kampaniyasını
davam etdirir!

ÂÂ İyulun 3-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin
gecə bəzi yerlərdə qısamüddətli az yağış
yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal
küləyi əsəcək, gündüz mülayimləşəcək.
Gecə 21-23°, gündüz 30-32°, Bakıda gecə
21-23°, gündüz 30-32° isti olacaq.Atmosfer
təzyiqi 758 mm civə sütunundan 761 mm
civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 5055 faiz olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz
suyunun temperaturu: Şimal çimərliklərində:
(Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran,
Bilgəh, Zaqulba) 22-23° isti,Cənub
çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx)
23-24° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
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bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb
küləyi əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 18-23°,
gündüz 30-35° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 10-15°,
gündüz 16-21° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir.Qərb küləyi əsəcək,
gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 10-15°, dağlarda 8°-dək ,
gündüz 16-21° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında əsasən gecə və axşam
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək,
gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 16-21°, gündüz 27-32° isti
olacaq.

ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz,
Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 15-20°,
gündüz 25-30°, dağlarda gecə 8-13°, gündüz
15-19° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən
yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək,
gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 18-23°, gündüz 28-33° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin səhər bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı ehtimalı var.
Şimal-şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Gecə 18-23°, gündüz 28-33°, dağlarda gecə
15-17°, gündüz 20-25° isti olacaq.

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

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

Dünən Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə
Norveçin Baş naziri Yonas Qahr Stere ilə birgə keçirdiyi mətbuat
konfransında deyib: “Norveçin Ukraynaya 1 milyard avro
dəyərində yeni dəstək paketinə görə minnətdarıq. Belə çətin bir
zamanda bunu çox yüksək qiymətləndiririk”.
Yonas Qahr Stere öz növbəsində bu faktı təsdiq edib və
əlavə edib ki, Norveç 2022-ci ilin sonuna qədər və 2023-cü ilə
qədər Ukraynaya dəstək üçün 1 milyard avro ayırmağı öhdəsinə
götürüb.
Ukraynanın dövlət başçısı mətbuat konfransında RusiyaUkrayna cəbhəsindəki mövcud durumdan da danışıb: “Ukraynaya qarşı apardığı genişmiqyaslı müharibənin dörd ayında
Rusiya artıq 3 minə yaxın raketdən istifadə edib. Rusiyanın
hərəkətlərinin bu cür qəddarlığı yalnız tərəfdaşlarımızın Ukraynaya dəstək verməklə bağlı qərarlarının nə qədər düzgün
olduğunu vurğulayır. Əvvəla, bu, müdafiə dəstəyidir. Dünyanın
heç bir dövləti bu vəziyyətdə tək qalmamalıdır”.
Ukrayna Prezidenti onu da xatırladıb ki, bu il iyulun 1-də
Rusiya Ordusu Odessa vilayətinin Sergeevka kəndindəki adi
yaşayış binasına növbəti dəfə amansız raket zərbəsi endirib.
V.Zelenski əlavə edib ki, ikisi uşaq olmaqla, 19 nəfərin öldüyü,
30-dan çox insanın yaralandığı məlumdur.
Bəli, Ukraynada amansız silahlı qarşıdurmalar davam edir
və savaşın nə vaxt bitəcəyi məlum deyil. Bir çox ekspertlər
düşünürlər ki, müharibə nəinki aylarla, hətta illərlə uzana bilər.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Rusiyada yoluxma azalır
Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına
görə, son sutka ərzində ölkənin 85 regionunda 3285
nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. 3488 nəfər
sağalaraq evə buraxılıb. 51 nəfər vəfat edib.
Son 24 saat
ərzində ən çox
yoluxma paytaxt
Moskvada (396
nəfər), SanktPeterburq şəhərində
(257 nəfər), Moskva
vilayətində (249
nəfər), Rostov
vilayətində (111
nəfər) və Voronej
vilayətində (103
nəfər) qeydə alınıb.
Rusiya Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, COVID-19
virusuna yoluxanlar yaşlı nəslin nümayəndələridir.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
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