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Dinamik inkişaf Azərbaycanı
daha da gücləndirir
Bu qayğı və diqqət bölgələrimizə
yeni nəfəs gətirməklə yanaşı, yeni
inkişaf imkanları da açır, rayon
mərkəzləri və kəndlərin tərəqqisi
üçün yeni vəzifələr müəyyənləşdirir.
Şübhəsiz ki, belə hal həm ölkənin
getdikcə güclənməsinə, regionların
inkişafına, əhalinin rifahının daha da
yaxşılaşmasına, həm də xalq-iqtidar
vəhdətinin sarsılmazlığına müsbət
təsir göstərir.
Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın
avqustun 12-də Qobustan, İsmayıllı
və Ağsu rayonlarına səfərləri də
bu baxımdan xüsusi əhəmiyyəti ilə
diqqət çəkir. Qobustan rayonunda
“Diri Baba” türbəsində turizm
infrastrukturunun yaradılması ilə
bağlı aparılan yenidənqurma işləri
ilə tanışlıq zamanı dövlətimizin
başçısına və birinci xanıma bu ölkə
əhəmiyyətli memarlıq abidəsinin
bərpası ilə bağlı görülən işlər barədə
verilən məlumat da bir daha göstərdi
ki, Azərbaycanda tarixi yadigarlara
ən yüksək səviyyədə qayğı göstərilir.
Bu, təsadüfi deyil. Çünki Prezident
İlham Əliyev bu məsələni daim
diqqət mərkəzində saxlayır, bütün
qədim maddi-mədəni dəyərlərə,
eləcə də sovet vaxtında tikilən
abidələrə xalqımızın milli sərvəti kimi
yanaşır: “Bu abidələr bir daha onu
göstərir ki, Azərbaycanın çox qədim
tarixi, qədim mədəniyyəti var. Çünki
ancaq yüksək mədəniyyətə sahib
olan insanlar belə tikililər inşa edə
bilərdilər…”.

P

rezident İlham Əliyevin
Azərbaycanın bölgələrinə
daim səfər etməsi,
müxtəlif təyinatlı sosialiqtisadi müəssisələrin açılışı
mərasimlərində insanlarla
görüşməsi, onların qayğıları,
problemləri ilə dərindən
maraqlanması, bununla əlaqədar
imzaladığı sərəncamlar, müvafiq
strukturların nümayəndələrinə
verdiyi tapşırıq və tövsiyələr
xalq – Prezident birliyinin
möhkəmlənməsində mühüm
önəm daşıyır.

Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider
Azərbaycan coğrafi-siyasi mövqeyinə
görə həmişə sivilizasiyaların qovuşma
məkanı olmuş, Qərbin və Şərqin çox güclü
təsirinə məruz qalmışdır. Qədim türk, Yunan-Roma mədəniyyətinin, antik sivilizasiyanın güclü təsiri altında elm, ədəbiyyat
və incəsənətimiz özünəməxsus forma və
məzmun çalarları qazanmış, böyük inkişaf
yolu keçmiş, xalqımız dünya mədəniyyəti
xəzinəsinə sanballı töhfələr vermişdir.
XX əsrdə dünya sivilizasiyasının inkişafında ciddi dəyişikliklər baş verdi. Bəşər
tarixinin inkişaf vektorunu müəyyən edən bəzi
ölkələr arasında güclənən qarşıdurma industrial sivilizasiya cəmiyyətini qanlı müharibələr
və kütləvi qırğınlar dövrünə sürüklədi. Birinci
Dünya müharibəsi (1914 –1918-ci illər)
Avropa ölkələrində və Rusiyada vəziyyəti son
dərəcə pisləşdirdi. 1917-ci ilin əvvəllərində
Rusiya imperiyasında inqilabi böhran
gücləndi. Fevralın 23-də Petroqradda 130
min fəhlə “Çörək!”, “Rədd olsun müharibə!”
şüarları ilə küçəyə çıxdı. Ordu hissələrinin
bir qismi etirazçılara qoşuldu. Martın 2-də
çar II Nikolay hakimiyyətdən qardaşı Mixailin

ABŞ Konqresi 430 milyard dollarlıq
təşəbbüslər paketini təsdiqləyib

“Xalq qəzeti”

Serbiya bacardıqca Rusiyaya
qarşı sanksiyalar tətbiq etməyəcək
Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç Prva TV telekanalına müsahibəsində bildirib
ki, Serbiya anti-Rusiya sanksiyaları məsələsində öz müstəqil siyasətini davam
etdirəcək və bacardıqca sanksiyalar tətbiq etməyəcək.
Aleksandr Vuçiç deyib: “Biz Rusiyaya
qarşı sanksiyaların tətbiqi məsələsində öz
müstəqil siyasətimizi bacardığımız qədər
davam etdirəcəyik. Və mənim “bacardığımız qədər” sözüm siyasi səhnədəki
digərlərindən daha güclüdür. Bizim
siyasətimiz Avropa yolu ilə getmək, adətənənələrimizi, dostluğumuzu qorumaq,
özümüzə güvənmək, müstəqil olmaqdır”.

“Xalq qəzeti”

xeyrinə əl çəkdi. Bir gün sonra Mixail Romanov da hakimiyyətdən imtina etdi. Beləliklə,
Romanovlar sülaləsinin hakimiyyəti başa
çatdı.
Rusiya imperiyasının süqutundan sonra
1917-ci il martın 9-da Xüsusi Zaqafqaziya
Komitəsi, 1917-ci il noyabrın 11-də Zaqafqaziya Komissarlığı (“Zaqafqaziya müstəqil
hökuməti”) yaradıldı. Regionda yaranmış
siyasi şəraiti müzakirə edən Zaqafqaziya
Komissarlığı Zaqafqaziya Seyminin çağırılması haqqında qərar qəbul etdi. 1918-ci il
aprelin 22-də Seym müstəqil Zaqafqaziya
Demokratik Federativ Respublikasının yaradılması haqqında bəyannamə qəbul etsə də,
mayın 26-da Gürcüstanın ZDFR tərkibindən
çıxmasından sonra may ayının 27-də Tiflisdə
Seymin türk-müsəlman nümayəndələri toplaşaraq Azərbaycan Milli Şurasını yaratdılar.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Milli Şuranın
sədri seçildi. May ayının 28-də Milli Şura
Həsən bəy Ağayevin sədrliyi ilə Azərbaycanın
istiqlaliyyəti haqqında bəyannamə qəbul etdi.

(ardı 3-cü səhifədə)

Avropa İttifaqından Rusiyaya
ixracat bir ayda 18 faiz artıb

ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası inflyasiyanın azaldılmasına
yönəlmiş və hakimiyyət orqanları tərəfindən 430 milyard dollar vəsaitin ayrılmasını nəzərdə tutan təşəbbüslər paketini təsdiqləyib.

Təşəbbüslər paketi ilə bağlı səsvermə
ABŞ Konqresinin aşağı palatasının saytında
yayımlanıb.
Xatırladaq ki, Senat bu paketi keçən həftə
təsdiqləyib, indi paket imzalanmaq üçün ABŞ
prezidenti Co Baydenə təqdim olunacaq. Prezident daha əvvəl onu imzalamaq niyyətində

Bu gün qəzetimiz 30 mininci sayını
oxuculara təqdim edir
Respublikada qəzetçilik ənənələrinin formalaşmasında, jurnalistikamızın
inkişafında “Xalq qəzeti”nin xidmətləri xüsusi qeyd olunmalıdır. Bugünkü
çoxsəsli, rəngarəng Azərbaycan mətbuatının bir çox görkəmli nümayəndələri
bu qəzetin yaradıcılıq məktəbini keçmişlər. Müstəqilliyimizin qazanılmasından
sonra da “Xalq qəzeti” respublikanın ictimai həyatında baş verən hadisələrə
cəsarətlə müdaxilə etmiş, bir çox problemlərin aşkarlanmasında mühüm rol
oynamışdır. Amansız təcavüzkara qarşı apardığımız ədalətli müharibə qəzetin
daimi mövzusuna çevrilmişdir. Bu gün qəzet müstəqil Azərbaycanda hüquqi
və demokratik dövlət quruculuğu işində güclü səfərbəredici rol oynayır”.

(ardı 2-ci səhifədə)

olduğunu bildirmişdi.
Konqresin təsdiqlədiyi 755 səhifəlik
təşəbbüslər paketində bir çox tədbirlər, o
cümlədən, federal büdcə kəsirinin, iqlim
dəyişmələrinə qarşı mübarizə, həmçinin
vətəndaşların səhiyyə xərclərinin azaldılması
nəzərdə tutulur. Paketdə təqdim edilən proqramların həyata keçirilməsi üçün iri korporasiyaların vergiləri artırıla bilər.
ABŞ hakimiyyəti belə hesab edir ki, bu
tədbirlərin reallaşdırılması ölkədə inflyasiyanın azaldılmasına imkan verəcək.
“Bloomberg” agentliyi xəbər verir ki,
ABŞ-da ərzaq məhsullarının qiyməti ötən illə
müqayisədə 10,9 faiz atrmışdır. Bu, 1979-cu
ildən bəri ən yüksək artımdır.

“Xalq qəzeti”: 103 illik tarixi
marafonda rekord göstərici

Donald Trampın evindən məxfi
sənədlər müsadirə edilib
ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosunun (FTB)
agentləri sabiq prezident Donald Trampın Florida
ştatındakı Mar-a-Laqo malikanəsində axtarış zamanı
11 dəst məxfi sənədi müsadirə ediblər.
“The Wall Street Journal”ın yaydığı məlumatda bildirilir
ki, mülkdən sənədlər, fotoşəkillər və qeydlər olan 20-yə yaxın qutu götürülüb. Müsadirə edilən sənədlər arasında Donald Trampın keçmiş müşaviri Rocer Stounun əfv fərmanı,
həmçinin Fransa prezidenti ilə bağlı bəzi məlumatlar var.
Ümumilikdə 11 dəst məxfi sənəd müsadirə edilib. Onların
arasında “tam məxfi” qrifi ilə təsnif edilən materiallar da var.
Nəşrin yazdığına görə, bu sənədlər yalnız xüsusi dövlət
müəssisələrində saxlanıla bilər.
Donald Tramp Mar-a-Laqodakı malikanəsində axtarışdan sonra qeyd edib ki, o, bu sənədləri könüllü olaraq özü
də verə bilərdi: “Əvvəla bu sənədlərin üzərindən məxfilik
qrifi götürülüb. İkincisi, müsadirəyə ehtiyac yox idi, onlar bu
sənədləri siyasi oyun oynamadan, mənim iqamətgahıma
girmədən istənilən vaxt ala bilərdilər”.

“Xalq qəzeti”

Antarktida –
mistik və sirli qitə
(bax səhifə 10)

İyun ayında Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri
Rusiyaya məhsul ixracını 4,45 milyard
avroya çatdırıb. Bu, may ayı (3,78 milyard
avro) ilə müqayisədə 18 faiz çoxdur. Ətir
və kosmetika ixracı 38 faiz artaraq 234
milyon avroya, tibbi alətlər ixracı 38 faiz
artaraq 286 milyon avroya çatıb.
Plastik və plastik məmulatların ixracı da
16 faiz artaraq 234 milyon avroya, elektrik
avadanlıqları və komponentlərinin ixracı isə
7 faiz artaraq 187 milyon avroya çatıb. Aİ
ölkələri arasında Rusiyaya ən böyük məhsul

ixracatçısı Almaniyadır (iyun ayında 1,16
milyard avro. İkinci yerdə İtaliya (523 milyon
avro) qərarlaşıb. Baltikyanı ölkələrdən ixracat iyunda may ayı ilə müqayisədə 34 faiz
artaraq 481 milyon avroya çatıb.
RBK saytı xəbər verir ki, buna baxmayaraq, Avropa ölkələrindən Rusiyaya
ixracat hələ də 2021 səviyyəsindən xeyli
aşağıdır. Həmin ilin iyun ayında Aİ Rusiyaya
ümumilikdə 7,21 milyard avro dəyərində mal
ixrac edib.

“Xalq qəzeti”

ABŞ–Çin
qarşıdurmasının
bəzi məqamları
(bax səhifə 6)
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Dinamik inkişaf Azərbaycanı
daha da gücləndirir
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Yeri gəlmişkən, Bakı-Şamaxı magistral yolunun 1,5 kilometrliyində yerləşən,
1402-ci ildə Şirvanşah hökmdarı I İbrahimin əmri ilə tikilən “Diri Baba” türbəsinin
bir hissəsi qaya içərisində yerləşdiyindən
Qafqazın ən nadir abidələrindən hesab
olunur. İkimərtəbəli türbə, yaxınlığında
yerləşən süni şəkildə yaradılmış bir neçə
mağara və kaha, həmçinin üzbəüz orta
əsrlərə aid qəbiristanlıq və qədim türbə
qalıqları birlikdə vahid bir kompleks
əmələ gətirir.
Xatırladaq ki, abidənin tarixi-mədəni
əhəmiyyəti ilə yanaşı, turizm potensialı
qiymətləndirilərək, həmçinin antropogen
və təbii amillərin təsiri ilə deqradasiyaya
uğramasının qarşısını almaq məqsədilə
burada bir sıra infrastruktur və bərpa
işləri aparılıb.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva səfər
çərçivəsində İsmayıllıda “Basqal Resort
& Spa” otelinin açılışında iştirak edib,
“Basqal” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
ərazisində aparılan və icrası nəzərdə
tutulan tikinti-bərpa işləri ilə tanış olublar. Dövlətimizin başçısı həmin gün,
eyni zamanda, Ağsu şəhərindəki Gənc
Sənətkarlar Mərkəzinin və Dövlət Rəmzləri
Muzeyinin açılışında iştirak edib.
Bütün bunlar Azərbaycanın tarixi
əzəmətinin qorunması ilə bərabər, həm
də bu cür unikal məkanların gələcəkdə
respublikamızın turizm mərkəzlərindən
biri kimi tanınmasını şərtləndirir. Bu, ilk
növbədə, ölkəmizdə turizm sənayesinə
mühüm önəm verilməsi ilə bağlıdır.

Çünki müstəqil Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun inkişaf
etdirilməsi prioritet istiqamətlərdən
biridir. Dövlətimiz tərəfindən həyata
keçirilən proqramlar və tədbirlər də
müvafiq olaraq qeyri-neft sektorunun
inkişafına kömək edir. Qeyri-neft sektorunun əsas sahələrindən biri olaraq
turizm hökumətimizin hər zaman diqqət

mərkəzindədir. Ölkəmizin təbii-coğrafi
şəraiti, malik olduğu maddi-mənəvi
resurslar, həmçinin tarixən formalaşmış
adət-ənənələri bu sahənin inkişafı üçün
zəmin yaradır.
Prezident İlham Əliyevin avqustun
12-də Ağsu rayonunda “Ağsu Aqropark”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti
ilə tanışlığı isə bir daha göstərdi ki,
hazırda ölkəmizin kənd təsərrüfatı aqroparkların yaradılması ilə yeni mərhələyə
daxil olub. Bu müəssisələr qısa müddət
ərzində aqrar sektorun, ümumilikdə ölkə
iqtisadiyyatının inkişafına mühüm təsir
göstərib. Respublikada aqroparkların
fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması
istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata
keçirilib, vergi güzəştləri, subsidiya
və güzəştli kreditlərin verilməsi, lizinq
əsasında ayrılan texnika və avadanlıqlara görə güzəştlərin tətbiq olunması
sahənin tərəqqisini stimullaşdırıb.
Aqroparklar torpaq sahələrindən
səmərəli istifadə, məhsuldarlığın
yüksəldilməsi, yeni istehsal və emal
sahələrinin yaradılması, müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi üçün innovativ və əlverişli mexanizmdir. Bu
baxımdan həmin müəssisələrin ərzaq
təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində
rolu getdikcə gücləndirilir, sahibkarlığın
inkişafı, kiçik, orta və iri təsərrüfatların
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı üçün
əlverişli platformaya çevrilməsinə xüsusi
önəm verilir.
Ümumiyyətlə, son illərdə milli
iqtisadiyyatımızın dayanıqlı inkişafının təmin olunması məqsədilə həyata

təminatının yaxşılaşdırılmasına mühüm
töhfələr verir. Aqroparkların yaradılması
aqrar sahədə inkişafı sürətləndirməklə
bərabər, ixracyönümlü məhsulların
sayının artmasında və ölkənin ixrac
potensialının güclənməsində əhəmiyyətli
rol oynayır.
Yeri gəlmişkən, respublikamızın 32
rayonu üzrə 239,3 min hektar ərazidə
ümumi layihə dəyəri 2,4 milyard manat
olan 51 aqropark və iri fermer təsərrüfatı
yaradılıb. Bunlardan 34-ü bitkiçilik, 14-ü
bitkiçilik və heyvandarlıq, 1-i heyvandarlıq fəaliyyəti, 2-si isə çeşidləməqablaşdırma, emal və logistika sahələri
üzrə ixtisaslaşıb.
İndiyədək aqroparklara 1,3 milyard
manat özəl investisiya qoyulub. Bununla
yanaşı, dövlət tərəfindən aqroparklara
müvafiq dəstək tədbirləri görülüb. Belə
ki, investisiya təşviqi sənədi almış 27
aqroparkdan 26-na texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğuların idxalına görə 43,7
milyon manat dəyərində güzəşt tətbiq
olunub, 25 aqroparkın yaradılması və ya
fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün 184,2
milyon manat güzəştli kredit verilib.
Prezident İlham Əliyev avqustun
12-də İsmayıllı rayonunun Basqal
qəsəbəsində Azərbaycan Televiziyasına verdiyi müsahibədə isə əvvəlcə
bu səfəri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Dövlətimizin başçısı bölgələrə
səfərlərinin müntəzəm xarakter daşıdığını, bunun yerlərdə həm vəziyyətlə
maraqlanmaq, həm də əlavə göstərişlər
vermək baxımından böyük əhəmiyyətə
malik olduğunu bildirib. “Gedən işlərə,

keçirilən tədbirlər çərçivəsində elmi
yanaşma, qabaqcıl texnologiya və
təcrübənin tətbiqi ilə yaradılan aqroparklar ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin
möhkəmlənməsinə, idxaldan asılılığın azaldılmasına, regionların tarazlı
inkişafının və əhalinin məşğulluq
səviyyəsinin yüksəldilməsinə, həmçinin
emal sənayesinin yerli xammalla

bildiyiniz kimi, özüm nəzarət edirəm
və son illər ərzində bütün bölgələrdə
quruculuq-abadlıq işləri daha geniş
vüsət almışdır. Bu gün Ağsu, İsmayıllı
rayonlarına səfərim çərçivəsində burada
görülmüş və görüləcək işlər haqqında
həm göstərişlər verilmişdir, eyni zamanda, məruzələr edilmişdir”,-deyə ölkə
rəhbəri vurğulayıb.

Azərbaycanda regionların inkişafı həmişə prioritet
məsələlərdən biri olmuşdur. Görülən işlər regionların inkişaf
potensialının artırılmasına, işgüzar və investisiya mühitinin
yaxşılaşdırılmasına, infrastruktur təminatının, kommunal
xidmətlərin keyfiyyətinin əhalinin rifahının yüksəldilməsinə,
ekoloji təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə şərait
yaratmışdır. Prezident İlham Əliyevin bölgələrə növbəti
səfərləri həm ölkəmizin hərtərəfli inkişafına, həm də əhalinin
sosial müdafiəsinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən
addımlardır. Bununla yanaşı, dövlət başçısının səfər zamanı
proqram xarakterli çıxışları dünyaya zəruri mesajların
çatdırılması baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanın inkişaf strategiyasının ümumi xətti təkcə
paytaxt Bakı və Abşeron yarımadası ilə məhdudlaşmır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkənin hazırkı inkişaf tempinə
uyğun olaraq, bölgələrdə də
abadlıq və yenidənqurma işləri
davam etdirilir. Regionlarda iqtisadiyyatın güclənməsi ilə yanaşı,
əhalinin həyat səviyyəsinin və
məşğulluğunun yaxşılaşdırılması
istiqamətində əməli işlər aparılır. Dövlət başçısının müvafiq
sərəncamlarına uyğun olaraq, avtomobil yollarının tikintisi və yenidən
qurulması, su, qaz və elektrik
təchizatı sistemlərinin yenilənməsi
və müasirləşdirilməsi, körpülərin
tikintisi, sosial obyektlərin yenidən
bərpası və əsaslı təmiri işləri həyata
keçirilir. Prezident İlham Əliyev hər
zaman ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişafını prioritet hesab edir.
Bu siyasətin əsas məqsədi Bakı ilə
yanaşı, bütün regionların hərtərəfli
və davamlı inkişafına nail olmaqdır.
Dövlət başçısının avqustun 12-də

Qobustan, Ağsu, İsmayıllı rayonlarına səfərləri də bunu bir daha
təsdiqləyir. Bu gün “Azərbaycan
Respublikası regionlarının 20192023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı” sistemli, ardıcıl və
davamlı şəkildə həyata keçirilir. Bütün bu amillər ölkə başçısının regionlara və vətəndaşlarımıza, onların
sağlamlığına, maddi rifahına xüsusi
diqqətinin təzahürüdür. Cənab Prezidentin mütəmadi olaraq müxtəlif
bölgələrə səfərləri bu ərazilərin tarazlı inkişafına və müasirləşməsinə
bilavasitə töhfə verir. Bununla
yanaşı, regionlarda “ASAN xidmət”
regional mərkəzlərinin açılması
rayon əhalisinin həyat səviyyəsinin
paytaxta çatdırılması baxımından
son dərəcə mühüm addım kimi
qiymətləndirilir.
Eyni zamanda, qeyd etmək
lazımdır ki, ərzaq təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi ölkənin və onun
regionlarının milli təhlükəsizliyinin
mühüm tərkib hissəsidir. Etibarlı
ərzaq təminatı hər bir ölkənin və
regionun iqtisadi sabitliyinin və

sosial dayanıqlığının əsas şərtidir.
Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində əsas məqsəd emal
müəssisələrinin xammalla, əhalinin
isə ərzaq məhsulları ilə təminatlı
və dayanıqlı təmin edilməsindən
ibarətdir.
Hesablamara görə, ərzaq
təhlükəsizliyi 4 amillə müəyyən
edilir: qidanın mövcudluğu, hər
bir insanın ərzaqla təhlükəsizlik

Azərbaycan Prezidenti
müsahibəsində son illərdə hər iki rayonda böyük infrastruktur layihələrinin
icra edildiyini, infrastruktur layihələrinin
əsas hissəsinin başa çatdırıldığını,
istər qazlaşdırma, istər elektrik enerjisi,
istərsə də su təchizatı və yolların tikintisi
ilə bağlı çox böyük layihələrin uğurla
gerçəkləşdirildiyini diqqətə çatdırıb.
Ölkə rəhbəri sosial infrastrukturla
bağlı da böyük layihələrin reallaşdırıldığını xatırladıb. Dövlət başçısı Ağsuda
və İsmayıllıda 160 çarpayılıq xəstəxana
tikildiyini, 100-ə yaxın məktəb inşa
edildiyini, ya da əsaslı şəkildə təmir
olunduğunu bildirib və iş yerlərinin yaradılmasına da xüsusi əhəmiyyət verildiyini
qeyd edib.
Prezident İlham Əliyev
müsahibəsində ərzaq təhlükəsizliyi
ilə bağlı sualı da ətraflı cavablandırıb.
Dövlətimizin başçısı ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya
edilərək bazar iqtisadiyyatının bütün
təməl prinsiplərinə əməl olunduğunu
və bunun nəticəsində mühüm uğurlar– ümumi daxili məhsulunun əksər
hissəsinin yerli şirkətlər, xarici investorlar
tərəfindən əldə edildiyini söyləyib. Dövlət
başçısı belə olan halda isə təbii ki, dünyada gedən istənilən iqtisadi prosesin
Azərbaycana da təsirsiz ötüşmədiyini
bildirib: “Dünyada mövcud olan ərzaq
mallarının bahalaşması da, əlbəttə ki,
bizə də təsir edir. Bu il dünyanın əksər
ölkələrində inflyasiya ikirəqəmli inflyasiyadır. Bildiyiniz kimi, inkişaf etmiş
ölkələrdə inflyasiya çox aşağı səviyyədə
olur. İndi biz, hətta o ölkələrdə ikirəqəmli
inflyasiyanı görürük.
Ərzaq mallarının qiymətinin qalxma-

məhsulları ilə etibarlı təminatı üçün
məqsədyönlü tədbirlər, eləcə də
ərzaq təhlükəsizliyini bilavasitə
şərtləndirən aqrar sahənin
inkişafına yönəlmiş genişmiqyaslı
dövlət proqramları həyata keçirilir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına
dair dövlət proqramları mühüm rol
oynayır.
Avqustun 12-də Prezident
İlham Əliyev İsmayıllı rayonunun

sı da Azərbaycana bir növ, - əgər belə
demək mümkündürsə, - idxal olunub.
Çünki biz hələ də özümüzü tam, yəni
100 faiz əsas ərzaq məhsulları ilə təmin
edə bilmirik. Ancaq bu istiqamətdə ardıcıl işlər aparılır…”.
Prezident İlham Əliyev sözügedən
istiqamətdə görülən tədbirlərin
nəticələrindən danışarkən, bu gün
respublikada özümüzü ət məhsulları
ilə 90 faiz, quş əti ilə 80 faiz, süd, süd
məhsulları ilə 85 faiz səviyyəsində təmin
etdiyimizi diqqətə çatdırıb və növbəti 3-5
il ərzində həmin göstəricilərin yüz faiz
səviyyəsinə qaldırılacağına əminliyini
ifadə edib. Dövlətimizin başçı daha sonra deyib: “Amma əfsuslar olsun ki, biz
özümüzü taxılla hələ uzun illər tam təmin
edə bilməyəcəyik. Özümüzü buğda ilə
təminetmə əmsalı Azərbaycanda bu ilin
əvvəlinə 62 faiz idi. Məhz bu məqsədlə
xüsusi proqram işlənib hazırlandı, yeni
növ subsidiyaların tətbiq edilməsinə start
verildi və bunun nəticəsində əminəm ki,
ərzaqlıq buğdanın Azərbaycanda istehsalı kəskin artacaq. Ancaq bu, vaxt tələb
edəcək. Mən hesab edirəm ki, təqribən
3-4 il ərzində biz özümüzü ərzaqlıq
buğda ilə 80 faiz səviyyəsində təmin edə
bilsək, bu, çox böyük nəticə olacaqdır.
Ona görə taxılın qiymətinin dünya bazarlarında qalxması bütün ölkələrə təsir
göstərir…”.
Ölkə rəhbəri dünyada ərzaq
təhlükəsizliyinə Rusiya–Ukrayna müharibəsinin müəyyən təsir
göstərdiyinə baxmayaraq, Azərbaycanda
bu sahədə heç bir problemin nəzərə
çarpmadığını, rusiyalı tərəfdaşlarımızla
əldə edilən razılaşmalar nəticəsində res-

publikamıza istənilən qədər həm gübrə,
həm də taxıl ixrac edildiyini bildirib.
Prezident İlham Əliyev
müsahibəsində erməni işğalından
azad edilən torpaqlarımızda kənd
təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı görülən
və görüləcək tədbirlər barədə də ətraflı
danışıb. Dövlətimizin başçısı, eyni
zamanda, avqustun əvvəllərində erməni
təxribatı nəticəsində Qarabağda qarşıdurma baş verməsi ilə bağlı fikirlərini də
bölüşüb: “Ermənistan tərəfi növbəti dəfə
silahlı təxribata əl atdı. Bu hərbi təxribat
nəticəsində bir hərbçimiz şəhid oldu.
Allah ona rəhmət eləsin. Allah bütün
şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ancaq hər
kəs gördü və görməlidir ki, şəhidimizin
qanı yerdə qalmadı. Biz dərhal “Qisas”
əməliyyatı keçirərək şəhidimizin qanını
aldıq və qarşı tərəfi ciddi cəzalandırdıq.
Bir neçə saat ərzində davam edən
“Qisas” əməliyyatı cəza tədbiri idi.
Azərbaycan şəhidinin qanı düşmənlərə
baha başa gəldi və onlar bunu unutmamalıdır. Əgər yenə də buna oxşar
təxribat törədilərsə, cavab da eyni
olacaq və heç kim bizə mane ola bilməz,
heç kim bizi durdura bilməz. Biz öz torpağımızda istənilən əməliyyatı istənilən
zaman apara bilərik…”.
Ölkə rəhbəri müsahibədə 10 noyabr
2020-ci il tarixli Bəyannamədə nəzərdə
tutulan tədbirlərin Ermənistan tərəfindən
reallaşdırılması vəziyyəti haqqında da
fikirlərini diqqətə çatdırıb və bu ölkəyə
reallıqdan irəli gələn mesajlarını da
ünvanlayıb.

İlqar HƏSƏNOV,
Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan bu sahədə də özünü
təmin etmiş ölkəyə çevriləcək.
Dövlət başçısı əmin olduğunu
vurğuladı ki, ərzaq təhlükəsizliyi
məsələləri Azərbaycanda
maksimum dərəcədə təmin
olunacaq.
Bununla belə, Prezident İlham
Əliyev vurğuladı ki, Azərbaycan
bu gün 100 faiz ərzaq məhsulları
ilə təmin olunmur, bu istiqamətdə
ardıcıl işlər aparılır. Ancaq ölkə

Ərzaq təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təmin olunacaq

təminatı, qidadan istifadə (qidada
mövcud olan vitaminlərin insan
orqanizmində rolu) və ərzaq
təminatının davamlılığı. Ərzaq
istehsalı tələbatın 80-85 faizini,
mövcud resurslar isə tələbatın 20-25
faizini ödədikdə və qida rasionunda
adambaşına düşən kalori miqdarı
2400-2500-dən çox olarsa, ərzaq
təhlükəsizliyinə nail olunmuş hesab
edilir. Azərbaycanda əhalinin ərzaq

Basqal qəsəbəsində Azərbaycan
Televiziyasına müsahibəsində ərzaq
təhlükəsizliyinə toxunaraq, mühüm
məlumatlar da açıqladı. Dövlət
başçısı bildirdi ki, bu gün ərzaq
təhlükəsizliyi ilə bağlı dünyada çox
böyük narahatlıq var. Prezident
İlham Əliyevin respublikamız bu
istiqamətdə fəal iş aparıldığını
vurğulayaraq əlavə etdi ki, görülmüş
və görüləcək işlər nəticəsində

başçısı diqqətə çatdırdı ki, bu gün
Azərbaycan özünü ət məhsulları ilə
90 faiz, quş əti ilə 80 faiz, süd, süd
məhsulları ilə 85 faiz səviyyəsində
təmin edir. Prezident növbəti 3-5
il ərzində bu məsələdə yüz faiz
səviyyəsinə çıxacağımıza əmin
olduğunu da açıqladı.
Dövlət başçısı müsahibəsində
hamını maraqlandıran taxılla
bağlı vəziyyətə də aydınlıq gətirdi.
Məlumdur ki, Ukrayna-Rusiya
münaqişəsindən sonra dünyada
taxıl qıtlığı barədə hökm sürən
narahatlıq hələ də davam edir.
Azərbaycanda da taxıl ilə bağlı
vəziyyətin necə olacağı ilə əlaqədar
müəyyən narahatlığın olduğunu
hamı bilir. Prezident İlham Əliyev
müsahibəsində əhalinin diqqətinə
çatdırdı ki, Azərbaycanda bu
sahədə heç bir problem yoxdur:
“Biz ənənəvi olaraq taxılı da,
gübrəni də Rusiyadan alırıq.

Rusiyalı tərəfdaşlarımızla əldə
edilmiş razılaşmalar nəticəsində
Azərbaycana istədiyimiz qədər
həm gübrə, həm taxıl ixrac edilir
və ediləcək. Gübrəyə gəldikdə isə,
bildiyiniz kimi, biz özümüz də artıq
gübrə istehsalçısı olmuşuq və hətta
karbamid gübrəsini ixrac edirik.
Amma digər gübrələr Azərbaycana
idxal olunur”.
Doğrudur, dövlət başçısı
həmçinin vurğuladı ki, Azərbaycan
özünü hələ uzun illər tam təmin
edə bilməyəcək. Bununla belə,
Prezident hesab etdiyini də açıqladı
ki, təqribən 3-4 il ərzində biz
özümüzü ərzaqlıq buğda ilə 80 faiz
səviyyəsində təmin edə bilsək, bu,
çox böyük nəticə olacaqdır.
Dövlət başçısı Azərbaycanın real
həyatda yaşadığını vurğulayaraq
əlavə etdi ki, bütün problemlərdən
tam sığortalanmaq üçün praktiki
işlər aparılır və aparılacaqdır.

“Əminəm ki, növbəti illərdə həm bu
gün mövcud olan əkin sahələrində
daha bol məhsul götürmək üçün
suvarma layihələri, düzgün
aqrotexniki tədbirlərin görülməsi
və digər tədbirlər, subsidiyalar
nəticəsində biz məhsuldarlığı
böyük dərəcədə artıra biləcəyik.
Eyni zamanda, biz artıq azad
edilmiş torpaqlarda da əkin-biçinlə
məşğuluq. Mənim göstərişimlə vaxt
itirmədən əkin işləri aparılmışdır,
minalardan təmizləmə işləri
aparılmışdır”, – deyən dövlət
başçısı hesab etdiyini də açıqladı
ki, gələcəkdə Qarabağda və
Şərqi Zəngəzurda yetişdiriləcək
məhsullar, o cümlədən, ərzaq
təhlükəsizliyimizin tam təmin
edilməsində Azərbaycana böyük
kömək göstərəcək.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”
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“Xalq qəzeti”: 103 illik tarixi
marafonda rekord göstərici
(əvvəli 1-ci səhifədə)
İstiqlal bəyannaməsinin 5-ci
bəndində deyilirdi ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan
bilcümlə millətlərə sərbəstanə inkişafları
üçün geniş meydan buraxır.
Ölkə ərazisindəki bütün millətlərin
nümayəndələri, siyasi və ictimai
təşkilatlar bu hüquqdan sərbəst
bəhrələnməyə başladılar.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Şərqdə və bütün türk dünyasında
ilk demokratik respublika idi. Bu
respublikanın yaranması xalqımızın
görkəmli ictimai-siyasi xadimlərinin və
Azərbaycan mətbuatının apardığı ideyasiyasi və məfkurə mübarizəsinin millimədəni dirçəlişə, milli şüurun oyanışına
və müstəqil dövlətçilik arzularının
gerçəkləşdirilməsinə istiqamətlənmiş
məntiqi sonluğu idi.
1905–1920-ci illərdə fəaliyyət
göstərən çoxsaylı mətbuat orqanlarının
tipologiyası zəngin olduğu kimi,
mövzu dairəsi də çox geniş və
rəngarəng idi. Dövlət müstəqilliyimizin
qorunub saxlanılması, milli ordunun
formalaşması, xarici təhlükələrin və hərbi
müdaxilənin dəf edilməsi, separatizm
meyillərinin qarşısının alınması, ölkənin
ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin təmin
edilməsi, təfriqəçiliyə son qoyulması,
neft uğrunda müxtəlif qruplaşmalar
arasında şiddətlənən mübarizə
mətbuatın gündəmində mühüm yer
tuturdu. Milli-demokratik mətbuat
cəbhəsində Məmməd Əmin Rəsulzadə,
Mirzəbala Məmmədzadə, Üzeyir
Hacıbəyli, Ceyhun Hacıbəyli, Şəfi bəy
Rüstəmbəyli, Məmmədhənifə Zeynallı,
Əlabbas Müznib, Adil xan Ziyadxanov,
Cəlil Məmmədquluzadə və başqaları
daha çox fəallıq göstərirdilər. 200-ə
yaxın mətbu orqanın nəşr olunduğu
1918–1920-ci illər Azərbaycanın
mətbuat tarixində zəngin və maraqlı bir
mərhələdir.
Həmin dövrdə “Azərbaycan”,
“İstiqlal”, “Açıq söz” kimi qəzetlər
istər tarixi mənbə, istərsə də jurnalist
peşəkarlığı, obyektivlik, operativlik,
ümumtürk dünyasının birliyi ideyası
baxımından daha çox fərqlənirdi.
“Azərbaycan”, “Azərbaycan hökumətinin
əxbarı” və rus dilində nəşr edilən
“Azerbaydjan” qəzetləri hökumətin rəsmi
mətbuat orqanları idi.
Bu dövrdə nəşr edilən qəzet və
jurnalların əksəriyyəti siyasi partiyalara
məxsus idi. Çeşidli təsnifata varmadan
qeyd edək ki, ölkədə 42 gündəlik, 40
həftəlik qəzet nəşr olunurdu. Təkcə rus
dilində çap edilən bolşevik təmayüllü
qəzet, jurnal və bülletenlərin sayı 50-dən
çox idi. Həmin dövrün ictimai-siyasi
həyatında siyasiləşmə və qütbləşmə
cəmiyyətin bütün təbəqələrini, etnik
qrupları əhatə etdiyindən, kommunist
ideologiyasının təsiri altına düşən siyasi
qruplaşmalar və partiyalar getdikcə
daha fəal təşkilatlanır, siyasi təbliğatı
genişləndirir, yeni mətbu orqanlar
təsis edirdilər. Bu prosesə rəvac
verən amillərdən biri Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti hökumətinin mətbuatın
fəaliyyətinin hüquqi bazasının
yaradılması istiqamətində gördüyü işlər
idi. “Mətbuat haqqında nizamnamə”
parlamentin iclasında dəfələrlə müzakirə
olunaraq təkmilləşdirilsə də “Hümmət”,
“Əhrar”, “Sosialist fraksiyası” tərəfindən
tənqidə məruz qalmışdı. Əslində, bu
nizamnamə hətta çağdaş sivil hüquq
normaları baxımından belə, mütərəqqi
və demokratik sənəd idi.
Bu demokratik sənədin müzakirəsi
dövründə meydana gələn mətbuat
orqanlarından biri 1919-cu il avqustun
29-da bolşeviklərin gizli mətbəəsində 4
min nüsxə tirajla çap edilən “Kommunist”
qəzeti idi. Müsavat polisi gizli nəşrin
yayımına sərt reaksiya verdi. Tirajın
yarısı yayıldığından qalan hissəsi
müsadirə edildi, qəzetin nəşri qadağan
olundu. Dörd səhifəlik bu qəzet ideyasiyasi baxımdan ciddi bir təhlükə
daşıyıcısı deyildi. Qəzetin həmin sayının
redaktorunun Ruhulla Axundov, yoxsa
Əliheydər Qarayev olması barədə
aparılan müzakirələrə zənnimcə,
“Kommunist” qəzetinin 1929-cu il 29
avqust tarixli 201 (2707)-ci sayında
qəzetin 10 illik yubileyi ilə bağlı dərc
edilən materiallar birdəfəlik son qoya
bilər. Yubiley materiallarının birində
Ruhulla Axundovun şəklinin altında
açıq-aydın yazılıb: “Qəzetin birinci müdiri
Ruhulla Axundov”.
1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan
Sovet Rusiyası tərəfindən işğal
olundu. Yeni hakimiyyəti təmsil edən
bolşeviklər həmin gün Kolyubakin (indiki

Nigar Rəfibəyli) küçəsində yerləşən
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
rəsmi orqanı olan “Azərbaycan”
qəzetinin redaksiyasına gəldilər. Qəzetin
redaktoru Ceyhun Hacıbəyli o vaxt
Parisdə Versal Sülh Konfransında iştirak
etdiyinə görə, onu Üzeyir bəy Hacıbəyli
əvəz edirdi. Üzeyir bəy vəzifəsindən
azad edildi, Əliheydər Qarayev redaktor
vəzifəsinə təyin olundu. “Azərbaycan”
qəzetinin kollektivi yeni redaktorun
rəhbərliyi altında aprelin 30-da
bərpa edilən “Kommunist” qəzetinin
Azərbaycan dilində nəşrinə başladılar.
“Azərbaycan” qəzetinin Kolyubakin
küçəsindəki mətbəəsi də “Revkomun
mətbəəsi” adlandırılaraq “Kommunist”in
sərəncamına verildi. “Kommunist”
ilk vaxtlar Müvəqqəti Hərbi İnqilab
Komitəsinin, AK(b)P MK-nın, 1921-ci
il aprelin 13-dən Azərbaycan İnqilab
Komitəsinin və Bakı Sovetinin, həmin

ilin may ayından Azərbaycan Mərkəzi
İcraiyyə Komitəsi, AK(b)P MK, Bakı
Komitəsi və Bakı Sovetinin orqanı kimi
fəaliyyət göstərməyə başladı.
Marksistlərin, sosialistlərin,
mühafizəkarların, ittihadçıların milli
şüurun formalaşmasına əngəl olduğu
bir dövrdə Əli bəy Hüseynzadə,
Əhməd bəy Ağaoğlu, Məmməd Əmin
Rəsulzadə, Mirzəbala Məmmədzadə
kimi ideoloqların təsiri altında
formalaşan və “Azərbaycan” qəzetinin
kollektivində çalışaraq müstəqilliyin
qorunmasına, istiqlal düşüncəsinin
dərinləşməsinə önəmli töhfələr
verən milli-demokratik ruhlu ziyalılar
uzun illər ərzində “Kommunist”
qəzetinin redaksiyasında xalqın milli
maraqlarının gerçəkləşməsi yolunda
açıq və gizli mübarizənin fədailərinə
çevrildilər. 1920-ci illərdə xalqın
maariflənməsi, savadsızlığın ləğvi, milli
mədəniyyətin və ölkə iqtisadiyyatının
inkişafı, ümumbəşəri və milli-mənəvi
dəyərlərin bərəqərar olması yolunda
mücadilənin fədakar qəhrəmanları
olan bu ziyalılar ən çətin məqamlarda
belə, “türkləşmək, islamlaşmaq,
müasirləşmək” prinsiplərini əldə rəhbər
tutan məfkurədən uzaqlaşmadılar.
Onların böyük qismi 1937–1938-ci illərdə
təqiblərdən, QULAQ düşərgələrindən,
həbsxanalardan qurtula bilmədilər.
Bəzilərinin dəfn olunduğu yer belə
bu günə qədər məlum deyil. Qəzetin
beş baş redaktoru 1937-1938-ci
illərdə repressiyaya məruz qalaraq
güllələndi, Əhməd Triniç isə 1936-cı ildə
həbsxanada intihar etdi.
İkinci Dünya müharibəsinin sovet–
alman cəbhələrində davam etmiş 1418
günlük savaşların xronikası, o dövrün
ən mühüm fakt və hadisələrinin ümumi
mənzərəsi Azərbaycan mətbuatında

ardıcıl və ən əhatəli əksini “Kommunist”
qəzetində tapmışdır. Bütün sovet
mətbuatı kimi, Azərbaycanın dövri
nəşrləri də, öndə “Kommunist” qəzeti
olmaqla, müharibənin ilk günlərindən
“dinc sovet həyatını pozan azğın
faşistlərə” qarşı siyasi-ideoloji savaş
elan etmişdi.
Müharibənin ilk aylarında respublika
hökumətinin qəbul etdiyi qərara əsasən
yerli mətbuat öz fəaliyyətini yenidən
qurmalı, iş üslubunu hərbi qaydalara
uyğunlaşdırmalı idi. Bu tələblərin
gerçəkləşdirilməsində aparıcı rol
“Kommunist” qəzetinə və Azərbaycan
Dövlət İnformasiya Agentliyinə həvalə
olunmuşdu. Müharibə dövründə
yaranmış kağız qıtlığı və diğər çətinliklər
nəzərə alınaraq, bütün ittifaqda olduğu
kimi, Azərbaycanda da bir sıra sahə
qəzetlərinin fəaliyyəti dayandırılmış,
əsas nəşrlərin dövriliyi və səhifələrinin
sayı azaldılmışdı. Azərbaycan KP

MK-nin və ali dövlət qurumlarının
orqanı olan, həftədə 5 dəfə nəşr edilən
“Kommunist” qəzeti isə günaşırı 4 və 2
səhifədən ibarət çap olunmuşdu.
Faşist Almaniyasının SSRİ-yə
qəfil hücumu barədə xəbəri və Ali
Baş Komandanın xalqa müraciətini
Azərbaycan oxucusuna ilk olaraq
“Kommunist” qəzeti çatdırmışdı. Qəzet
həmin sayında SSRİ xarici işlər naziri
Molotovun çıxışını, SSRİ-nin ayrıayrı yerlərində hərbi vəziyyətin elan
olunması barədə sovet rəhbərliyinin
qərarını da çap etmişdi. Sonrakı aylarda
və illərdə müharibənin gedişi barədə
Sovet Məlumat Bürosunun gündəlik
açıqlamaları “Kommunist”in hər
nömrəsində 1-ci səhifədə yerləşdirilirdi.
Müharibənin ilk günlərində
Azərbaycanın tanınmış ziyalılarının, şair
və yazıçılarının faşist hücumu əleyhinə
keçirilən mitinq və yığıncaqlardakı
çıxışları qəzetin səhifələrində “Vətəni
var qüvvəmizlə müdafiə edəcəyik”
başlığı altında oxuculara çatdırılırdı.
Alman faşizminə qarşı mübarizə, ön
və arxa cəbhənin ən mühüm hadisələri
barədə xəbərlər, soydaşlarımızın,
müxtəlif xalqlardan olan döyüşçülərin
qəhrəmanlığı və əmək hünəri barədə
yazılar qəzetin səhifələrində geniş yer
tuturdu.
O zaman sovet mətbuatının baş
şüarına çevrilmiş “Hər şey cəbhə
üçün, hər şey qələbə üçün” çağırışı
“Kommunist” qəzetinin də fəaliyyətində
aparıcı istiqaməti təşkil edirdi. Qəzetin
manşetlərində, səhifələrin başlıqlarında,
müxtəlif səpkili yazıların sərlövhələrində
faşizmə nifrət aşılayan, qələbəyə
səsləyən şüarlar böyük təsir gününə
malik idi. “Kommunist”in 1941-ci il
24 iyun tarixli sayında dərc olunan
“Qəhrəman xalqın qüdrətli səsi” adlı

məqalədə sıralanan “Azğın düşməni
axıradək məhv edəcəyik”, “Vətənin
çağırışına səs verməyə hazırıq”, “Əmək
cəbhəsində namusla çalışacağıq”, “Biz
qalib gələcəyik” kimi şüarlar insanları
cəhbəyə səfərbərliyə, düşmənə qarşı
qətiyyətli mübarizəyə çağırırdı.
Müxtəlif cəbhələrdə qəhrəmanlıqla
döyüşən Azərbaycan xalqının mübariz
övladları ilə bağlı oçerklər, bədii-sənədli
yazılar, geniş araşdırmalar respublika
mətbuatında daha çox “Kommunist”
qəzetində dərc olunurdu. 1942-ci
ilin 1 yanvar sayında “Kommunist”
qəzeti Sovet İttifaqı Qəhrəmanı İsrafil
Məmmədovun qəhrəmanlığından bəhs
edən irihəcmli məqalə ilə çıxış etmişdi.
Stalinqrad qəhrəmanı Həzi Aslanovun,
cəsur təyyarəçi Hüseynbala Əliyevin
və digər soydaşlarımızın hünəri barədə
ilk yazıları da məhz bu qəzet oxuculara
təqdim etmişdi. Zəhmətkeşləri qələbəyə
töhfələrini artıtmağa ruhlandıran məqalə,
oçerk, müxbir yazısı, şeir və hekayələr
qəzetin bütün saylarında xüsusi yer
tuturdu.
Cəbhənin və xalq təsərrüfatının neftə
ehtiyacının 75 faizini o dövrdə Bakı neft
sənayesi verirdi. Buna görə də qəzetdə
aparıcı sənaye mövzusu döyüş sursatı
istehsalı ilə yanaşı, neft hasilatının
artırılması məsələləri idi.
Müharibənin gedişində Səməd
Vurğun, Mir Cəlal, Süleyman Rüstəm,
Mehdi Hüseyn, Rəsul Rza, Mirzə
İbrahimov, Süleyman Rəhimov,
İlyas Əfəndiyev, Əli Vəliyev kimi söz
ustadlarının imzaları “Kommunist” qəzeti
səhifələrində tez-tez görünürdü. Səməd
Vurğunun “İgid şahin”, cəbhəyə yollanan
Azərbaycan qızlarına ünvanlanmış
“Şəfqət bacısı” şeirləri o zaman dillər
əzbəri olmuş, ədəbiyyat və mətbuat
tariximizə vətənpərvərlik mövzusunda
parlaq nümunələr kimi daxil olmuşdur.
Qəzetin qələbəyə yönəlik bu fəaliyyəti
1945-ci ilin 9 mayında alman faşizminin
məğlub olaraq kapitulyasiya aktını
imzalamasınadək davam etmişdi. Qalib
xalqın Zəfər təntənəsi də qəzetdə layiqli
əksini tapmışdır.
Böyük Vətən müharibəsi illərində
Azərbaycan xalqının göstərdiyi
fədakarlıq sonrakı illərdə tarixçi,
iqtisadçı alimlər tərəfindən tədqiq
olunarkən ən çox istinad edilən mənbə
“Kommunist” qəzetində o dövrdə çap
edilmiş materiallardır. Görkəmli jurnalist
və mətbuat tarixçisi, müharibə vaxtı
qəzet redaktorunun müavini işləmiş
Nəsir İmanquliyevin “Kommunist”
qəzeti Böyük Vətən müharibəsi illərində
zəhmətkeşlərin əmək qəhrəmanlığı
uğunda mübarizəsində” mövzusunda
namizədlik dissertasiyasında
Azərbaycanın cəbhəyə genişmiqyaslı
köməyi redaksiyanın o dövr fəaliyyəti
prizmasından əhatəli araşdırılmışdır.
Müharibə zamanı “Kommunist”
qəzetinin redaktoru olmuş Rza Quliyev o
dövrlə bağlı xatirələrini “Şanlı səhifələr”
kitabında belə ifadə etmişdir: “Müharibə
şəraitində qəzetin rol və əhəmiyyəti,
məsuliyyət və məqsədi ikiqat artıq idi.
Məhz buna görədir ki, biz qəzetin hər
nömrəsi üzərində çox fikirləşir, məqalə
və yazıların, sərlövhə və başlıqların
hər dəfə düşmənə qarşı mübarizəyə
yönəldilməsinə çalışır, fəhlələrə,
kolxozçulara və ziyalılara arxalanırdıq.
Hamının nəzəri cəbhəyə dikilmişdi. Buna
görə də respublikamızın zəhmətkeşləri
Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrindən
alınan müxtəlif xəbərlərlə, Sovet
Məlumat Bürosunun yaydığı cəbhə
yenilikləri və Ali Baş Komandanın əmrləri
ilə tanış olmaq üçün qəzetin hər bir
nömrəsini səbirsizliklə gözləyirdilər”.
Həyatın bütün sahələrini yüksək
professionallıqla işıqlandırmaq,
xalqı respublikanın qarşısında
duran vəzifələrin yüksək səviyyədə
həyata keçirilməsinə səfərbər etmək
baxımından ötən əsrin 70-ci illəri
“Kommunist” qəzetinin fəaliyyətində
yeni və üstün bir mərhələ təşkil etmişdir.
Bu dövr 1969-cu ilin 14 iyulunda
respublikanın ali rəhbərliyinə gəlmiş
Heydər Əliyevin öz Vətənini sivil
inkişafın ön mövqelərinə çıxarmaq
uğrunda start verdiyi tarixi mübarizənin
miqyası və əzəməti ilə müəyyən edilən
bir intibahın “Kommunist” qəzetində
layiqincə əks olunması prosesini əhatə
edir.
Qarşısına qoyduğu möhtəşəm
hədəflərə çatmaqda kütləvi səfərbərliyin,
mətbuatın yaratdığı aşkarlıq mühitinin
rolunu layiqincə dəyərləndirən
təşəbbüskar və yüksək enerjili yeni
rəhbər, ilk növbədə, respublikanın
aparıcı rəsmi dövri nəşri olan
“Kommunist” qəzetinin fəaliyyətinin

yenidən qurulması, texniki proseslərin
müasirləşdirilməsi, tirajın 650 min
nüsxəyə çatdırılması üçün zəruri
tədbirlər həyata keçirmişdi. Bütün
bunların yekununda ulu öndər cəmiyyət
həyatında qəzetin rolunun və çıxışlarının
təsirliliyini yüksək səviyyədə təmin
etmişdi.
Azərbaycan rəhbərliyinə gəldiyi ilk
2 ayda ulu öndərin atdığı ən önəmli
addımlardan biri 1969-cu il sentyabrın
18-də qəzetin 50 illik yubileyinin ən
yüksək səviyyədə qeyd edilməsi
olmuşdu. Akademik Dram Teatrında
keçirilən, xaricdən və ittifaqın hər
yerindən fəxri qonaqların dəvət
olunduğu bu yubiley təntənəsində
xalqımızın böyük oğlunun respublika
miqyaslı tədbirlərdə ilk dəfə Azərbaycan
dilində çıxış etməsi kommunist
epoxasında yeni milli bir dövrün
başlanması barədə cəmiyyətə önəmli
bir mesaj kimi səslənmişdi. Yubiley
münasibətilə qəzetin keçmiş SSRİ-nin
nüfuzlu təltiflərindən olan “Qırmızı Əmək
Bayrağı” ordeninə layiq görülməsi bu
gündəlik anadilli ictimai-siyasi nəşrin
yarıməsrlik fəaliyyətinə verilən yüksək
qiymət olmaqla yanaşı, redaksiyanı
Azərbaycanın həyatında başlanan
yüksəliş prosesini daha peşəkərcasına
və əhatəli əks etdirməyə ruhlandırmışdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
davamlı təşəbbüslərindən və
gərgin fəaliyyətindən qaynaqlanan,
1969–1982-ci illəri əhatə edən həmin
intibah dövründə Azərbaycanın kənd
təsərrüfatının müasir aqrotexniki və
mexaniki əsaslarla yenidən qurulub
inkişaf etdirilməsi, sənayenin yeni
istehsal sahələrini yaratmaqla
medernləşdirilməsi, sosial sferanın
təzələnməsi və genişləndirilməsi,
milli-mədəni yüksəlişə nail olunması
istiqamətlərində qazanılan uğurlar nəinki
“Kommunist” qəzetinin səhifələrində
mükəmməl əksini tapmış, eyni zamanda,
redaksiya kollektivi səfərbəredici,
təşviqedici çıxışları ilə bu tarixi tərəqqinin
önündə getmişdir.
Azərbaycanın ittifaqın geridə qalmış
respublikalarından biri olmasına qısa
müddətdə son qoyulması, 1 milyon ton
pambıq, 2 milyon ton üzüm istehsal
edilməsi, yüzlərlə yeni müasir müəssisə
və obyekt yaradılması, genişmiqyaslı
abadlıq-quruculuq işlərinin nəticəsi
olaraq şəhər və kəndlərin simasının
tamamilə dəyişməsi, həyat tərzinin
əsaslı surətdə yüksəldilməsi kimi
ümummilli tarixi müvəffəqiyyətlərdə
qəzetin oynadığı önəmli rolu
böyük rəhbər o dövrdə də yüksək
qiymətləndirmişdi, sonralar da dəfələrlə
məmnunluqla xatırlamış və medianın
milli maraqlara dərindən bağlılığı örnəyi
kimi qeyd etmişdir.
Sovet dövründə Azərbaycanın
hərtərəfli inkişafında zirvə təşkil etmiş
həmin dövr barədə tarixçilərin və digər
tədqiqatçıların sonrakı illərdə, elə bu
gün də ən çox müraciət etdiyi zəngin
və mötəbər mənbə “Kommunist”
qəzetinin toplularıdır. Media tarixçiləri
və nəzəriyyəçiləri də mətbu fəaliyyətin
kütləviliyinə nail olunması, qəzetin həqiqi
xalq tribunasına çevrilməsi, dövri nəşrin
cəmiyyət həyatına təsirinin yüksəldilməsi
kimi məsələlərdə “Kommunist”in
avanqard rolunu və canlı jurnalistika
məktəbi olmasını həmişə diqqətdə
saxlamış və kifayət qədər yüksək
dəyərləndirmişlər.
1990-cı illərin əvvəllərində
Azərbaycanda ictimai-siyasi mübarizə
yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Kommunist partiyasının və sovet

rejiminin sərt nəzarət sisteminin çeşidli
cəza tədbirlərinə, dövlət təhlükəsizliyi
orqanlarının gücləndirilmiş iş rejiminə
keçməsinə baxmayaraq, bütün SSRİ
məkanında imperiyanın çökməsinə,
süqutuna yönəlmiş proseslər millətlərin
öz haqları uğrunda mübarizəyə
qalxmasına təkan verdi. İmperiya
özünüqoruma instinktinin təsiri altında
çirkli planlar tərtib edir, millətlər arasına
nifaq salaraq milli-azadlıq mübarizəsini
söndürməyə çalışırdı. Bir tərəfdən
Kremlin, digər tərəfdən dünyadakı
erməni diasporunun dəstək verdiyi
erməni millətçilərinin qanlı separatizm
hərəkatı bir-birinin ardınca ağır
cinayətlərə imza atırdı. Ermənistanda
yaşayan 200 mindən artıq soydaşımızın
deportasiyası ölkədə vəziyyəti daha
da gərginləşdirdi. Zəifləmiş inzibati
amirlik sisteminin başında duran milli
təəssübkeşlik hissindən uzaq müti
icraçılar təbəqəsi durumun fərqində
deyildilər. Ölkə parçalanmaq və
dağılmaq ərəfəsində idi.
Sovet hakimiyyəti illərində yaranan
və dövrün ideoloji çərçivəsindən
kənara çıxmağa cəsarət etməyən
qəzet və jurnalların əksəriyyəti, habelə
televiziya və radio baş verən hadisələrin
mahiyyətini anlasalar da bəzən susmağa
üstünlük verir, taleyüklü prinsipial
məsələlərin şərhindən, ona münasibət
bildirməkdən yayınırdılar.
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə
keçən gecə sovet ordu hissələrinin
Bakıya yeridilməsi qanlı qırğınla
nəticələndi.
Azərbaycanın bu ağır günlərində ulu
öndər Heydər Əliyev dövlət təhlükəsizliyi
orqanlarının nəzarəti altında
yaşamasına baxmayaraq, oğlu İlham
Əliyevlə yanvarın 22-də Azərbaycanın
Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə
gələrək ölkənin ali siyasi rəhbərliyini
baş vermiş ağır faciədə ittiham etdi,
qanlı qırğının hüquqa, demokratiyaya,
humanizmə və hüquqi dövlət quruculuğu
prinsiplərinə zidd olduğunu bəyan etdi.
Ulu öndərin bu çıxışı çox mətləblərə
aydınlıq gətirdi. Azərbaycan xalqı da,
ölkədə nəşr edilən mətbuat orqanları
da seçim qarşısında idilər: ya avtoritar
rejimin tələblərinə boyun əyməli idik,
ya da milli-azadlıq mübarizəsini davam
etdirərək müstəqil, demokratik, hüquqi
dövlət quruculuğu yolu ilə irəliləməli idik.
“Kommunist” qəzetində çalışan millidemokratik ruhlu peşəkar jurnalistlər,
milli maraqları hər şeydən uca tutan
ziyalılar dövrün, zamanın tələblərini
dəyərləndirərək düzgün seçim etdilər.
Qanlı Yanvar günlərində informasiya
blokadasını yararaq baş verən hadisələr
haqqında dünya ictimaiyyətinə
informasiya verən ilk qəzet yanvarın
25-də dərc edilən “Kommunist”
qəzetinin əlavəsi “Səhər” qəzeti oldu.
“Səhər” qəzetinin 2 milyon tirajla dərc
edilən həmin nömrəsində redaksiyanın
bəyanatı da çap olunmuşdu. Bəyanatda
deyilirdi: “Bakı qan içində, bütün
dünyadan təcrid olunmuş vəziyyətdədir.
“Səhər” qəzetinin əməkdaşları fövqəladə
vəziyyət şəraitində öz həyatlarını
təhlükə qarşısında qoyub materiallar
hazırlayırlar. İndiki şəraitdə qəzet
buraxmaq mümkün olmadığı üçün
həmin materialları müxtəlif vasitələrlə
xarici kütləvi informasiya vasitələrinə
göndərməyə çalışırıq. Ümid edirik ki,
dünya ictimaiyyəti günahsız xalqımıza
qarşı törədilən vəhşilikdən xəbərdar
olacaq, öz etiraz səsini ucaldacaqdır”.
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“Xalq qəzeti”: 103 illik tarixi
marafonda rekord göstərici
(əvvəli 3-cü səhifədə)
Həmin nömrədə 20 Yanvarda
şəhid olanların və yaralananların
siyahısı da dərc olunmuşdu. Qəzetin
çap olunmasına icazə verdiyinə görə
fövqəladə vəziyyət rejimi dövründə
“Azərbaycan” nəşriyyatında
senzura məsələlərinə nəzarət
edən general-mayor Aleksandrova
töhmət verilmişdi. İki gün sonra bu
qəzet İranda, daha sonra Pribaltika
respublikalarında çap olunaraq
yayıldı.
Mətbuat üzərində hərbi senzura
və ciddi siyasi senzura nəzarəti
olmasına baxmayaraq, mətbuat
orqanları söz, fikir və məlumat
azadlığı yoluna doğru irəliləməkdə
idi. Azad və müstəqil mətbuat
orqanlarının ilk təmsilçiləri olan
“Azadlıq”, “Aydınlıq”, “Vətən səsi”
və digər qəzetlərin fəaliyyəti
“sovet xalqı”, “xalqlar dostluğu”,
“beynəlmiləlçilik tərbiyəsi” adı altında
xalqları, millətləri sümürgəçilik
girdabına salan saxta ideoloji
təbliğatın zərərli mahiyyətinin
ifşasında mühüm rol oynadılar. Uzun
illər ərzində böyük bir məkanı xalqlar
həbsxanasına çevirən kommunist
ideologiyası yaratdığı totalitar rejimlə
birlikdə dərin böhran keçirirdi.
Xaos, anarxiya, hakimiyyətsizlik
girdabına düşən cəmiyyət yaşam
hüququnu itirmişdi. Zaman xalqın
gerçək arzu və istəklərinin ifadəçisi
kimi mətbuatın fikir və söz azadlığı
müstəvisində müstəqillik ideyasının
carçısına çevrilməsini tələb edirdi.
Bu həqiqəti ilk anlayan mətbuat
orqanlarından biri “Kommunist”
qəzeti idi. Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin ifşası “Kommunist”in
vətənpərvər kollektivinin məslək və
əqidə borcuna çevrilmişdi.
Müstəqilliyə gedən yolun milliazadlıq mübarizəsindən keçdiyini
yaxşı dərk edən “Kommunist”in
kollektivi bu yola qədəm qoyan
ilk mətbuat orqanları sırasında
idi. Qəzetin kollektivi Kommunist
Partiyasının SSRİ-də qadağan
olunmasından xeyli əvvəl AKP MKnın təsisçiliyindən imtina edərək
1991-ci il avqustun 27-dən sonra
qəzetin “Xalq qəzeti” adı ilə nəşrinə
qərar verdi.
Azərbaycan müstəqillik
qazandıqdan sonra ilk illərdə
hakimiyyətdə olan naşı və səriştəsiz
qüvvələrin yeritdiyi yarıtmaz siyasət
üzündən hüquqi, demokratik və
qüdrətli dövlətin yaradılması xoş
ideya olaraq qalırdı. 1991 – 1993-cü
illərdə iqtisadi tənəzzül güclənmiş,
siyasi böhran dərinləşmiş, cəbhədə
hərbi uğursuzluqlar artmış,
ölkə vətəndaş qarşıdurması və
parçalanma həddinə gəlmişdi.
1993-cü ilin iyununda xalqın
təkidli tələbləri ilə yenidən
hakimiyyətə qayıdan ümummilli
liderin müstəqil Azərbaycanın
inkişafı naminə başladığı islahatların
spektri çox geniş idi. Onun ikinci
dəfə ölkəyə rəhbərlik etdiyi 1993
– 2003-cü illər ən yeni tariximizə
bazar iqtisadiyyatının mühüm
seqmentlərindən olan dövlət
mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi,
infrastrukturun yenilənməsi, Şərq

– Qərb, Şimal – Cənub nəqliyyat
dəhlizləri üzrə layihələrin həyata
keçirilməsi, sahibkarlığın inkişafı
istiqamətində tədbirlər görülməsi,
sosial problemlərin kompleks həlli,
elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət
və digər sahələrdə reallaşdırılan
taleyüklü proqramlar “Xalq qəzeti”nin
dolğun işıqlandırdığı aktual mövzular
arasında xüsusi yer tuturdu.
Azərbaycanın sosial-iqtisadi
siyasətinin strateji hədəfləri – sosial
yönümlü, diversifikasiyalı milli
iqtisadiyyatın formalaşdırılması
və dünya iqtisadi sisteminə
inteqrasiyanın təmin olunması,
habelə gənc müstəqil dövlətin
xarici siyasət strategiyasının
uğurları operativliklə geniş oxucu
auditoriyasına çatdırılırdı. Qəzetin
milli maraqlara bağlılığı, xalqa
xidmət amalı ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən daim yüksək
qiymətləndirilirdi. Ümummilli lider
1994-cü ildə qəzetimizin 75 illik
yubileyi münasibətilə redaksiyamıza
ünvanladığı təbrik məktubunda
yazırdı: “Respublikada qəzetçilik
ənənələrinin formalaşmasında,
jurnalistikamızın inkişafında “Xalq
qəzeti”nin xidmətləri xüsusi qeyd
olunmalıdır. Bugünkü çoxsəsli,
rəngarəng Azərbaycan mətbuatının
bir çox görkəmli nümayəndələri
bu qəzetin yaradıcılıq məktəbini
keçmişlər. Müstəqilliyimizin
qazanılmasından sonra da “Xalq
qəzeti” respublikanın ictimai
həyatında baş verən hadisələrə

cəsarətlə müdaxilə etmiş, bir çox
problemlərin aşkarlanmasında
mühüm rol oynamışdır. Amansız
təcavüzkara qarşı apardığımız
ədalətli müharibə qəzetin daimi
mövzusuna çevrilmişdir. Bu gün
qəzet müstəqil Azərbaycanda hüquqi
və demokratik dövlət quruculuğu
işində güclü səfərbəredici rol
oynayır”.
Təcavüzkar Ermənistanın 2016cı il aprelin əvvələrində cəbhə
bölgəsində törətdiyi fitnəkarlığa
cavab olaraq Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin cinahlardan düşmənə
sarsıdıcı zərbələr endirərək, onun
quldur birləşmələrini geri çəkilməyə
məcbur etməsi xalqımızın Qarabağı
hərbi yolla azad etməsinin xülya
deyil, gerçək bir vasitə olduğunu
bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
“Xalq qəzeti” bu zəfəri öz
oxucularına ictimai rəydə düşmənin
məğlubiyyət zolağına daxil olmasının
başlanğıcı, Xalq – Lider – Ordu
birliyini isə Qələbənin zəruri şərti
kimi təqdim etdi. Qəzetin bu
mövzuda çıxışlarında yaxınlaşan
böyük Qələbənin qarşısıalınmazlığı
vurğulanır, Aprel döyüşləri ölkəmizin
düşmənə sonuncu ciddi xəbərdarlığı
kimi dəyərləndirilirdi.
Azərbaycanın işğal edilmiş
torpaqlarının dinc yolla geri
qaytarılması ilə bağlı ATƏT-in Minsk
qrupunun apardığı səmərəsiz sülh
danışıqlarının dalana dirənməsi,
işğalçı ölkənin yeni ərazilərin ələ
keçirilməsinə yönəlmiş sərsəm

hədələrinin artması ölkəmizin
beynəlxalq hüquqa əsaslanmaqla öz
ərazi bütövlüyünü hərbi yolla təmin
etməsi zəruriliyini aktuallaşdırdı.
Yaranmış vəziyyətin mahiyyətinin
xalqa çatdırılması, perspektiv
addımların çevik informasiya
təminatının işə salınması bütün
parametrləri ilə “Xalq qəzeti”nin
fəaliyyətində müqəddəs vəzifə olaraq
ön plana çıxdı. Redaksiya siyasihərbi qarşıdurmanın yeni mərhələyə
daxil olmasını Azərbaycan Prezidenti,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
beynəlxalq məclislərdə, önəmli forum
və görüşlərdə “hərbi yol”un gündəmə
gəlməsini ifadə edən bəyanatlarına
uyğun təbliğat kampaniyası ilə
cavablandırdı.
Tarixə “Aprel döyüşləri” adı ilə
daxil olmuş qələbənin yaratdığı
ümummilli ruh yüksəkliyi yaxınlaşan
qəti savaşda xalqın və ordunun
Qələbəyə inamını daha da
gücləndirdi. Redaksiya jurnalist
peşəkarlığını və ekstremal şəraitdə
təbliğatın önəmli tələblərini öz
fəaliyyətində hər zaman uca tutdu.
2020-ci il sentyabrın 27-də düşmənin
törətdiyi irimiqyaslı təxribat səmərəsiz
sülh danışıqlarını süpürüb bir kənara
atdı. Azərbaycan xalqı Ali Baş
Komandanın rəşadətli Azərbaycan
ordusuna “İRƏLİ!” əmri verməsini
misilsiz bir coşğu ilə qarşılayaraq,
dəmir yumruq kimi birləşdi.
44 günlük Vətən müharibəsinin
xronikası, dövlət başçısı İlham
Əliyevin müdrik sərkərdə və
Ali Baş Komandan kimi döyüş
əməliyyatlarına məharətlə rəhbərlik
etməsi, baş verən hadisələrə çevik
reaksiyası, beynəlxalq auditoriyaya
yönəlik informasiya savaşı
“Xalq qəzeti”nin müharibə dövrü
fəaliyyətinin əsas qayəsini təşkil
etdi. Redaksiya müqəddəs Vətən
savaşının hədəflərini, hərbi-siyasi
təminatlarını, müharibə dövrünün hər
sahədə təzahür edən səfərbəredici
ruhunu müxtəlif səpkili yazılarla xalqa
çatdırmaq üçün fədakarlıqla çalışdı.
Bu səylərimiz qəzetin səhifələində
mükəmməl əksini tapmaqla
müharibənin əhatəli və məzmunlu
xronikasına çevrildi. Liderin müdrikliyi
və sərkərdəlik məharəti, xalqın qalib
gəlmək əzmi, nəticədə, ordunun
misilsiz qəhrəmanlığına qovuşaraq
düşməni diz çökdürdü. Ordunun
cəbhədə göstərdiyi qəhrəmanlığı
operativliklə, obyektivliklə, yüksək
səviyyədə əks etdirən Azərbaycan
mediası və tarixi məqamlarda
öndə olmaq ənənəsinə sadiq qalan
qəzetimizin kollektivi informasiya
müharibəsində də peşəkarlıq
nümunələri göstərdi.
Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan
Ordusunun Vətən müharibəsində
qələbə qazanaraq azad etdiyi
torpaqlarımızda bu gün misilsiz
bərpa-quruculuq işləri həyata keçirilir.
“Xalq qəzeti”nin kollektivi bu böyük
prosesin salnaməçisi olmaqdan qürur
duyur.

Həsən HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
baş redaktoru

Bu gün Azəbaycanın ən köklü mətbu orqanlarından biri olan “Xalq qəzeti”nin
otuz mininci nömrəsi dərc edilir. Ümumiyyətlə, bu ilin avqust ayı qəzet üçün ikiqat əlamətdardır. Çünki həm yubiley nömrəsi, həm də 103-cü doğum günü məhz
bu aya təsadüf edir. Keçmişə boylanıb baxanda, bu millətin, bir əsrlik tarixinə işıq
tutan nəhəng bir qəzet və onun səhifələrində Azərbaycanın 100 illik ictimai-siyasi, mədəni həyatını görürük. Müxtəlif dövrlər qəzetin adının dəyişməsinə səbəb
olsa da, daxildəki azərbaycançılıq ruhu, ana dili sevgisi böyük təsir və qadağalara
rəğmən, heç vaxt əskilməyib.

Yüz üç il bundan əvvəl və sonra...
Zaman-zaman işlədilən “tarix qoxur” ifadəsi
də məhz bu qəzetin kölgəsində mahiyyət
qazanır. Bu millətin bir əsrlik tarixində nələr
baş verməyib ki? Azərbaycan müstəqilliyini
itirəndə də, qazananda da, latın qrafikalı yazı
kirilə keçəndə də, yenidən əvvəlki halına
qaytarılanda da, torpaqlarımız işğal ediləndə
də, işğaldan azad olunanda da, ulu öndər
hakimiyyətə gələndə də, Azərbaycan səriştəsiz
liderlərin əlinə düşəndə də, Xocalıda insanlar
qətlə yetiriləndə də, ermənilər Qarabağdan
qovulanda da “Xalq qəzeti” bir ruha bürünüb
Azərbaycan xalqının yanında dayanmış, baş
verən hər şeyi silinməz yaddaşına həkk etmişdir. Burada kimlər, burada nələr yoxdur ki?
“Xalq qəzeti” buraxılmağa başlandığı
gündən heç vaxt öz faəliyyətini dayandırmayıb.
Hər anında Azərbaycan xalqının və dövlətinin
yanında olan bu mətbu orqan həm də ana
dilimizin bir əsrlik inkişaf mərhələsinin ən böyük
iştirakçılarından biri olmuşdur.
Dilimizin zənginləşməsində,
müasirləşməsində misilsiz əməyi olan “Xalq
qəzeti” hansı adla buraxılmasından asılı
olmayaraq, hər zaman xalqın qəzeti olub. Hər
zaman haqqın, ədalətin yanında yerini alan,
xalqın gücünə arxalanan qəzet heç vaxt bu
gücdən məhrum olmamışdır. Xalqımızın çətin
günlərində dərdinə şərik olan, zaman-zaman
insanların həmsöhbətinə çevrilən “Xalq qəzeti”
də, dövlətimiz kimi, ən şanlı, ən parlaq günlərini
Vətən müharibəsində qazanılan qələbələrlə
yaşamış və yaşatmışdır. Azərbaycan xalqının,
Azərbaycan dilinin və Azərbaycan dövlətinin
qəzeti olan “Xalq qəzeti” böyük qələbədən sonra həm də “qalib” qəzetə çevrilmişdir.
Otuz ilə yaxın bir müddət ərzində işğalı,
erməni vəhşiliklərini daim gündəmdə tutan,
millətin qan yaddaşını daim yeni saxlayan 103
yaşlı qəzet Böyük Qələbəmizə bizimlə birlikdə
sevindi, kədərimizə bizimlə birlikdə ağladı.
Kim bilir, bəlkə həqiqətən də bir ruha bürünüb
həmin gün aramıza qatılmışdı. Axı “Xalq qəzeti”
Azərbaycanın bir parçasıdır, mətbuatın basıl-

maz bir qalasıdır.
Azərbaycan qəzetçilik ənənələrinin formalaşıb inkişaf etməsində əvəzsiz rolu olan “Xalq
qəzeti” bu gün təkcə otuz mininci nömrəsinin
sevincini yaşamır. Biz hamımız, həm də internetin, televiziyanın, ümumilikdə texnologiyanın
bu qədər inkişaf etdiyi bir dövrdə dimdik ayaqda
durmağı bacaran bu qəzetin səhifələrində yer
almağın qürurunu yaşayırıq. Belə bir dövrdə
xalqın etimadını və etibarını itirməmək, texnologiya dövründə belə, Azərbaycan həqiqətlərini
ən doğru şəkildə insanlara çatdırmaq asan iş
deyil. Bu mənada, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, qəzet ruhunun ayaqda durması üçün
əlindən gələni əsirgəməyən, bəzən gecəyarıya,
bəzən sübhə qədər növbətçi olub yeni günün
nömrəsini hazırlayan, insanları doğru və aktual
xəbərlərlə, maraqlı məlumatlarla tanış edən
yaradıcı kollektivi ən səmimi duyğularımla
təbrik edir, hər birini ayrı-ayrılıqda bağrıma
basıram. Qəzetimizə və onun timsalında bütün
kollektivimizə uğurlar arzulayıram. Qəzet böyük
dəyərdir. Onu qorumaq, mühafizə etmək və
gələcək nəsillərə bu ənənəni çatdırmaq hər
birimizin borcudur. Ümid edirəm ki, bu sarsılmaz
qala hələ neçə on mininci nömrəsini qeyd edər
və şanlı dövlətçilik tariximizin şahidi olar.

Əhliman ƏMİRASLANOV,
Milli Məclisin deputatı, akademik

Oxucularla 30 min dəfə
görüşmək xoşbəxtliyi…
Redaksiyanın əməkdaşı mənə deyəndə ki,
bugünlərdə “Xalq qəzeti”nin otuz mininci sayı buraxılacaq, dilimə gələn ilk ifadə belə oldu: “Müdriklik yaşının, uzunömürlülüyün göstəricisidir”.
Sonra isə əlavə etdim ki, 103 yaşlı bu mətbuat orqanı bizim şəcərəmizin – Bakıxanovlar nəslinin
görkəmli nümayəndələrini ən çox təbliğ etmiş
qəzetdir. Ulu babamız Abbasqulu ağa Bakıxanovdan tutmuş bu günə qədər yaşamış bütün Bakıxanovların uğur və nailiyyətlərinin ilk qiyməti
məhz bu qəzetdə verilmişdir.
Bu qəzetin 10 may 1945-ci il tarixli
nömrəsini çox yaxşı xatırlayıram. Onda qəzetin
adı “Kommunist” idi. Mənim 15 yaşım vardı.
Tanımadığım bir adamın qəzetin “Qələbə”
yazılmış həmin nömrəsini atamın əlindən alıb
öpməsini heç zaman unuda bilməyəcəm.
Həmin faktdan üç il sonra, böyük bəstəkarımız,
mənim isə həm də müəllimim olmuş Üzeyir bəy
Hacıbəylinin dəfninin ertəsi günü isə ölkənin
musiqi ictimaiyyətinin üstünə sanki “Kommunist”
qəzeti yağmışdı…
“Kommunist”in ölkə ictimaiyyəti üçün daha
maraqlı olan başqa bir nömrəsini isə 1982-ci
ilin payızında – ulu öndər Heydər Əliyevin SSRİ
Nazirlər Soveti Sədrinin Birinci müavini təyin
edilməsinin ertəsi günü görmüşdüm. Sonralar
da bu qəzetin bəzi nömrələri yüz minlərlə, hətta
daha çox insanın marağına səbəb olmuşdu.
“Topxana harayı” adlı yazı veriləndə, meydan
hadisələri vətənpərvərlik məsuliyyəti ilə işıqlandırılanda, 20 Yanvar faciəsi və Xocalı soyqırımından sonra bu qəzet həqiqətən əldən-ələ gəzirdi.

Amma etiraf edim ki, mənim bu qəzeti ardıcıl olaraq, hər gün oxuduğum dövr 44 günlük
İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı olub. Çünki
həmin günlər cənab Ali Baş Komandanımızın
həm xalqa müraciətləri tez-tez olurdu, həm də
xarici mətbuat vasitələrinə müsahibələrinin ardıarası kəsilmirdi. Mən isə yaşıma görə həmin
materialları televiziya və ya radiodan izləməyi
deyil, məhz bu qəzetdən oxumağı seçirdim.
Məmnunam ki, torpaqlarımızın 30 illik işğaldan
edilməsi barədə materialı da elə bu qəzetdən
oxudum.
Redaksiya əməkdaşı mənə dedi ki, ona danışdığım bu sətirlər qəzetin 30 mininci sayında
veriləcək. Çox məmnunam. Bu mənim üçün
həqiqətən yaddaqalan fakt olacaq.

Tofiq BAKIXANOV,
Xalq artisti, professor, “Şöhrət” və
“Şərəf” ordenli bəstəkar

Azərbaycan bölgədə sülhyaratma missiyasını uğurla həyata keçirir
Prezident İlham Əliyevin avqustun 12-də Qobustan,
İsmayıllı və Ağsu rayonlarına səfəri, açılışlarda iştirakı və
görülən işlərlə tanış olması, eləcə də Basqal qəsəbəsində
Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsi böyük əks-səda
doğurmuşdur. Qobustanda “Diri Baba” türbəsində
aparılan yenidənqurma, “Basqal” Dövlət Tarix-Memarlıq
Qoruğu ərazisində görülən və icrası nəzərdə tutulan
tikinti-bərpa işləri, “Ağsu Aqropark”ın fəaliyyəti ilə
tanış olan, “Basqal Resort & Spa” otelinin və Ağsuda
Gənc Sənətkarlar Mərkəzi ilə Dövlət Rəmzləri Muzeyinin
açılışını edən dövlətimizin başçısı regionların inkişafının
dövlət siyasətində prioritet olduğunu bir daha nümayiş
etdirmişdir.
Cənab İlham Əliyevin İsmayıllı
rayonunun Basqal qəsəbəsində
Azərbaycan Televiziyasına verdiyi müsahibə siyasi analitiklərin
daha çox diqqətini cəlb etmişdir.
Sosial infrastruktur layihələrindən,
ərzaq təhlükəsizliyindən ətraflı
bəhs edən dövlət başçısı, eyni
zamanda, işğaldan azad edilmiş

torpaqlarımızda görülən işləri
nəzərə çatdırmış və Ermənistan–
Azərbaycan münasibətləri
müstəvisində cari vəziyyətdən
danışmış, erməni təxribatlarının
heç bir nəticə verməyəcəyini bildirmişdir: “Bizim gündəliyimizdə həm
taktiki, həm strateji addımlarımızın
təsbit edilməsi reallıqdır. Əminəm,

Ermənistan da bilir ki, biz bilirik
nəyi nə vaxt etmək lazımdır və
nəyi deyiriksə, onu da edirik.
Dəfələrlə Ermənistana xəbərdarlıq
etmişdik ki, odla oynamasınlar,
özlərini yaxşı aparsınlar, yeni
reallıqları qəbul etsinlər və hərbi
təxribatlara əl atmasınlar. Əfsuslar
olsun ki, bu dəfə də onlara dərs
verməli olduq. Ümid edirəm ki, bu
dəfə bu dərs onların yaddaşında

qalacaqdır. “Qisas” əməliyyatı
təkcə şəhidimizin qisasının
alınması məqsədi daşımırdı.
Digər məqsədlər, vəzifələr Ali Baş
Komandan kimi mənim tərəfimdən
qarşıya qoyulmuşdu və bütün
vəzifələr icra edildi”.
Erməni hərbi birləşmələrinin
Qarabağı birdəfəlik tərk etməli
olduğunu bir daha vurğulayan
cənab İlham Əliyev demişdir
ki, bu, bir öhdəlikdir, 10 noyabr
2020-ci ildə Ermənistan tərəfindən
imzalanmış kapitulyasiya aktında
təsbit edilib. İstənilən halda biz
buna nail olacağıq və nail oluruq. Eyni zamanda, Azərbaycan
tərəfi Ermənistanı Xankəndi ilə
birləşdirən yeni alternativ yolu
çəkib qurtarmış və qarşı tərəfə
vaxt vermişdir ki, bu il avqust
ayının sonuna qədər Laçın
şəhəri, Zabux və Sus kəndlərini
boşaldaraq geri qaytarsın.
Artıq ermənilərin bu istiqamətdə
məqsədyönlü ətalətdən çıxması

və həmin əraziləri boşaltmağa
başlaması müşahidə olunur.
Keçmiş məcburi köçkünlərimizin
oraya qaytarılmasına gəlincə
isə, Prezident bu məsələdə də
prinsipial mövqe tutulduğunu
bildirmişdir: “Biz Laçına qayıtma-

lıyıq, Zabuxa, Susa qayıtmalıyıq.
Mən Dövlətqaçqınkoma göstəriş
verdim, Laçın şəhərinin, Sus, Zabux kəndlərinin camaatı ilə əlaqə
saxlasınlar və biz onları yaxın
zamanlarda öz doğma yerlərinə
qaytaracağıq”.

Müsahibədə cənab İlham
Əliyev bir nüansı da açıqlamışdır
ki, artıq Ermənistan hakimiyyəti
Qarabağda yaşayan ermənilərə
öz təsir imkanlarını itirir. Bu, bir
həqiqətdir. Azərbaycan hakimiyyəti
isə, əksinə, öz təsir imkanlarını
durmadan artırır. Əlbəttə, fərəh
doğuran haldır.
Həm bölgədəki cari vəziyyətin
şərhi, həm də yüksək diplomatik
məharətlə qarşı tərəfə verilən
mesajlar göstərir ki, Azərbaycanın
Cənubi Qafqazda möhkəm
sülhə nail olmaq cəhdləri ardıcıl
surətdə reallaşmaqdadır. Vətən
müharibəsində şanlı Qələbə
qazanmış Azərbaycan bölgədə
sülhyaratma missiyasını da uğurla
həyata keçirir.

Seyfəddin ƏLİYEV,
Politoloq, YAP Masallı rayon
təşkilatının sədri
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Böyük xalq, qüdrətli dövlət, güclü ordu
Biz son 20 ildə təkcə xalqımızın yeni tarixini yazmadıq, həm də dünya
siyasətçilərinin leksikonuna “Cənubi Qafqazın yeni həqiqətləri” və “Müasir Azərbaycan reallıqları” ifadələrini də gətirdik. Biz bu müddətdə təkcə
Azərbaycanın beynəlxalq aləmin əsas aktorlarından birinə çevrilməsini
təmin etmədik, həm də beynəlxalq aləmdəki anti-Azərbacan qüvvələrin,
ölkəmizə qarşı çıxanların böyük əksəriyyətini tərksilah etdik. Xalqımız,
ordumuz və dövlət başçımız dünya erməniliyinin son iki əsrdə qurduğu
fitnə-fəsad torunu darmadağın etməklə, onların bütün iddialarının əsassız
olduğunu aləmə car çəkdi.
Bütün bunlar üçün mühüm baza
var idi – Heydər Əliyev siyasi kursu.
Həmin kurs, obrazlı desək, möhtəşəm
cəbbəxananı xatırladırdı. İlham Əliyev isə
həmin cəbbəxanadan məharətlə istifadə
edən sərkərdə kimi bütün strateji və taktiki
üstünlüklərə sahib çıxdı.
Ulu öndər Heydər Əliyev hələ 2001-ci
ildə, Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında demişdi ki, Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünü bərpa edəcək, işğal altında
olan torpaqlar işğaldan azad ediləcək və
Azərbaycan xalqı öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqdır. İlham Əliyev ulu
öndərin davamçısı olaraq həmin fikirləri
gerçəyə çevirdi. Dövlət başçımız həmişə
deyirdi ki, Qarabağ münaqişəsinin həll
edilməsi Prezident kimi mənim üçün
başlıca vəzifə idi: “Vəzifəyə seçildiyim ilk
gündən bu günə qədər bu məsələnin həlli
və postmünaqişə dövrünün Azərbaycanın
xeyrinə inkişaf etməsi mənim üçün başlıca
vəzifədir və bütün güclər səfərbər edilmişdir. Biz hamımız – həm Azərbaycanda
yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, dünya
azərbaycanlıları bir nöqtəyə vururduq,
bir hədəfə çatmaq üçün çalışırdıq. Mən
deyirdim ki, biz hər birimiz hər gün bu
müqəddəs günü yaxınlaşdırmalıyıq, öz
əməyimizlə, işimizlə, hərə öz yerində və
torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından daha vacib və ali vəzifə yox idi”.
Bu ali məqsədə çatmaq yolunda
dövlət başçımızın ən böyük dayağı xalqın
ona inamı, etimadı və dəstəyi idi. Elə
onun özü də dəfələrlə qeyd etmişdir ki,
mən bütün addımları öz xalqıma və ölkə
vətəndaşlarına güvənərək atıram.
Bu ali məqsədə çatmaq üçün əsas
yollardan biri də qüdrətli Azərbaycan
dövlətinin yaradılması idi. Nəyi, nə zaman, necə etməyi hamıdan yaxşı bilən

 rezident İlham Əliyev qısa müddətdə
P
Avrasiya məkanında qüdrətli Azərbaycan
dövlətinin yaradılmasına nail olub.
Yadımdadır, bu il ənənəvi 27-ci Xəzər
Neft və Qaz Sərgisində dünyanın müxtəlif
ölkələrindən 250-dən çox şirkət iştirak
edirdi. İştirakçıların siyahısında ölkəmizlə
yanaşı, Almaniya, ABŞ, Belarus, Böyük
Britaniya, Çin, Fransa, Gürcüstan, Hindistan, İsveçrə, İtaliya, MDB ölkələri, Norveç,
Rumıniya, Rusiya Federasiyası, Türkiyə,
Xorvatiya və Yaponiya şirkətlərinin olduğunu nəzərə çatdıran dövlət başçımız
demişdi ki, bu fakt Azərbaycan dövlətinin
qüdrətindən xəbər verir.
İlham Əliyev yaxşı bilirdi ki, qarşıya
qoyulan əsas məqsədə nail olmaq üçün
güclü ordu formalaşdırılmalıdır. Məhz
buna görə də son 19 ildə ordu quruculuğu
sürətlə aparılmışdır. 44 günlük müharibə
ərəfəsində Azərbaycan artıq müasir
orduya malik dövlət idi. Məhz buna görə
də Azərbaycan əsas məqsədinə bilavasitə
öz gücü hesabına çatdı: “Azərbaycan
xalqı 30 il davam edən mənasız danışıqlar
əvəzinə öz gücünü ortaya qoydu, ədaləti
bərpa etdi, beynəlxalq hüququ bərpa etdi
və bütün dünyaya sübut etdi ki, biz böyük
xalqıq və heç vaxt bu xalq, Azərbaycan
xalqı işğalla barışmaq fikrində deyildi”.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bəzi
ekspertlər yazırlar ki, Azərbaycan təkcə
dünya erməniliyi ilə deyil, Ermənistanın
himayədarları ilə çarpışmış və bu savaşda
Qələbə qazanmışdır.
Prezident İlham Əliyevin inanıb,
etimad göstərdiyi qüvvələrdən biri də
Azərbaycan gəncliyidir. Dövlət başçımız
çıxışlarında xatırladır ki, İkinci Qarabağ
müharibəsində həlak olanların böyük
əksəriyyəti gənc nəslin nümayəndələri idi.
Onların heç biri Qarabağda olmamışdı, bu

Bundan sonra Azərbaycan
xalqı müzəffər xalq kimi əbədi
yaşayacaq, bundan sonra
bizim dövlətimiz qalib dövlət
kimi yaşayacaq. Bu, böyük
xoşbəxtlikdir – hamımız üçün,
Azərbaycanda yaşayanlar,
Azərbaycan vətəndaşları üçün,
xaricdə yaşayan azərbaycanlılar
üçün. Bu tarixi missiyanı həyata
keçirən bizim qəhrəman övladlarımız tarix qarşısında, xalq
qarşısında, Vətən qarşısında
misilsiz xidmətlər göstərmişlər.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
diyarı görməmişdi, amma onların qəlbində
yaşayan milli ruh, ədalət və Vətən sevgisi
onları ölümə aparırdı: “Biz bütün dünyaya
sübut etdik ki, XXI əsrdə necə müharibə
aparmaq lazımdır, ləyaqətlə müharibə
aparmaq lazımdır, müasir üsullarla
müharibə aparmaq lazımdır və cəmi 44
gün ərzində Ermənistan ordusu tamamilə
məhv edilmişdir. Ermənistanın məhv
edilmiş silah-sursatının, texnikasının və
qənimət götürülmüş texnikasının qiyməti
ən aşağı 4-5 milyard dollar təşkil edir”.
Fakt ondan ibarətdir ki, ikili standartlardan əl çəkməyən beynəlxalq təşkilatların
riyakarlığına, anti-Azərbaycan qüvvələrin
həyasızlığına və dünya erməniliyinə
hər an, hər yerdə yeni nəfəs vermək
istəyənlərin cəhdlərinə baxmayaraq,
Azərbaycan öz məqsədlərinə nail ola bildi.
Mötəbər beynəlxalq təşkilatların qərar və
qətnamələrini qulaqardına vuran, onları lazımsız kağız kimi kənara atan Ermənistan
rəhbərliyi Azərbaycan Ordusunun kəsərli
əməliyyatlarını “qulaqardına vura bilmədi”.
Yəni münaqişəyə son qoyan Azərbaycanın
qəhrəman əsgəri oldu. Dövlət başçımız
Şuşada olarkən xatırladırdı ki, bizim
qəhrəman əsgərlərimiz, zabitlərimiz sıldırım qayalara dırmaşaraq demək olar ki,
əlbəyaxa döyüşlərdə burada topla, tankla

silahlanmış Ermənistan ordusuna qalib
gəldilər: “Şuşa Zəfərindən sonra faktiki
olaraq Ermənistan cəmi bir gün dirəniş –
əgər buna dirəniş demək mümkündürsə
– göstərməyə cəhd etmişdir və noyabrın
9-da artıq kapitulyasiya aktını imzalamağa
hazır olduğunu bildirmişdir”.
Böyük xalqın, qüdrətli dövlətin və
güclü ordunun rəhbəri olan Prezident
İlham Əliyev 44 günlük müharibədən
sonra dəfələrlə deyib ki, Ermənistan
bundan sonra məğlubiyyət damğası ilə
yaşayacaq, biz isə əbədi olaraq üzüağ,
başıuca xalq kimi qürurla yaşamaqda davam edəcəyik: “Biz müharibəni
də ləyaqətlə aparmışıq, postmüharibə
dövründə də özümüzü ləyaqətlə aparırıq.
Artıq postmünaqişə dövrünün nəticələri
haqqında danışmaq olar. Çünki bir daha
demək istəyirəm, bizim Qələbəmiz,
özü də 44 gün ərzində əldə etdiyimiz
Qələbə bir çoxları üçün gözlənilməz idi.
Hərbi ekspertlər, siyasətçilər, bu məsələ

ilə məşğul olan müxtəlif təşkilatların
nümayəndələri bizə həmişə deyirdilər ki,
bu müharibəni Azərbaycan uda bilməz...
Onlar bir məsələni diqqətdən kənarda
qoymuşdular–Azərbaycan xalqının əzmini,
Azərbaycan əsgərinin gücünü, Vətən sevgisini. Bəli, düzdür, bəzi yerlərdə beş, bəzi
yerlərdə altı müdafiə xətti qurulmuşdu,
istehkamlar qurulmuşdu, tikanlı məftillər,
dəmir parçaları və sair. Bölgənin coğrafiyası bizim üçün çox əlverişsiz idi. Bütün
bunlara baxmayaraq, az itki verməklə,
Ermənistan ordusundan iki-üç dəfə az
itki verməklə biz tarixi missiyamızı yerinə
yetirdik və son nöqtəni burada – tarixi
şəhərimizdə qoyduq”.
Xalqımızın, ordumuzun və liderimizin qətiyyəti birmənalı olaraq üst-üstə
düşür: “Biz bundan sonra ancaq və ancaq
güclənəcəyik... Çünki postmüharibə dövrü
çox həssas bir dövrdür və artıq ilyarım
keçəndən sonra tam əminliklə demək
olar ki, biz bu çətin sınaqdan da şərəflə

çıxdıq. “Dövlət başçımız bu əminliyin
arxasında beynəlxalq dəstəyin də dayandığını söyləyir: “Aparıcı beynəlxalq
təşkilatlar postmüharibə reallıqlarını
qəbul etdilər. BMT, hansı ki, Şuşada
beynəlxalq tədbir keçirmişdir. Avropa
İttifaqı hazırda Azərbaycan–Ermənistan
arasında normallaşma prosesində çox
fəal iştirak edir. ATƏT, hansı ki, çox yaxşı
başa düşür Minsk qrupu artıq yoxdur.
Digər beynəlxalq təşkilatlar – məsələn,
sədrlik etdiyimiz Qoşulmama Hərəkatı,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, bütün aparıcı
beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi
dəstəkləmişlər və postmünaqişə reallıqlarını qəbul etmişlər. İndi qonşu ölkələr 3+3
formatda beş ölkə hazırda əməkdaşlıq
formatı yaradıbdır. Qonşu ölkələrin hamısı
postmünaqişə reallıqlarını qəbul etmişlər”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Yeni dünya nizamı: siyasi analiz və proqnozlaşdırma
Ziddiyyətlər və qarşıdurmalarla zəngin dünyamızda
siyasi proqnozlar verməyin dünyamızın özündən də
mürəkkəb məsələ olduğu danılmaz həqiqətdir. Bu həqiqətə
söykənməklə irəli sürdüyümüz mülahizə və fikirlərin
elmi-siyasi polemikaya səbəb ola biləcəyini də istisna
etmirik. Həqiqətin mübahisələrdən doğduğu və mübahisə
tərəflərindən eyni məsafədə olduğu da istinad etdiyimiz
yanaşmalardandır.
Tədqiqat predmeti ilə bağlı
analizlərin səmərəliliyini təmin
etmək üçün dünyanı iqtisadi inkişaf
səviyyəsinə görə şərti olaraq 3
hissəyə bölünmüş şəkildə təhlil
etməyə çalışaq:
“Birinci dünya” (inkişaf etmiş) 3
zonadan ibarətdir: Şimali Amerika,
Qərbi Avropa və Yaponiya. Burada
kapitalist iqtisadiyyatı və demokratik
cəmiyyət institutları hökmrandır.
“İkinci dünya”ya (orta inkişaflı)Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB),
Şərqi Avropa, Baltikyanı dövlətlər,
Çin Xalq Respublikası (ÇXR sırf
iqtisadi inkişaf parametrlərinə görə
inkişaf etmiş dövlətlər ailəsinin üzvü
hesab oluna bilər) və Hindistan aid
edilir. Bu dövlətlər üçün islahatlar,
əvvəlki sosializm modelindən imtina,
kapitalizmin Qərb modelinə keçid
xarakterikdir. “Üçünücü dünya”
(inkişaf etməkdə olan) isə ənənəvi
olaraq Afrika, Latın Amerikası, Yaxın
və Orta Şərq, Şərqi Asiya ( ÇXR
və Cənubi Koreya istisna olmaqla)
və Cənubi Asiya ( Hindistan istisna
olmaqla) ölkələrindən ibarətdir.
Bu qrup dövlətlər üçün sosialiqtisadi inkişafın aşağı səviyyəsi
xarakterikdir. Hər üç dünya müxtəlif
xarakteristikaya malikdir.
“Birinci dünya” daxilində hər üç
subregionun öz inteqrasiya zonası
vardır: Qərbi Avropada–Avropa
İttifaqı, Şimali Amerikada–NAFTA,
Şərqi Asiyada isə institusion
baxımdan tam tənzimlənməmiş
Yaponiya–ABŞ, ABŞ–ASEAN
ölkələri əlaqələrini göstərmək
olar. Birinci halda söhbət inkişaf
etmiş inteqrasiyadan, ikinci halda
başlanmış prosesdən, üçüncü halda
isə tendensiyadan gedir.
Hər üç subregion müasir
dünyamızın əsas tendensiyası
olan qloballaşmaya fəal şəkildə
cəlb olunmuşdur. İnformasiya,
nəqliyyat və rabitə sahələrində
texnoloji inqilab bazasında vahid
ümumdünya maliyyə-iqtisadi və
informasiya məkanının dinamik
formalaşması prosesi olan
qloballaşma ABŞ-ın qlobal liderlik
funksiyasını yerinə yetirməsi
üçün əlverişlı şərait yaratmışdır.
ABŞ bu məqsədlə “birinci dünya”
daxilində regional inteqrasiyanı
şəffaflaşdırmış, onu açıq etmiş və
qlobal inteqrasiya üçün möhkəm
özül yaratmışdır. Nəticədə ABŞ-ın
geoiqtisadi birinciliyi qlobal liderliyi

ilə əvəz olunmuşdur. Buna görə də
ABŞ qloballaşmada hamıdan çox
maraqlıdır. Çünki bu vəziyyət ona
nəinki “ikinci” və “üçüncü” dünyanı,
eləcə də “birinci dünyan”nı bu və ya
digər baxımdan nəzarətdə saxlamaq
imkanı vermişdir. Elə məhz buna
görə də Avropa dövlətləri tərəfindən
bu siyasətə qarşı həyata keçirilən
müqavimətin formalarından biri
də regionlaşma və lokallaşmadır.
Bu proses istənilən ölkədən lokal
iqtisadi məkana kampaniyaların
(investisiyaların) cəlb olunmasını
ehtiva edir. Bütövlükdə, “birinci
dünya” öz iqtisadi mahiyyət və
məzmunu etbarilə inteqrasiya
olunmuş iqtisadi anklav kimi təqdim
oluna bilər.
“Birinci dünya” iqtisadi, siyasi
və hərbi baxımdan çox güclüdür
və faktiki olaraq, sonrakı iki
dünya üzərində böyük təsiretmə
imkanlarına malikdir. Bu baxımdan
“soyuq müharibə”də qalib gəldikdən
sonra ABŞ başda olmaqla Qərbin
beynəlxalq koordinatlar sistemində
dominantlığı anlaşılan idi. Bu reallıq
fonunda təkqütblü dünya nizamı
formalaşmışdı. Burada ABŞ-ın
təkqütblüyün ekvivalenti qismində
çıxış etdiyi şübhə doğurmur.
“İkinci dünya”nı nisbi inteqrasiya
olunmuş hesab etmək olar. Məsələn,
MDB çərçivəsində Rusiya ətrafında,
Cənub-Şərqi Asiyada Çin ətrafında
inteqrasiya prosesləri baş vermişdir.
Tərkibində mütləq qütb olmasa da
(məsələn, ABŞ kimi), ÇXR yüksək
inkişaf tempi məhz bu ökənin
həmin rola daha çox uyğun gəldiyini
proqnozlaşdırmağa imkan verir.
Gələcəkdə dünyada güclənməkdə
olan iqtisadi qütbləşmə fonunda
bu dövlətlərdən bəzilərinin “birinci
dünya”ya, digərlərinin isə “ikinci
dünya”ya transfer edəcəklərini
ehtimal etmək olar.
Heç şübhəsiz, “ikinci dünya”
ölkələri məhz çoxqütblü dünyada
maraqlı olmuşlar və bu ölkələr
arasında kifayət qədər iddialı
olanlar da az deyil və bir mərkəzdə
cəmlənmiş hakimiyyət onları xeyli
dərəcədə narahat edən əsas amilə
çevrilmişdir.
“Üçüncü dünya”da inteqrasiya
mühiti yoxdur. Karib hövzəsi
iqtisadi məkanı çərçivəsində
Latın Amerikası dövlətlərinin
razılaşdırılmış əməkdaşlığa
yönəlmiş hərəkətləri ayrı-ayrı lokal

cəhdlər kimi qiymətləndirilə bilər.
“Üçüncü dünya” hal-hazırda müxtəlif
siyasi-iqtisadi inkişaf səviyyəsində
olan dövlətlərin konqlomeratıdır.
Beləliklə, qloballaşma müstəvisində
dünyanın geoiqtisadi strukturu
ilə tanışlıqdan sonra aşağıdakı
nəticələrə gəlmək mümkündür:
– Birincisi, hazırda ABŞ
fövqəldövlət statusunu qoruyub
saxlayır. Bu statusu “birinci dünya”
dövlətlərinə münasibətdə də ABŞ-ın
məlum davranışını şərtləndirir və
nəticədə güclənməkdə olan bir
qrup dövlətlərdə potensial narazı
qüvvələrin gizli-aşkar formalaşması
prosesi qaçılmaz ola bilər. Bu xüsusda Avropa İttifaqı perspektivdə ABŞ-a
qarşı, nə qədər paradoksal səslənsə
də, potensial rəqib ola bilər;
– ikincisi, ABŞ-ın vahid
qlobal liderlik ambisiyası “ikinci”
və “üçüncü” dünya ölkələrinə
münasibətdə daha real məzmun
kəsb etdiyindən “çoxqütblü”
dünyanın formalaşması
istiqamətində səylər dinamik
məzmun kəsb etməkdədir və
yeni dünya nizamının yaranması
prosesi məntiqi sonluğuna
yaxınlaşmaqdadır.
Dünyada formalaşmış bu
reallıqdan çıxış edərək, müasir
beynəlxalq münasibətlərin mövcud
strukturuna əsaslanmaqla və tarixi
keçmişin əvəzolunmaz təcrübəsinə
söykənməklə, planetin perspektiv
inkişaf dinamikasın nəticələri və
bu prosesdə qanunauyğunluğun
xüsusi çəkisi ilə bağlı mövqeyimizin
təhlilinə keçək.
Beynəlxalq münasibətlərin
strukturu müəyyən qanunauyğunluq
əsasında kəmiyyət və keyfiyyət
dəyişikliklərinə uğrayır. Adətən
(istisnalar da mümükündür),
birqütblü struktur çoxqütblü

strukturla əvəz olunur, axırıncısı isə
öz növbəsində, ikiqütblüyü doğurur,
sonra isə təkqütblük yaranır və
yenidən həmin proses təkrarlanır.
XIX əsrin əvvəllərinin beynəlxalq
münasibətlərinin strukturunu Avropa
qitəsi çərçivəsində təhlil etsək,
görərik ki, Fransanın əlahiddəliyi
fonunda təkqütblü dünya sistemi
mövcud idi. Vyana Konqresindən
(1815-ci il) sonra çoxqütblü dünya
(Avropa Konserti) yarandı və əsrin
sonunda ikiqütblü məzmun kəsb
etdi. İki blok yarandı: Antanta və
Üçlər İttifaqı.
Birinci Dünya müharibəsindən
sonra təkqütblük (ABŞ. 1918-1936-cı
illər) çoxqütüblüklə (ABŞ, İngiltərə,
Almaniya, İtaliya, Yaponiya, SSRİ.
1937-1941-ci illər) əvəz olundu
və İkinci Dünya müharibəsindən
sonra ikiqütblüyü şərtləndirdi
(ABŞ və SSRİ. 1945-1990). Sovet
blokunun məğlubiyyəti təkqütblü
sistemin yaranmasına səbəb oldu
(ABŞ.1991-ci ildən başlayaraq).
Bu məntiqə əsaslansaq, təkqütblü
sistemin öz yerini çoxqütblü
struktura verməsi labüd prosesdir.
Növbəti mərhələdə ikiqütblük
yaranacaq və onun özünün də
konkret tarixi zamanda təkqütblüyə
keçəcəyi proqnozlaşdırıla bilər.
Bu strukturlardan hər birinin
davamlılıq müddəti müxtəlif obyektiv
və subyektiv amillərdən asılı olaraq
fərqli ola bilər, lakin bizim üçün vacib
olanı strukturların dəyisməsindəki
qanunauyğunluq və ardıcıllıqdır.
İndi isə problemə məlum
yanaşma məntiqindən çıxış edərək
aşağıdakı sxemi tərtib etmək olar:
– üstqurum: bir güc mərkəzi-çox
güc mərkəzi-iki güc mərkəzi;
– bazis: birqütblü-çoxqütblüikiqütblü
Bu sxemə əsaslanmaqla müasir

dünyadakı vəziyyətə aydınlıq
gətirməyə çalışaq. Qeyd olunduğu
kimi, dünyada bazis əsasında
1991-ci ildən başlayaraq, birqütblük
hökm sürürdü və ona vahid güc
mərkəzi timsalında üstqurum uyğun
gəlirdi. Bu, ABŞ başda olmaqla
“birinci dünya” və ya “qızıl milyard”
ölkələridir. ABŞ həm bazisdə,
həm də üstqurumda dünya lideri
statusunda idi.
Bəs hansı səbəblər və amillər
mövcud beynəlxalq münasibətlərin
strukturunun labüd dəyişkənliyini
şərtləndirir? Beynəlxalq aləmdə
ABŞ-ın vahid liderliyi üçün əsas
maneə qismində ÇXR çıxış edir.
ÇXR öz iqtisadi artımı hesabına
Şərqi Asiyada inteqrasiya
zonasi yaratmaqda iddialı və
israrlıdır, mövcud yüksək iqtisadi
potensialını “ikinci” və “üçüncü”
dünya ölkələrində işlək vəziyyətə
gətirməklə, elə “birinci dünya”ya da
təsir etmək imkanları əldə edə bilər.
Çin polad əridilməsi, kömür
hasilatı, sement, kimyəvi gübrə,
televizor, habelə buğda, pambıq,
bitki yağları və meyvə istehsalına
görə dünyada birinci yerdədir.
Elektrik enerjisi, pambıq-parça
məhsulları, ət və çay istehsalına
görə isə ikinci yerdə bərqərar
olmuşdur. Yer kürəsinin bütün
əhalsinin beşdə biri və işlək
əhalisinin üçdə birinə malik olan
ÇXR sübut etmişdir ki, vaxtilə geridə
qalan dövlət həyati əhəmiyyətli
sənaye və kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı üzrə aparıcı
mövqeyə çıxa bilər.
Çin güclənməkdə olan iqtisadi
potensialına adekvat olaraq fəal
xarici siyasət kursu həyata keçirir.
Məşhur Çin siyasi lideri Den
Syaopinin “bir dövlət, iki sistem”
prinsipini uğurla həyata keçirən

rəsmi Pekin 1997-ci ildə Syanqanı
(keçmiş Honkonq), 1999-cu ildə
Aomini (Makao) xüsusi ərazi vahidi
statusunda tərkibinə qata bilmişdir.
Perspektivdə Tayvanın da analoji
vəziyətlə üzləşəcəyi istisna deyil.
Rəsmi Vaşinqton “vahid Çin”
prinsipinə sözdə loyallıq nümayiş
etdirsə də, praktiki olaraq “Tayvan
məsələsi”ndə rəsmi Pekinlə tam əks
mövqedən çıxış edir. ABŞ Konqresi
Nümayəndələr Palatasının spikeri
Nensi Pelosinin bir müddət öncə
rəsmi Pekinin bütün etirazlarına
məhəl qoymayaraq, Tayvana səfər
etməsi, sözün həqiqi mənasında,
ABŞ–Çin münasibətlərində çiddi
çatların yaranmasına səbəb
olmuşdur.
“Tayvan böhranı” bu gün, hətta
bir sıra parametrlər üzrə “Ukrayna
böhranı”nı üstələmişdir. Bu
böhranlar fonunda müvafiq olaraq
həm Çin-ABŞ münasibətləri, həm
də Rusiyanın ABŞ başda olmaqla
kollektiv Qərb ilə əlaqələri tam
qırılmaq həddinə gəlib çatmışdır.
Həm Moskva, həm də Pekin
Vaşinqtonu və Brüsseli ölkələrin
daxili işlərinə qarışmaqda və
beləliklə, beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə qarşı
həqarətli davranışda ittiham edirlər.
Qarşı tərəflər də, öz növbəsində,
analoji ittihamlarla çıxış edirlər.
Kremlin məntiqinə görə, Ukrayna
hərbi blok seçimində azaddır,
lakin bu halda “təhlükəsizliyin
bölünməzliyi” prinsipinə əməl
edilməlidir, çünki Ukraynanın
NATO seçimindən sonra Rusiya
üçün ciddi təhdid yaranacaqdır.
Ağ Ev isə bu yanaşmanı qəbul
etmir və məlum Rusiya–Ukrayna
müharibəsində bütün istiqamətlər
üzrə ikincinin yanındadır. Vəziyyətin
dramatikləşməsi tendensiyası nüvə
müharibəsi məsələsini aktual edir.
Bu isə qlobal fəlakət deməkdir. Eyni
zamanda, “Tayvan böhranı” fonunda
Rusiya–Çin münasibətlərində xüsusi
istiləşmə müşahidə olunmaqdadır.
Bu reallıq isə çoxqütblü dünyanın
tam formalaşması prosesinə əlavə
stimul verir.
Yeni dünya nizamının
formalaşması prosesi məntiqi
sonluğuna çatmaqdadır. Son
Moskva–Vaşinqton, Moskva–
Brüssel və Pekin–Vaşinqton
qarşıdurması sözügedən prosesin
həm lakmus kağızı, həm də
katalizatoru olmuşdur. Dünyada
sadalanan geosiyasi və geoiqtisadi
kataklizmlər, birqütblü dünyanın
kollapsı və çoxqütblü dünyanın
konturlarının daha qabarıq
şəkildə özünü göstərdiyi reallıqda
Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq
arenada yeritdiyi siyasəti necə
qiymətləndirmək olar?
Əvvəla, Azərbaycanın xarici
siyasəti müstəqildir və milli
maraqları ifadə edir. Bu siyasətin

sayəsində Azərbaycan güclənmiş
və dünya siyasətində aparıcı
aktorlardan birinə çevrilmişdir.
Ölkəmizi tarixi uğurlara aparan bu
siyasətin müəllifi ulu öndər Heydər
Əliyevdir. Məhz Heydər Əliyev
siyasi kursu Prezident İlham Əliyev
tərəfindən kəskin dəyişən dünya
reallıqlarına adekvat olaraq davam
etdirilir, ona çeviklik, kreativlik
və innovativlik əlavə edilərək
tarixi uğurlara imza atılır. Həmin
siyasətin təntənəsi işğal altında olan
torpaqlarımızın azad olunmasında,
tarixi ədalətin bərpasında və erməni
faşizminin başının əzilməsində öz
təsdiqini tapmışdır. İlham Əliyev
mahir diplomat, dünya səviyyəli
siyasi lider və müzəffər Ali Baş
Komandan olaraq yenilməz ordusu
və mənəvi dayağı olan xalqının
gücü ilə tarixi zəfərə imza atmışdır.
Qardaş Türkiyə dövlətinin müharibə
dövründə göstərdiyi böyük siyasi və
mənəvi dəstək unudulmazdır. Eyni
zamanda, Prezident İlham Əliyev
bu misilsiz qələbənin nəticələrinin
beynəlxalq aləmdə qəbul edilməsinə
nail ola bilmişdir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz
kimi, bu gün dünyada olduqca
mürəkkəb proseslər getməkdədir.
Faktiki olaraq beynəlxalq hüquq
işləmir. Dövlətlər arasında etimadsızlıq mühiti formalaşmaqda və
dərinləşməkdədir. Birqütblü dünyanın “divarları” sökülməkdədir.
Yeni dünya düzəninin “divarları”nın
hörülməsi prosesi qarşıdurma və
kataklizmlərlə müşayiət olunmaqdadır. Bəzi pessimist ekspertlər, hətta
bir az da irəli gedərək, planetimizin
3-cü Dünya müharibəsinə yuvarlanmaqda olduğunu dilə gətirirlər.
Bax, bütün bu acı reallıqlar fonunda dövlətlərarası münasibətlərin
ən sivil modelini qardaş Azərbaycan
və Türkiyə dövlətləri ortaya qoymuşdur. Elə bir model ki, qarşıdurmaya
“yox!”, əməkdaşlığa “hə!” deyir. Elə
bir model ki, lokal, regional və qlobal
səviyyələrdə sülhə, əmin-amanlığa
və təhlükəsizliyə xidmət edir, xalqlar
arasında birgəyaşayış mədəniyyətini
və multikultural dəyərləri təbliğ edir.
Bu modelin qlobal geosiyasi maraqlarının təminatı naminə beynəlxalq
hüququ “dəfn edən” böyük dövlətlər
tərəfindən öyrənilməsi və praktiki olaraq fəaliyyətlərində tətbiq
edilməsi ümumi evimiz olan Yer
kürəsinin nicatı və hifzi baxımından
son dərəcə zəruridir.

Elman NƏSİROV,
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyası Siyasi
Araşdırmalar İnstitutunun
direktoru, siyasi elmlər
doktoru, professor
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ABŞ–Çin qarşıdurmasının
bəzi məqamları
Hazırda qlobal miqyasda ciddi geosiyasi problemlər baş
alıb gedir. Belə bir həssas və mürəkkəb vəziyyətdə dünyanın gələcək taleyi bir çox mənada Amerika ilə Çin arasındakı münasibətlərdən asılı ola bilər. Bu iki gücün qarşılıqlı
münasibətlər səviyyəsi praqmatizmdən və gündəlik məsələlərin
həlli səviyyəsindən daha əhatəli konseptual səviyyəyə
yüksəlsə, dünya nizamının pozulması təhlükəsi aradan qalxar.
Bu isə dünyada sülhün bərqərar olması və tərəqqi üçün şansın
yaranması demək olar.
Xatırladaq ki, hələ 5 il əvvəl
Kolumbiya Universitetində Amerika
ilə Çinin 200-dən çox nüfuzlu dövlət
xadimi, siyasətçisi və elm adamları bir
araya gələrək yaxın 50 il müddətində
münasibətlərin geosiyasi aspektlərini
müzakirə etmişdilər. Tanınmış strateq,
ABŞ-ın keçmiş Dövlət katibi Henri
Kissincer öz çıxışında qlobal geosiyasi proseslərin məzmununu dəyişə
biləcək meyillərdən bəhs etmişdi.
Amerikalı mütəxəssis bildirmişdi
ki, ya çəkişmə davam etməli və
dünya fəlakətə yuvarlanmalıdır, ya
da tərəflər dialoqa gələrək, ortaq
fəaliyyətlə bəşəriyyətin inkişafına,
sülhə töhfə verməli, dünyada birgə
inkişaf üçün şərait yaratmalıdırlar.
Təəssüf ki, hələ də ortaq razılıq əldə olunmayıb. Əzəldən ABŞ
və Çin diplomatik münasibətlərini
əsasən strateji təsəvvürləri rəhbər
tutaraq qurublar və indiyə qədər də
həmin qaydadan kənara çıxmırlar.
Çinin sürətli inkişafı bu rəqabətə
yeni gərginlik çaları verib. Burada
kimisə günahlandırmaq deyil, gerçək
vəziyyəti adekvat dərk etmək zərurəti
var. H.Kissincer etiraf edir ki, hələlik
hər iki ölkə rəhbərliyi yalnız rəqabəti
düşünür. Dünya liderliyi uğrunda
açıq, yaxud gizli savaş gedir. Bu
isə çox təhlükəlidir. Səbəbi ondan
ibarətdir ki, dünyada geosiyasi şərtlər
sürətlə dəyişir, qarşıya mürəkkəb
xarakterli risklər çıxır. ABŞ–Çin
münasibətlərində rəqabətdən dialoqa
keçilməsə, insanlıq qarşısıalınmaz
xaos yaşaya bilər.
ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri xanım Nensi Pelosinin
Tayvana qalmaqallı səfəri fonunda
Henri Kissinceri ona görə yada
saldıq ki, bu gün dünyanın müxtəlif
bölgələrində iki böyük güc arasında
intriqalar müşahidə edilməkdədir,
qarşıdurmalar səngimir. Çin özünün
Amerika ilə əlaqələrində çox ehtiyatlı
və ölçülü-biçili davranır. İki yüz ildir ki,
bu ölkə öz cəmiyyətini gücləndirmək,
hər nəfərə düşən orta gəliri inkişaf
etmiş ölkələrdəki səviyyəyə çatdırmaq əzmindədir. Bu isə geosiyasi
əhəmiyyət və fəallıq baxımından Asiyanın “dünyanın ağırlıq mərkəzi”nə
çevrilməsinə aparıb çıxara bilər
ki, təbii olaraq ABŞ bu prosesi
görməzdən gələ bilməz. Ona görə
də əsas vəzifələrdən biri “amerikan
müstəsnalığı” ilə “Çin arzusu” arasında uyğunluğun tapılmasından ibarət
olmalıdır.
Bu kontekstdə Rusiya və Avropa
İttifaqının Amerika-Çin tandeminə
reaksiyası da maraq kəsb edir. Amma
çətin ki, kimlərsə potensial baxımından ABŞ-la Çinə qarşı duruş gətirə
bilsin. Buna görə də bəşəriyyət yeni

münasibətlər mərhələsinə qədəm
qoyur.
Kolumbiya Universitetində Kissincerin çıxışından sonra da analoji
çəkişmə mövzusunda müzakirələr
dayanmayıb. Məsələn, internet ticarət
sahəsində məşhur “Alibaba Group”
publik şirkətinin yaradıcısı, dünyanın ən varlı şəxslərindən sayılan
çinli Cek Ma deyib ki, Çin–Amerika
münasibətlərinin inkişaf prosesindəki
texnoloji inqilab əsrində ticarət
çəkişmələri labüddür. Bunlar nə yaxın
aylarda, nə də iki ildən sonra bitəcək.
Biz ona hazır olmalıyıq ki, həmin
savaşların fəsadları yaxın 20 ilə kimi
uzanacaq. Qeyd edək ki, “Alibaba
Group” ABŞ və Çin arasında ticarət
savaşlarının dərinləşməsi üzündən
ABŞ-da 1 milyon iş yerinin yaradılması vədindən geri çəkilib.
Çəkişmələr davam etməkdədir.
Hələ ötən ilin dekabr ayında “demokratiya” sözünün mənası ilə bağlı
Sakit okeanda söz müharibəsinin
baş verdiyi yada düşür. O zaman
Birləşmiş Ştatlar “Demokratiya üçün
Zirvə toplantısı” keçirdi, müxtəlif regionlardan liderlər dəvət edildi. Çin isə
ABŞ-ı soyuq müharibə tərzində qlobal
geosiyasi parçalanmanı qızışdırmaqda ittiham etdi və özünün “Demokratiya üzrə dialoqu”nu çağıraraq, qarşı
tərəfi pulu və elitanı hər şeydən üstün
tutan saxta demokratiyada ittiham
etdi. Bu diskurs döyüşü Çinin ABŞ-a
baxışında son 15 ildə tədricən formalaşan tendensiyanın nümunəsidir.
2008-ci il qlobal maliyyə böhranı,
Amerikanın uğursuz hərbi kampaniyaları və COVID-19 pandemiyasının
yanlış idarə olunması Çin liderlərini
ABŞ-ın gücünə və imkanlarına şübhə
ilə yanaşmağa vadar etdi. Bununla
belə, Vaşinqton Çinin davranışlarını
təhrik və ya çəkindirmə yolu ilə formalaşdırmağa qadir olduğuna inanır.
Hətta, ABŞ öz təsirinin hüdudlarını və
nüfuzunun son nisbi enişini tanısa da,
hələ də hərbi və iqtisadi qüdrətində,
müttəfiqlik şəbəkələrində, demokratik dəyərlərdə yumşaq gücün böyük
potensialını görür. Fakt budur ki, Çin
və ABŞ arasında Amerikanın gücü ilə
bağlı yanaşma boşluğu fəlakət üçün
potensial reseptdir. Bu, münaqişənin
qaçılmaz olduğunu ifadə etməsə də,
ABŞ-Çin münasibətlərində səhv hesablama və yanlış ünsiyyətləri daha
təhlükəli edir.
Yeni əsrdə Çinin ABŞ-a
münasibəti xeyli dərəcədə dəyişib.
“Global Times” qəzetinin son sorğusunda Çin vətəndaşlarının 96 faizinin
ABŞ-a mənfi baxışları olduğu bildirilib
və hətta nisbətən müstəqil hesablamalara görə, ABŞ-a mənfi baxan
çinlilərin sayı 60 faizdən yuxarıdır.

Halbuki, 2005-ci ildə çinlilərin 47,7
faizi ABŞ-a nümunə, tərəfdaş və ya
dost kimi baxırdı. Bu kimi statistika
həm də ABŞ-ın qüdrətinin və nüfuzunun nisbi tənəzzüldə olduğuna
dair ümumi təsəvvürü ortaya qoyur.
Amerikanın zəifləməsi ilə birlikdə Çinin yüksəlməsi fikri 2008-ci il maliyyə
böhranından sonra, bir çox çinlilərin
qlobal güc balansında öz xeyrinə
dəyişikliyi gördüyündə ortaya çıxıb.
İndi “Şərq küləyi Qərb küləyi üzərində
üstünlük təşkil edir” kimi şüarlar daha
çox səslənir.
Qeyd edək ki, 2017-ci ilin sonundan bəri ABŞ–Çin gərginliyinin artması, COVID-19 pandemiyasının baş
verməsi ABŞ-ın gücünə və təsirinə
qarşı daha bir tənqid və skeptisizm
dalğasına səbəb olub. Tramp Administrasiyasından üzübəri daha çox
millətçi ritorika, Amerikanın Çinə
qarşı proteksionist ticarət siyasəti
və Vaşinqtonun koronavirusu idarə
etməkdə çətinlik çəkməsi ABŞ-ın
hərtərəfli gücünün kəskin azalması ilə
bağlı təsəvvürləri gücləndirib. Əsas
mesaj (ABŞ-ın gücünün tənəzzülə
uğraması və Amerika vətəndaşlarının
özünə inamının getdikcə azalması) oxşar qalsa da, Çindən gələn
tənqidlər Uoll Stritə və ABŞ-ın xarici
siyasətinə diqqət yetirməkdən ABŞ-ın
imkanlarına, ölkədəki siyasi və sosial
bölünmələrə qədər inkişaf etdi. Amerikanın Əfqanıstandan geri çəkilməsi
fonunda Bayden Administrasiyasının
demokratik dəyərləri vurğulaması
ilə hərəkətə keçən Çin hökuməti,
alimləri və ictimaiyyəti ABŞ-ın siyasi
sisteminin zəifliyini tənqid edərək yeni
hücuma başladı.
Məlum olduğu kimi, bu yaxınlarda
ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının spikeri xanım Nensi Pelosinin Tayvana səfəri rəsmi Pekinin sərt
etirazına səbəb olub. Xanım Pelosi
Tayvan hökumət başçısı Tsay İn-ven
ilə görüşüb və mətbuat konfransı
keçirib. Tsay İn-ven Nensi Pelosini
Tayvanla əməkdaşlığa dəstəyinə görə
xüsusi dövlət mükafatı ilə təltif edib və
onu Tayvanın əsl dostu adlandırıb. Bu
səfər ABŞ rəsmisinin özünü müstəqil
dövlət kimi qələmə verən, amma
BMT də daxil olmaqla beynəlxalq
ictimaiyyətin Çin Xalq Respublikasının ərazisi kimi tanıdığı Tayvan
adasına son 25 ildə ilk səfəri idi və
rəsmi Pekin müvafiq cavab tədbirləri
görəcəyini bildirib. Xanım Pelosi isə
bəyanat verib ki, Tayvana səfər ABŞın Çinlə bağlı siyasətinə zidd deyil,
adada formalaşmaqda olan demokratiyaya dəstək jestidir.
Bəli, qlobal geosiyasi oxun öz
trayektoriyasından çıxarılması üçün
daha bir addım atılıb, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin yaratdığı tektonik
çat Çin-ABŞ münasibətlərində də
dərinləşib. Əlbəttə, cari mənzərədə

Laçına, Zabuxa, Susa qayıdışın təşkili
üçün tədbirlər müəyyən edilib
Avqustun 13-də Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsində işğaldan azad edilmiş Laçın şəhərinə və rayonun Zabux, Sus
kəndlərinə yerli sakinlərin qayıdışının təşkili ilə əlaqədar Prezident İlham
Əliyevin verdiyi tapşırıqların icrası vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirə
keçirilib. Bu barədə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyev avqustun 12-də İsmayıllı rayonunun Basqal
qəsəbəsində Azərbaycan Televiziyasına
müsahibəsində deyib: “Biz Laçına qayıtmalıyıq, Zabuxa, Susa qayıtmalıyıq. Mən artıq
Dövlətqaçqınkoma göstəriş verdim, Laçın
şəhərinin, Sus, Zabux kəndlərinin camaatı
ilə əlaqə saxlasınlar. Biz yaxın zamanlarda
onları öz doğma yerlərinə qaytaracağıq”.
Müşavirədə qeyd edilib ki, Prezident,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
qətiyyətli hərbi-siyasi fəaliyyəti, rəşadətli
Ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində sarsıdıcı məğlubiyyətə uğradılmış Ermənistan
Laçın rayonunun ərazisini, o cümlədən
Laçın şəhərini, Zabux və Sus kəndlərini də
bir güllə atmadan Azərbaycana qaytarmaq
məcburiyyətində qalıb. Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən, keçmiş məcburi
köçkünlərin həmin yaşayış məntəqələrinə qayıdışa hazırlanması bu gün qarşıya qoyulan
mühüm vəzifələrdəndir.
Respublikanın müxtəlif bölgələrində
müvəqqəti məskunlaşmış Laçın şəhəri,
həmçinin Zabux və Sus kəndləri sakinlərinin
- doğma yurda qayıdacaq ailələrin sayının

dəqiqləşdirilməsi, onların sosial vəziyyətinin
və məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi
üçün zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi,
əhali arasında məlumatlandırma, təbliğat
işlərinin aparılması, köçürülmənin texnikitəşkilati məsələlərinin həlli və digər vəzifələrlə
əlaqədar işlərin sürətləndirilməsi barədə
struktur bölmələrinə tapşırıqlar verilib.
Dövlət Komitəsində, həmçinin Laçın
sakinlərinin bir qrupu ilə görüş keçirilib. Onlar
ölkə rəhbərinin müsahibəsini dinlədikdən
sonra böyük sevinc hissi keçirdiklərini, doğma yurda qayıtmağa hər an hazır olduqlarını
bildiriblər.

AZƏRTAC

Döyüş hazırlığı tədbirləri yüksək
səviyyədə keçirilməli, tapşırıqlar
operativ icra olunmalıdır
Avqustun 13-də Mərkəzi Komanda Məntəqəsində müdafiə naziri generalpolkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə nazir müavinləri, qoşun növləri
komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, eləcə də
videobağlantı vasitəsilə azad edilən ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik
və birləşmə komandirlərinin də cəlb olunması ilə xidməti müşavirə keçirilib.

iki nüvə gücü (ABŞ və Çin) arasında
siyasi-diplomatik gərginlik artsa da,
onların fövqəldövlət təmkini açıq hərbi
toqquşmaların qarşısına sədd çəkir.
Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki,
xanım Pelosinin Tayvana girişindən
sonra başlanan hibrid savaşın formalaşdırdığı yeni baza perspektiv
ssenarilər üçün açar rolunu oynaya bilər. Yəni ABŞ-la Çin arasında
mümkün hərbi eskalasiyanın doğulma
ehtimalı yox deyil .
Maraqlı cəhət budur ki, xanım
Pelosinin Tayvana səfərindən beş
gün öncə (iyulun 28-də) ABŞ Prezidenti Co Baydenlə Çin lideri Si Cinpin
arasında telefon danışığı olub. Görünür, siyasi analitiklərin də hələ tam
deşifrə edə bilmədikləri hansısa gizli
məqamlar, incə nöqtələr var. Digər
tərəfdən, ola bilər ki, Tayvan sindromu Asiya–Sakit okean regionunda
Rusiyanın da maraqlarını sınağa
çəkir. Hər halda, çeşidli səbəb-nəticə
əlaqələri axtarılır.
Güman ki, bu məsələ yalnız Tayvanla bitməyəcək. Bəlkə də qarşıdurmanın əsas arenası təkcə Asiya-Sakit
okean regionu deyil, Çinin iqtisadi və
siyasi ekspansiyasını uğurla həyata
keçirdiyi Afrika qitəsidir. Həm də Çin
İran neftinin əsas istehlakçısıdır və
Yaxın Şərq regionunda antiamerikan
əhval-ruhiyyəni stimullaşdırmaq üçün
bir çox rıçaqlara malikdir. Üstəlik,
Qırmızı dəniz sahilində, Süveyş kanalının yaxınlığında yerləşən Cibutidə
Çinin hərbi bazasının olması da faktdır. Proqnozlar, beləcə, çoxşaxəlidir.
Bu da var ki, Rusiya ilə Çinin müəyyən siyasi manipulyasiyaları nəqliyyat dəhlizlərinin
hərbiləşdirilməsinə doğru aparır.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun ÇXR-lə
əməkdaşlıq etmək istəməməsi isə
Pekini vadar edib ki, Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı kimi paralel institutlar yaratsın. Donald Trampın Çinə
qarşı iqtisadi müharibəsi Co Baydenin
vaxtında da davam edir və Amerikanın texnologiya, sənaye məhsulları
tədarükçülərinə olan etibarı sarsıdıb.
Sanksiyalar tətbiq olunan Rusiyanın Şərq ölkələri ilə enerji ticarətini
genişləndirmək cəhdləri, eləcə də
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının
imkanlarını genişləndirmək səyləri
də öz növbəsində ABŞ-ı narahat
etməyə bilməz. ABŞ-ın Çinə iqtisadi
təzyiqi müəyyən mənada bu amillə də
bağlıdır.
Supergüclər, nəhayət, anlamalıdırlar ki, təkbaşına dünyada liderlik
etmək mümkünsüzdür. Qərbin real
politik düşüncə tərzi ilə Şərq müdrikliyi qarşı-qarşıya duran qütblər deyil,
birgə çalışan tərəflər olmalıdır.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

“Artilleriya atəşinin ustaları”
müsabiqəsinin açılış mərasimi olub
Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultan şəhərində
“Beynəlxalq Ordu Oyunları – 2022” yarışları
çərçivəsində keçirilən "Artilleriya atəşinin
ustaları" müsabiqəsinin təntənəli açılış mərasimi
keçirilib.
Müdafiə Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki,
mərasimdə Qazaxıstan
Respublikasının müdafiə
naziri general-polkovnik
Ruslan Jaksılıkov və
müavinləri, Rusiya Federasiyası müdafiə nazirinin
müavini general-polkovnik
Aleksandr Fomin, hərbi
attaşelər, komandalar və media nümayəndələri iştirak ediblər.
Qazaxıstan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Ruslan Jaksılıkov qonaqları salamlayaraq "Beynəlxalq
Ordu Oyunları" çərçivəsində keçilən “Artilleriya atəşinin ustaları”
müsabiqəsinin başlanması münasibətilə komandaları təbrik edib və
onlara uğurlar arzulayıb.
General-polkovnik R.Jaksılıkov oyunların beynəlxalq
əməkdaşlığın formalaşması və inkişafında xüsusi rola malik olduğunu vurğulayıb.
Sonra Beynəlxalq Ordu Oyunlarının bayrağı qaldırılıb və
müsabiqədə iştirak edən komandalar “Beynəlxalq Ordu Oyunları”
marşını ifa ediblər.
Tədbirin rəsmi hissəsindən sonra yarışlara qatılan komandaların üzvləri, nümayəndə heyətləri və rəsmi şəxslər üçün konsert
proqramı təqdim olunub.
Qeyd edək ki, avqustun 24-dək davam edəcək "Artilleriya
atəşinin ustaları" müsabiqəsində Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan,
Rusiya, Ermənistan, Tacikistan, Zimbabve, Venesuella və Qırğızıstan komandaları iştirak edirlər.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin Azərbaycan Ordusu
qarşısında qoyduğu vəzifələri, həmçinin döyüş
hazırlığının daim yüksək səviyyədə saxlanılması ilə bağlı tələb və tapşırıqlarını müdafiə naziri
müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.
Müşavirədə Azərbaycan Ordusunun
bölmələri tərəfindən keçirilən “Qisas” cavab
əməliyyatı təhlil edilib. General-polkovnik
Z.Həsənov Azərbaycan-Ermənistan dövlət
sərhədindəki, eləcə də Rusiya sülhməramlı
kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan
ərazisindəki mövcud əməliyyat şəraiti ilə bağlı
göstərişlər verib.
Nazir Laçın dəhlizindən istifadə üçün yeni
çəkilən yolun istismara verilməsindən irəli gələn
məsələlərin həlli ilə bağlı vəzifəli şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlar qoyub.
Müdafiə naziri bölmələrin döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması məqsədilə
qoşunların gündəlik xidməti-döyüş fəaliyyətinin,
eləcə də keçirilən təlimlərin keyfiyyətinin
və hərbi qulluqçuların praktiki vərdişlərinin
təkmilləşdirilməsini tapşırıb.
Qoşunlarda aparılan qışa hazırlıq işləri ilə
əlaqədar məsul şəxslərin məruzələrini dinləyən
general-polkovnik Z.Həsənov dağlıq ərazilərdə
dislokasiya olunan bölmələrə xüsusi diqqət
yetirilməsini, o cümlədən, döyüş texnikasının
və silahların mövsümə uyğun istismara hazırlanmasının yüksək səviyyədə təşkil olunması
barədə müvafiq göstərişlər verib.
Şəxsi heyətin nizam-intizamı, mənəvipsixoloji durumu barədə danışan müdafiə naziri
təlim-tərbiyə işinin təşkili istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlərin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb. İnformasiya təhlükəsizliyinin qorunması,
o cümlədən xidməti məlumatların, hərbi və

dövlət sirlərinin sosial şəbəkələrdə yayılmasının yolverilməz olması barədə maarifləndirici
söhbətlərin aparılmasının vacibliyini qeyd edib.
Nazir nizamnamələrin tələblərini və müvafiq
əmrləri kobud şəkildə pozanlara qarşı qətiyyətli
tədbirlərin davam etdirilməsini tapşırıb.
Müşavirənin sonunda gündəlik xidməti
fəaliyyətdə təhlükəsizlik qaydalarına ciddi
riayət olunmasını vurğulayan general-polkovnik
Z.Həsənov hərbi qulluqçuların sağlamlığının
qorunması, qoşun xidməti və sosial-məişət
şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması, eləcə də
mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlərin davam
etdirilməsinin vacibliyini bir daha müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb və qarşıda duran
bütün tapşırıqların operativ həll edilməsini əmr
edib.

İstəyimiz budur ki, bölgədə
sülh, əmin-amanlıq olsun
İkinci Qarabağ müharibəsindən təxminən iki il keçir. Bu müddət ərzində işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizdə böyük dəyişikliklər baş verib. Uğurla həyata keçirilən
layihələr Qarabağın enerji təminatında, dəmir və avtomobil yollarının yenidən
qurulmasında əsaslı dönüş yaradıb. Yeni körpülər salınır, tunellər tikilir. “Ağıllı
kənd” layihəsi əsasında yeni yaşayış massivləri salınır. Artıq keçmiş məcburi
köçkünlər doğma dədə-baba yurdlarına qayıdırlar. Bugünlərdə Zəngilan rayonunun
Ağalı kənd sakinləri Böyük Qayıdışın ilk müjdəsini yaşadılar. Hazırda həmin kənddə
həyat öz axarına düşür.Yaxın vaxtlarda Böyük Qayıdışın davamının şahidi olacağıq.
Bu fikirləri Prezident İlham Əliyevin İsmayıllı
rayonunun Basqal qəsəbəsində Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsinə münasibət bildirən
Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin
sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz
Qənizadə bildirdi.
Hüquq müdafəçisi dedi ki, dövlət başçımız
Vətən müharibəsindən sonra Qarabağda baş
verən hadisələrdən, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə aparılan yenidənqurma, tikinti- bərpa
işlərindən söhbət açdı. Möhtərəm Prezidentimiz
həmçinin dünyada yaranmış ərzaq
təhlükəsizliyindən, taxıl qıtlığından, qiymətlərin
durmadan artmasından və bunun fonunda
Azərbaycanda bu istiqamətdə hansı tədbirlərin
nəzərdə tutulduğundan bəhs etdi. Prezident
işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda aparılan
əkin işlərindən və kənd təsərrüfatı sahəsində
görülən işlərdən də söhbət açdı.
Komitə sədri dövlət başçımızın bu ayın
əvvəlində erməni təxribatı nəticəsində Qarabağda yaranmış qarşıdurmaya da münasibət
bildirdiyini diqqətə çatdırdı. Məlum olduğu kimi,
bu təxribat nəticəsində bir əsgərimiz şəhid
oldu. Şəhidimizin qanı yerdə qalmadı. Dərhal
həyata keçirilən “Qisas” əməliyyatı nəticəsində
ermənilər ciddi cəzalandırıldı. Dövlət başçımız
qeyd etdi ki, bir neçə saat ərzində davam edən
“Qisas”əməliyyatı cəza tədbiri idi. Şəhidimizin
qanı düşmənə baha başa gəldi. Möhtərəm
Prezidentimiz Ermənistana ciddi xəbərdarlıq etdi:
“Əgər yenə də buna oxşar təxribat törədilərsə,
cavab da eyni olacaq və heç kim bizə mane ola
bilməz, heç kim bizi durdura bilməz”.
Ç.Qənizadə dedi ki, Vətən müharibəsindən
sonra Qarabağda start götürən yenidənqurma
ilə yanaşı, insanların şüurunda da dəyişiklik
baş verib. İndi dinc erməni əhalisi də müharibə

istəmir. Çünku yaxşı bilir ki, Ermənistan haqsızdır. Onu da bilirlər ki, Qarabağ Azərbaycanın
ərazisidir. Bunu erməni əsilli ekspertlər, politoloqlar da dəfələrlərlə etiraf ediblər. Müharibə
başa çatandan sonra dövlət başçımız dəfələrlə
Azərbaycanın sülh istədiyini bildirib. Deyib ki, biz
Ermənistanla sülh danışıqlarına başlamalıyıq.
Hələ ki, müsbət cavab almamışıq: “ Amma ümid
edirəm ki, alacağıq. Delimitasiya komissiyası
yaradılmalıdır. Ona da etiraz edirdilər. Nəticədə
razılaşdılar. Zəngəzur dəhlizi lazımdır, ona da
etiraz edirdilər. İndi yaxın həftələrdə biz onlardan Zəngəzur dəhlizinin marşrutunu gözləyirik.
Qarabağda yaşayan ermənilər gördülər ki,
Azərbaycandan onlara ancaq xeyir gələ bilər”.
Gələcəyə nikbinliklə baxan dövlət başçımız
həmişə istədiyimizə nail olduğumuzu bildirdi:
“İstədiyimiz də odur ki, bölgədə sülh olsun,
əmin-amanlıq olsun, müharibə olmasın,
Azərbaycan uğurla inkişaf etsin, xalqımız yaxşı,
firavan yaşasın” .

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

MN: Şuşa şəhəri ətrafında kəşfiyyat
məqsədli uçuşlar həyata keçirən ermənilərə
məxsus kvadrokopter ələ keçirilib
Avqustun 13-ü saat 10:30 radələrində Rusiya sülhməramlılarının
müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni
silahlı dəstələrinə məxsus kvadrokopter Şuşa şəhəri ətrafında
bölmələrimizin mövqeləri üzərində kəşfiyyat məqsədli uçuşlar həyata
keçirməyə cəhd göstərib.
Müdafiə Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki,
bölmələrimizin sayıqlığı
nəticəsində vaxtında aşkar edilən kvadrokopter
xüsusi üsulla endirilərək
ələ keçirilib.
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Bu qəzet mənə çox doğmadır və ömrünü davam
etdirən köhnə qəzetlərdən yeganəsidir ki, ilk dəfə onunla
təmaslarım yaranandan hansı ünvanda idisə, yenə oradadır. Bunu səbəbsiz yazmıram. Bu daimilikdə rəmz var.
Bu sabitlik həm də qəzetin başlanğıcdan bəri öz yoluna,
xəttinə, ədəbi səliqəsinə, peşəkarlıq vərdişlərinə sədaqətinin
nişanəsidir.
Bu gün bu qəzetdə çalışan,
müxtəlif tellərlə bu qəzetə bağlı olan, səhifələrində yazıları yer
alanların hamısını göz önündən
keçirəndə onu da görürəm ki,
müxbirlərin ən köhnəsi elə mənəm
və rəqəmi dəqiqləşdirəndə özüm də

nəşrinə əngəl törətmirmiş. Bu, yalnız
mənim müşahidəm deyil. Nəriman
Nərimanov xatırlayırdı ki, 1919-cu ildə
Moskvada Vladimir Leninə ayrı-ayrı
məqalələrdən parçaları oxuyanda
o, təəccübləndi, qayıtdı ki, qəribədir,
burjua hökuməti bütün bunlarla
bərabər bizə dözür.

idarələr də yazı-pozusunu o cür
aparır. 1 ay belə, 3 ay belə, 5 ay belə,
rəsmən təsdiqlənmiş yeni orfoqrafiya qaydaları sanki yaddan çıxır.
Hökumət heç üstünü də vurmur.
Sovet dönəmində nüfuzun belə
yüksəkliyi həm nadir, həm də iftixar
duyulmalı hadisədir və mətbuat tariximizin öyünməli şanlı səhifəsidir.
...Mən Kürdəmirdə yaşayırdım,
9-cu sinifdə oxuyurdum və artıq 4 il
idi ki, yerli “İrəli” qəzetində yazılarım
dərc olunurdu və qəzetin redaktoru,
köhnə jurnalist Abdulbağı Bağıyev
mənə ştatdankənar müxbir vəsiqəsi
də vermişdi. O zaman üçün bu,
sıradan olan bir iş deyildi ki, məktəbli
cibində rayon qəzetinin rəsmi müx-

söylədilər. Bizimlə əlaqə saxlayın,
yeni yazılarınızı göndərin.
Kürdəmirin “İrəli” qəzetinin redaktor müavini Bahar Məlikova ilə
danışıblarmış və 1966-cı il oktyabrın
19-da mətbuatda ilk yazımın da dərc
edilməsinin səbəbkarı olan bu nəcib
qadının haqqımda “Kommunist”ə
müsbət rəy bildirməsi beləcə yolumu
açdı.
Bahar xanımı da, artıq tələbəlik
illərində görüşüb bilavasitə tanış olduğum, həmişə ən səmimi münasibətlər
bəslədiyim Hidayət müəllimi də
minnətdarlıqla anıram.
1970-ci ildə “Kommunist”
qəzetində mənim göndərdiyim
xəbərlərin altında “ictimai

Həmişə birinci

heyrətlənirəm. Düz 52 ildir ki, mən
bu qəzetləyəm. Qəzetin indi məndən
yaşlı əməkdaşları var. Lakin məndən
daha yaşlı olan ən sinli əməkdaşlar
da bu qəzetlə birgəlik baxımından
məndən daha gəncdirlər. İş ondadır
ki, mən bu qəzetdə dərc olunmağa başlayanda hələ məktəbliydim.
Onda qəzetin adı “Kommunist” idi və
Azərbaycanın ən nüfuzlu, ən çoxtirajlı, ən sözükeçər qəzeti sayılırdı.
Hər jurnalist bu qəzetdə işləməyi
özünə şərəf bilirdi və bu xoşbəxtlik
də hamıya nəsib olmurdu. Qəzetin
bölgələr üzrə xüsusi müxbirlərinin
sanbalı, sözünün təsir gücü elə idi ki,
o çağlar rayonların təqribən sahibləri
kimi qavranılan birinci katiblər, hüquq
mühafizə orqanlarının rəhbərləri də
onlardan çəkinirdilər.
“Kommunist” qəzeti oxucusu ilə
ilk dəfə 1919-cu il avqustun 29-da
görüşüb. Ancaq “Kommunist” doğulanacan nəşr edilən “Hümmət”,
“Dəvət-Qoç”, “Yoldaş”, “Təkamül”,
“Bakı Şurasının Əxbarı” kimi qəzetlər
əslində sonra onillərlə davam edəcək,
XX yüzildən XXI əsrə keçəcək böyük
yola doğru irəliləyən bir müqəddimə
idi.
Qəzetçilik məziyyətlərini bir
qırağa qoyaraq məsələyə məfkurə
baxımından yanaşılırsa, əlbəttə ki,
“Kommunist” lap əvvəldən siyasi bir
qəzet idi və nəşrə başlayanda bu
qəzetin təbliğ etdiyi ideologiyayla əks
olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hakimiyyətdə idi. Ancaq görün
milli hökumətimiz təməlindən necə
demokratik bir xətt tutubmuş ki, ona
qarşı açıq çağırışlar edən siyasi
qəzetlərin, ilk növbədə “Kommunist”in

Və Nəriman Nərimanov həmin
heyrəti bölüşərək davam edir ki, “elə
məqalələr vardı, oxuyanda düşünürdüm, Müsavat hökuməti bunlara necə
də dözə bilir?!”.
Bunları həm də ona görə yada
salıram ki, “Kommunist” qəzetinin
əvvəldən bəxti də gətirib – sözünü ürəyi istədiyi kimi deməyə imkanı olub, 1920-30-40-cı illərdə
Azərbaycan ziyalılığının ən parlaq
simaları ya bilavasitə bu qəzetdə
işləyiblər, ya da redaksiya ilə sıx
əməkdaşlıq ediblər. Onların bu
qəzetlə olması “Kommunist”in
hörmətini də artırıb və səviyyə baxımından da onun digər nəşrlərdən
daim bir boy ucada dayanmasını
təmin edib. “Kommunist” Azərbaycan
ziyalılığının əsas mərkəzlərindən
biri kimi qəbul edilib, məhz bu
qəzet Azərbaycanda ədəbi zövq
və yazı səliqəsi, dil mədəniyyətini
şəkilləndirmək istiqamətində
müstəsna xidmətlər göstərib. Sağlam
ədəbi dildə necə yazmağın örnəyi
onillərcə elə bu qəzet olub. Sıralarında görkəmli qələm sahiblərinin
qovuşması bu qəzetə siyasi statusunun ona verdiyi çəkidən savayı
ifadə ötkəmliyi də bəxş edib. 1930-cu
illərdə baş vermiş bir hadisə bu
baxımdan çox ibrətlidir. Yeni orfoqrafiya qaydaları Azərbaycan hökuməti
tərəfindən təsdiq edilir. Lakin həmin
yeni qaydaların içərisində qəbul
edilməsi mübahisəli, ya məqbul
hesab edilməyəcək məqamlar da
varmış. Ancaq hökumət yeni qaydaları təsdiq etmişdi və istədin-istəmədin,
onlara riayət etmək icbari idi. Lakin
“Kommunist” və o qəzetdə çalışan
tanınmış ədiblər, mühərrirlər yeni
orfoqrafiya qaydalarına açıqca heç
bir etiraz bildirmədən məqalələrini elə
dəyişiklikdən əvvəlki orfoqrafiya qaydalarına uyğun olaraq yazmaqdaydılar. Və camaatçün də “Kommunist”in
dili kompas idi. O necə yazırdısa,
elə məktəblər də, digər nəşrlər də,

biri vəsiqəsini gəzdirsin. Respublika
qəzetlərinə və jurnallarına da ara-sıra
yazılar yollayırdım. Çap edilənləri də
olurdu, lakin əksərən elə basmaqəlib
cavabdan ibarət məktub alırdım ki,
guya “qəzetimizin tələblərinə cavab
vermədiyi üçün dərc edilmədi”. Hətta
məndə belə bir güman da yaranmışdı
ki, ola bilsin, heç məktubumu oxumayıblar, elə başdan eləməkçün bu
cavabı göndəriblər. Çünki tək mənə
yox, bir para başqalarına da belə
məzmunda məktublar gəldiyindən
xəbərim vardı. Ancaq indi bunu da
ayrıca vurğulamalıyam ki, hətta
zəhmətkeş məktubunu diqqətlə oxumadan belə bu cür cavabları hökmən
göndərirdilərsə, bunun özündə
məxsusi bir intizamın, redaksiyaya
daxil olan hər məktuba münasibət
bildirməyin zəruriyyəti ilə bağlı qaydalaşmış diqqətcil yanaşmanın izi var.
Mərkəzi nəşrlərdə dərc edilən
yazılarım nə qədər qanadlandırırdısa, bu cür imtina məktubları da məni
ruhdan sala bilmirdi. Yeni yazıları bir
ucdan göndərirdim. Günlərin birində
“Kommunist”ə yazmağı qərara aldım.
Çünki qəzetdə müşahidə etdiyim bir
yenilik diqqətimi çəkdi. Rubrika olaraq
iri hərflərlə hansısa rayonun adı verilir
və həmin başlıq altında bir neçə qısa
xəbər gəlirdi. Eyni ülgü üzrə mən də
Kürdəmir xəbərləri hazırlamağı qət etdim. Arasından ən yaxşı saydıqlarını
seçmək imkanları da olsun deyə 7-8
qısa xəbəri “Kommunist”ə yolladım.
Üstündən bir həftə keçməmiş “Kommunist” qəzetinin üstündə emblemi olan məxsusi zərfində məktub
aldım. Cavab məktubunun belə
tez gəlməsindən şübhələndim ki,
yəqin, həmin ənənəvi “redaksiyanın
tələblərinə cavab vermir” silsiləsindən
olanlardandır. Tərəddüdlə açdım və
mat qaldım. “Kommunist” qəzetinin
şöbə müdiri Hidayət Zeynalov yazırdı
ki, məktubunuzu aldıq, yazınızı
bəyəndik, rayon qəzeti ilə əlaqə
saxladıq, haqqınızda müsbət fikir

müxbirimizdən” ifadəsini görəndə
bir məktəblinin yaşadığı xoşbəxtliyin
hansı həddə olduğunu təsəvvür edirsinizmi?
Bu əziz qəzetlə beləcə, yarım
əsrdən çoxdur ki, bağlıyam.
Müstəqillik dönəmində
“Kommunist”in adının dəyişilərək
“Xalq qəzeti” olması da, zənnimcə,
çox məntiqlidir.
Çünki zahirən Azərbaycanda
sovetin siyasi xəttini ifadə edən bir
nömrəli qəzet olması təsiri bağışlasa da, elə o keçmiş əyyamlarda
da bu qəzet ilk növbədə xalqınkı
idi. Xalqın ürəyindən tikan çıxaran
ən kəskin tənqidi yazılar, felyetonlar da bu qəzetin səhifələrində işıq
üzü görürdü, ədəbi-mədəni, elmi
həyatın ən mühüm hadisələrinə və
şəxsiyyətlərinə də ən layiqli qiymət
burada əks olunurdu. Azərbaycanın
gündəlik həyatının da güzgüsü məhz
bu qəzet idi.
Azərbaycanın XX yüzil içərisindəki
tarixini yazarkən ən etibarlı
mənbələrdən biri kimi üz tutulası da
elə məhz bu qəzetdir ki, var!
Ömrünün onbirinci onilini yaşayan “Xalq qəzeti” bu gün böyük yolu
və bu redaksiyanın ali peşəkarlıq
ənənələrini ləyaqətlə davam etdirir
və mən də hər dəfə bu qəzetdə dərc
olunanda, elə ilk məqalələrimin çap
olunduğu vaxtlardakı kimi, ürəkdən
sevinirəm. Qürur duyuram ki, mənim
qəzetim və bütün Vətəninki olan “Xalq
qəzeti” var olduğu müddətcə həmişə
birinci olub, yenə – otuzmininci sayı
işıq üzü görəndə də birincidir.
Arzulayıram ki, qırxmininci,
əllimininci, yüzmininci sayları oxucu
ilə görüşə gələndə də elə həmin BİRİNCİLİK “Xalq qəzeti” ilə qalsın!
İnanıram və ümid edirəm ki, elə
belə də olacaq!

Rafael HÜSEYNOV,
Akademik,
Milli Məclisin deputatı

“Xalq qəzeti” xalqımızın sevimli qəzeti,
ölkəmizin həyatının parlaq güzgüsüdür
“Xalq qəzeti”nin fəaliyyətinin 103-cü ilinin tamam olmasına 15 gün qalmış 30
mininci sayının işıq üzü görməsi Azərbaycan milli jurnalistikasının tarixində yeni
rekord göstərici olaraq önəmli hadisədir. İlk anadilli qəzetimiz “Əkinçi”nin nəşrə
başlamasından 44 il sonra ilk sayı işıq üzü görmüş bu qəzet davamlı buraxılışına
görə ölkənin ən qocaman qəzeti sayılır.
“Xalq qəzeti” tarixinin ilk 72 ilində “Kommunist” adı ilə nəşr olunub, fəaliyyəti, əsasən, eyniadlı ideologiyanın yayılmasına yönləndirilsə də,
xalq həyatını geniş işıqlandırması, cəmiyyətdə
gedən prosesləri əhatəli əks etdirməsi və
kütləvi yayımı ilə həm də xalq qəzeti olduğunu sübut edib. Elə bu səbəbdən də 1991-ci
il avqustun sonlarında Kommunist Partiyası
süquta uğrayanda qəzetin kollektivi yeni dövrdə
bütünlüklə xalq işinə xidmət göstərmək amalı
ilə bu gündəlik ictimai-siyasi nəşri “Xalq qəzeti”
adı ilə davam etdirdi. Təssüf ki, o dövrün bir sıra
qəzetləri müstəqillik epoxasına keçə bilmədi.
“Xalq qəzeti” bu kəskin səddi milli maraqlara
dərin bağlılığın verdiyi yüksək mənəvi status və
peşəkarlıq ənənəsinin gücü ilə aşa bildi.
“Xalq qəzeti”nin öz oxucuları ilə 30 mininci görüşə gəlməsi xalqımızın ictimai-siyasi
və mədəni həyatında seçilən bir hadisədir.
İndiyədək heç bir milli qəzetimizə belə bir
yüksək nəticə qismət olmayıb. Bu hadisə milli
jurnalistikamızın öyünclü bir faktı olduğuna
görə ona mətbuatımızın 147 illik tarixi fonunda baxmaq düzgün olardı. Çünki ilk qəzetimiz
“Əkinçi”nin və sonrakı dövri nəşlərin qarşısına
qoyduğu maarifləndirmə, ictimai eybəcərliklərin
tənqidi və ümumi tərəqqi uğrunda mübarizə
sovet gerçəkliyi şəraitində belə “Xalq qəzeti”nin
sələfi olmuş “Kommunist” qəzetinin fəaliyyətində
qorunub saxlanıb və davam etdirilib.
Ötən əsrin əvvəllərində kamala çatmış
demokratik jurnalistikamızın xəlqi ənənələri
ölkənin bu avanqard qəzetinin ideya və
sənətkarlıq baxımından onilliklər boyu
yüksəlişinə kömək edib. Sovet imperiyasının
çöküşü prosesində yüksələn xalq hərəkatına
fəal qoşulan redaksiya dövlət müstəqilliyimizi
də alqışlamış, onun yaşadılmasına və
möhkəmləndirilməsinə mükəmməl informasiya
dəstəyi formalaşdırmaqda, həqiqi ümumxalq
tribunasına çevrilməkdə yüksək peşəkarlıq və
məfkurə yetkinliyi ilə çalışıb.
Zaman-zaman Azərbaycanın görkəmli
ziyalıları “Kommunist” qəzetində çalışıb, onun
fəal müəllifləri olublar. Üzeyir bəy Hacıbəyli,
Məmməd Səid Ordubadi, Səməd Vurğun,
Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza kimi yurdsevər
ziyalılar xalqla geniş ünsiyyəti bu qəzet vasitəsi
ilə qurublar, onun milli mədəniyyətimizin inkişafına köməyinə təkan veriblər. Yeni gənclik üçün
sivil bədii manifest yazmış sevimli yazıçımız və
görkəmli ədəbiyyatşünas Mir Cəlal 30-cu illərdə
bilavasitə “Kommunist” qəzetinin əməkdaşı
olub.
Onu da deyək ki, qəzetin kommunist ideologiyalı rəsmi mövqeyini həmişə milli təmayül
açıq-gizli müşayiət edib. Sovet hakimiyyətinin ilk
illərində Nərimanov kabinetinin ədliyyə naziri olmuş Həmid Sultanov “Kommunist”in səhifəsində
kəskin milli mövqeli yazısına görə vəzifəsindən
çıxarılıb və ciddi cəzalandırılıb. Qəzetin bütün
redaktorları “37-ci il” repressiyasının qurbanı
olublar.
Müstəqillik dövrünün 3-cü ilində – 1994-cü
il avqustun 29-da qəzetin 75 yaşının tamam olmasını öz təbriki ilə ali səviyyədə
şərəfləndirmiş və tarixiləşdirmiş ümummilli lider
Heydər Əliyev bu gündəlik nəşrin ötən dövrdə
Azərbaycan həyatının parlaq güzgüsü olmasını,
ən əhatəli və davamlı salnaməsini yaratmasını, milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafına fəal
xidmət göstərməsini, xüsusən ana dilimizin
saflaşması və əbəbi dil normaları əsasında
zənginləşdirilməsində xüsusi rol oynamasını
yüksək qiymətləndirmişdir.

Yeri gəlmişkən xarırlayaq ki, milli varlığımızın böyük himayədarı, ulu öndər Heydər
Əliyevin 1969-cu ilin 14 uyulunda Azərbaycan
rəhbərliyinə gəlişindən sonra iştirak etdiyi ilk yubiley avqustun 29-da keçirilmiş
“Kommunist”qəzetinin 50 illik yubiley təntənəsi
olub. Azərbaycanın yeni rəhbərinin dünyanın
müxtəlif yerlərindən gəlmiş tanınmış insanların
iştirak etdiyi bu məclisdə, o dövrün qaydasına zidd olaraq, öz ana dilində şıxış etməsi
qəzetin sonrakı fəaliyyətini üstün milli müstəviyə
qaldırıb.
Ümumiyyətlə, “Kommunist” qəzeti
fəaliyyətinin ilk günlərindən alınma sözlərlə
qəlizləşdirilmiş yazı dilinin islah olunması və
xalq danışığına yaxınlaşdırılması prosesində
ədəbi dil məktəbi rolu oynayıb. Bir faktı da xatırladım ki, sovet dövründə o biri türkdilli respublikaların mətbuat üslubuna hakim rus dilindən
çoxsaylı sözlər keçsə də, “Kommunist” qəzeti
bacardığı qədər bu təsirə müqavimət göstərərək
onu mümkün olan minimuma endirib. Bu prosesin özülünü qoyanlar qəzetin tərcümə şöbəsinə
rəhbərlik etmiş böyük ədib Cəfər Cababarlı, onu
himayə etmiş milli təmayüllü redaktor Həbib
Cəbiyev kimi milli ziyalılar olublar.
“Kommunist” qəzetinin mətbu fəaliyyət
standartları sovet dövründə ölkənin digər
mərkəzi nəşrləri və bölgə mətbuatı üçün
təcrübə məktəbi rolu oynayıb. Azərbaycanı
öyrənən önəmli xarici mərkəzlər də qəzetin
daimi abunəçiləri olmaqla onun çıxışlarına
mötəbər mənbə kimi istinad edib. Ötən əsrin
70–80-ci illərində qəzetin tirajı 600 mini ötərək
əhatə dairəsi hər bir ailəyə çatıb. “Kommunist”
qəzetinin peşəkarlıq və milli maraqlara bağlılıq
ənənəsini uğurla davam etdirən “Xalq qəzeti” bu
gün də ölkəmizdə və xaricdə mötəbər informasiya tribunası kimi tanınır.
Müxtəlif illərdə “Xalq qəzeti”nin nəşrinin hər
10 illiyi ölkə miqyasında təntənə ilə qeyd edilib.
Qəzet nəşrinin digər seçilən göstəricisi olan
10 mininci nömrələrin işıq üz görməsi isə bu
vaxtadək 2 dəfə əlamətdar hadisə kimi xalqımızın sevgi-sayğılarını qazanmışdı. Artıq bu gün
“Xalq qəzeti” qədirbilən oxucularının görüşünə
3-cü 10 mininci nömrəsi ilə gəlib. Bu ictimai-siyasi önəmli hadisə milli mediamızın da sevincli
və öyüncü bir səhifəsi kimi ərsəyə gəlib.
“Tarixi ənənələrini dünənə sədqətlə yaşadan, çağdaş qlobal və milli çağırışları
peşəkarlıqla cavablandıran “Xalq qəzeti”nin
fədakar kollektivini milli mətbuatımızın rekord
kəmiyyət göstəricinin fəth edilməsi münasibətilə
ölkənin media ictimaiyyəti adından səmimi
təbrik edir, bu qocaman milli nəşrimizə həmişə
xalqımızla bir yerdə olmağı arzu edirəm.

Əflatun AMAŞOV,
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri

Rusiya–Ukrayna savaşı: udan kimdir, uduzan kim?
172-ci gündür ki, geniş və bərəkətli Ukrayna torpağlnda ağır
döyüşlər gedir. Rəsmi Moskva bunu Xüsusi hərbi əməliyyat
adlandırır, Kiyev isə ölkənin genişmiqyaslı təcavüzə məruz
qaldığını bildirir. Hər bir hadisənin başlanmasına bir, yaxud bir
neçə səbəb olur. Rusiya–Ukrayna savaşına səbəb Ukraynanın
hazırkı rəhbərliyinin Rusiyanın nüfuz dairəsindən uzaqlaşaraq,
qərbyönümlü siyasi kurs həyata keçirməsi, NATO-ya üzv olmaq
niyyətinə düşməsi, bütövlükdə, bu ölkənin Avropa institutlarına
meyil etməsidir. Moskva Kiyevin bu planlarını Rusiyanın milli
təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdid hesab edir.
Dili, dini, tarixi, mədəniyyəti,
iqtisadiyyatı bir-birinə çox yaxın
olan bu iki qonşu ölkənin və xalqın
bir-birilə ölüm-dirim savaşına çıxacağına çoxları inanmırdı və hətta
ən təcrübəli analitiklər belə, son
günədək savaşın başlayacağına
skeptik yanaşırdılar. Lakin son və ən
təhlükəli seçim edilib və indi tərəfləri
dialoqa çağırıb ortaq məxrəcə
gəlmək, nəhayət, müharibə alovunu
söndürmək çox çətindir.
Qeyd etmək lazımdır ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra
Avropa qitəsində Rusiya–Ukrayna
savaşı miqyasında ağır döyüş olmayıb. Ərazilərinin böyüklüyünə görə
Rusiya və Ukrayna Avropanın faktiki
olaraq ən böyük dövlətləridir. Hətta
Fransa ərazicə Ukraynadan kiçikdir.
Lakin Rusiya əhalisi Ukraynadan üç dəfə yarım çoxdur. Bundan
başqa, keçmiş SSRİ-nin varisinin
ərazisi, iqtisadi və hərbi potensialı
Ukrayna ilə müqayisəyəgəlməz
dərəcədə böyükdür. Bəzi politoloqlar
bu və buna bənzər müqayisələri
düzgün hesab etmirlər. Onların fikrincə, döyüşlər Ukrayna

ərazisində getdiyi və ukraynalılar öz
doğma torpaqları uğrunda canlarından keçməyə hazır olduqları üçün
daha motivasiyalı təsir bağışlayırlar.
Rusiya isə bunu rəqibin təbliğat
maşınının uydurması adlandırır.
Göründüyü kimi, cin şüşədən
çıxıb, yəni müharibə başlayıb və hər
iki tərəfdən hər gün ağır döyüşlərdə
onlarla hərbçi həlak olur. Ukraynanın yüzlərlə şəhər və kənd dağıdılıb,
infrastruktur məhv edilib, əhalinin az
qala dörddəbiri qaçqın və köçkün
süşüb. Silahlı qarşıdurma yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi, artıq altıncı
aydır ki, davam edir və nə vaxt
bitəcəyi də məlum deyil.
Ən ağır döyüşlər Donbasda və
Mariupol istiqamətində baş veribdir. Hazırda Luqansk və Donetsk
vilayətlərinin əraziləri, demək olar ki,
Rusiya hərbi birləşmələrinin nəzarəti
altındadır. Böyük strateji əhəmiyyət
kəsb edən Mariupol şəhəri və
ətraflndakı ərazilər ələ keçirildikdən
sonra Rusiya Krıma birbaşa quru
yolu təmin edib. Bu şəhərin süqutundan sonra Azov dənizi Ukraynanın üzünə bağlanıb.

Son vaxtlar müharibənin ən
qaynar nöqtələri cəbhənin Ukraynanın cənubunda yerləşən Xerson
və Nikolayev şəhərləri istiqamətidir.
Burada Ukrayna Silahlı Qüvvələri
qarşı tərəfə güclü müqavimət
göstərir və hətta ara-sıra əkshücumlara keçərək müəyyən qədər
irəliləyirlər. Lakin genişmiqyası əkshücum əməliyyatı həyata keçirmək
və müharibənin gedişatında dönüş
yaratmaq, hələ ki, mümkün olmur.
Bugünkü reallıq belədir, sabah necə olacaq, onu zaman
göstərəcək. Hərbi ekspertlər qeyd
edirlər ki, bütövlükdə, Rusiya–Ukrayna müharibəsində əsasən mövqe
döyüşləri gedir. Yəni tərəflərin heç
biri real üstünlük qazana bilmir. Bir
çox politoloqlar isə bunu tərəflər
arasında şahmatçıların dili ilə desək,
“pat” vəziyyəti kimi qiymətləndirirlər.

Görünən budur ki, hər
iki tərəfin gücü tükənir. Belə
vəziyyətdə tərəflərin yaxın günlər
ərzində atəşkəsə razı olacaqlarını düşünənlərin sayı artır. Lakin
rəqiblər bunu dillərinə gətirməyi
özlərinə ar bilirlər.
Dünya mətbuatı Ukraynadakı
vəziyyətdən müntəzəm yazılar verir.
Qeyd olunur ki, bu gün Ukraynada cəbhənin təmas xəttinə yaxın
ərazilərdə yaşayan əhali qorxu və
təlaş içindədir. Onları qorxuya salan
təkcə raket və artilleriya atəşləri deyil. Daha təhlükəli və qorxulu ssenari budur ki, hazırda qızğın döyüşlərin
baş verdiyi ərazidə yerləşən
Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası
hər an partlaya bilər. Allah eləməsin,
AES partlayarsa, təkcə Ukrayna və
Rusiya deyil, bütün Avropa bundan
böyük zərər görər.

Sağlam məntiqə qulaq asmaq,
dayanmaq lazımdır. Odla, xüsusilə
atomla oynamaq olmaz. Ukraynalılar 1986-cı ilin aprelində Çernobıl
Atom Elektrik Stansiyasındakı ağır
qəzanın dəhşətli fəsadlarını yaxşı
xatırlayırlar.
BMT rəhbərliyi bunun fərqindədir.
Baş katib Antonio Quterreş təcili
olaraq Zaporojye AES ətrafında
döyüşlərin dayandırılmasını tələb
edir. Amma stansiyanın ətrafına
yenə də raketlər düşür və tərəflər
bu zaman bir-birini günahlandırırlar.
Rusiya deyir ki, raketləri Ukrayna atır,
Ukrayna isə əksinə, bunun rusların
əməli olduğunu iddia edir.
Bu arada Ukrayna Prezidenti
Volodimir Zelenski Ukraynada
hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərlik
müddətinin uzadılması ilə bağlı qanun layihələrini parlamentə təqdim
edib. Qanunverici orqan təsdiq
edərsə (buna şübhə yoxdur—M.A),
ölkədə hərbi vəziyyətin müddəti
daha 90 gün uzadılacaq. Ukrayna
iqtidarı bununla da ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa edənədək mübarizə
aparmaq əzmində olduğunu nümayiş etdirir.
Rusiya–Ukrayna silahlı qarşıdurması başlanan ilk gündən
başda ABŞ olmaqla Qərb dövlətləri
Ukraynaya kifayət qədər güclü hərbi
və maliyyə dəstəyi göstərirlər. Lakin
rəsmi Kiyev bu dəstəyin yetərli olmadığını bildirir, Ukrayna ordusunun
Rusiyanın artan təzyiqlərinə cavab
vermək üçün ağır silahlara kəskin
ehtiyacı olduğunu bəyan edir.
Qərb dövlətləri Rusiyaya qarşı
çox sayda sanksiyalar tətbiq ediblər.
Məqsəd Rusiyanı zəiflətmək,

mümkün olsa, çökdürməkdir. Lakin
Rusiya, hələ ki, bu məhdudiyyətlərin
öhdəsindən gələ bilir.
Rusiya–Ukrayna savaşı bütün dünyanı iki barışmaz qütbə
bölüb. NATO ilə Rusiya arasında münasibətlər kəskin pisləşib.
Moskva alyansa bildirib ki, Şərqə
doğru genişlənsən, bunun bədəlini
ödəməli olacaqsan. NATO rəhbərliyi
isə tələm-tələsik özünün qərb cinahını gücləndirməklə məşğuldur.
Polşa, Pribaltika dövlətləri təlaş
içərisindədir. Müharibənin əks-sədası
hətta uzun onillər boyu qitədəki hərbi
qarşıdurmalardan kənar, neytral
qalmağı bacarmış İsveç və Finlandiya kimi ölkələri də təşvişə salıb. Bir
müddət əvvəl rəsmi Helsinki və Stokholm NATO-ya üzv olmaq niyyətlərini
açıqlayıblar.
Alyansa üzv olan əksər ölkələr
yeni namizədlərin yoluna “yaşıl
işıq” yandırıblar. Yeganə Türkiyə
dövlətidir ki, onlardan niyə öz
ərazilərində PKK terrorçularının
pozucu fəaliyyətinə göz yumduğunu
soruşur. Hər iki dövlətin “öz günahlarının bağışlanması üçün” atdığı
yarımçıq addımlar rəsmi Ankaranı
razı salmır.
Türkiyənin Rusiya–Ukrayna
qarşıdurmasına münasibətdə
sərgilədiyi ədalətli və konstruktiv
mövqe dünyanın diqqətini özünə
cəlb edir. Ankara hələ 1914-cü ildə
Krımın Rusiya tərəfindən ilhaqına haqq qazandımadığını bəyan
edib və bu gün də Ukraynanın
ərazi bütövlüyünü birmənalı olaraq
dəstəkləyir. Bununla bərabər,
Türkiyə hökuməti tərəflər arasında
fəal dialoqun başlanmasını vacib

sayır və vasitəçilik missiyasına hazır
olduğunu bildirir.
Yeri gəlmişkən, artıq bir dəfə
İstanbulda Rusiya və Ukraynanın yüksək səviyyəli nümayəndə
heyətləri arasında görüş və
müzakirələr olub. O zaman
mövqeləri tam yaxınlaşdırmaq mümkün olmayıb. Türkiyə sırf humanist
dəyərlərdən çıxış edərək, bu dəfə
də belə bir görüşü təşkil etməyə
hazırdır.
Bundan başqa, məhz Türkiyənin
təşəbbüsü və ciddi səyləri
sayəsində bu gün Ukrayna taxılını
Rusiyanın nəzarətində olan Ukraynanın Qara dəniz suları üzərindən
dünya bazarlarına çıxarmaq mümkün olubdur. Bu il avqustun 5-də
Türkiyə və Rusiya prezidentləri
Soçidə görüşüblər və bir sıra başqa
mühüm məsələlərlə yanaşı Ukraynadakı labirintdən çıxış yollarını
müzakirə ediblər.
Dünyadakı bütün, hətta ən
dağıdıcı müharibələr belə, sonda
sülh ilə bitibdir. Hərbçilərin başladığı Rusiya–Ukrayna savaşında da,
şübhəsiz, son nöqtəni diplomatlar
qoyacaqlar. Bu nə qədər tez baş
versə, bir o qədər yaxşıdır.
Əziz oxucu, siz “Bu qanlı savaşda udan kimdir, uduzan kim” deyə
soruşa bilərsiniz. Qeydlərdən də
gördüyünüz kimi, bu müharibədə
bu gün nə qalib, nə də məğlub
var. Amma, Ukraynada sülh sazişi
imzalansa, bütün dünya rahat nəfəs
alacaq. Ümid edək ki, məhz belə
olacaq!

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”
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Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Ordusu tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik Şuşa
şəhərini 2020-ci il noyabrın 8-də işğalçılardan azad etdi. Şuşanın işğaldan azad edilməsi müharibənin sonrakı gedişinə, eləcə də, taleyinə
ciddi təsir göstərdi, hərb meydanında olduğu kimi, diplomatiya
müstəvisində də ölkəmizin uğurlarını şərtləndirdi və Zəfər Günü kimi
Azərbaycan tarixinə yazıldı.
Azərbaycan Prezidentinin dekabrın
3-də imzaladığı sərəncama əsasən,
8 Noyabr – Zəfər Günü bayramlar sırasına
daxil edildi və Azərbaycanda təntənəli
şəkildə qeyd olunur. Zəfər Gününün
təsis edilməsi haqqında Prezidentin
sərəncamında vurğulanır ki, Azərbaycanın
hərbi sahədə qazandığı qələbələr, xüsusilə
Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması
müharibənin taleyində həlledici rol oynadı
– Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf
etməsi və kapitulyasiyası ilə nəticələndi.
Ermənistan Kəlbəcər, Ağdam və Laçın
rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa
məcbur oldu.
Bir vaxtlar “Qafqazın sənət məbədi”,
“Azərbaycan musiqisinin beşiyi” və
“Şərqin konservatoriyası” adlandırılan,
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında mühüm
xidmətləri olan bir sıra görkəmli xadimlərin
vətəni, eləcə də tarixi mədəniyyət
mərkəzi və Qarabağın baş tacı olan Şuşa

bundan əvvəl ümummilli lider Heydər
Əliyevin şəhərə tarixi və unudulmaz
səfəri zamanı gəldiyini diqqətə çatdıraraq
bildirdi ki, qəhrəman Azərbaycan Ordusu
mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək,
cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, milli
ruh nümayiş etdirərək Şuşanı işğalçılardan
azad etmiş və uzun fasilədən sonra noyabrın 8-də Şuşada Azərbaycan Bayrağı qaldırılmışdır: “Biz buraya qalib kimi gəlmişik,
bayrağı da qaldırmışıq, azad edilmiş bütün
torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır.
Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç kim bu torpaqları bizə elə-belə verməyib. Biz gördük
ki, ancaq öz gücümüzlə öz torpaqlarımızı
azad etməliyik və bunu etdik”.
Prezident bildirdi ki, Şuşanın bərpası,
dirçəldilməsi hamımızın işidir: “Əlbəttə
ki, bütün işlər planlı şəkildə aparılmalıdır, Şuşanın tarixi siması saxlanılmalıdır,
Şuşaya yad olan hər hansı bir tikiliyə
yol vermək olmaz”. Dövlətimizin başçısı

bu müqəddəs şəhərə yad olan ünsürlərə
həm də cavab oldu. Nəticədə, Şuşa şəhəri
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtına,
Xarıbülbül Qarabağın azadlıq rəmzinə
çevrildi.
2021-ci il iyunun 15-də Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın Ermənistanın işğalından
azad edilən Şuşa şəhərinə səfər etməsi
və iki dost, qardaş dövlət arasında
müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa
Bəyannaməsinin imzalanması mühüm
tarixi hadisədir. Şuşa Bəyannaməsinin
imzalanmasından sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata birgə
bəyanatlarla çıxışlarında bildirdilər ki,
Türkiyə və Azərbaycan bütün məsələlərdə
bir yerdədir, bundan sonra da bu,
belə olacaqdır. Prezident İlham Əliyev
fevralın 12-də “Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə Respublikası arasında
müttəfiqlik münasibətləri haqqında” Şuşa
Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanununu
imzaladı.
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra dünyaya nümunə
olan Azərbaycan–Türkiyə həmrəyliyi və
strateji tərəfdaşlığı daha yüksək səviyyəyə
qalxdı, xüsusilə regional təhlükəsizlik baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən

2021-ci il sentyabrın 18-də ilk dəfə
Şuşada Milli Musiqi Günü çərçivəsində
Üzeyir Hacıbəyli XIII Beynəlxalq Musiqi
Festivalının konserti keçirildi. Xatırladaq
ki, 1985-ci ildə Üzeyir bəy Hacıbəylinin
100 illik yubileyi münasibətilə bəstəkarın
Şuşada ucaldılmış heykəli 1992-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı tamamilə
məhv edilmişdi. Artıq işğaldan azad
edilmiş Şuşa şəhərində görkəmli bəstəkar
Üzeyir Hacıbəylinin heykəli Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtında öz əvvəlki yerində
ucaldılmışdır.
2022-ci il martın 18-də Şuşa şəhərində
keçirilən Azərbaycan – BMT tərəfdaşlığının
30 illiyinə həsr olunmuş toplantıda
postmünaqişə reallıqlarında Azərbaycanın
yeni prioritetləri və imkanları müzakirə obyekti oldu. Bununla yanaşı, aprelin 28-də
Şuşada keçirilən “Cənubi Qafqaz: İnkişaf
və Əməkdaşlıq” Beynəlxalq Forumunda
dünyanın 20-dən çox ölkəsindən 50-yə
yaxın xarici beyin mərkəzlərinin ekspertləri,
tədqiqatçı-alimləri və media nümayəndələri
iştirak etdilər. Bununla yanaşı, 2022-ci il
martın 31-də Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatına (TÜRKSOY) üzv ölkələrin
Mədəniyyət Nazirlərinin Daimi Şurasının
Türkiyənin Bursa şəhərində keçirilən iclasında Şuşa şəhəri 2023-cü il üçün “Türk
dünyasının mədəniyyət paytaxtı” seçildi.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2022-ci il
aprelin 22–23-də dünyanın 65 ölkəsindən

müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa
Bəyannaməsinin imzalanması mühüm
hadisə kimi tarixə yazıldı.
2021-ci il avqustun 29–30-da Şuşada
bir sıra tədbirlər keçirildi və şəhərin baş planı təqdim olundu. Qeyd etmək vacibdir ki,
1982-ci il yanvarın 14-də Heydər Əliyevin
iştirakı ilə böyük təntənə ilə açılmış dahi
Azərbaycan şairi və ictimai xadimi Molla
Pənah Vaqifin məqbərəsi Şuşa şəhəri
1992-ci il mayın 8-də işğal edildikdən sonra
dağıdılmışdı. Avqustun 29-da Şuşada
muzey-məqbərə kompleksinin təmir-bərpa
və yenidənqurma işlərindən sonra açılışı
oldu və şairin öz evinin yerindəki büstü də yenidən ucaldıldı. Eyni zamanda,
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş, professional musiqi sənətinin banisi, görkəmli
bəstəkar, ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin
ev-muzeyində aparılacaq işlərlə tanışlıq,
həmçinin dağıdılmış heykəlinin, eləcə də
vokal məktəbinin təşəkkülü və təkamülündə
mühüm rol oynamış Bülbülün Şuşa
şəhərindəki ev-muzeyinin bərpa işlərindən
sonra açılışı oldu.
2021-ci il avqustun 30-da isə 39 il
əvvəl – 1982-ci ildə ilk dəfə keçirilmiş
Vaqif Poeziya Günləri Şuşa işğaldan azad
edildikdən sonra ilk dəfə yenidən təşkil
olundu. Həmin gün Şuşada keçirilən Vaqif
Poeziya Günləri çərçivəsində “Qarabağ
Azərbaycan mədəniyyətinin incisidir”,
eləcə də bərpa və təmir olunaraq yaradılan
Xalçaçılıq qalereyasında “Yenidən doğma
diyarda. Qarabağın sənət inciləri” sərgiləri
keçirildi. Bununla yanaşı, Azərbaycanın
qədim tarixini, zəngin mədəniyyətini, gözəl
təbiətini, ənənələrini təcəssüm etdirən
“Yaddaş. Fotoqrafik tarix” adlı fotosərgi
nümayiş olundu.

400-dən çox soydaşımızı bir araya gətirən
Dünya Azərbaycanlılarının Zəfər Qurultayının məhz Qarabağın tacı, mədəniyyət
paytaxtı Şuşada keçirilməsi böyük rəmzi,
həmçinin siyasi məna daşıyır. Qeyd etmək
lazımdır ki, Zəfər qurultayında 230-a yaxın
xarici ölkə vətəndaşı olan azərbaycanlı, o
cümlədən 36 alim və 36 iş adamı iştirak
etmişdir.
Eyni zamanda, İkinci Qarabağ
müharibəsindən sonra qazanılan tarixi Qələbə, xüsusilə, Azərbaycanın 44
günlük Vətən müharibəsindəki hərbi,
diplomatik və informasiya məkanındakı
uğurları nəticəsində yaranmış reallıqların
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında
yeni yanaşmalar tələb edir. Ona görə də
Şuşa Qurultayında əsas mövzular arasında postmüharibə dövründə diaspor
fəaliyyətinin təşkili dayandı.
Prezident İlham Əliyevin İkinci Qarabağ müharibəsinin gedişində xarici
kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi
çoxsaylı müsahibələri və xalqa müraciətləri
bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıları
ölkəmizin milli maraqları, birlik və
həmrəyliyi istiqamətində birləşdirici amilə
çevrildi. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
Zəfər Qurultayında konseptual xarakter
daşıyan nitqi postmünaqişə dövründə
ölkəmizin mövqeyi ilə yanaşı, diaspor
fəaliyyətinin inkişafı üçün də əsas hədəfləri
aydın şəkildə özündə ehtiva etdi.
Dövlət başçımız Şuşada keçirilən
qurultayın çox böyük tarixi məna daşıdığını
bildirərək qeyd etdi ki, bu gün Azərbaycan
yeni dövrə qədəm qoyub: “Biz otuz il işğal
edilmiş ölkə kimi yaşamışıq. Bu, bizim
üçün çox ağır idi – mənim üçün Prezident kimi, hər bir vətəndaş üçün, sizin
üçün – xaricdə yaşayan azərbaycanlılar
üçün”. Ancaq bu gün vəziyyətin tam fərqli
olduğunu vurğulayan Prezident dedi: “Bu
gün alnımız açıqdır, bu gün üzümüz gülür,
bu gün başımız dikdir və həmişə belə
olacaq. Mən tam əminəm ki, bundan sonra
Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi əbədi
yaşayacaq, Azərbaycan dövləti qalib dövlət
kimi əbədi yaşayacaq. Biz öz torpağımızdayıq. Bu torpaqda möhkəm dayanmışıq
və heç kim heç vaxt bu torpaqlardan bizi
tərpədə bilməz”.
Azərbaycan Prezidenti qurultayın
açılışında qeyd etdi ki, Azərbaycan
postmüharibə dövrünə tam hazırdır və öz
sülh gündəliyini təqdim edir. Ermənistanla
Azərbaycan arasında əlaqələr, o cümlədən
diplomatik əlaqələr yaradıla bilər. Bu
təklifi irəli sürməklə biz bir daha xoş
niyyətimizi göstəririk və yenə də deyirəm,
uzaqgörənlik göstəririk. Ermənistanda
hərdənbir baş qaldıran revanşist qüvvələr

Şuşa ictimai fikir mərkəzinə çevrilir
şəhəri Prezident İlham Əliyevin Ali Baş
Komandanlığı ilə ordumuzun rəşadəti
sayəsində işğaldan azad edildi.
Prezident İlham Əliyev hələ 2020-ci il
oktyabrın 16-da, 44 günlük İkinci Qarabağ
müharibəsinin 20-ci günündə Türkiyənin
“A Haber” televiziya kanalına
müsahibəsində demişdi: “Şuşanın
Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri
var. Bu, bizim tarixi şəhərimizdir, qədim
mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azərbaycan
xalqına bir çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş
edib. Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar. Ona görə, təbii ki, Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim hədəflərimizin
arasında xüsusi yer tutur. Biz buna çalışmalıyıq, biz buna nail olmalıyıq”.
Şuşa şəhərinin Azərbaycan üçün
müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən
Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir
ki, yarıdağılmış tarixi abidələrimizin
bərpasında çox həssas olmalı, eyni
zamanda, o tarixi abidələrimizin əsl
simasını bərpa etməliyik. Vaxt itirmədən,
ancaq tələsmədən Şuşanın tarixi
simasının bərpa edilməli olduğunu bildirən
Azərbaycan Prezidenti Şuşa şəhərini
Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı
elan edərək demişdir: “Şuşa şəhəri
buna layiqdir. Hesab edirəm ki, nəinki
Azərbaycanın, bölgənin mədəni paytaxtı
sayıla bilər. Şuşanın mədəni həyatı zəngin
olmalıdır”. Bununla yanaşı, dövlətimizin
başçısı vaxtilə Vaqif Poeziya Günlərinin
ənənəvi olaraq keçirildiyini vurğulayaraq
diqqətə çatdırmışdı ki, Şuşada Vaqif
Poeziya Günləri bərpa edilməlidir,
“Xarıbülbül” festivalı bərpa olunmalıdır.
2021-ci il yanvarın 14-də Şuşaya səfər
edən dövlət başçımız son dəfə 39 il 

bildirmişdir ki, mütəxəssislər – memarlar,
tarixçilər, şuşalılar özləri deyəcəklər ki,
bu şəhəri necə görmək istəyirlər, çünki
bu, onların şəhəridir. Şuşanın əsl tarixi
simasının və qədim mədəni abidələrinin
bərpası Azərbaycan memarlıq üslubunu
əks etdirməli, çox zəngin mədəni həyat
olmalıdır və Şuşada yaşayacaq soydaşlarımız da, bütün işlər görüləndən sonra oraya
qayıtmalıdırlar: “Biz hamımız istəyirik ki,
dağıdılmış şəhərlər tezliklə bərpa edilsin,
amma, eyni zamanda, elə olsun ki, bu,
oraya qayıdacaq insanların rahatlığını
təmin etsin və müasir, güclü Azərbaycanın
gücünü bütün dünyaya göstərsin”.
Şuşa şəhərinin Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il
mayın 7-də imzaladığı sərəncamda vurğulanır ki, şəhərin tarixi görkəminin bərpası,
əvvəlki şöhrətinin özünə qaytarılması və
ənənəvi dolğun mədəni həyatına qovuşması, eləcə də Azərbaycanın çoxəsrlik zəngin
mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma
sənətinin parlaq incisi kimi beynəlxalq
aləmdə təbliği mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bununla yanaşı, bu mühüm sənəddə
göstərilir ki, tarixi-mədəni əhəmiyyəti və
Azərbaycan xalqı üçün müstəsna mənəvi
dəyərə malik olması Şuşaya xüsusi qayğı
və həssaslıqla yanaşılmasını zəruri edir.
2021-ci il mayın 12-13-də hər bir
azərbaycanlı üçün müqəddəs məkanda
– Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada, bənzərsiz və füsunkar Cıdır düzündə
29 ildən sonra yenidən “Xarıbülbül”
musiqi festivalı keçirildi. Vətən uğrunda
canlarından keçmiş qəhrəman şəhidlərin
əziz xatirəsinə həsr edilmiş möhtəşəm
“Xarıbülbül” musiqi festivalı düşmənə,

bilməlidirlər ki, bu, Ermənistan üçün
yeganə çıxış yoludur və bəlkə də son
şansdır. Əgər bundan imtina etsələr, onda
biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü
tanımayacağıq, bunu rəsmən bəyan
edəcəyik. İkinci Qarabağ müharibəsinin
nəticələrini nəzərə alaraq, Ermənistan
tərəfi yaxşı başa düşməlidir ki, bu addım
nəyə gətirib çıxaracaq.
Bununla yanaşı, Şuşada keçirilən
tədbirlər ermənilərin işğal vaxtı törətdikləri
vandalizm aktları, xüsusilə tarixi memarıq
abidələrimizin vəhşicəsinə dağıdılması,
eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
aparılan genişmiqyaslı bərpa-quruculuq
işləri ilə beynəlxalq ictimaiyyətin daha
yaxından tanış olması baxımından mühüm
siyasi əhəmiyyət kəsb edir.
Bu mənada, 2022-ci il martın 18-də
Şuşa şəhərində keçirilən Azərbaycan –
BMT tərəfdaşlığının 30 illiyinə həsr olunmuş
toplantıda postmünaqişə reallıqlarında
Azərbaycanın yeni prioritetləri və imkanları
müzakirə obyekti oldu. Bununla yanaşı,
aprelin 28-də Şuşada keçirilən “Cənubi Qafqaz: İnkişaf və Əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq
forumda dünyanın 20-dən çox ölkəsindən
50-yə yaxın xarici beyin mərkəzlərinin
ekspertləri, tədqiqatçı-alimləri və media
nümayəndələri iştirak etdilər. Vacib platforma kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edən Şuşa
forumunda postmünaqişə dövründə Cənubi
Qafqaz regionunda sülhə və sabitliyə nail
olmaq imkanları panel iclaslarında geniş
müzakirə edildi.
2022-ci il mayın 12–15-də Şuşada
keçirilən V “Xarıbülbül” Beynəlxalq
Folklor Festivalının açılışında Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva iştirak etdilər. Şuşa
şəhərinin 270 illiyi ilə əlaqədar Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı ilə elan edilən
“Şuşa ili”ndə keçirilən, eləcə də Heydər
Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu tərəfindən
təşkil olunmuş, həmçinin üç gün davam
edən V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor
Festivalına xarici ölkələrdən müxtəlif
folklor üslublarında çıxış edən musiqiçilər,
rəqs kollektivləri, həmçinin Azərbaycanın
müxtəlif regionlarından folklor
kollektivlərinin qatılması Şuşa şəhərinin
işğaldan azad ediləndən sonra festivalın
beynəlxalq səviyyədə keçirildiyinin əsas
göstəricisi idi.
2022-ci il mayın 18-də İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının (İƏT PA) Üçüncü Ümumi
Konfransında iştirak edən Türkiyə,
Pakistan, İran, Özbəkistan, Qazaxıstan,
Qırğızıstan və Tacikistan parlament
nümayəndə heyətləri Şuşaya səfər

etdilər. Eyni z amanda, 2022-ci il mayın
19-21-də Şuşa şəhərlərində “Münaqişədən
sonrakı humanitar gündəliyin inkişafı:
mədəni mühitin canlandırılması yolu ilə
davamlı inkişaf” mövzusunda beynəlxalq
konfrans, iyulun 9-da Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarının rəhbərlərinin müşavirəsi, iyulun
22-də isə Medianın İnkişafı Agentliyinin
təşkilatçılığı ilə Şuşada Milli Mətbuat Günü
münasibətilə “Mediada qlobal trendlər, yeni
çağırışlar” mövzusunda Beynəlxalq Media
Forumu keçirildi.
Tarixi və strateji baxımdan Şuşanın
Azərbaycan üçün nə dərəcədə mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən ümummilli lider Heydər Əliyev demişdi: “Şuşa
Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi olan
bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, Şuşa
şəhərini quranlar, Şuşa qalasını tikənlər
Azərbaycan torpağının sahibləri olublar
və Qarabağda Azərbaycan torpağının
daim qorunması, saxlanması üçün
Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. Bu,
Azərbaycan xalqının, əcdadlarımızın
yaratdığı böyük abidədir, təkcə şəhər deyil,
böyük bir tarixi abidədir. Bu şəhərdə, onun
ətrafında Azərbaycan xalqının bir neçə
əsrlik tarixə malik böyük mədəniyyəti,
mədəni irsi, qəhrəmanlıq nümunələri
yaranıbdır. Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox,
bütün azərbaycanlılar üçün, Vətənini,
millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün
əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir
qaladır, əziz bir abidədir”.
Prezident İlham Əliyevin Şuşanın
Azərbaycan xalqı üçün tarixi əhəmiyyətini,
yüksək mədəni-mənəvi dəyərini nəzərə
alaraq, 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan edilməsi
haqqında imzaladığı sərəncamda deyilir
ki, bənzərsiz tarixi görkəmini və formalaşdırdığı özünəməxsus mühiti həmişə
qoruyub-saxlayan bu şəhər yetirdiyi böyük
şəxsiyyətləri ilə ədəbi, mədəni, elmi və ictimai fikir salnaməmizə əlamətdar səhifələr
yazmışdır.
Möhtərəm Prezidentimiz bildirmişdir ki,
Şuşa Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət
paytaxtı kimi dünyanın ən gözəl şəhərlə
rinin birinə çevriləcəkdir: “Əslində, həmişə
belə olub. Sadəcə olaraq, mənfur düşmən
bütün tarixi abidələrimizi dağıdıb. Amma
biz bərpa edəcəyik. Onların əsl simasını
qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı Şuşada
bundan sonra əbədi yaşayacaqdır”.

Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının professoru,
siyasi elmlər doktoru

Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil yolunun tikintisi sürətlə davam etdirilir
Başlanğıcını M6 Hacıqabul–Horadiz–Ağbənd–Zəngəzur
dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürməklə işğaldan
azad edilmiş Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarını
birləşdirən 81,6 kilometr uzunluğa malik Əhmədbəyli–
Füzuli–Şuşa avtomobil yolunun beynəlxalq magistral
normalarına uyğun tikintisi sürətlə davam etdirilir.
AAYDA-dan verilən məlumatda
bildirilir ki, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa
avtomobil yolu 1-ci texniki dərəcəyə
uyğun olaraq 4-6 hərəkət zolaqlı
olmaqla inşa edilir. Belə ki, yolun ilk
48 km-i 6, 48-81.6 km arası isə 4
hərəkət zolağından ibarətdir. Müvafiq olaraq yol yatağının eni 29.5 və
21.5 metr təşkil edir.
Yolboyu 137 müxtəlif diametrli
suötürücü boru, 30 yeraltı keçid,
7 körpü, 7 tunel və 9 viaduk inşa
edilir.
Tunellər şərti olaraq T1A (3 303
m), T1 (351.5 m), T2 (550 m), T3
(681.5 m), T4 (570 m), T5 (478.5
m) və T6 (526 m) adlandırılıb. Artıq
T4, T5 və T6 tunelləri üzrə tikinti

işləri son mərhələdə icra edilir. Belə
ki, qeyd olunan tunellərdə qazıntı,
püskürtmə beton, kəmər betonu,
drenaj və kabel boruların inşası
işləri tamamlanıb. Hazırda tunel
daxili, həmçinin tunellərin giriş və
çıxış yollarında yeni asfalt-beton
örtüyünün döşənməsi işləri icra
olunur.
T1, T2 və T3 tunellərində də
qazıntı və püskürtmə beton işləri
artıq yekunlaşıb. Hazırda tunellərdə
daxili drenaj, kabel borularının
inşası və kəmər betonlama işləri
davam etdirilir.
T1A tunelinin sol istiqaməti üzrə
ümumi 1426 metr, sağ istiqaməti
üzrə isə ümumi 1604 metr

məsafədə qazma və dəmir-beton
dəstəkləmə işləri görülüb. Hazırda
qeyd olunan işlər digər məsafələrdə
davam etdirilir.
Layihə üzrə tikintisi nəzərdə
tutulmuş 9 viadukun (dərə üzərində
inşa edilən körpü) 8-də hazırda
inşaat işləri davam etdirilir.

 iadukların 3-nün tikintisi zamanı
V
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq aşırım qəliblərin üfüqi sürüştürülməsi
üsulu ilə betonlama işləri yerinə
yetirilir.
Qeyd olunan üsulla betonlama
işləri yolun 79.7-ci km-də inşa
edilən və ortalama uzunluğu 380 m

(sol-410 m, sağ-350 m) olan viadukda artıq tamamlanır. Hazırda bu
istiqamətdə viadukda işlər yekunlaşma mərhələsindədir.
Layihə boyu avtomobil körpü
lərinin, alt keçidlərinin, suötürücü
dairəvi boru və düzbucaqlı monolit
boruların tikintisi davam etdirilir.
Layihə üzrə süni qurğu işlərinin
ümumi görülmə faizi 70 faizdən
çoxdur.
Hazırda yol boyu torpaq işlərinin
icrası da davam edir. Belə ki, layihə
üzrə genişləndirmə, yamacların
kəsilməsi, qazma-dolğu işləri ilə
yeni yol yatağının inşası, həmçinin
optimal-qırmadaş və qum-çınqıl
qarışığından istifadə olunmaqla
yol əsasının tikintisi işləri davam
edir. Yol əsası hazır olan hissələrdə
asfaltlanma işlərinə də start verilib.
Bundan başqa “Zəfər Yolu”nun
Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yoluna birləşən hissəsində yol
qovşağının tikintisi işləri də uğurla
icra olunur.

Tikinti işləri “İnşaat Norma və
Qaydaları”nın tələblərinə əsasən,
agentliyin rəhbərliyinin nəzarəti
altında həyata keçirilir.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra olunan
və işğaldan azad edilmiş rayon və
kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafında

mühüm rol oynayacaq yol infrastrukturu layihələrindən biri sayılan
Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil
yolunun tikintisinin 2024-cü ildə
başa çatdırılması planlaşdırılır.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

14 avqust 2022-ci il, bazar

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər
Heydər Əliyevin ideyaları əsasında sürətli inkişaf yolunda
inamla addımlayan respublikamız hazırda sosial-iqtisadi,
siyasi və mədəni inkişafının tarixi dönüş mərhələsini
yaşayır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz tarixi ərazi
bütövlüyünü gerçəkləşdirməklə ölkəmiz yeni qlobal reallıqlar
fonunda növbəti və daha böyük transformasiya astanasına
keçid edir.
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin istər sovet dönəmində,
istərsə də müstəqilliyimizin ilk
illərindəki müdrik siyasəti, eləcə də
dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
19 illik gərgin səmərəli fəaliyyəti
sayəsində Azərbaycanda uğurla
həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar milli iqtisadiyyatın davamlı
inkişafını və müasirləşməsini, yeni
sosial-iqtisadi infrastruktur quruculuğu proseslərinin sürətlənməsini
təmin edib.
Azərbaycan dünya miqyasında sabit və davamlı iqtisadiyyatı,
eləcə də böyük maliyyə resursları
olan, mühüm geosiyasi və geoiqtisadi mövqe tutan, qlobal enerji
təhlükəsizliyinin təminatında strateji
rol oynayan dövlətə çevrilib.
Azərbaycan hazırda beynəlxalq
və regional əməkdaşlığa sanballı töhfələr verir, ölkəmizin
təşəbbüsü və iştirakı ilə qlobal
layihələr uğurla reallaşdırılır. Artan
iqtisadi güc və beynəlxalq nüfuz
Azərbaycana Cənubi Qafqazın və
ətraf regionların iqtisadiyyatlarının
mənzərəsini dəyişdirməyə qadir
olan iri layihələrin təşəbbüskarı
kimi çıxış etmək imkanı yaradır. Bu layihələrin uğurla həyata
keçirilməsi isə ölkəmizin regionda proseslərin inkişaf vektorunu
müəyyənləşdirən və dünya iqtisadiyyatında söz sahibi olan “qlobal
oyunçu” statusunu təmin edir.
Sosial-iqtisadi inkişafda
dövlətin xüsusi rolu, neft sərvətinin
dinamik inkişafa səmərəli inteqrasiyası, dövlət investisiyalarının
yüksək həcmi iqtisadi quruculuğun birinci mərhələsindəki başlıca məqsədlərin – ölkənin tarixi
coğrafi sərhədlərini bərpa etməklə
dövlət suverenliyinin və milli
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi,
daxili ictimai-siyasi sabitliyin
gerçəkləşməsində əhəmiyyətli rol
oynayıb.
Son illərdə pandemiyanın
ölkənin ixrac gəlirlərinə əhəmiyyətli
təsirinə baxmayaraq, vaxtında
görülən tədbirlər nəticəsində milli
iqtisadiyyat qısa müddətdə yeni
qlobal reallıqlara uyğunlaşdırılıb,
makroiqtisadi sabitlik təmin edilib
və Azərbaycan bu böhrandan ən
az təsirlənən ölkələrdən biri olub.
Azərbaycan dövləti hazırda
postpandemiya və postkonflikt

dövründə keyfiyyətcə yeni olan və
2022‒2030-cu illəri əhatə edən
strateji inkişaf mərhələsinə daxil
olur. Bu strateji dövrdə yeni nəsil
struktur və institusional islahatlar
vasitəsi ilə iqtisadi artımın müasir
və davamlı mənbələri hərəkətə
gətirilir, milli iqtisadiyyatın innovasiya yönümü daha da gücləndirilir,
ölkə iqtisadiyyatının qlobal dəyər
zəncirinə səmərəli inteqrasiya yolu
ilə Azərbaycan dövləti öz qüdrətini
daha da artırır.
Son 19 ildə ölkə iqtisadiyyatında makroiqtisadi sabitlik təmin
edilib, sosial rifahı dəstəkləyən
iqtisadi artıma nail olunub. Ölkədə
möhkəm siyasi-ictimai sabitlik və
təhlükəsizlik, uzaqgörən daxili
və xarici siyasət qarşıya qoyulmuş mürəkkəb sosial-iqtisadi
məqsədlərin, habelə ölkənin ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsində
həlledici rol oynayıb.
Milli iqtisadiyyatın aparıcı
sahələrində müasir texnologiya-

ların geniş tətbiqi və keyfiyyətli
insan kapitalının cəlbi nəticəsində
məhsuldarlıq xeyli artıb, iqtisadiyyat sürətlə şaxələnib və daxili
istehsal qlobal dəyər zəncirinə
səmərəli inteqrasiya edib.
Azərbaycan 4-cü Sənaye
İnqilabının fəal mərkəzlərindən
biri olmaqla xarici investorlar üçün
böyük imkanlar məkanına çevrilib.
Bu dövrdə milli iqtisadiyyat 15 faiz
böyüyüb, qeyri-neft-qaz Ümumi
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Daxili Məhsul (ÜDM) isə 1,4 dəfə
artıb. 2011-ci illə müqayisədə
qeyri-neft-qaz ixracının 78,3 faiz
artmasına nail olunub.
Son illər ərzində iqtisadiyyat
iki qlobal maliyyə böhranından
uğurla çıxıb, ölkə iqtisadiyyatı
xarici təsirlərə davamlı olub. Belə
ki, 2014‒2015-ci illərdə qlobal
əmtəə bazarında neftin qiymətinin
3 dəfəyə qədər azalması, 2020-ci
ilin əvvəllərindən isə başlanan və

25,4 milyard manatdan 2021-ci ilə
57,8 milyard manata, qeyri-neftqaz sektorunun payı 2011-ci ildəki
48,8 faizdən 2021-ci ildə 62,2 faizə
çatıb. Bu dövrdə iqtisadi artımın
sahəvi hərəkətverici qüvvəsi olan
qeyri-neft-qaz sənayesi 2,3 dəfə,
kənd təsərrüfatı 1,5 dəfə, informasiya və rabitə sahəsi isə 2,4 dəfə
böyüyüb.
Aparılan məqsədyönlü siyasət
nəticəsində ÜDM-də özəl sekto-

müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Belə ki, təbii resursların çatışmazlığına görə, idxaldan asılılığımızın
nisbətən yüksək olduğu məhsullar
üzrə yerli emal sənayesinin və
infrastrukturun yaradılması ölkənin
ərzaq təhlükəsizliyini sabit şəkildə
təmin etməyə imkan verir.
Hazırda ölkəmizin böyük
uğur salnaməsi olan işğaldan
azad edilən torpaqların sosialiqtisadi sistemə səmərəli rein-

dayanıqlı iqtisadi artım, yüksələn
sosial rifah və davamlı sabitlik
üçün zəmin yaradıb. İqtisadiyyatda
neft gəlirlərindən sosial-iqtisadi
məqsədlərə səmərəli istifadə
etməklə gələcək inkişaf üçün
şaxələnmə və ixrac potensialı
yaradılıb. Şübhəsiz ki, belə bir
yüksək nəticənin əldə olunmasında dövlətin səmərəli idarəetməsi
həlledici rol oynayıb.
Növbəti strateji dövrdə “Qüdrətli

əhatə edəcək ikinci mərhələdə isə
milli iqtisadiyyatın keyfiyyətcə yeni
simasının yaradılması respublikada
rəqabətli insan kapitalı və müasir
innovasiyalar məkanı üzrə strateji
vəzifələrin gerçəkləşdirilməsini
şərtləndirir.
Sonda bir məsələni də xüsusi
qeyd etmək istərdik. Azərbaycan
iqtisadiyyatının davamlı inkişafı
işğaldan azad edilən ərazilərə
Böyük Qayıdış məqsədinin
reallaşdırılması istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlərin icrasını
sürətləndirir. Bununla da Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurun yeni yaşayış
sahələrinin təhlükəsizlik sistemi
və infrastrukturla tam şəkildə
əhatələnməsi gerçəkləşir.
Hazırda güclü iqtisadiyyata sa-

davam etməkdə olan pandemiya
böhranı ölkədə makroiqtisadi sabitlik üçün ciddi təhdidlər yaradıb. Bütün bunlara baxmayaraq, çevik və
səmərəli iqtisadi idarəetmə hesabına ölkədə makroiqtisadi sabitlik,
həmçinin əhalinin rifahı və sağlamlığı qorunub. Keçən ilin sonuna

run xüsusi çəkisi 2019-cu ildə 85
faiz olub. Pandemiya səbəbindən
2020-ci ildə bu göstərici 80,8 faizə
ensə də, artıq ötən il 83 faizi ötüb.
Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsi üçün yerli istehsal
potensialı və infrastruktur təminatı
inkişaf etdirilib. Mövcud torpaq, su

teqrasiyası təmin edilir. Bu strateji məqsədin həyata keçirilməsi
üçün düşməndən təmizlənən
ərazilərdə mərhələli şəkildə,
prioritetləşdirilməklə, səmərəlilik
şərtləri nəzərə alınmaqla və
müasir təcrübəyə əsaslanmaqla
bərpa-quruculuq işlərinin həyata
keçirilməsi, rəqəmsal texnologiyaların geniş tətbiqi ilə müasir
sosial və biznes infrastrukturunun yaradılması, bu əsasda
Azərbaycan vətəndaşının dayanıqlı
məskunlaşmasının təmin edilməsi
uğurla gerçəklədirilir.
İşğaldan azad edilən ərazilərin
mövcud iqtisadi potensialından xalqımızın rifahı naminə tam istifadə
olunması, xüsusilə Zəngəzur
dəhlizi üzərindən reallaşdırılacaq
regional nəqliyyat-kommunikasiya
layihələri davamlı inkişaf üçün
geniş imkanlar yaradır. Bu gün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonlarında genişmiqyaslı bərpaquruculuq tədbirləri bu sahədə
qarşıya qoyulan vəzifələrin yüksək
səviyyədə həyata keçiriləcəyindən
xəbər verir. Məhz uzunmüddətli
dövrə hesablanan strateji baxışın, zəruri resursların və texnoloji
həllərin mövcud olması bunun
təminatı kimi çıxış edir.
Azərbaycan dövlətinin daha
da güclənməsi və yüksək rifah
cəmiyyətinin sürətlə inkişafı bu
hökumət qarşısında duran prioritet
istiqamətdir. Bunun üçün yeni hazırlanan və mükəmməlliyi ilə diqqət
çəkən ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf
modeli mühüm önəm daşıyır.
Bu model ölkədə ictimai-siyasi
sabitliyi daha da gücləndirməklə

dövlət və yüksək rifah cəmiyyəti”nə
çevrilmək üçün mövcud sosial-iqtisadi modelin məzmun və
strukturunun əhəmiyyətli dərəcədə
yenilənməsi nəzərdə tutulub.
Bununla əlaqədar qəbul edilən
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi
inkişafa dair Milli Prioritetlər”in
müasir inkişaf ideologiyasına
əsaslanan yeni sosial-iqtisadi
artım modelinin bazasında həyata
keçiriləcəyi qarşıya mühüm vəzifə
kimi qoyulub.
Yeni sosial-iqtisadi inkişaf
modeli 2030-cu ilədək olan dövrdə
ölkədə bütün sahələrdə həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulan köklü
islahatların ideologiyasını təmin
edir. İdeologiyanın mərkəzində
isə yaradıcı sahibkar, məhsuldar
investisiyalar, innovasiyaları
dəstəkləyən əqli mülkiyyətin inkişafı və rəqabətli bazarlar durur.
Bu sosial-iqtisadi inkişaf
modelinin iki mərhələdə həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulur. Birinci
mərhələdə (2022‒2026-cı illər) sosial-iqtisadi inkişaf modelinin 2030cu ilədək uğurla reallaşdırılması
üçün təməl şərtlərin işə salınacağı
planlaşdırılır. 2027‒2030-cu illəri

hib dövlətimiz işğaldan azad edilən
ərazilərdə beynəlxalq şəhərsalma
qaydaları nəzərə alınmaqla yaşayış
və qeyri-yaşayış kompleksləri inşa
edir, müasir infrastruktura malik
“ağıllı şəhər və ağıllı kənd” konsepsiyaları həyata keçirir. Bu əsasda
bütün bölgə qabaqcıl standartlara
uyğun sosial-iqtisadi və mədəni
infrastrukturla tam təmin edilir. Kommunal xidmətlər şəbəkəsi, xüsusilə
tullantıların səmərəli idarə edilməsi
sistemi qurulur. Sosial xidmət infrastrukturu bərpa olunur.
Bütün bunlarla yanaşı,
düşməndən təmizlənən torpaqlarımızda regionda dairəvi
iqtisadiyyata əsaslanan “ağıllı”
biznes modellərinin yaradılması,
mədənçıxarma sahəsində təbii
ehtiyatların dövlət‒özəl tərəfdaşlığı
çərçivəsində dövriyyəyə cəlb
olunması, rəqabətqabiliyyətli infrastruktur əsasında aqrar istehsal,
habelə aqrar emal sahələrinin formalaşdırılması, həmçinin rəqabətli
turizm xidmətlərinin yaradılması da
nəzərdə tutulur.

İqtisadi yüksəliş: güclü dövlət,
yüksək rifah cəmiyyəti

valyuta ehtiyatlarımız təxminən,
ÜDM-in həcminə bərabər olub ki,
bu da milli iqtisadiyyatın xarici və
daxili təsirlərə qarşı tam davamlılığını şərtləndirib.
Həyata keçirilən köklü institusional islahatlar nəticəsində milli iqtisadiyyatın strukturu dəyişib, qeyrineft sektorunun payı xeyli yüksəlib.
Belə ki, 2012‒2021-ci illərdə
qeyri-neft-qaz ÜDM-i hər il orta hesabla 3,5 faiz artaraq, 2011-ci ildəki

və iqlim resursları əsasında ilkin
kənd təsərrüfatı məhsullarının yerli
istehsalı hesabına özünütəminetmə
göstəricisi ümumilikdə məqbul
səviyyəyə çatdırılıb.
Yerli istehsal potensialı ilə
yanaşı, ölkədə ərzaq məhsulları
ehtiyatlarının saxlanması üçün
anbar infrastrukturunun və emal
sənayesinin inkişafı üçün yaradılan baza da respublikamızın
ərzaq təhlükəsizliyi baxımından

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

“Qırmızı planet”in ikinci evimiz olmaq şansı varmı?
Mars...“Dünyamızın keçmişi, ya da gələcəyidir”, - deyilən
sirli planet. Qədim Roma müharibə tanrısının adını daşıyan səma obyekti... Günəş sistemindəki 4-cü sırada yer alan
Mars həm də kosmosda adi gözlə müşahidə oluna bilən az
sayda planetdən biridir. Bu gün Mars alimlərin, tələbələrin,
iş adamlarının və sıravi vətəndaşların həvəslə maraqlandığı planetdir. Belə marağın da ciddi səbəbləri var – hazırda
Mars insan övladının ehtiyat planeti kimi nəzərdən keçirilir.
Bəs Antarktida kimi soyuq olan “Qırmızı planet”in ikinci
Yür kürəsi olmaq şansı varmı?
Bu gün Mars ən məşhur
planetlərdən biridir – desək,
yanılmarıq. Alimlərin və həvəskar
astronomların diqqətinin çox hissəsi
hazırda Marsa yönəlib. Bu da
təəccüblü deyil. Birinci səbəb Marsın
qonşumuz olmasıdır. Kosmos standartlarına görə, onunla aramızdakı
məsafə kiçikdir. Teleskoplarda yaxşı
fərqlənir və oraya kosmik missiyalar
göndərmək asan başa gəlir. Bunun
nəticəsidir ki, insanlar planet haqqında geniş məlumatlara malikdirlər.
Amma onun “super özəlliyi” də
yoxdur. Günəş sistemində dördüncü
planet olan Mars nə kütləsi, nə də
ölçüsü ilə fərqlənir. O bütün cəhətləri
ilə orta planet sayılır. Bununla belə,
Marsın çox nadir atmosferi və son
dərəcə qeyri-bərabər səthi var.
Planetdə dağlar, kraterlər və dərələr
aşkarlanıb. “Qırmızı planetin” Fobos
və Demos adlanan iki peykinin olması da məlumdur. Alimlər Fobosun
gec-tez Marsa düşəcəyinə inanırlar,
çünki hər il o, planetə yaxınlaşır.
Belə görünür, nə vaxtsa Mars öz
peyklərindən birini məhv edəcək.
Amma Demos, çox güman ki, öz
planetindən “qaçacaq”, çünki onun
“qardaşından” fərqli olaraq, Marsdan
uzaqlaşdığı müşahidə edilir.
XX əsrin fantastları və futuroloqları yekdilliklə Marsın
məskunlaşmasının dönməzliyindən
danışırdılar. Məsələn, yazıçı Artur
Klark insanın “Qırmızı planet”ə ilk
dəfə 2021-ci ildə qədəm qoyacağına inanırdı. Fantastika janrının ası,
yazıçı Ayzek Azimov hətta 2014-cü
ilə qədər planetlər arasında pilotsuz
gəmilərin demək olar ki, müntəzəm
əlaqəsinin qurulacağını proqnozlaşdırmışdı. Lakin bütün bu proqnozlar
gerçəkləşmədi. Bəşəriyyətin 300
ildən artıqdır diqqətlə izlədiyi Mars

hələ ki, əlçatmaz planet olaraq qalır.
Ümumyyətlə, Mars necə bir
planetdir? İnsanın normal yaşaması
üçün münasibdirmi? Təəssüf ki,
qonşu planeti əlverişli yer saymaq
çox çətindir. Tanınmış alim Konstantin Tsiolkovski deyirdi ki, “Yer
bəşəriyyətin beşiyidir, lakin beşikdə
əbədi yaşamaq olmaz”. Alimlər də
başa düşməyə çalışırlar ki, doğrudanmı bu “beşik” insan üçün yeganə
mümkün yerdir? Axı kosmosda hər
şey insana uyğun deyil: dözülməz
temperatur, radiasiya, adi maqnit
sahəsinin olmaması. Yer kürəsindən
fərqli olaraq, Marsın öz maqnit
sahəsi yoxdur və nəticədə orada
maqnitosfer yoxdur. Buna görə də,
həm də çox nadir atmosfer üzündən
planetin səthi Yerdən daha güclü
radiasiyaya məruz qalır.
Bununla yanaşı, Mars daim
Qalaktik kosmik şüalara və Günəş
küləyinə də məruz qalır. ABŞın “Mars Odyssey” zondu sabit
radiasiya fonunun səviyyəsinin
Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın
orbitindəki səviyyədən iki yarım dəfə
yüksək olduğunu müəyyən edib.
Mars səviyyəsindəki radiasiyaya
uzun müddət məruz qalma kəskin
radiasiya xəstəliyinə, xərçəngə,
genetik zədələnmələrə və ölümə
səbəb ola bilər. İnsanlar üçün heç də
az təhlükəli olmayan Marsda qum
fırtınaları tüğyan edir. Onu hətta teleskoplarla da müşahidə etmək olar.
Marsın müşahidələri insanlara
Günəş sisteminin quruluşunu anlamağa kömək edib. Bir vaxtlar insanlar Günəş sisteminin planetlərinin
Yer ətrafında dairəvi hərəkət etdiyini
düşünürdülər. Təxminən, 1580-ci
ildə Danimarka astronomu Tixo
Braqe başqa bir versiya irəli sürdü:
Yerdən başqa bütün planetlər

Günəş ətrafında fırlanır. Uzun illər
Marsı seyr edən Braqe sirli “Qırmızı
planet”in niyə dairəvi deyil, bir növ
anlaşılmaz orbitdə hərəkət etdiyini
başa düşə bilmirdi. 1609-cu ildə
bu müşahidələrin izahını tapmağa
çalışan İohannes Kepler özünün
məşhur birinci qanununu formalaşdırmışdı: “Hər planet fokuslarının
birində Günəş yerləşən ellips boyunca hərəkət edir”.
Bu gün Marsda insan yoxdur,
amma orada çox sayda robot var.
Robotların “yaşadığı” yeganə planet
də məhz Marsdır. Hazırda “Qırmızı
plamet”də NASA-nın “Curiosity”
(2012), “InSight” (2018) və “Perseverance”(2020) üç robot-cihazı fəaliyyət göstərir. 2021-ci ilin
yazında isə Çin Marsa “Tianwen-1”
robot göndərməyə müvəffəq oldu.
Bununla da Çin keçmiş SSRİ və
ABŞ-dan sonra Marsa yumşaq eniş
edən üçüncü kosmik ölkə kimi tarixə
düşdü. Qeyd etmək yerinə düşər
ki, Marsa yumşaq eniş həmişə ən
çətin mühəndislik problemi sayılır,
ilk növbədə planetin nadir atmosferi
səbəbindən belə rahat eniş etmək
çox çətindir. Amma Marsda “canlı”
maşınlarla yanaşı, eniş zamanı
qəzaya uğrayan və ya missiyasını başa vuran bir neçə robot da
“istirahət” edir.
Bundan əlavə, planetin ətrafında
səkkiz orbital stansiya uçur. Hətta,
Marsda Yer kürəsindən düşmüş...
zibil də aşkarlanıb. Belə ki, NASAnın “Perseverance” missiya komandası “Qırmızı planetdə”ki Jezero
kraterində eyni adlı robot tərəfindən
çəkilmiş yeni şəkillərdə Marsa
yad olan obyekt müşahidə edilib.

Araşdırmalardan sonra məlum olub
ki, həmin “qeyri-adi” obyekt Yer
kürəsindən “təşrif” buyurmuş zibildir.
İlk dəfə idi ki, belə bir tapıntı birbaşa
“Qırmızı planet”in səthində aşkarlanırdı.
Amma bu gün etiraf edirlər ki,
Marsa marağın dəfələrlə artması
məşhur iş adamı İlon Maskın “Qırmızı planet”lə bağlı dedikləri, həyata
keçirmək istədiyi kosmik missiyadır.
Onun açıqlamaları və fikirləri diqqəti
cəlb edir. Ekstravaqant iş adamının
ideyası planlaşdırıldığı kimi getsə,
2050-ci ilə qədər Marsa 1 milyon
insan məskunlaşacaq. Mars və
Ayı müstəmləkə etmək istəyən İlon

lar tikməyə hazırlaşırlar. Marsın
materiallarından əlavə, bazalt və
bərpa olunan bioplastiklərdən
istifadə etməyi də planlaşdırırlar.
İ.Maskın memarları düşünürlər
ki, evlər binanı güclü küləklərdən
qorumağa qadir olan xarici örtükdən
və interyer yaradan daxili örtükdən
ibarət olacaq. Bundan başqa, hər
bir ev dörd nəfərin rahat yaşaması
üçün kifayət qədər böyük olmalıdır.
Ev dörd mərtəbədən ibarətdir: birinci
mərtəbədə skafandrın yaş emalı
həyata keçiriləcək, ikinci mərtəbədə
mətbəx, ikinci mərtəbədə isə yataq
otağı və istirahət zonası yerləşəcək.
Yataq otaqlarının qapıları olmayan

Mask üçün bu, həyata keçirilməli
bir məqsəddir. Hazırda onun Marsa
uçmaq üçün metan mühərrikləri
üzərində çalışdığı bildirilir.
Bəzi futuroloqlar Maskın proqnozları ilə razılaşırlar, bəs insanları
Marsa endikdən sonra nə gözləyir?
Yerdən kənar evlər necə görünəcək
və astronavtlar nə ilə qidalanacaqlar? Bunun üçün AI SpaceFactory
memarlıq şirkəti ev layihələri hazırlayıb və NASA onların layihəsini
təsdiqləyib. İ.Maskın mühəndisləri
evləri Mars torpağından tikməyi
təklif edirlər. Onlar hesab edirlər
ki, bu yanaşma tikinti vaxtını və
dəyərini azaltmağa kömək edəcək,
çünki Yerdən material gətirmək
lazım olmayacaqdır. Eyni zamanda,
evlər nəhəng vazalara və ya arı
pətəyinə bənzəyəcək. Bu forma
Marsın atmosfer təzyiqini azaltmaq
üçün lazımdır.
Maraqlıdır ki, mühəndislər
3D çapdan istifadə edərək, bina-

yarıqapalı kapsulları xatırladır. Lakin
layihə daimi yaşayış üçün deyil,
ilk missiyası ilə Marsa uçan astronavtlar üçün nəzərdə tutulmuşdu.
Onların belə bir binada təxminən,
bir il qalması gözlənilir. Binanın
dizaynı NASA-nın Mars Ev Dizayn
Müsabiqəsində birinci yerə layiq
görülüb.
Evlərlə bağlı məsələ aydındır,
bəs Marsa yerləşəcək insanlar necə
nəfəs alacaqlar? Marsın cəlbediciliyi
oradakı havanın 96 faizinin karbon
qazından ibarət olması ilə çətinləşir.
Əgər həyat üçün əlverişli oksigenin
istehsalı məsələsi həll edilməzsə,
məskunlaşma ilə bağlı hər hansı
fikirlər dalana dirənəcək. Deyəsən,
İlon Maskın mühəndisləri buna
da çarə tapıblar. Alimlər mümkün
həll kimi sianobakteriyaları qeyd
edirlər. Onlar karbon qazını qəbul
edib oksigenə çevirirlər. Sianobakteriyalar fotosintez prinsipi ilə
işləyir, lakin bitkilərdən fərqli olaraq

Günəş işığına ehtiyac duymurlar.
Alimlər müəyyən ediblər ki, bakteriyalar hətta okeanın ən dərin
xəndəklərində belə öz işlərini
görürlər. Əgər siyanobakteriyaları Marsa köçürmək olarsa, çox
güman ki, onlar orada kök ata
biləcəklər və astronavtların nəfəs
alacaqları mənbəyə çevriləcəklər.
Kosmik agentliklər və özəl şirkətlər
artıq belə bir layihənin həyata
keçirilməsinin mümkünlüyü barədə
düşünürlər.
Lakin oksigen istehsalı sistemi insanları vaxtaşırı skafandr
geyinmək ehtiyacından xilas
etməyəcək. Oksigen istehsal
sistemi uğurlu olsa belə, planetdə
nəfəs almaq üçün yararsız ərazilər
olacaq. Üstəlik, Marsda kəskin
temperatur düşmələri var: mənfi
157 ° C-dən müsbət 121 ° C-ə
qədər. Xüsusi geyim olmadan insan
belə şəraitdə yaşaya bilməyəcək.
Ancaq mühəndislər buna də çarə
tapdıqlarını düşünürlər. Marsda
gəzintilər üçün NASA səkkiz saata
qədər oflayn rejimdə işləyə bilən iki
yeni nəsil skafandr hazırlayıb. Bu,
astronavtları yaşamaq mümkün
olmayan temperaturlardan və radiasiyadan qorumağa kömək edəcək.
Layihə dizaynerləri söz verirlər ki,
yeni kostyumlar hərəkətə mane
olmayacaq: gəzmək rahat olacaq.
İlkin olaraq, kostyumlar insanın Aya
enməsi üçün yaradılıb, az sayda
modifikasiya əlavə edilməklə, onlar
Marsın gələcək sakinləri üçün də
uyğun olacaq.
Bəs su? Onu haradan tapacağıq? Deyilənlərə görə, Marsda
su torpaqdan çıxarıla bilər. Mars
aparatları, hətta insan gəlməmişdən
əvvəl, torpağı öyrənəcək və
məskunlaşma üçün əlverişli yerləri
seçəcəkdir. Xüsusi avadanlıqlar
torpağı yüksək temperatura qədər
qızdıracaq. Su buxarlanmağa
başlayacaq, torpaqdan ayrılacaq və
xüsusi anbara yerləşdiriləcək. Proqnozlara görə, Marsın hər bir sakini
gündə 50 litrə qədər su istifadə edə
biləcək ki, bu da rahat həyat üçün
kifayət qədərdir. Bundan başqa, Planet Elmləri İnstitutunun əməkdaşları
da Marsda axar su izlərini aşkar
ediblər. Alimlərin fikrincə, bunu
planetdə həyatın mövcud olması
üçün əsas şərtlərdən biri saymaq
olar.

Qidalanmağa gəldikdə, deyirlər
ki, Marsın səthi bitki yetişdirmək
üçün uyğun deyil. Ona görə də
gələcək müstəmləkəçilər qida
əldə etmək üçün innovativ üsullara müraciət etməli olacaqlar.
Planlaşdırılır ki, ilk insanlar bir
neçə il ərzində Yer kürəsindən
qida ehtiyatı gətirəcəklər. Mümkün
məhsullara yosunlar və həşəratlar
daxildir, çünki onlar tez çoxalırlar və
böyümək üçün torpaq tələb etmirlər.
Gələcəkdə qida istehsalı süni işıqlandırma ilə xüsusi təchiz olunmuş
otaqlarda aparılacaq. Maraqlıdır
ki, bitkilər üçün qida əlavələri...
tullantılardan alınacaq və ya Yerdən
gətiriləcək. Marsa gələn insanlar
Marsın istixana avadanlıqları ilə
işləmək üçün təlim keçəcək və hər
kəs öz şəxsi bağını yarada biləcək.
Digər seçimlərə 3D qida çapı
daxildir. Heyvanları Marsa gətirmək
çətin olacaq və ilk marslılar ət
məhsullarından məhrum olmaq
təhlükəsi ilə üzləşəcəklər. Süni ətin
potensial yaradılması bu problemi
həll etməyə kömək edəcək və eyni
zamanda, məhsulun daha humanist
üsullarla istehsalını təmin edəcək.
Bir sözlə, bəşəriyyət ötən illər
ərzində Marsın məskunlaşma
prosesini yaxınlaşdırmaq üçün çox
iş görsə də, indiyə qədər, hətta
orta müddətli perspektivdə belə,
insanın bu planetə ayaq basacağına inanmaq çətindir. Ən azı
Mars Antarktida kimi soyuq yerdir.
Soyuq iqlimdə daim yaşamaq böyük
çətinlik yaradır. Amma III Dünya
müharibəsinədək Yer kürəsini tərk
etməyin zəruriliyini vurğulayan İlon
Mask təklif edir ki, Marsa nüvə
zərbələri endirilərsə, planet insanlar
üçün yararlı vəziyyətə gələcək. “Business Insider” qeyd edir ki, 2015-ci
ildə o, artıq Marsın bombalanmasını
təklif edib. Onun fikrincə, termonüvə
bombaları atmaqla planetin
qütblərindəki buzları əritmək olar.
Buxarın əmələ gəlməsi və karbon
qazının azad olması öz növbəsində
istixana effektinə və nəticədə havanın temperaturunun və atmosfer
təzyiqinin artmasına səbəb olacaq.
Çılğın təklifdir, amma gələcək həyat
üçün bütün ideyaların həyata vəsiqə
qazanmaq şansı var.

Hazırladı:
Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”
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Orta əsrlər Azərbaycan memarlığının ən yaxşı üslub və
ənənələri əsasında salınmış Şuşa qala şəhərinin bazarları
da milli koloriti və bənzərsizliyi ilə seçilirdi. Şəhərin tariximemarlıq abidələri arasında önəmli yeri olan bu tikililər 28 illlik
işğal dövründə erməni vandalizminə hədəf olmuş, tamamilə
dağıdılmışdır. İndi biz bu bazarlar barədə onların tarixdə qoyduğu
izlər əsasında söz aça bilir və həmin memarlıq abidələrini yerləyeksan etmiş ermənilərin vəhşiliklərini bir daha lənətləyirik.

Meydanın bir tərəfində faytonlar,
digər tərəfində isə arabalar dayanırdı.
Bura Qarabağın kəndlərindən yemiş,
qovun, qarpız, boranı, soğan, kələm
və sair bostan bitkiləri, Daşaltıdan
un məmulatları, Naxçıvandan duz,
Təbrizdən xurma, Şərq və Avropa
ölkələrindən, Rusiyadan, Qafqazın
müxtəlif şəhərlərindən növbənöv
çeşidli mallar gətirilir, qapanda
çəkiləndən sonra alıcılara və satıcı-

Şuşanın bazarları

Şuşanın binası qoyulandan və
sonrakı dövrdə İrandan Avropaya, Avropadan İrana əsas karvan və ticarət
yollarından biri də buradan keçdiyi
üçün şəhərdə müxtəlif təyinatlı bir
neçə bazar yaranıb formalaşmışdı.
Bazarlar əsas küçələrin kəsişdiyi
yerlərdə tikilmişdi: xalça, ayaqqabı
bazarı, qızıl, ləl-cəvahirat, qiymətli

daşlar, əl işləri, hər növ əşyanın,
müxtəlif peşələrə aid malların satıldığı
böyük ticarət mərkəzi və sair. Şəhərin
hər bir məhəlləsində də kiçik bazarlar fəaliyyət göstərirdi və bunlara da
“bazarçe”, yəni “kiçik bazar” deyilirdi.
Bazarların əksəriyyəti üstüörtülü idi.
On doqquzuncu əsrdə və iyirminci yüzilliyin əvvəllərində Şuşada aşağıdakı
əsas bazarlar mövcud idi.
“Rastabazar” şəhərin baş ticarət
küçəsi idi. Mərkəzdən keçən və Qalanın eni boyu uzanan bu düz küçə ən
böyük ticarət obyektlərindən sayılırdı. Şuşanın ən məşhur tacirlərinin
arşın malı, ayaqqabı, paltar, dərzi,
çəkməçi, qəssab, tərəvəz, bəzzaz,
nüsxəbənd, papaqçı, əttar dükanları
burda yerləşirdi. Küçənin həm başlanğıcında, həm də qurtaracağında
kiçik meydança vardı. “Rastabazar”ın
başlanğıcındakı sahə isə “Meydan”
adlanırdı. Meydan kompleksində

bir-birini al qana qərq eləməyincə
aralaşmırdılar.
Xırda sənətkarların və tacirlərin
məclislərində, küçələrdə, bazarlarda,
iri ticarət meydanlarında çalıb-oxuyan
gəzəyən musiqiçilərin əksəriyyəti
vaxtaşırı “Qapandibi”nə gəlir, gündəlik
ruzilərini qazanırdılar.
Bura İrandan, əsasən, yaz-yay aylarında dərvişlər gəlir, meydan açıb,
qəribə əhvalatlar uydurub danışır,

məscid, mədrəsə, hamam və digər
binalar vardı.
“Şeytanbazar” şəhər meydanındakı karvansaranın qarşısından
başlayaraq “Cıdır düzü” istiqamətində
uzanan ikinci düz küçədir. Burda,
əsasən, dəmirçi və nalbənd dükanları
yerləşirdi və o vaxt Şuşanın ən izdihamlı məkanlarından biri idi.

“Həftə bazarı” şəhərdə yalnız bazar günləri fəaliyyət göstərən yarmarka tipli bazar. Həftəbazarları arasında
ticarət işlərini, əsasən, çarvadarlar və
xırdavatçılar yerinə yetirirdilər.
“Qapandibi” Şuşanın ilk böyük
ticarət komplekslərindən biri idi. “Böyük bazar”, “Böyük tərəzi” deməkdir.
Bəzən ora “Aşağı bazar” və ya “Aşağı
meydan”, “Torpaq meydanı” da adlandırılırdı. “Yuxarı meydan”la “Aşağı
meydan”ı (“Torpaq meydanı”nı)
birləşdirən maili relyefli küçənin hər
iki tərəfində yerləşirdi. Şəhərin şərq
hissəsində geniş dairə şəklində olan
bu meydanın ortasında dörd böyük
kərpic sütunun üstündən böyük bir
tərəzi asılmışdı. Burda yüzdən çox
ikipudluq (32 kiloqramlıq) çəki daşları
vardı. Bu çəki daşlarını axşamlar
qulplarından zəncirlə bağlayıb, açarlayırdılar.

FHN Xüsusi Riskli Xilasetmə
Xidməti və “Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı“
QSC-nin birgə məlumatı

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli
Xilasetmə Xidməti və Bakı Limanı Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində yerləşən Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanının ərazisində növbəti birgə təlimi uğurla
icra edib.
Əsas məqsədi fövqəladə halların təsirini minimuma
endirərək, fəsadlarının operativ formada aradan qaldırılması və Liman əməkdaşlarının bu istiqamətdə təcrübəsinin,
peşəkarlığının artırılması olan təlimdə bir neçə ssenari üzrə
fəaliyyət planı icra edilib.
Təlim çərçivəsində Liman əməkdaşları tərəfindən
aşkarlanan “şübhəli çanta” barədə məlumat verilib və
“partlayıcı qurğu” müəyyən edilərək “zərərsizləşdirilib”. Eyni
zamanda uçqun altında qalmış “zərərçəkmişlərin” kinoloji axtarış qrupu tərəfindən aşkar edilərək xilas edilməsi,
hündür ərazidə və kranda köməksiz vəziyyətdə qalmış
şərti zərərçəkmişlərin xüsusi üsulların tətbiqi ilə təxliyə
edilməsi, gəmidə baş vermiş şərti fövqəladə hal səbəbi
ilə suya düşən və “batmaq təhlükəsi” ilə üzləşən şəxslərin
xilas edilməsi, eyni zamanda “kimyəvi zəhərlənmiş ərazidə
sanitar-təmizləmə əməliyyatlarının” icrası tapşırıqları
həyata keçirilib.
Təlim zamanı liman heyətinin hadisələrə reaksiyası və
ardıcıllığı, birgə işləmək bacarığı FHN-in mütəxəssisləri
tərəfindən yüksək qiymətləndirilib və müvafiq tövsiyələr
verilib.
Sonda xilasetmə əməliyyatlarında istifadə edilən alət və
avadanlıqlar barədə Liman əməkdaşlarına geniş məlumat
verilib və fövqəladə hallar zamanı birgə işin daha peşəkar
səviyyədə qurulması üçün müzakirələr aparılıb. Belə
təlimlərin mütəmadi olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulur.

“Xalq qəzeti”

lara paylanılırdı. Bu qapanlarda eyni
zamanda, qoyun, keçi, inək, camış,
öküz kimi ev heyvanları və bir tondan
artıq çəkisi olan taxıl məhsulları
çəkilirdi. Qapanın ətrafı demək olar
ki, həmişə yerli və xarici mallarla dolu
olurdu.
“Qapandibi”nin ətrafında
sənətkarlıq məhəllələri – boyaqçılar, qəssablar, dəmirçilər, papaqçılar, sərraclar, kəlağayçılar və sair
yerləşirdi. Ordan “Bazar başı”na
qədər dar küçənin sağ tərəfində
cərgə ilə əsasən, dərzixanalar, başmaqçı, çay, parça, sol tərəfində çayxanalar, qəssabxana, cızbızxana, pitixana, yağ, bəzzaz, əllaf, əttar, düyü,
ləbləbi, qənnadı, şirniyyat və cuhudların xırdavat dükanları sıralanırdı.
Küçənin qurtaracağında böyük taxıl
anbarları, eyni zamanda dəmirçixana,
misgər və nalbənd dükanları düzülmüşdü. Bazarın arxa tərəfində isə
neft və duz dükanları vardı.
Bu azad və sərbəst məkanda
şəhərin, əsasən, işsiz-gücsüz adamları toplaşır, xoruzbazlar xoruzlarını
və bildirçinlərini, qoçbazlar qoçlarını
və keçilərini döyüşdürür, itbazlar
itlərini boğuşdururdular. Döyüşə buraxılmazdan əvvəl sahibləri xoruzlarına
istiotlu kişmiş yedirdir, onları qızışdıraraq otun üstünə buraxırdılar. Xoruzlar da bir-birinin üstünə atılıb döyüşür,
biri o birinin başını vurub dəlməyincə,
ya da heç olmasa, gözlərini vurub
çıxarmayınca əl çəkmirdi. Xüsusi
bəslənmiş qoçların isə başlarına həna
yaxır, buynuzlarını yağlayır və göz
dəyməsin deyə, boyunlarından gözmuncuğu asır, lentlə bəzəyib, meydana buraxırdılar. Onlar da kəllə-kəlləyə
gələrək yorulub əldən düşənə qədər

bəzən də üz-üzə durub, bir-birləri ilə
deyişir, meymun, ilan oynadıb, min
cür hoqqadan çıxırdılar. Bəzən də
kim istəsə, ilanla onu ovsunlayırdılar
ki, həmin adamı daha başqa ilan çalmasın. Burdakı çayxanalar səhərdən
axşama qədər hey dolub-boşalır,
hərə qarşısına bir stəkan çay qoyub,
onlara qulaq asırdı.
Əllərində mal satan dəllallar
bazarı o baş-bu başa gəzib-dolaşır,
sıra ilə düzülüb, müştəri gözləyən
iranlı hamballar işsizlikdən bir-birləri
ilə dərdləşir, bəziləri isə belində palan
bir küncdə oturub, mürgü vururdular.
Burda həmişə səs-küy olur, musiqi
sədaları ətrafı bürüyür, sərxoş adamların səsi eşidilirdi. Tez-tez baş verən
dava-dalaş, səs-küy, söyüş və anormal insanlar bu bazarın siması idi.
Şəhərin bir dəstə işsiz-gücsüz
adamı “Aşağı bazar”da günlərini belə
keçirirdi. Bura yığışanlara heç kəs
dəyib-toxunmurdu. Yalnız dükanlardan vergi yığmaq üçün hərdənbir
bazara vergi məmurları gəlirdi.
Bazarla üzbəüz Uğurlu bəy
Cavanşirin karvansarası və yanında
dəlləkxanası olan hamamı, iki baqqal
və iki əttar dükanı şəhərin qonaqlarına daim mədəni xidmət göstərirdi.
Hər cür ticarət və oyunlar gedən bu
bazar meydanında həmişə qələbəlik
olurdu.
Ötən yüzilliyin iyirminci illərinə
qədər fəaliyyət göstərən “Qapandibi
bazarı” şəhərin ən canlı alış-veriş
meydanına çevrilmişdi. Bura uzun
müddət Şuşanın satış bazası rolunu
oynamış və şəhər iqtisadiyyatının
inkişafına mühüm təsir göstərmişdir.

VASIF QULİYEV,
“Şuşa” qəzetinin baş redaktoru

Bu yazıya başlayarkən, hər şeydən əvvəl, bir qitə xəyal etmək
lazımdır. Lakin, bu, bizim üçün o qədər də asan olmayacaq. Belə
ki, ilk növbədə xəyal etdiyimiz bu qitədə qeydə alınan rəsmi saat
qurşağı mövcud olmamalıdır. Onun nə bir sahibi var, nə də bayrağı. Təxmin etdiyiniz kimi, burada paytaxt da yoxdur. Ən maraqlısı
budur ki, burada yerli xalq da mövcud deyil. Hələ bu harasıdır,
bu qitənin sərhədləri daxilində tək bir sürünən heyvan və ağac
yoxdur. Bu qitə, həm də, dünyanın ən təcrid olunmuş zonasıdır.
Planetin ən qədim ərazi vahidlərindən biri olmasına baxmayaraq,
burada indiyədək heç bir müharibə də olmayıb. Cümlələr çoxaldıqca xəyal etmək çətinləşsə də, konkretlik artır. Bəhs etdiyimiz
bu əsrarəngiz qitə Antarktidadır.
Haqqında çox az konkret
məlumat olan Antarktida haqqında
yazı hazırlayarkən xəyal gücündən
istifadə etməli olduğumu yaxşı bilirəm.
Çünki bu qitə hər nə qədər xəritənin
üzərinə barmağımızı tuşlayaraq
göstərəcəyimiz bir ərazi vahidi olsa
da, bir o qədər mistik və sirlidir.
Antarktida, heç şübhəsiz, planetin
ən az tanınan hissəsidir. Əgər bir ölkə
olsaydı, ərazsinə görə Rusiyadan
sonra ikinci ən böyük ölkə olardı.
İki əsrdir kəşf edilən nəhəng quru
parçasında heç bir su rezervi mövcud
deyil. Lakin bəzi mütəxəssislər bunun
tam əksini düşünür. Qitə haqqında
bildiklərimizin 90 faizi son 30 ildə
əldə edilən qaynaqlara əsaslanır. Bu,
həqiqətən də, olduqca önəmli detaldır.
Çünki bu qitənin kəşfindən sonra dünya tarixi yenidən yazılmağa başlanıb.
Bunun səbəbi isə ondan ibarətdir ki,
Antraktidadan başqa dünyanın hər
yerində temperatur və canlı faktorlarına görə dəlillərin, qalıntıların, hətta
süxurların pozulma, dağılma prosesi
minillər boyu davam edib. Lakin bu
qitədə hər şey buzla örtüldüyü üçün
təbii və mükəmməl mühafizə edilərək
günümüzə qədər gəlib çatmışdır.
Qitəni kəşf edirik. Burada araşdırmalar aparılır. Amma bu elə də asan
iş deyil. Müqayisə üçün deyək ki,
Antarktida ərazisinə görə Türkiyədən
21 dəfə böyükdür (14 milyon kvadratkilometr). İndiyədək burada aparılan
araşdırmalar sadəcə qitənin sahilə
yaxın ərazisində həyata keçirilib.
Lakin zamanla bu müəmmalı torpaq
parçası dərindən araşdırılacaq və bizə
sivilizasiyamız haqqında daha dəqiq
və geniş məlumat verəcək.
Qitənin mövcud olduğuna dair ilk
sənəd böyük türk dənizçisi Piri Rəisin
xəritələridir. 1820-ci ildən başlayaraq,

rus, ingilis və amerikalı dənizçilər
qitənin fərqli sahillərini görmüş, yəni
torpaq sahəsi olduğunu kəşf etmişlər.
Lakin qitəyə ilk dəfə 1895-ci ildə ayaq
basılıb. Antarktidaya ilk həqiqi səfərlər
isə 1901-1913-cü illər arasında ingilis
dənizçilər tərəfindən həyata keçirilmişdir. Sonrakı dövrdə səyahətlərlə
bağlı bütün arxiv qorunub-saxlanılmış, bununla da qəbul edilən rəsmi
sənədlər yaranmağa başlayıb. Lakin
bütün bunlara baxmayaraq, bəzi antik
dövr tarixçi və filosofları öz əsərlərində
bu qitədən bəhs etmişdir. Piri Rəisin
xəritələri isə ilk rəsmi qaynaqdır.
Bu xəritələr dövrün xəritələrinə heç
bənzəmir, qeyd edilən bəzi yerlər
hələ də kəşf edilməyib. Şübhəsiz
ki, xəritənin ən önəmli fərqlərindən
biri də, 1513-cü ildə Antarktidanın
aydın şəkildə çəkilmiş olmasıdır.
Yəni qitənin kəşfindən 3 əsr əvvəl.
Təəccüblü məqam ondan ibarətdir ki,
xəritədə göstərilən Antarktida bu gün
bizə məlum olduğu buz halı ilə deyil,
yaşıllıq və müxtəlif canlı növlərinin
yaşadığı bir yer olaraq çəkilmişdi.
1960-cı illərdə amerikalı bir
professor Piri Rəisin xəritəsindəki
Antarktidanın qitənin təxminən, 12
min il əvvəlki halını bilən insanlar
tərəfindən çəkilmiş ola biləcəyi iddiası elm dünyasında böyük rəğbətlə
qarşılanmışdı. İddiaya görə, 12 min
il əvvəl qütb sürüşməsi yaşanmış,
Şimal yarımkürəsi çox soyuq, Cənub
yarımkürə isə həyat üçün münasib bir
yer halına gəlmişdir. Bütün bu iddiaları
daha da irəliyə aparan isə 1970-ci
illərdə yazdığı kitablarla bütün dünyanın diqqətini özünə cəlb edən Erik von
Daniken olmuşdur. Onun dediklərinə
görə, Piri Rəisin xəritələrindəki anormal Antarktida təsviri yadplanetlilər
tərəfindən çəkilmişdir. Əlbəttə, bu

Şəhid Şirxan Xaməmmədovun “Vətənə
xidmətə görə” ordeni ailəsinə təqdim olunub
Xalqımızın qələbəsi ilə nəticələnən 44 günlük Vətən müharibəsində
göstərdiyi igidliyə görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamları ilə orden və medallarla təltif edilmiş soydaşlarımızdan
biri də şəhid Şirxan Xaməmməd oğlu Xaməmmədovdur. Göstərdiyi
şücaətə görə layiq görüldüyü 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”
ordeni Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətində keçirilən görüşdə igid şəhidin
ailəsinə təqdim edilib.
Əlahiddə Ümumqoşun ordusunun zabiti, polkovnik-leytenant Bəhruz Xalıqov, Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Şamaxı rayon
şöbəsinin əməkdaşı və şəhidin
atası Xaməmməd Xaməmmədovun
iştirak etdiyi görüşdə Şamaxı Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir
Məmmədov II Qarabağ savaşında
ordumuzun döyüş meydanlarında
əldə etdiyi qələbədən, bu zəfərin qazanılmasında əsgər və zabitlərimizin
göstərdiyi misilsiz rəşadətdən,
dövlət başçısı İlham Əliyevin şəhid
ailələrinə, qazilərə və müharibə
iştirakçılarına göstərdiyi diqqət və
qayğısından geniş söhbət açıb.
Görüşdə çıxış edən Xaməmməd

Xaməmmədov oğlunun Qarabağın xilaskarlıq
savaşında göstərdiyi hünər və qeyrətlə öyündüyünü və onun müstəqil dövlətimizin Vətənə
xidmət ordeni ilə təltif olunmasından məmnun
olduğunu söyləyib. Şamaxılı igid döyüşçünün
atası ölkəmizdə şəhid ailələrinə göstərilən
davamlı diqqət və qayğıya görə Prezident
İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident

Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlığını
bildirib.
Sonda şəhidin ölümündən sınra təltif edildiyi 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni onun atası Xaməmməd Xaməmmədova
təqdim olunub.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Antarktida – mistik və sirli qitə
fikir mübahisələrə yol açmışdır. Piri
Rəis isə öz kitablarında bu xəritəni
Xristofor Kolumb da daxil olmaqla
20 fərqli dənizçinin xəritələrindəki
məlumat və şəkilləri birləşdirərək hazırladığını qeyd edib. Onun xəritəsini
digərlərindən daha önəmli edən
məqam isə başqa heç bir xəritədə
Antarktida qitəsinin olmaması idi.
Çoxları üçün anlaşılmaz olsa da,
Antarktida, əslində, bir çöldür. Nə
əlaqəsi var, deməyin. Bu qitənin çöl
olmasının səbəbi isə quraqlıqdır.
Burada qarşımıza böyük bir paradoks
çıxır. Bəs ərazisinin böyük hissəsi buz
və sudan ibarət olan bu qitə nə üçün
çöl hesab edilir? Qeyd edək ki, dünyanın təmiz su rezervlərinin 70 faizi
də məhz burada yerləşir. Bəs belə bir
ərazi necə çöl ola bilər? Açıqlama isə
ortalama ömrü 70 il olan insanlar üçün
olduqca vahiməlidir: buraya azı 2
milyon ildir yağış yağmır. Dünyanın ən
quraq bölgəsi hesab edilən Səhra çölü
belə buradan qat-qat bərəkətlidir. Antarktida, eyni zamanda, dünyanın ən
soyuq bölgəsidir. Dünyanın müxtəlif
ölkələrindən olan elm insanları Antarktidanın sahilə yaxın bölgələrində
yaşayış düşərgələri yaradıblar.
Antarktidada aparılan tədqiqatlara
görə, burada qeydə alınan ən
soyuq temperatur mənfi 89, ən isti
isə müsbət 18 dərəcə olmuşdur.
Ümumiyyətlə, illik orta temperatur
mənfi 48 dərəcədir. Bu isə o deməkdir
ki, lazımi avandanlıqla təchiz olun-

mayan bir insan burada açıq hava
ilə təmasda olarsa, çox qısa müddət
sonra bədən müqavimətini itirər və
həlak olar. Belə ki, yüksək sıxlığa
sahib olan soyuq hava axını qitənin
donmuş mərkəz hissələrindən hərəkət
edərək sahil yamaclarına doğru böyük
bir sürətlə əsir. Bu da saatda 320
kilometr sürətlə hərəkət edən qasırğakülək əmələ gətirir.
Beynəlxalq anlaşmalara görə,
Antarktidada hər hansısa hərbi
düşərgə yaratmaq, bu ərazidən hərbi
məqsədlərlə istifadə etmək qadağandır. Bu da elm tədqiqatçıların rahat
işləməsinə yardım edən amillərdən
biridir.
Antarktida tamamilə buz təbəqəsi
ilə örtülü olduğu üçün dünyaya
kənardan gələn əsərlər üçün ən böyük
təbii qorunma məntəqəsidir. Bunlar
mütəxəssislər tərəfindən əsər adlandırılsa da, əslində, əksər hallarda qeyd
edilən meteoritlərdir. Bu qitəyə düşən
meteoritlər dünyanın başqa bütün
hissələrindən daha yaxşı qorunub. Bu
səbəbdən orada tədqiqat aparmaq
daha əlverişlidir.
Qitənin sadəcə nəhəng buz
təbəqəsi ilə əhatəli olduğunu
düşünmək bəsit olardı. Antarktidanı
əhatələyən ortalama 2000 metrlik
buz təbəqəsinin altında indiyə qədər
400-dən çox buzaltı göl kəşf edilib.
“Vostok” stansiyasının yaxınlığında
yerləşən və Vostok adı verilən göl
dünyada kəşf edilən ən böyük buzaltı
gölüdür.

Antarktida dümdüz vahid, böyük buz qatı ilə əhatəli deyil. Onun
səthində göz qamaşmasından və
ucsuz-bucaqsız buzdan ötrü elə də
diqqət edilməyən çox böyük yarıqlar
var. Burada ayağınızı möhkəm bir
buz təbəqəsinin üstünə basdığınızı
düşünərkən, heç fərqində olmadan
yüzlərlə metr dərinlikdəki yarıqlara
düşə bilərsiniz.
Antarktidanı başqa ərazilərdən
fərqləndirən digər bir cəhət isə
insanların beynəlxalq anlaşmalar
səbəbilə burada yaşayan heyvanlara
yaxın durmamasıdır. Bu qitədə ağ
ayılar yaşamır. Lakin burada morjlar
və pinqivinlər var. Heç kəs onlara
yaxın getmir deyə, buradakı heyvanlar
insanlardan qorxmur və qaçmırlar.
Yəni qısacası, hələ insan vəhşiliyi ilə
tanış olmayıblar. Bundan əlavə, qitədə
bitki örtüyü yoxdur. Qitənin Cənub
yarımkürəsinə yaxın bölgəsində nadir
də olsa, buzla örtülü olmayan yerlər
mövcuddur.
Ümumiyyətlə, Antarktida bütün
cəhətləri ilə həm elm dünyası, həm də
cəmiyyət üçün qapalı, sirli bir qutudur.
Alimlər inanırlar ki, buradakı sirlərin
üstü açıldıqca insanlıq və dünya
tarixi ilə bağlı yeni və daha dəqiq
məlumatlar əldə ediləcək.

Hazırladı:
İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”
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Qərb ölkələrinin XIX əsrdən başlayaraq, Osmanlı dövlətinə qarşı
siyasi təzyiq və etnik təxribat kimi düşünüb ortaya atdığı “erməni
məsələsi” sonrakı dövrdə Rusiya imperiyası tərəfindən də düşmən
cəsinə davam etdirilmişdir. Bu xəyanətkar siyasət XX əsrin əvvəllərində
Anadoluda və Qafqazda türk-müsəlman əhalinin kütləvi soyqırımı ilə
müşayiət olunmuşdur.
I Dünya müharibəsi zamanı Antanta
dövlətlərinin silahlandırdığı və türklərə
qarşı qanlı hərəkata təşviq etdiyi
ermənilərin bədnam ideoloqları bir
əsrdən artıqdır ki, özlərinin törətdikləri
kütləvi qətliamları ört-basdır etmək üçün
uydurma erməni soyqırımı yalanını
dünyaya yaymaqdan yorulmurlar. Lakin
həqiqət o qədər aydın və birmənalıdır ki,
erməni tarixçi və ideoloqların özləri də
onu gizlədə bilmir və hansı səbəbdənsə
etiraf etməyə məcbur olurlar. Bu mövzuda əhatəli tədqiqat aparmış tarixçi professor Fazil Qaraoğlunun elmi açıqlaması
da bu barədədir:
– Osmanlı imperiyasında və Qafqazda ermənilərin yerli türk-müsəlmanlara
münasibəti davamlı soyqırımı və deportasiya aksiyaları ilə müşayiət olunmuşdur.
Tarixi sənədlər bu mülahizələri tamamilə
sübut edir. Fəqət, ermənilər təcavüzkar
niyyətlərini yerinə yetirə bilmək üçün
uydurmalarını davam etdirmişlər. I Dünya
müharibəsi zamanı və sonradan Anadolunu və Azərbaycanı talayıb yağmaladıqları, soyqırımları törətdikləri kimi, son 30
ildə də ölkəmizin Qarabağ bölgəsini və
ətrafını yaxıb-yandırdılar, xalqımıza qarşı
yeni qətliamları davam etdirdilər. Onlar
bütün bu cinayətləri saxta erməni soyqırımı tarixçəsini haray-həşirlə dünyaya
qəbul etdirməklə gizlətməyə çalışırlar.
İşğalçı Ermənistan II Qarabağ
müharibəsində biabırcasına məğlub olub
təslim olmaq barədə müqavilə imzalasa da, sülh şəraitinə keçidi ləngidir.
Erməni quldur dəstələri sərhədçilərimizə,
sərhədyanı bölgələrdə yaşayan insanlarımıza yenə də atəş açırlar. Doğrudur,
onlar Azərbaycan əsgəri tərəfindən
layiq olduqları cavabı alırlar, dünyanın
ermənipərəst dairələri isə yenə də bütün
bunlara seyrçi qalır. Xocalı soyqırımına
seyrçi qaldığı kimi.
Erməni ideoloqları türk soyuna
və azərbaycanlılara qarşı soyqırımı
cinayətlərini nə qədər gizlətməyə çalışsalar da, bu aksiyaların miqyası o qədər
böyükdür ki, onların hamısını danmaq,
pərdələmək mümkün olmamışdır. Az
sayda erməni yazar və tədqiqatçı hansı
səbəbdənsə – ya milli öyüncə çevirmək
üçün, ya ədalətli görünmək xatirinə, yad
kənar qüvvənin təzyiqi ilə öz xalqının
törətdiyi soyqırımlarını müəyyən qədər
etiraf etmişdir.
Görün, bəzi tanınmış erməni yazıçıları “erməni məsələsi”nə dair düşüncələrini
necə açıqlamışlar. T.Hacıqokyan yazır: “Şərəfsiz Daşnak Respublikasının
qısa dövründə Azərbaycan, Gürcüstan
və Türkiyə ilə aparılan müharibələrdə
daşnakların qanlı əlləriylə minlərlə
türkü yox etdikləri, kəndlərini yandırıb
külə döndərdikləri və Zəngəzur, Şərur,
Dərələyəz, Mehri, Ağbaba, Zəngibasar
və Vedidəki türk kəndlərində törətdikləri
vəhşiliklər, qətliamlar, qarətlər hələ
də ağıllardadır. O zaman erməni
əsgərlərində yaltaqlıq, qarət, günahsız və
çarəsiz insanları öldürmə psixologiyası
kök atmışdı”.
Professor Fazil Qaraoğlu daha
sonra erməni alimlərinin özlərinin
mənsub olduqları toplumun Qafqazda
məskunlaşması barədə həqiqəti etiraf
etməsindən söz açır:
– İşxanyanın 1916-cı ildə nəşr olunan
kitabında oxuyuruq: “Ermənilərin həqiqi
vətəni Kiçik Asiyadır, yəni Rusiya hüdudlarından kənardadır və Qafqazda bir
neçə erməni əyalətindən başqa, Qafqaz
ərazisinin müxtəlif hissələrinə ermənilər

yalnız son yüzildə səpələnmişlər”.
Erməni yazıçısı H.Osepyan isə 1930cu ildə Ermənistan dövləti tərəfindən
azərbaycanca nəşr edilən “Müharibə və
quruluşun 10 ili” adlı kitabında qeyd etmişdir: “Daşnakların iqtidarı zamanında
etnik döyüşlər ağlasığmaz həcmə çatmışdı. Onlar menşevik Gürcüstanı ilə bir
dəfə, Türkiyə ilə iki dəfə, Azərbaycanla
isə bir neçə dəfə müharibə etdilər və ölkə
daxilində türk cəmiyyətini ortadan qaldırmaq siyasətini irəli sürdülər. Ağbabada,
Zəngibasarda, Vedibasarda, Şərurda on
minlərlə türk qətl edildi. Bu vətəndaşların
var-dövləti talan edilib daşnak komandanlarının mülkiyyətinə keçirildi. Türk

sizə protest edib özümü yandırıram.
Sizə səslənirəm, ey ASALA caniləri!
Məsum insanları arxadan əxlaqsızca
öldürməklə bu işlər həll olunmaz. Siz
imperialistlərin oyununa gəlirsiniz. O
zaman da imperialistlərin oyunu ilə yüz
minlərlə insan qeyb oldu. Özünüzə gəlin.
Sizi aldadırlar. Burada bir neçə min
erməni qaldı. Bunlarıdamı yox etmək
istəyirsiniz? Lakin buna müvəffəq ola
bilməyəcəksiniz. Bu gün necə qardaşca keçinilirsə, bundan sonra da eynən
davam edilməlidir. Lakin siz günahsız
insanları əxlaqsızca öldürməyə davam
etsəniz, and içərək deyirəm: kökünüz
qazılacaq! Özünüzə gəlin! Sizi bir erməni
olaraq qəbul etmirəm, lənətləyirəm”.
Barmaqla sayılacaq qədər az olan dürüst
bir erməninin ürəyindən gələn bu sözlər
həqiqətdir! Tarixi həqiqətlər və doğru
olanlar bax budur!”
Fazil Qaroğlunun xatırlatdığı rus
generalı Mayevskinin qeydləri də
saxta erməni soyqırımının mahiyyətinə
aydınlıq gətirir:

rikan kollecinin qurucusu) müsahibəsini
ehtiva edən 23 dekabr 1893-cü il tarixli
məktubun bir parçası belədir (“Boston”
qəzetində yayımlanmışdır): “Rusların
Anadoluya girmələrinə səbəb olacaq bir
hadisə törədəcəklərini və buna hazırlandıqlarını söyləyən bir erməni komitəçiyə
doktor Hamlin “necə?” deyə sorduqda,
komitəçinin cavabı belə olmuşdur: “Bütün
imperiyada təşkilatlanan “Qncak” çeteləri
türkləri öldürüb kəndlərini yandı-racaqlar.
Sonra dağlara qaçacaqlar. Belə olduqda
dəliyə dönən türklər bölgədəki müdafiəsiz
ermənilərin üzərinə hücum edib onları
elə doğrayacaqlar ki, ruslar xristianlıq
mədəniyyəti naminə hücuma keçib Anadolunu işğal edəcəklər”. Bu cavaba çaşıb
qalan amerikalı dəhşət içərisində “Belə
bir şeyi necə edə bilərsiniz? Nə qorxunc
bir plandır bu?!” – demişdir.
Azərbaycanlı tarixçi alim bu qorxunc plana açıqlama gətirərək bildirir:
– Bu da bir həqiqətdir ki, ermənilər
belə planlarla özlərini “yazıq,” “haqsız-
hüquqsuz” bir millət olaraq göstərməyə
çalışıblar. Ermənistanın ilk baş nazirinin,

Soyqırımı: ermənilərə qarşı, yoxsa
ermənilərin özlərinin törətdikləri?

cəmiyyətini yox etmək məqsədilə daşnak
hökuməti 40 minə yaxın adamı silahlandırdı, çox sayda könüllü dəstələr
qurdu. Bunları ayaqda tuta bilmək üçün
də fəhlə və kəndlinin belinə ağır vergilər
yüklədi. Daşnaklara öz çirkin siyasətlərini
həyata keçirmək üçün bu da azlıq edirdi.
Daşnak hökuməti İngiltərə və Amerika
imperialistlərinin yardımına müraciət
edərək, onlardan böyük miqdarda hərbi
sursat aldı”.
Beləcə, bir para erməni yazıçıları öz
qələmləri ilə Ermənistanın ictimai-siyasi quruluşunun qeyri-qanuni olduğunu
və ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri
etiraf etmişlər. Erməni Artin Penik bir
məktubunda yazıb: “Patriarxxana və
Türkiyədəki bütün ermənilər naminə

–“1895-ci ilə qədər erməni-türk
əlaqələri yaxşı bir vəziyyətdə idi. Bu iki
cəmiyyət bir-biri ilə dostca dolanırdılar.
1895-ci ildə erməni komitəçilər erməniləri
türklərə qarşı təhrik etməyə başladılar və
erməni-türk əlaqələri birdən-birə tərsinə
döndü. Türk vəhşiliyi bir həqiqət olmayıb,
uydurulmuş siyasi bir hekayədir. Həqiqəti
olduğu kimi söyləmək lazımdırsa, Şərqdə
vəhşi olanlar müsəlmanlar deyil, əksinə,
müxtəlif hadisələri törədənlər şərqli
ermənilər idi. Onlar törətdikləri hadisələri
kimsəsiz müsəlmanlara yükləyirdilər.
Baş verən hadisələr erməni komitəçilərin
uydurduqları və icraya qoyduqları komediyadan başqa bir şey deyildir”.
Erməni komitəçilərlə bir amerikalının
söhbəti də bu baxımdan ibrətamizdir.
Amerikalı Hamlinin (İstanbuldakı ame-

“Daşnaksütyun” komitəsinin rəhbəri
O.Kaçaznuninin “Artıq “Daşnaksütyun”un
görəcəyi bir iş yoxdur” başlığı altında
Buxarest konfransına təqdim etdiyi
raportun bir bölümünə də nəzər salaq.
Bu raport 1914–1923-cü illər arasında
türk-erməni hadisələrinə və ermənilər
tərəfindən bütün dünyanın gündəminə
gətirilən uydurma “erməni soyqırımı”nın
baş verib-vermədiyinə dair əsas rəsmi
sənədlərdən biridir. O.Kaçaznuni çıxışında demişdir: “Könüllü dəstələrin qurulması lazım idimi?” – sualı bu gün, əlbəttə,
mənasızdır. Tarixi hadisələrin özünəxas
polad bir məntiqi vardır. 1914-cü ilin payızında erməni könüllü dəstələri quruldu
və türklərə qarşı fəaliyyətə başladı. Bu,
erməni xalqının 25 il boyunca bəslədiyi
psixoloji şəraitin təbii və qaçılmaz bir

nəticəsi idi. Bu psixologiya özünə bir
forma tapmalıydı və onu tapdı. Bu gün
(əgər məsuliyyət mövzusu gündəmə
gələrsə) kimin günahkar olduğunu
tədqiq də mənasızdır. Psikopos Mesrop,
A.Xatisov, doktor Zavriev, S.Arutyunov,
Dro və Andronik olmasaydılar, başqaları
tapılacaq və eyni şeyləri törədəcəkdilər.
Könüllü dəstələrin qurulması bir səhv
idisə, bu səhvin kökləri uzaq keçmişdə
axtarılacaqdır. Hələlik bunu təsbit etmək
lazımdır ki, biz bu könüllülər hərəkatına
aktiv olaraq qatıldıq və bu qatılma komitə
konqresinin qərarına baxmayaraq həyata
keçirildi”.
O.Kaçaznuni daha sonra etiraf
etmişdir ki, 1914-cü ilin qışı və 1915-ci
ilin ilk ayları, “Daşnaksütyun” da daxil
olmaqla, Rusiya erməniləri üçün bir
həyəcanlanma və ümid dövrü idi:
“Biz qeydsiz–şərtsiz Rusiyaya
yönələn vəziyyətdə idik. Hər hansı bir
zəfərin olmamasına baxmayaraq, biz
zəfər havasına qapılmışdıq, sədaqətimiz,
çalışmalarımız və yardımlaşmalarımız qarşılığında Çar hökumətinin
Ermənistanın müstəqilliyini bizə hədiyyə
edəcəyinə əmindik. Ağlımız dumanlanmışdı. Biz öz istəklərimizi başqalarına
mal edərək, məsuliyyətsiz insanların
boş sözlərinə böyük əhəmiyyət verib
özümüzə etdiyimiz hipnozun təsiri ilə
həqiqətləri anlaya bilmədik, xəyallara
qapıldıq.
Biz siyasi bir komitə olaraq
məsələmizin rusları maraqlandırmadığını və onların lazım olduqda
bizim cəsədlərimizi tapdalayaraq
keçib gedəcəklərini unutmuşduq.
Bunu anlamadığımızı, bilmədiyimizi
söyləyə bilmərəm. Əlbəttə bilirdik, lakin
bəzən müharibənin ancaq “erməni
məsələsi”nə görə başladıldığını saflıqla
düşünürdük. Pis taledən şikayət etmək
və fəlakətlərimizin səbəblərini başqalarında axtarmaq acınacaqlı bir vəziyyətdir.
Bu, bizim milli psixologiyamızın bir
xüsusiyyətidir. “Daşnaksütyun” komitəsi
bundan qaça bilməyibdir. Rusların bizə

qarşı təhrikedici davranmalarında, sanki,
xüsusi bir təsəlli var idi. Sanki saf və
uzaqgörən olmadığımız bir qəhrəmanlıq
idi və nəticədə elə bir vəziyyətə düşdük
ki, istəyən hər kəs bizi asanlıqla aldatdı,
xəyanət etdi, kəsdi və başqalarının
kəsmələrinə imkan verdi”.
Fazil Qaraoğlu tədqiqatının davamında göstərir ki, 1923-cü ilin aprel
ayında “Daşnaksütyun” komitəsinin
Buxarestdə keçirilən konfransında
çıxış edən O.Kaçaznuninin erməni
millətinə mənsub olmasına baxmayaraq, konfransdakı çıxışı bu gün bütün
dünyada dillər əzbəri olan “erməni
soyqırımı”nın uydurma olduğunu
rəsmən ortaya qoyur.
– Yuxarıda qeyd etdiyimiz raportu
yazanın müharibədə döyüşən tərəflərdən
birinin başında və üstəlik, “soyqırımı”na
uğradığı iddia edilən tərəfin hökumətinin
baş naziri olduğu nəzərə alındıqda bu
qeyd etdiklərimiz daha ciddi əhəmiyyət
qazanır. “Soyqırımı”na uğradıqları iddia
edilən ermənilərin baş nazirləri baş
verən hadisələri bir müharibə olaraq
dəyərləndirir və ən önəmlisi, ermənilərin
imperialist güclərə alət olduqlarını ortaya
qoyur.
Beləliklə, “Daşnaksütyun” komitəsinin
lideri, Ermənistanın ilk baş naziri
O.Kaçaznuninin raportundan bu
nəticələr ortaya çıxır: ermənilər Osmanlı
dövlətinə xəyanət edib əvvəl ruslara,
daha sonra fransızlara və ingilislərə
qeyd-şərtsiz satılıblar; ermənilər
“dənizdən-dənizə Ermənistan” layihəsi
kimi bir arzuya qapılıb və bu istiqamətdə
təhrik ediliblər; “Daşnaksütyun” komitəsi
xaricində bir günahkar axtarılmamalıdır.
Ortaya belə bir sual çıxır: bu gün
“erməni soyqırımı” iddialarını müzakirə
edən və “erməni soyqırımı” haqqında
qərarlar verən ölkələr Ermənistanın ilk
baş nazirinə deyil, kimə güvənirlər? Heç
şübhəsiz, Ermənistanın ilk baş naziri,
erməni millətinin tarixində xüsusi bir yeri
olan “Daşnaksütyun” komitəsinin lideri
O.Kaçaznuninin raportu ermənilərin
böyük yalanını ifşa etmişdir!
Fikrimizcə, Ermənistanın ilk baş
naziri O.Kaçaznuninin “Daşnaksütyun”
komitəsinin Buxarestdə keçirdiyi konfransına təqdim etdiyi raportu müxtəlif dillərə
tərcümə olunaraq dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmalıdır. Qoy açıq-aşkar
həqiqətlərə göz yuman bəzi dairələr
“erməni soyqırımı” və ya “ermənilərə qarşı törədilən qətliamlar”ın tarixi həqiqətlərə
nə qədər uyğun olduğunu Ermənistanın
ilk baş nazirindən öyrənsinlər!

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Qorunaq, xəstəlikdən uzaq olaq!
Rusiyada “Omicron”un alt variantları olan “Kentavr”
və “Nindza” ştammları bir həftədə koronavirusa
yoluxmanı 50 faiz artırıb. Rusiya mətbuatının yaydığı
xəbərlərə görə, ötən sutkada virusa yoluxaraq
xəstəxanaya aparılanların sayı 119 faiz çoxalıb. B
 A.4-ün
alt variantı “Nindza”, BA.2-nin alt variantı “Kentavr”
o qədər sürətlə yayılır ki, tibb işçiləri və pasiyentlərə
yenidən maskaya qayıtmaq tövsiyə edilib.

Rusiyanın Səhiyyə naziri deyib:
“Koronavirus heç yerə getməyib.
Ruslar “Omicron”un adi qrip kimi
keçəcəyini güman edib, özlərində
yoluxmanın bəzi əlamətlərini hiss
edəndə, hətta, xəstələnəndə test
belə vermədilər. İndi isə yenidən
aktiv diaqnostika bərpa olunub.
Test yoxlamasından keçmək
mütləqdir, yoxsa yaxınlarınızı
təhlükəyə ata bilərsiniz”.
Qeyd edək ki, statistik
məlumatlara görə, Rusiyada ötən
ay 44 min insan xəstələnmişdi, bu
ay isə yoluxanlar 48 faiz artıb. Hər
həftə ötən həftədən daha 50 faiz
çox xəstə aşkarlanır. Buna görə
də maska və əlcəklərə qayıtmaq
mütləq lazım olacaq.
Yeri gəlmişkən, hazırda Çində
vəziyyətin gərginləşdiyi barədə
rəsmi xəbər yayılıb. COVID–19
virusuna insanlar arasında
ilk yoluxmaların aşkarlandığı
Hubey vilayətinin paytaxtı Uhan
şəhərində yenidən karantin elan

olunub. Şəhərdə simptomları
olmayan 4 virus daşıyıcısı aşkar
edilib. Səlahiyyətlilər virusun
dörd asimptomatik daşıyıcısını
müəyyənləşdirib və Uhan
şəhərətrafı bölgələrinin bir milyona
yaxın sakininə karantin tələblərinə
əməl etmək və üç gün ərzində
evdən bayıra çıxmamaq qadağası
qoyulub.
Koronavirusa yoluxmalarla
bağlı yeni yayılan məlumata görə,
iki gün əvvəl Çinin XİN rəhbəri
ilə görüşən və iyunun 30-da and
içən Filippin prezidenti Ferdinand
Markosun (Kiçik) koronavirus testi
müsbət çıxıb. Bu barədə Filippin
Prezidenti yanında ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsinin rəhbəri
Triksi Kruz – Anxeles brifinq
zamanı məlumat verib. O deyib:
“Prezidentin koronavirus anticisim
testi müsbət çıxıb. Hazırda onun
bir az qızdırması var, amma
özünü normal hiss edir, ümumi
vəziyyəti yaxşıdır. Onunla yaxın

təmasda olan hər kəs bu barədə
məlumatlandırılıb”.
Kruz – Anxeles qeyd edib
ki, prezident Amerika Birləşmiş
Ştatlarının müstəqilliyinin 246-cı
ildönümü ilə bağlı tədbirin
keçiriləcəyi Filippindəki ABŞ
səfirliyinə getməyəcək. Filippinin
Səhiyyə nazirinin müavini
Maria Rosario Vergeyr bildirib
ki, Filippin lideri yeddi günlük
karantinin sonunda və simptomları
azaldıqdan sonra üz-üzə görüşlərə
davam edəcək.
Birminqem universitetinin
alimləri koviddən sonra qalıcı
fəsadların davam etdiyi postkovid
– uzun kovid sindromunun yeniyeni əlamətlərini açıqlayıblar. Bu
sindromun siyahısı daha da uzanır.
Qeyd edilib ki, daha çox gənclərdə
rast gəlinən kovid fəsadlarına
daha üç əlamət əlavə edilib.
Siyahıya halsızlıq, yəni iş görərkən
tez yorulma, başda duman,
saçların tökülməsi, depressiya,
cinsi həvəsin azalması daxildir.
Onlar kovid keçirmiş yarım milyon
insanın elektron tibbi məlumatlarını
incələyiblər. Nəticədə şikayət
edilən və çox rast gəlinən təkrari
62 simptomun siyahısı hazırlanıb.
Bu simptomlar koviddən
sonrakı 3 – 6 ay ərzində də
davam edib. Pasiyentlərdə
yaddaşda kəsintilər, apraksiya

– məqsədli hərəkət və işin
pozulması, ayaqlarda şişkinlik,
hallüsinasiyalar, bağırsaq
pozulması, qoxu pozulması, dad
hissiyatının azalması, mütəmadi
qızdırmanın qalxması, erektil
disfunksiya və s. müşahidə
olunub. Əlamətlər daha çox 18 –
30 yaşlı insanlarda, bütün yaşlarda
qadınlarda, kök insanlarda, siqaret
çəkənlərdə rast gəlinir.
Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının baş direktoru Tedros
Adhanom Qebreyesus brifinqdə
çıxış edərkən indiyədək tətbiq
edilən vaksinlərin yoluxmaları
azaltmadığını vurğulayıb. Buna
görə də hökumətlərin və özəl
sektorun təkcə xəstəliyin gedişatını
yüngülləşdirən deyil, həm də
infeksiyanın özünün qarşısını alan
yeni peyvəndlərin hazırlanmasında
əməkdaşlıq etməyə və sərmayə
qoymağa çağırıb. ÜST rəhbəri,
həmçinin bütün ölkələrə çağırış
edib ki, peyvəndləməyə əlavə
olaraq, qiymətləndirmə aparılsın
və virusun ötürülməsinin gələcək
dalğalarına hazırlıq məqsədilə
cavab planları yenilənsin.
Kubanın Genetik Mühəndislik
və Biotexnologiya Mərkəzində
SARS – CoV – 2 virusunun
“Omicron” ştammına qarşı
yeni vaksin işlənib hazırlanıb.
Heyvanlar üzərində aparılmış

tədqiqatlar yüksək səviyyədə
immunogenlik nümayiş etdirir.
Bu barədə mərkəzin “Twitter”
səhifəsində məlumat verilib.
Bildirilir ki, peyvəndin işlənib
hazırlanmasına ötən ilin sonunda
başlanılıb.
Bundan əvvəl Kuba
koronavirusa qarşı ən azı iki
peyvənd işləyib hazırlayıb, hazırda
vaksinlərin istehsalçıları onların
beynəlxalq səviyyədə tanınması
məsələsinə dair ÜST ilə danışıqlar
aparırlar. Abdala və Soberana 02
preparatlarının klinik sınaqlarda
effektivliyi müvafiq olaraq 92,28
faiz və 91,2 faiz təşkil edib.
Xatırladaq ki, ölkəmizdə
koronavirusa qarşı vaksinasiya
davam edir. Avqustun 9-da
Azərbaycanda COVID–19
infeksiyası əleyhinə 1688
doza vaksin vurulub. Operativ
qərargahın yaydığı məlumata
görə gün ərzində birinci doza üzrə
vurulan vaksinlərin sayı 280, ikinci
doza vaksinlərin sayı 94, üç və
daha çox doza vaksinlərin sayı
1129 olub. 185 nəfər “buster” doza
vaksin alıb.
Azərbaycanda bu günə qədər
vurulan vaksin dozalarının ümumi
sayı 13 milyon 830 min 718, birinci
mərhələ üzrə vurulan peyvənd
dozalarının ümumi sayı 5 milyon
368 min 796, ikinci mərhələ üzrə

4 milyon 858 min 957, üç və daha
çox doza vaksinlərin sayı 3 milyon
346 min 862, pozitiv nəticədən
sonra “buster” doza vaksinlərin
sayı 256 min 103- dür.
Yoluxmalarla bağlı statisti
kaya görə, avqustun 13-də
Azərbaycanda koronavirus
infeksiyasına 420 yoluxma faktı
qeydə alınıb, 453 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb. Operativ
qərargahdan verilən məlumata
görə, avqustun 13-dək ölkədə
ümumilikdə 804 min 585 nəfərin
koronavirus infeksiyasına
yoluxması faktı müəyyən edilib,
onlardan 791 min 656 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 9 min
773 nəfər vəfat edib. Hazırda
səhiyyə müəssisələrində aktiv
xəstə sayı 3 min 156 nəfərdir.
Ayın 13-də yeni yoluxma hallarının

müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar
3 min 303, ümumilikdə 7 milyon 91
min 597 test icra olunub.
Vətəndaşlarımızda son
ştammlara yoluxanların xəstəliyi
yüngül keçirməsi, ağırlaşmanın
olmaması kimi faktlar arxayınlıq
yaratmamalıdır. Əvvəla,
yoluxmaların sayı artır. İkincisi
də, insan orqanizmi fərdi və
fərqlidir. Virus hər orqanizmdə
eyni fəsad yaratmır. Bu, insanın
immun sisteminin möhkəmliyinə
bağlı olan məsələdir. Ən yaxşısı,
yoluxmamaq, yaxınları təhlükəyə
atmamaq üçün isə mütəxəssislərin
söylədikləri qaydalara, adi gigiyenik
tələblərə əməl etmək tövsiyə edilir.
Qorunaq, sağlam qalaq!

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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ABŞ və Türkiyə liderləri
sentyabrda görüşə bilərlər
Türkiyə

Səsdən sürətli PUA hazırlanacaq
Türkiyənin “Baykar Makina” şirkəti
Ukraynada “Bayraktar Kızılelma” adlı
yeni reaktiv səsdən
sürətli pilotsuz uçuş
aparatı (PUA) istehsal etməyi planlaşdırır. Bunu şirkətin baş
direktoru Haluk Bayraktar açıqlayıb. Onun sözlərinə görə,
artıq zavodun tikintisinə başlanılıb: “Ukrayna ilə həyata
keçirəcəyimiz layihələrə dair uzunmüddətli planlarımız var.
“Baykar” şirkəti Ukraynada fabrik, tədqiqat mərkəzi və qabaqcıl istehsal mərkəzi tikməyə başlayıb. Beləliklə, burada
bütün sistemləri istehsal etmək istəyirik”.
Məlumatı “Haber Global” yayıb.

Ukrayna
Hərbi vəziyyət və səfərbərlik uzadılır
Ukrayna Prezidenti
Volodimir Zelenski
ölkədə hərbi vəziyyətin
və səfərbərliyin daha
90 gün uzadılmasını
təklif edib. Bildirilir ki,
Ali Radaya təqdim olunan qanun layihələrinə
əsasən, ölkədə
hərbi vəziyyətin avqustun 23-ü saat 05:30-dan 90 gün
müddətinə uzadılması təklif olunur. Ümumi səfərbərlik eyni
müddətə uzadılacaq. Qeyd edilir ki, təqdim olunan qanun
layihəsi Ali Rada tərəfindən təsdiqlənərsə, hərbi vəziyyət
və səfərbərlik ən azı 2022-ci il noyabrın 21-dək qüvvədə
olacaq.
Məlumatı UNİAN yayıb.

ABŞ
Mənzillərin qiyməti artıb
Cari ilin ikinci rübündə ABŞ-da
mənzillərin orta qiyməti
14,2 faiz artaraq 413,5
min dollar təşkil edib.
Qiymət artımı əsasən,
iri aqlomerasiyalarda
yerləşən şəhərlərdə
qeydə alınıb. Bu barədə
ABŞ-ın Milli Rieltorlar Assosiasiyası hesabat yayıb.
Assosiyasının baş iqtisadçısı Lourens Yun deyib: “Ev
qiymətlərindəki artım, xüsusilə aşağı və orta gəlirli amerikalılar üçün əmək haqqı artımı sürətini xeyli üstələyib”.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Serbiya
Ordu modernləşdirilir
Serbiya ötən il
silah-sursat alqısatqısı üzrə 31
ölkə ilə 1 milyard
318 milyard dollar
dəyərində 287 saziş
müqavilə bağlayıb. Müqavilədə
Rusiyadan 4 ədəd
“Mi-35M” döyüş
helikopteri, 3 ədəd “Mi-17V-5” helikopteri, 2 ədəd “PancirS1M” zenit müdafiə sisteminin batareyası və digər hərbi
inventarların alınması təmin olunub. Həmçinin hava
hücumundan müdafiə bölmələri üçün Fransadan “GM400”,
“GM200” və “GM60” radarları alınacaq. Bundan başqa,
“Airbus” şirkətindən on ədəd çoxməqsədli “H145M” helikopteri sifariş edilib.
Xəbəri “Defency News” verib.

Böyük Britaniya
Arktika və Alp buzlaqları sürətlə əriyir
Böyük Britaniyanın
“Nature” elmi jurnalında dərc edimiş geniş
məqalədə qeyd edilir ki,
Arktikada və Alp dağlarında buzlaqlar sürətlə
əriyir. Hətta alimlər
bildirirlər ki, Arktikada
temperatur son 40 ildə
dünyanın qalan hissəsi ilə müqayisədə, demək olar ki, dörd
dəfə daha sürətlə əriməyə başlayıb. Son 120 ildə Alp dağlarında isə orta temperatur 2 dərəcə yüksəlib. Buzlaqların
əriməsi səbəbindən İtaliya, Fransa və İsveçrə kimi ölkələr
yay xizək kurortlarını bağlamaq məcburiyyətində qalıblar.
Məlumatı “Euronews” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

İspaniyada faciə
İspaniyada festival keçirilərkən güclü külək səhnəni
uçurub. Hadisə nəticəsində bir nəfər həlak olub, 20 nəfər
xəsarət alıb.
Hadisə ölkənin Valensiya şəhərində baş verib. Güclü külək səhnənin bir hissəsini, bir neçə konstruksiyanı,
baş girişdəki böyük plakatı aşırıb. Səhnədə olan şəxslərin
əksəriyyəti zala yıxılıb.
Tamaşaçılar təcili evakuasiya edilib. Festival dayandırılıb.
Tədbirdə 320 min nəfər iştirak edirmiş.

ABŞ Prezidenti Cozef Bayden ilə Türkiyə lideri
Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında görüş ola bilər.
“Sabah” nəşri yazır ki, liderlər sentyabrda NyuYorkda BMT Baş Assambleyasının toplantısı
çərçivəsində görüşə bilərlər.
İki ölkə liderinin Vaşinqtonun Ankaraya “F-16”
qırıcı təyyarələri satması sahəsində yaranan
problemləri müzakirə edəcəyi
gözlənilir.
Nəşrin məlumatına görə,
Türkiyə bu prosesin uzanmasını istəmir. Ona görə
də məsələni ABŞ Müdafiə
Nazirliyi (Pentaqon) ilə həll
edərək "F-16"ların satışına
icazə verəcək sazişin tez bir
zamanda ABŞ Konqresində

müzakirəyə çıxarılmasına
çalışır. Beləliklə, Konqres bir
müddət sonra "F-16" satışını
təsdiqləyə bilər.
Nəşr yazıb ki, Türkiyə
müdafiə sənayesi şirkətlərinin
imkanlarının, ixraclarının
artırılması yeni və milli
müdafiə sənayesinin inkişafına töhfə verəcək. Ödəmələr
zamanı yarana biləcək mənfi
təsirlərin qarşısını almaq
məqsədilə əsas şirkət olan
OFFSET ilə razılaşmalar

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
imzalanacaq. Beləliklə,
“qazan-qazan” prinsipi
həyata keçiriləcək. Çünki bu
razılıq əsasında qarşı tərəf
də Türkiyədən bəzi istehsal
məhsulları almalı olacaq.
Xatırladaq ki, iyunda
keçirilmiş NATO sammiti
çərçivəsində R.T.Ərdoğan
və C.Bayden arasında görüş
olub. Danışıqlar zamanı ABŞ
lideri həmkarına “F-16” ilə

Türkiyə ilə Pakistan arasında
yeni ticarət sazişi imzalanıb
Türkiyə–Pakistan
dövlətləri və xalqları
arasında dostluq əlaqələri
davamlı olaraq inkişaf edir.
Türkiyənin Ticarət naziri
Mehmet Muş Pakistana
son səfəri çərçivəsində bu
ölkənin dövlət və hökumət
rəsmiləri ilə bir sıra
mühüm görüşlər keçirib.
Bu barədə “Anadolu”
agentliyi məlumat yayıb.
Türkiyənin Ticarət naziri
Mehmet Muş dünən pakistanlı həmkarı Seyid Navid
Kamar ilə birlikdə iki ölkə
arsında yeni ticarət sazişinə
imza atıb. Sənədin imzalanması mərasimi Pakistanın
baş nazirinin İslamabaddakı
iqamətgahında baş tutub.
Pakistan Baş naziri Şahbaz Şərif sazişin imzalanma

mərasimindən sonra Türkiyə
ilə əməkdaşlığın əhəmiyyətini
ifadə edib. O, iki ölkə xalqları
arasında sıx tarixi əlaqələrin
olduğunu xatırladıb.
Xatırladaq ki, Türkiyə
ilə Pakistan arasında bütün
sahələrdə, o cümlədən hərbi

sahədə sıx əlaqələr qurulub.
Rəsmi Ankara və İslamabad
beynəlxalq qurumlarda da
daim bir-birini dəstəkləyirlər.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

bağlı sazişin Konqresdən
keçməsi üçün müəyyən
səylər göstərəcəyinə söz
verib. Söhbət 40 yeni
“F-16 Block 70” qırıcısından və Türkiyənin mövcud hərbi təyyarələrinin
təkmilləşdirilməsi üçün 80-ə
yaxın təyyarədən gedir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

Fransa və Britaniyanın “Rolls-Royce”, “Safran Power Units” və
MBDA şirkətləri birlikdə yeni nəsil qanadlı raketlər hazırlayacaq. BBC
agentliyi yazır ki, raketlərin hazırlanması üçün şirkətlər arasında
müqavilə imzalanıb.

Fransa və Britaniya şirkətləri birlikdə
yeni nəsil qanadlı raketlər hazırlayacaq
Şirkətlər on ildən əvvəl başa çatdırılması gözlənilən səsdən aşağı sürətlə hərəkət
edən, aşağı radara görünmə sahəsinə malik
raket üzərində işləyəcəklər. Raketlər İngiltərə
və Fransa hökumətlərinin tələblərinə cavab
verəcək.
Gələcək Qanadlı/Gəmi Əleyhinə Raket (FC/ASW) layihəsi Böyük Britaniya
tərəfindən istifadə edilən “Harpoon” və
Fransanın “Exocet” raketlərini əvəz etmək
üçün başladılıb.
Xatırladaq ki, son illər dünyada silah
istehsalı və satışı sürətlənib. Ekspertlər bunu
planetimizin bir çox qaynar nöqtəsində silahlı
münaqişələrin baş verməsi ilə izah edirlər.
Təəssüf doğuran hal həm də budur ki, qarşı-

dakı illər ərzində dünya ölkələrində silahlanmanın tempinin kəskin artacağı gözlənilir.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19-a 420 yoluxma
faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına 420 yoluxma faktı qeydə
alınıb, 453 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

1200-dən çox
miqrant həlak olub

Cari ilin birinci yarısında Aralıq dənizində 1200
nəfərdən çox miqrant həlak olub. “Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata görə, bunu BMT-nin Qaçqınlar
üzrə Ali Komissarlığı (UNHCR) açıqlayıb.
Bundan əlavə, avqustun 10-da Yunanıstanın Rodos
adasının cənubunda miqrantları daşıyan qayığın qəzaya
uğraması nəticəsində onlarla insan itkin düşüb. 15 metr
uzunluğunda qayıqdakı insanlardan 34 nəfəri xilas etmək
mümkün olub.
Bildirilir ki, Aralıq dənizi marşrutu beynəlxalq miqrasiya
marşrutları içərisində ən təhlükəlisi hesab edilir. Şimali Afrikada çox zaman açıq dəniz üçün yararsız qayıqlarla Avropa
istiqamətinə üz tutan miqrantların bir hissəsi həlak olur və ya
itkin düşür. Hazırda Ukraynadakı hərbi vəziyyət nəticəsində
“ənənəvi“ miqrasiya marşrutunu medianın diqqətindən
kənara çıxarsa da, Aralıq hövzəsi ölkələri problemi daim
diqqətdə saxlamağa çalışırlar.
Qeyd edək ki, rəsmi məlumatlara görə, ötən il Aralıq
dənizini keçməyə çalışan 3007 miqrant həlak olub.

Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, indiyədək ölkədə ümumilikdə 804 min
585 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı
müəyyən edilib, onlardan 791 min 656 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 9773 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı
3156 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi
ilə əlaqədar 3303, bu günə qədər isə ümumilikdə 7 milyon
91 min 597 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
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əftəsonu dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
belə oldu: Londonun “İCE” (“ Inter Continental
Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə,
“Brent” markalı neftin qiyməti 0,21 faiz azalaraq bir
bareli 98,50 dollar olub.
“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 2,1 faiz azalaraq bir bareli 92,09,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,6 faiz
azalaraq bir bareli 98,19 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edəcək. Çünki dünyada baş verən
qlobal geosiyasi vəziyyət neftə olan tələbatı artırır.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Avqustun 14-də
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında
günəşli olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi
əsəcək. Gecə 24-28°, gündüz 34-37°, bəzi
yerlərdə 39°, Bakıda gecə 25-27° isti, gündüz
37-39° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm
civə sütunu, nisbi rütubət 40-50 faiz olacaq.
Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun
temperaturu: Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt,
Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba)
27-28° isti,Cənub çimərliklərində: (Türkan,
Hövsan, Sahil, Şıx) 28-29° isti olacaq.
ÂÂNaxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında

Həftəsonu neftin qiyməti

yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 20-25°, gündüz 35-39°, bəzi yerlərdə
41° isti olacaq.
ÂÂXankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 13-18°, gündüz 2227° isti olacaq.
ÂÂŞərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 13-18°, gündüz 22-27° isti
olacaq.
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 20-25°, gündüz 3540° isti olacaq.
ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,

Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 18-23°, gündüz
32-37°, dağlarda gecə 15-20°, gündüz 26-31°
isti olacaq.
ÂÂMingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 21-26°, gündüz 35-39°, bəzi yerlərdə
41° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında yağmursuz keçəcək.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 19-24°, gündüz
32-37°, dağlarda gecə 18-20°, gündüz 26-31°
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

Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aparat rəhbəri
Rafail Quliyevə bacısı
İRADƏ QULIYEVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
AMEA-nın akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq
İnstitutunun baş direktoru, akademik Gövhər Baxşəliyeva
və institutun kollektivi institutun əməkdaşı Adil Rəhimova
anası
GÜLXAR XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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