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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
Prezident İlham Əliyev Panamanın Azərbaycanda
yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
Avqustun 5-də ABŞ dövlət katibi Antoni Blinken Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

Telefon söhbəti zamanı ABŞ dövlət katibi
bölgədə yaranmış gərginliklə bağlı narahatlığını bildirib.
Yaranmış gərginliyə görə bütün
məsuliyyətin rəsmi İrəvanın üzərinə düşdüyünü bildirən Prezident İlham Əliyev qeyd
edib ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin
müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki
qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri
tərəfindən hərbi təxribat törədilib və nəticədə
Azərbaycanın hərbi qulluqçusu həlak olub.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan tərəfinin
bu hərbi təxribatın qarşısını almaq üçün
zəruri cavab tədbirlərini həyata keçirdiyini
vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı bildirib ki,
Azərbaycan tərəfi 2020-ci il 10 noyabr tarixli
üçtərəfli Bəyanatın müddəalarına uyğun

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 6-da Panama Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunan
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Mariela del Karmen Sagel
Rosasın etimadnaməsini qəbul edib. Səfir Mariela del Karmen
Sagel Rosas etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim
etdi. Dövlətimizin başçısı səfirlə söhbət etdi.
Prezident İlham Əliyev
ölkələrimiz arasında beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində, xüsusilə
Qoşulmama Hərəkatında yaxşı
əməkdaşlığın həyata keçirildiyini
bildirdi, Azərbaycanın bu təşkilata
sədrlik müddətinin uzadılmasının,
o cümlədən, COVID-19 ilə bağlı
ölkəmizin irəli sürdüyü təşəbbüslərin
Panama tərəfindən dəstəkləndiyinə
görə minnətdarlığını ifadə etdi.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın
sədr kimi Qoşulmama Hərəkatının
institusional inkişafı istiqamətində
səylər göstərdiyini bildirərək, bununla bağlı artıq iki mühüm tədbirin–
Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin Bakı konfransının və Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Sammitinin çox uğurla keçirildiyini vurğuladı
və bunun Hərəkatın fəaliyyətinə yeni
dinamika verdiyini dedi, bu baxımdan,
təşkilata üzv dövlətlərin dəstəyinin
rolunu qeyd etdi. Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanın təşkilata sədrlik
müddətinin uzadılması barədə üzv
dövlətlər tərəfindən yekdil qərarın

qəbul edilməsini ölkəmizə göstərilən
böyük dəstəyin və hörmətin ifadəsi
kimi dəyərləndirdi.
İkitərəfli münasibətlərə toxunan dövlətimizin başçısı iqtisadi
sahədə əməkdaşlıq imkanlarının
müəyyənləşdirilməsinin və biznes
dairələri arasında informasiya qıtlığının aradan qaldırılmasının zəruriliyini
bildirdi, yeni təyin olunan səfirin iki
ölkənin əlaqələrinin genişləndirilməsi
işinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə
etdi.
Xoş sözlərə görə minnətdarlığını
bildirən xanım Mariela del Karmen
Sagel Rosas qeyd etdi ki, Panama
ərazisinin kiçik olmasına baxmayaraq, böyük iqtisadi-ticari imkanlara
malikdir. Xanım Mariela del Karmen
Sagel Rosas, bu baxımdan, ölkəsinin
beynəlxalq hab olması imkanlarından
istifadə edilməsinin mümkünlüyünü
diqqətə çatdırdı. Səfir, eyni zamanda, ölkələrimiz arasında ticarət,
mədəniyyət və digər sahələrdə
əlaqələrimizin genişlənəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.

olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin və
qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin
ərazilərimizdən çıxarılması məsələsini
dəfələrlə gündəliyə gətirib. Amma Ermənistan
tərəfindən bu öhdəlik yerinə yetirilmir,
müxtəlif bəhanələr və ziddiyyətli bəyanatlar
səsləndirilir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan
tərəfindən Laçın dəhlizinə alternativ yolun
inşasının başa çatmaq üzrə olduğunu deyib
və vurğulayıb ki, bu yol hazır olandan sonra
üçtərəfli Bəyanatın müddəalarına uyğun olaraq Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin kontingenti həmin yola dislokasiya ediləcək.
Telefon söhbəti əsnasında ikitərəfli
münasibətlər və qarşılıqlı maraq doğuran
məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi 30 il ərzində Azərbaycana qarşı
apardığı işğalçılıq siyasəti ilə törətdiyi təxribatlarla, vandal, barbar əməllərlə
terrorçu dövlət olduğunu təsdiqləyib. Vətən müharibəsindən əvvəl və savaş
dövründə işğalçı ölkənin silahlı qüvvələri regionun ən böyük strateji layihəsi
olan Avropanın enerji təhlükəsizliyi sahəsində mühüm yer tutan Bakı–Tblisi–Ceyhan neft kəmərinin Yevlax rayonu ərazisindən keçən hissəsinə raket zərbələri endirməkdən, Mingəçevir Su Elektrik stansiyasını dağıtmağa
cəhd göstərməkdən belə çəkinməyib. Lakin ordumuzun qətiyyətli tədbirləri
nəticəsində həmin terror hərəkətlərinin qarşısı alınıb.

Sözdə sülhpərvər, əməldə
işğalçı və təxribatçı Ermənistan

AZƏRTAC

Azərbaycan Ordusu isə İkinci Qarabağ
savaşı dövründə müharibə qanunlarına əməl
edərək döyüşü ləyaqətlə apardı, dinc əhaliyə
qarşı silah işlətmədi. Silahlı qüvvələrimizin
əsas hədəfi ancaq düşmənin hərbi
birləşmələri, texnikaları və silah anbarları
oldu. Bu, bir daha bütün dünyaya xalqımızın
yüksək mənəvi keyfiyyətini, insanpərvərliyini,
əxlaqını göstərdi.
Azərbaycan Vətən müharibəsi
başa çatandan indiyədək sülh sazişinin
bağlanılması istiqamətində atdığı addımlar
zamanı da Ermənistanın bir sıra maneələri
ilə üzləşib. İstər İrəvanda, istərsə də
Qarabağda revanşist qüvvələr tərəfindən
Ermənistan–Azərbaycan sərhəd xəttində,
o cümlədən, işğaldan azad olunan
ərazilərimizdə silahlı təxribatlar törətməyə
saysız cəhdlər göstərilib. Şübhəsiz ki, əsas
məqsəd iki dövlət arasında illərlə davam
edən düşmənçiliyi daha da dərinləşdirmək,

sülh sazişinin imzalanması yönündə fəaliyyəti
məhdudlaşdırmaq, həmçinin məlum üçtərəfli
Bəyanatın müddəalarının icrasının qarşısını
almaq olub. İkinci Qarabağ müharibəsindən
sonra da məqsədini gizlətməyən erməni
revanşizmi ərazi iddialarından əl çəkməyib,
sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya
prosesinin başlanılmasını müxtəlif
bəhanələrlə əngəlləyib.
Bütün bunlar Ermənistanın mahiyyətinin
dəyişməz olduğundan, münaqişənin
dinc vasitələrlə tənzimlənməsinə maraq
göstərmədiyindən, işğalçılıq siyasətini
davam etdirməkdə israrlılığından xəbər verir.
Avqustun 3-də Laçın rayonu istiqamətində
Azərbaycan Ordu bölmələrinin mövqelərinin
erməni separatçıları tərəfindən intensiv
atəşə tutulması nəticəsində müddətli hərbi
xidmətdə olan əsgər Anar Kazımovun şəhid
olması da bunun bir daha təsdiqidir.

(ardı 3-cü səhifədə)

Jozep Borrel Serbiya və Kosovo
liderlərini Brüsselə dəvət edib

Türkiyə Prezidenti: Qarabağ Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri
daxilində yerləşən Azərbaycan ərazisidir
Buzdux dağında Azərbaycan
bayrağı dalğalanır
Buzdux dağı və ətrafındakı yüksəkliklər
Azərbaycan Ordusunun nəzarəti altına keçib. Bu
barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat verib.
Azərbaycan Ordusunun nəzarətinə keçən Buzdux
 ağında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı
d
qaldırılıb.

Azərbaycanlı qardaşlarımızın şəhid olmasına səbəb olan hücumu qınayırıq. Qarabağ
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində yerləşən Azərbaycan
ərazisidir. Azərbaycan təbii olaraq öz ərazisində hər hansı qeyri-qanuni silahlı
ünsürlərin olmasını istəmir. Üçtərəfli Bəyanatdan iki ilə yaxın vaxt keçir. Ermənistanın
orada əksini tapan öhdəliklərini tezliklə yerinə yetirməsi vacibdir.
Bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Soçi səfərindən geri dönərkən
jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə
hücumun qəbuledilməz olduğunu bildirən

Türkiyə Prezidenti deyib: “Ümid edirik ki, bu
hadisə ciddi və ətraflı araşdırılacaq və günahkarlar lazımi cəzalarını alacaqlar”.

AZƏRTAC

“Dəmir yumruq”dan
ibrət götürsəydilər...
(bax səhifə 3)

Avropa İttifaqının baş diplomatı Jozep Borrel Serbiya prezidenti Aleksandr
Vuçiçi və Kosovonun baş naziri Albina Kurtini avqustun 18-də danışıqlar aparmaq üçün Brüsselə dəvət etmişdir.
Jozep Borrel dəvətlə bağlı “Twitter”
səhifəsində yazıb: “Mən Serbiya prezidenti
Vuçiçi və Kosovonun baş naziri Kurtini
Priştina və Belqrad arasında irəliləyişə
nail olmaq yollarını müzakirə etmək üçün
avqustun 18-də Brüsselə dəvət edirəm”.
Qeyd edək ki, açıq qalan məsələlərin
müzakirəsi məqsədilə Vuçiç və Kurti
əvvəllər də Brüsselə dəvət olunublar.
Borrel bildirib ki, Belqrad və Priştina arasındakı gərginlik bilavasitə siyasi liderlərin
danışıqlar masası arxasına oturmaq
istəməmələrinin nəticəsidir.
İki ölkə arasında gərginliyin artması
üzündən iyulun 31-də Kosovo və
Metoxiyada vəziyyət kəskin pisləşmişdir.

Serbiya sənədləri ilə sərhədin keçilməsini
qadağan etmək məqsədilə Kosovo polisi
nəzarət-buraxılış məntəqəsini bağlamışdır.
Buna cavab olaraq Kosovonun şimalında
yaşayan serblər etiraz aksiyası keçirərək
magistral yolda barrikadalar qurmuşlar.
Gərginliyin qarşısını almaq üçün Kosovoda
NATO-nun mandatı altındakı beynəlxalq
təhlükəsizlik qüvvələri İbar çayı üzərindəki
körpünün yaxınlığına gətirilmişdir.
Beynəlxalq təzyiqin artması sayəsində
Priştina Serbiya sənədləri ilə sərhədin
keçilməsinə dair qadağanı sentyabrin 1-nə
qədər təxirə salmışdır.
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Prezident İlham Əliyev Ruandanın Azərbaycanda
yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
avqustun 6-da Ruanda Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin
olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fidelis Ntampaka
Mironkonun etimadnaməsini qəbul edib. Səfir Fidelis Ntampaka
Mironko etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi.
Dövlətimizin başçısı səfirlə söhbət etdi.
Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz
arasında həm ikitərəfli səviyyədə,
həm də beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində daha yaxın əlaqələrin
qurulmasının zəruriliyini qeyd
edərək, Azərbaycanla Ruandanın
BMT və Qoşulmama Hərəkatında
əməkdaşlığına toxundu. Dövlətimizin
başçısı Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrlik müddətinin
uzadılmasına verdiyi dəstəyə və
Ruandanın ölkəmizin sədr qismində
irəli sürdüyü təşəbbüsləri, xüsusilə
də COVID-19 ilə bağlı səylərini
dəstəklədiyinə görə minnətdarlığını
ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycanın bu istiqamətdə
səylərinin əsas məqsədi vaksinlərin
ədalətli bölüşdürülməsi və vaksin
millətçiliyinə qarşı mübarizə olmuşdur. İkitərəfli münasibətlərə gəldikdə,
əməkdaşlıq üçün yeni sahələrin

Ceyhun Bayramov ilə gürcüstanlı
həmkarı arasında telefon danışığı olub
Avqustun 6-da Xarici İşlər naziri
Ceyhun Bayramov ilə gürcüstanlı
həmkarı İliya Darçiaşvili arasında
telefon danışığı baş tutub.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Gürcüstan xarici işlər naziri İliya Darçiaşvili avqustun
4-də Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə
edilən hücumu qınayıb və Azərbaycan ilə
həmrəylik ifadə edib.
Nazir Ceyhun Bayramov dəstəyə görə
gürcü həmkarına təşəkkür edib. O, törədilən
təxribatın hərtərəfli araşdırılması və cavabdeh şəxslərin qanun qarşısında cavab
verməsinin vacibliyini vurğulayıb və bununla
bağlı Birləşmiş Krallığın aidiyyəti qurumları
tərəfindən müvafiq işin aparıldığını qeyd edib.

müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyini
qeyd edən dövlətimizin başçısı bu
baxımdan nümayəndə heyətlərinin
və biznes qruplarının qarşılıqlı səfərlərinin təşkil olunmasının
əhəmiyyətini vurğuladı.
Səfir Fidelis Ntampaka Mironko
Ruanda Respublikasının Prezidenti Pol Kaqamenin salamlarını
dövlətimizin başçısına çatdırdı, onun
Azərbaycana səfərini ehtiramla xatırladı.
Dövlətimizin başçısı salamlara
görə minnətdarlığını bildirdi, onun
da salamlarını Ruanda Prezidentinə
çatdırmağı xahiş etdi.
Səfir ölkələrimiz arasında
əlaqələrin genişləndirilməsi üçün
Azərbaycanın müvafiq strukturları
ilə bundan sonra da fəal təmasların
qurulacağına əminliyini bildirdi.

Diaspor Gənclərinin Yay Düşərgəsinin
iştirakçıları Qarabağın inkişaf
strategiyası barədə məlumatlandırılıb

AZƏRTAC

Diaspor Gənclərinin Şuşada keçirilən III Yay Düşərgəsi çərçivəsində
“Qarabağın inkişaf strategiyası” mövzusunda panel iclası keçirilib.

Anti-Azərbaycan ünsürlər
London təxribatı ilə
özlərini rüsvay etdilər
Azərbaycanın dinamik inkişafı, dünya birliyində mövqelərini
möhkəmləndirməsi dostları nə qədər sevindirsə də, düşmənlərimizi o qədər
pərişan edir. Bütün istiqamətlər üzrə ölkəmizin yüksəlişindən narahatlıq
keçirən müəyyən qüvvələrin anti-Azərbaycan aksiyaları müşahidə olunur.
Ermənistandakı revanşist qrupların fəallaşması, cəbhədəki təxribatlar da
məhz bu hərəkətlərin tərkib hissəsidir.
Bir daha xatırladım ki, bu təxribatlara
Azərbaycanın cavabı gecikmədi və düşmən
layiqincə cəzalandırıldı. Növbəti dəfə
dövlətimizin və ordumuzun qüdrəti bütün
dünyaya nümayiş etdirildi. Bundan lazımi dərs almayan bəzi qüvvələr tərəfindən
dövlətimiz növbəti dəfə ölkə xaricində hədəfə
alındı. Londonda Azərbaycan səfirliyinə
edilən hücum respublikamızın uğurlarını
qısqanclıqla qarşılayan qüvvələrin, əslində,
əsəb göstəricisi idi. Başqa sözlə, baş vermiş
hadisə müvafiq beynalxalq normaların ayaqlanması fonunda siyasi terror idi.
Yeri gəlmişkən, Vyana konvensiyasına
əsasən, səfirliklər təmsil etdikləri ölkələrin
ərazisi sayılır və səfirliyə olunan hücum
həm də o dövlətin suverenliyinə yönələn
müdaxilədir. Bu baxımdan Londonda baş
verənlərin hədəfi birbaşa Azərbaycan
dövləti idi.
Burada onu da qeyd edim ki, Londonda
səfirliyimizə hücum zamanı Azərbaycan
bayrağının da ayrıca olaraq hədəfə alınması
təsadüfi deyildi. Azərbaycan bayrağı dövlət
rəmzi olmaqla bərabər, həm də xalqımızın
ümummilli ideologiyasını özündə əks etdirən,
məfkurə və müqəddəslik məqamıdır. Qaragüruh bu ali dəyərə uzanmaqla xalqımızın
heysiyyatına toxunmaq niyyəti güdüb.
Anti-Azərbaycan zehniyyatı ilə hazırlanan
planların müəllifləri bir həqiqəti unudurlar
ki, bu gün ölkəmiz öz sərhədləri daxilində
istənilən müdaxilənin qarşısını almaq gücü
ilə yanaşı, xaricdə də suverenliyimizin
qorunmasını təmin edəcək diplomatik
məharətə və nüfuza malikdir. Elə bunun
nəticəsidir ki, İngiltərə hüquq-mühafizə
orqanları basqıya dərhal müdaxilə etmiş,
siyasi terror törədənlər həbs edilmişlər. Eyni
zamanda, bir çox dövlətlər və beynəlxalq
təşkilatlar baş vermiş hadisəni qətiyyətlə

Azərbaycan Aİ-nin regionda
ən etibarlı tərəfdaşıdır
2020-ci ilin payızında müzəffər Ali Baş
Komandan, Prezident İlham Əliyevin yüksək
qətiyyəti, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun
qəhrəman əsgər və zabitlərinin qeyri-adi
fədakarlıqları və şücaətləri sayəsində 44 günlük
şanlı Vətən müharibəsində xalqımız yağı
düşmən üzərində parlaq qələbə qazanaraq,
regionda tarixi ədaləti bərpa edibdir.

pisləyərək, Azərbaycanın yanında olduqlarını
bəyan etmişlər.
Ölkəmizin mövqeyinin geniş şəkildə
müdafiə olunması qlobal arenada gücümüzün göstəricisidir. Eyni zamanda, səfirliyimizə
hücumla bağlı ölkə ictimaiyyətinin sərt
mövqeyi də bir daha onu göstərdi ki,
respublikamızda dövlət və dövlətçilik
məsələlərində həmrəylik və milli birlik ən
yüksək səviyyədədir. Xüsusilə ölkəmizin
dini kəsiminin məhərrəmlik mərasimində
Azərbaycan bayrağını önə çəkməsi xalqımızın bayrağa və dövlətə sevgisinin
göstəricisidir.
London hadisəsi Azərbaycana qarşı
yönəlmiş addım olaraq qəzəb doğursa da,
dövlətimizin gücünü və qüdrətini bir daha hər
kəsə göstərdi. Dünya bir daha Azərbaycanın
öz lideri ilə sarsılmaz birliyinin və Prezident
İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yüksəliş
strategiyasının qarşısı alınmazlığının şahidi
oldu.
Anti-Azərbaycan ünsürlər London
təxribatı ilə özlərini rüsvay etdilər

Bununla da, Cənubi
Qafqaz regionunda yeni
reallıqlar yaranıbdır.
Regionda davamlı sülh
və sabitlik bərqərar olunsa, bundan bu ərasidə
yaşayan bütün xalqlar,
millətlər, o cümlədən
ermənilər fayda görə
bilərlər. Bunu bütün sivil
dünya başa düşür, bu
həqiqəti yeganə başa
düşmək istəməyən Ermənistandakı revanşist qüvvələrdir.
Fakt və reallıq budur ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixli Bəyanatın müddəalarına zidd olaraq, Ermənistan
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşmiş qoşunlarını
ərazilərimizdən çıxarmayıb. Ermənistan üzərinə düşən
öhdəlikləri yerinə yetirmir. Üstəlik, separatçı erməni ünsürləri
Qarabağda vaxtaşırı ağır təxribatlar törədirlər.
Məlum olduğu kimi, bu il avqustun 5-də Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon söhbəti zamanı
Şarl Mişel bu günlərdə regionda yaranmış gərginliklə bağlı
narahatlığını bildirib. O, Brüssel sülh gündəliyinə uyğun olaraq
Avropa İttifaqının regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin
olunması istiqamətində səylərini davam etdirəcəyini vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Ermənistan Rusiya
sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan
ərazisində növbəti dəfə hərbi təxribat törədib və nəticədə
hərbi qulluqçumuz həlak olub. Bu təxribatın qarşısının alındığını vurğulayan dövlətimizin başçısı baş vermiş gərginliyə
görə bütün məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə düşdüyünü
bildirib.
Azərbaycan ictimaiyyəti Prezidentimizin prinsipial və
ədalətli mövqeyini birmənalı olaraq dəstəkləyir. Ermənistan
silahlı qüvvələri və qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin
ünsürləri torpaqlarımızdan çıxarılmalıdır.
Bəli, Prezident İlham Əliyevin müdrik liderliyilə Azərbaycan
regionda sülh və tərəqqinin lokomotivi rolunda çıxış edir.
Təsadüfi deyildir ki, telefon söhbəti zamanı Azərbaycan və
Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı
məsələlər barədə müzakirələr aparılıb.

Rəşad MAHMUDOV,
Milli Məclisin deputatı

Tahir RZAYEV,
Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, komitə sədrinin
müavini Elşad Əliyevin moderatorluğu ilə
aparılan panel iclasında Qarabağ iqtisadi
rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna olmaqla)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov, Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan
Zəngilan rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Vahid Hacıyev, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Məftun
Abbasov, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müavini Samir Hümbətov, Mədəniyyət Nazirliyi
yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və
Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin mədəni irsin
qorunması şöbəsinin müdiri Ruslan Ənvərli,
İqtisadiyyat Nazirliyinin Ərazilərin bərpası və
inkişafı şöbəsinin müdir müavini Vüsal Qarayev, Azərbaycan Turizm Bürosunun Turizm
məhsulunun inkişafı şöbəsinin rəhbəri Şərifə
Həsənova çıxış ediblər.
Düşərgə iştirakçılarına Qarabağ və
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında həyata
keçirilən yenidənqurma, bərpa-tikinti işləri,
açılacaq iş yerləri, turizm potensialı, tariximədəni irsin qorunması və “Böyük qayıdış”
layihəsi ilə əlaqədar planlar barədə ətraflı
məlumat verilib.
Emin Hüseynov bildirib ki, Qarabağ
iqtisadi rayonunda 2040-cı ilə qədərki üç
mərhələdən ibarət olan bərpa planının ilk
mərhələsinin 2026-cı ildə yekunlaşdırılması
nəzərdə tutulub. Birinci mərhələyə Ağdam,
Füzuli şəhər mərkəzlərinin, Hadrut, Suqovuşan qəsəbələrinin və 32 kəndin bərpa
prosesi daxildir. O, Hadrut və Suqovuşan
qəsəbələrinin, Talış və Tuğ kəndlərinin vacib
turizm məntəqələrinə çevrilməsinin planlaşdırıldığını vurğulayaraq, Qarabağ iqtisadi
rayonunda müxtəlif sahələr üzrə yaradılacaq
iş yerlərinin statistikasını təqdim edib.
Vahid Hacıyev qeyd edib ki, Zəngilan
şəhərinin özünəməxsus simasını formalaşdırmaqdan ötrü baş planda tarixi abidələrin,
ətraf mühitin qorunması nəzərdə tutulub və
müasir yanaşmalar tətbiq edilib. Zəngilan
şəhəri kiçik mərtəbəli binalardan və fərdi
yaşayış evlərindən ibarət olacaq. İşğal
illərində Zəngilanın ekosisteminə vurulan
zərəri aradan qaldırmaq məqsədilə rayon
ərazisində indiyədək 2000 çinar ağacı və
1000 kiloqrama yaxın palıd toxumu əkilib. Minalardan təmizlənmiş Ağalı kəndinin yerində
“ağıllı kənd” konsepsiyasına uyğun olaraq
yeni və müasir qəsəbənin salındığını xatırladan xüsusi nümayəndə əlavə edib ki, bu
yaşayış məskənində 200 ev, uşaq bağçası,
məktəb və bir neçə inzibati binanın inşası
başa çatdırılıb, 150 evin, iki və üçmərtəbəli
binaların tikintisi davam etdirilir. Artıq 41
ailənin 201 üzvünə evlərin açarlarının təqdim
edildiyi, qəsəbədə məşğulluq probleminin olmadığı, sakinlərin əksəriyyətinin işlə
təmin olunduğu vurğulanıb. Dayanıqlı kənd
təsərrüfatının, turizm potensialının inkişafı
üçün əlverişli mühitin olduğu, yerli və xarici
sərmayənin yatırılması nəticəsində müxtəlif
layihələrin artıq həyata keçirilməyə başladığı

bildirilib. Zəngəzur dəhlizinin bir parçası olan
və əlverişli coğrafi mövqeyə malik Zəngilanın
bölgədə mühüm logistika məkanına
çevriləcəyinə diqqət cəlb edilib.
Sonra Zəngilanın işğaldan əvvəlki və
sonrakı vəziyyətini əks etdirən videoçarx
nümayiş etdirilib.
Məftun Abbasov deyib ki, düşərgə iştirakçıları Şuşada gəzintilər zamanı özləri işğal
nəticəsində şəhərə vurulmuş zərərin canlı
şahidi olublar. Müharibədən sonra cəmi 7
ay ərzində Zəfər yolunun çəkilməsi ilə Şuşa
şəhərinin logistik problemlərinə son qoyulduğu, hazırda mədəniyyət paytaxtımıza ikinci
yolun çəkilməsi ilə əlaqədar işlərin aparıldığı,
6 zolaqlı həmin yol təhvil verildikdən sonra
Füzuli rayonundan Şuşaya 30-40 dəqiqəyə
çatmağın mümkün olacağı bildirilib. Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən
layihələr əsasında bir sıra tarixi və mədəni
abidələrin artıq bərpa edildiyi, hazırda bu
işin davam etdirildiyi və qısa müddət ərzində
yekunlaşacağı vurğulanıb. Şuşanın baş planının Böyük Britaniyanın “Chapman Taylor”
şirkəti tərəfindən hazırladığını xatırladan
M.Abbasov bildirib ki, plana əsasən, şəhərdə
yaşayış binalarının, yaşıl dəhlizlərin inşa
edilməsi, şəhər mərkəzinin, qorunub saxlanılacaq tarixi bina və abidələrin yerləri öz əksini
tapıb.
Düşərgə iştirakçılarını Şuşa şəhərində
görməkdən məmnunluğunu bildirən Samir
Hümmətov söyləyib ki, hazırda KOBİAnın əsas hədəfi işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə məşğulluğun təmin olunması
və sahibkarlığın inkişaf edilməsidir.
Ruslan Ənvərli bildirib ki, bölgədəki tarixi,
dini və mədəni abidələrin durumu və dünya standartlarına uyğun bərpası ilə bağlı
təlimat hazırlanıb. Dünyada tanıdılması və
təbliğ olunması məqsədilə həmin abidələrin
UNESCO-nun mədəni irs siyahısına salınması istiqamətində iş aparılır: “Şuşada 210 tarixi
və mədəniyyət abidəsi var. Onun təxminən
140-ı qoruq, digərləri isə qoruq kənarı
ərazilərə düşür. Düşünürük ki, qısa müddət
ərzində işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın, o cümlədən Şuşanın mədəni simasını
özünə qaytaracağıq, növbəti səfərlərinizdə
hər günün və hər anın daha fərqli olacağını özünüz hiss edəcəksiniz. Mədəni-tarixi
abidələrin bərpası üzrə peşəkar mütəxəssis
olan diaspor nümayəndələrimiz öz layihələri
ilə Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət edə
bilərlər.”.
Dövlətimizin turizm siyasəti barədə ətraflı
məlumat verən Şərifə Həsənova bildirib ki,
son 2 il ərzində işğaldan azad edilmiş Qarabağın turizm dəhlizi kimi tanıdılmasına start
verilib. Keçən aydan başlayaraq isə bütün
beynəlxalq sərgilərdə Qarabağ istiqamətində
turizm marşrutunun mümkünlüyünə dair
stendlər təqdim edilir.
Vüsal Qarayev bildirib ki, azad edilmiş
ərazilərin bərpası üzrə əsas prioritetlər
idarəetmə və təhlükəsizlik, infrastruktur
layihələrinin həyata keçirilməsi, iqtisadi
fəallığın təmin edilməsi və iqtisadi sahədə
həyata keçirilən digər addımlardır.
Panel iclası düşərgə iştirakçılarının suallarının cavablandırılması ilə yekunlaşıb.
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“Dəmir yumruq”dan
ibrət götürsəydilər...

Sözdə sülhpərvər, əməldə
təxribatçı Ermənistan
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Otuz illik işğala son qoyan, tarixi ədaləti bərpa edən
möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan dövləti müharibə bitərbitməz iki istiqamət üzrə fəaliyyət planına start verdi. Birincisi,
əldə etdiyimiz zəfərin leqallaşdırılması, digəri isə viran qoyulmuş
torpaqlarımızın bərpası. Konstruktiv siyasət yürütməyi rəhbər
tutan dövlətimiz tarixi qələbə qazanan tərəf kimi Ermənistana
sülh çağırışı edərək, regional aktorları da özündə ehtiva edən
əməkdaşlıq platformasının qurulması təşəbbüsünü irəli sürdü.
Hər şeydən öncə, qeyd edək ki,
Azərbaycan kimi yalnız qurucu əməllərə
sadiq olan bir dövlət və xalq ermənilərin
əsrlərlə azərbaycanlılara qarşı törətmiş
olduqları soyqırımları fonunda belə
tarixi və nümunəvi addım ata bilərdi.
Buna baxmayaraq, ermənilər yenə də
öz xislətlərindən əl çəkmir, revanşist
şüarlar səsləndirir, sərhəddə təxribatlar
törədir, tarixi ədavətin və düşmənçiliyin
davam etdirilməsində maraqlı olduqlarını göstərirlər. Baş verən məsələləri
aydın dəyərləndirməyi bacaran
dövlət başçımız cənab İlham Əliyev
Azərbaycan xalqına hər zaman açıq
mesaj verir ki, biz necə bir düşmənlə
üz-üzə olduğumuzu unutmamalıyıq. Bu
baxımdan da hər bir inkişaf ssenarisinə
hazır olaraq, “dəmir yumruğumuzu”
bərk saxlamalı, lazım olan məqamda
düşmənin başına endirməliyik.
Müharibədən çıxmış ölkə olmağımıza baxmayaraq, işğaldan azad
olunmuş torpaqlarımızı öz hesabımıza,
daxili resurslarımızla dirçəldir, soydaşlarımızı qısa zaman çərçivəsində öz
doğma yurd-yuvalarına yerləşdirmək
istiqamətində əməli addımlar atırıq.
Düşmən isə mənfur xislətindən əl
çəkmir, hətta özünə xeyir və fayda
gətirəcək əməkdaşlıq platformalarına maksimum mane olmağa çalışır. Sözsüz ki, Ermənistanın illər
ərzində cəzasızlıq sindromundan
rəvac alması indi də davam edir.
Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanan
üçtərəfli bəyanatda erməni silahlı qruplaşmalarının ərazilərimizdən
çıxardılması Rusiya sülhməramlılarının
yerləşdirilməsi ilə paralel olmalı idi.
Buna isə bu günə qədər əməl olunmur. Bu, azmış kimi, sülhməramlıların
neytrallıq prinsipinə və mandatına
zidd olaraq, erməni təəssübkeşliyi

qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin
sərhəddə təxribatlar törətməsinə gətirib
çıxarır, Azərbaycan tərəfi şəhid verir, regional layihələrin icrası gecikir,
sülh müqaviləsini isə sabotaj etməklə
məşğul olunur.
Azərbaycan həm diplomatik
masada qərarlı addımlar atır, həm
də ordu quruculuğu məsələsini daha
da möhkəmləndirir. Aydın görünən
reallıqdır ki, 30 il ərzində heç bir nüfuz
qazana bilməyən, terroru dövlət siyasəti
səviyyəsinə qaldıran Ermənistanın
müharibədən sonrakı qısa müddət
ərzində ordusunu gücləndirməyə hətta,
cəhd etməsi belə absurd məsələdir.
Azərbaycan diplomatik masada
Ermənistanın əl-qolunu bağladığı kimi
ərazilərə qanunsuz silah-sursat daşınmasının da qarşısını qətiyyətlə alır.
Son zamanlar Prezident İlham Əliyevin
bu məsələ ilə bağlı qəti fikir bildirməsi
Azərbaycanın prinsipial mövqeyindən
xəbər verdi. Bu mesaj isə sadəcə,
Ermənistana deyil, ona havadarlıq
edən və etmək istəyən bütün qüvvələrə
çatdırıldı.
Bütün bunların fonunda
Ermənistanın etdiyi hər bir təxribat
hadisələrin formalaşması ssenarisini
deyil, sadəcə, bir dövlət kimi özünün
sonunu yaxınlaşdırır. Bugünlərdə
ermənilərin törətdiyi təxribatda bir
hərbçimiz şəhid oldu. Azərbaycan
şəhidimizin qanını yerdə qoymadı və
çox uğurlu bir “Qisas” əməliyyatı həyata
keçirdi. Müzəffər və şanlı Azərbaycan
Ordusunun mərd əsgər və zabitləri
“Qisas” əməliyyatı nəticəsində Qırxqız
yüksəkliyini, eyni zamanda. Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin Sarıbaba və bir sıra
digər əhəmiyyətli yüksəklikləri nəzarətə
götürdü. Qeyri-qanuni erməni silahlı
ünsürlərinin bir neçə döyüş mövqeyi

yerlə-yeksan edildi, keçmiş Ağdərə
rayonunun Yuxarı Oratağ yaşayış
məntəqəsindəki hərbi hissəyə zərbələr
endirildi.
Azərbaycan dəfələrlə baş verən
məsələlər barəsində beynəlxalq
ictimaiyyəti məlumatlandırıb. İndi
isə öz suveren ərzailərində antiterror əməliyyatı həyata keçirir. Bunu
Ermənistan da, ona havadarlıq edən
bütün qüvvələr də bilməlidir. Rəşadətli
ordumuz bir daha sübut etdi ki,
istənilən təxribatın qarşısını almağa
qadirdir. Ermənistan üçünsə hələ gec
deyil. Ermənistan öz terror siyasətinə
son qoymalı, pozucu siyasətdən
çəkinməlidir. Ayrı yolu yoxdur. Əkstəqdirdə bir dövlət kimi, sıradan çıxacaq.
Təbii ki, Ermənistanın üzərinə
götürdüyü öhdəliklərlə manipulyasiya edilməsinə imkan verilməməli və
buna şərait yaradılmamalıdır. Rusiya
üçtərəfli bəyanatın icra olunmasında Ermənistana maksimum təzyiq
etməli və sülhməramlılar öz vəzifə

Dövlətimiz hər zaman şəhid ailələri və
müharibə əlillərinin yanındadır
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin başçılığı ilə Azərbaycan Ordusu
dünya hərb tarixinə yazılan tarixi zəfərə imza atdı. 30 il torpaqlarımızı işğalda
saxlayan və həmin ərazilərdə möhkəm hərbi istehkam yaradan Ermənistan
ordusunu darmadağın edərək əzəli Azərbaycan torpağı olan Qarabağ və Şərqi
Zəngəzuru işğaldan azad edən qəhrəman hərbçilərimiz nəyə qadir olduqlarını
dünyaya sübut etdilər.
İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı rəşadətli
ordumuzda bir nəfər belə fərarilik etmədi.
“Yenilməz ordu”ya malik olduğunu bəyan
edən Ermənistanda isə özlərinin etiraf etdiyi
kimi, 10 mindən çox hərbçi fərarilik etmişdir.
Qələbəmizi təmin edən ən əsas amillərdən biri
də xalq-iqtidar birliyi oldu. Azərbaycan xalqı
hər zaman olduğu kimi, öz liderinin – Prezident
İlham Əliyevin ətrafında yumruq kimi birləşdi.
Azərbaycan əsgəri də öz Prezidentinə, xalqına
arxalanaraq qəhrəmanlıq, şücaət göstərdi.
Dövlət başçımızın da qeyd etdiyi kimi, biz müasir müharibə aparsaq da, qələbəni təmin edən,
işğaldan azad edilən torpaqlarımıza müqəddəs
bayrağımızı sancan Azərbaycan zabiti, əsgəri
oldu.
Ölkəmizdə şəhid ailələrinə, qazilərə,
müharibə veteranlarına daim diqqət və qayğı
göstərilir. Bu qəbildən olan insanların bütün
sosial-məişət problemləri tədricən aradan
qaldırılır. Onlar mənzillər, fərdi evlər, minik avtomobilləri ilə təmin olunurlar. Şəhid
ailələrinin və müharibə əlillərinin məşğulluq
probleminin də aradan qaldırılması diqqət
mərkəzndə saxlanılır. Prezidentin dövlət
qurumlarına verdiyi göstərişə əsasən, şəhid
ailələri və müharibə iştirakçılarının həll olunmamış problemləri qalmamalıdır.
Birinci Qarabağ müharibəsində də
Azərbaycan oğulları böyük qəhrəmanlıq və
şücaət göstərmişdilər. Minlərlə Azərbaycan
oğlu Vətən uğrunda şəhid oldu, öz sağlamlıqlarını qurban verdi. Təəssüf ki, o vaxt
hakimiyyətdə olan AXC–Müsavat cütlüyünün
səriştəsizliyi, qorxaqlığı nəticəsində torpaqlarımız ermənilər tərəfindən işğal edildi. Həmin
dövrdət hakimiyyətdə olanlar mütəşəkkil hərbi
ordu yaratmaq əvəzinə, ölkədə talançılıqla,
hakimiyyət uğrunda mübarizə ilə məşğul
olurdular. Müdafiə Nazirliyinə heç bir hərbi
təcrübəsi olmayan naşı insanlar rəhbərlik edirdi. Şuşa işğal edilərsə, başına güllə çaxacağını
deyən o vaxtki müdafiə naziri Rəhim Qazıyev
sonradan da pafoslu çıxışlar edirdi.
Azərbaycan Prezidenti Birinci Qarabağ
müharibəsində şəhid olmuş hərdiçilərimizin
ailə üzvlərinə və müharibə əlillərinə hər zaman böyük diqqət və qayğı göstərir. Minlərlə
Birinci Qarabağ şəhidlərinin ailə üzvləri
və müharibə əlilləri mənzillərlə, fərdi evlər
və avtomobillərlə təmin olunublar. Onlara
birdəfəlik müavinət ödənilib. 2018-ci ildə
xalqın böyük əksəriyyətinin səsi ilə növbəti
dəfə prezident seçilən cənab İlham Əliyevin

ilk fərmanı Birinci Qarabağ müharibəsində
şəhid olmuş hərbçilərin ailələrinə birdəfəlik
müavinətlərin verilməsi olmuşdur. Fərmana
əsasən, şəhid olmuş hərbiçilərimizin ailələrinə
11000 manat birdəfəlik ödənişlər edilmişdir. Bu
fərman 1997-ci il avqustun 2-nə qədər şəhid
olmuş hərbiçilərimizin ailə üzvlərinə də şamil
edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 23
dekabr 2021-ci il tarixdə imzalanmış fərmana
əsasən,1997-ci il avqustun 2-nə qədər
döyüşlər zamanı hərbi xidmət vəzifələrini
yerinə yetirərkən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə xəsarət alan hərbiçilərə
birdəfəlik ödənişlərin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ölkəmizdə hərbiçilərin icbari sığortası
haqqında qanun 1997-ci il avqustun 2-dən
qüvvəyə mindiyinə görə, bu tarixdən sonra
şəhid ailələri və yaralanmış hərbçilərimizə
dövlət tərəfindən birdəfəlik müavinətlər
ödənilmişdir. Dövlət başçımız tərəfindən imzalanmış sonuncu fərmana əsasən, birdəfəlik
ödənişlər 11min nəfər vətəndaşımıza şamil
ediləcək. Birinci dərəcəli əlilliyə görə 8800,
ikinci dərəcəli əlilliyə görə 6600, üçüncü
dərəcəli əlilliyə görə isə 4400 manat vəsaitin
ödənişinə artıq başlanılıb. Bu məqsədlə 70
milyon manat vəsait ayrılıb.
Əlil olmuş hərbiçilərimiz sonradan vəfat
etmişdirsə, onların varisləri bu məbləği ala
biləcəklər. Ölkə başçımız bu sahədə də böyük
humanistlik nümayiş etdirmişdir. Növbəti
mərhələdə adları elektron siyahıda olmayan
vətəndaşlarımız döyüşlər zamanı xəsarət
almaları barədə müvafiq sənədlər təqdim
edərlərsə, onlara da birdəfəlik müavinət
ödəniləcəkdir.

Kamilə ƏLİYEVA,
Milli Məclisin deputatı,
BDU-nun kafedra müdiri, professor

səlahiyyətlərinə tam ciddi yanaşmalıdırlar. Yanaşmadıqları və Ermənistan
üzərinə götürdüyü öhdəlikləri icra
etmədiyi təqdirdə “Qisas” əməliyyatımız
həm işğalçı ölkəyə, həm də onun bütün
havadarlarına tutarlı cavab olacaq.
Xalqımız müzəffər Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşib, “dəmir
yumruğ”umuz yerindədir. Dünyada
gedən mürəkkəb hadisələr fonunda
ölkəmizdə güclü, monolit xalq-iqtidar
birliyi hökm sürür. Xalqımız əmindir
ki, 30 illik işğala son qoyan, torpağı
dirçəldən, əhalini öz dədə-baba yurduna qaytaran, bunlara paralel olaraq,
bütün təhdid və təzyiqlərə sinə gərən
Prezident İlham Əliyev kimi bir lider
Azərbaycana rəhbərlik edir. Odur ki,
dövlətimizə qarşı daxildən və xaricdən
təzyiq etməklə, hər hansı təzyiq və
təhdidlə qətiyyətimizi qırmaq, birliyimizi
sarsıtmaq, əmin-amanlığımızı pozmaq
mümkün olmayacaq.

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
politoloq

Mariya Zaxarova Londonda
səfirliyə hücumu pislədi
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat
katibi Mariya Zaxarova Azərbaycanın Böyük
Britaniyadakı səfirliyinə hücumla bağlı
azərbaycanlı həmkarlarına dəstəyini ifadə edib.
Mariya Zaxarova özünün "Twitter" səhifəsində yazıb:
"Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyinə edilən radikal hücum
xəbərindən şoka düşdüm. Günorta çağı vandalların bütöv bir
izdihamı diplomatik nümayəndəliyin ərazisinə soxulub, dövlət
rəmzlərini təhqir edib, binaya ziyan vurub. Allaha şükür, heç kim
xəsarət almayıb.
Diplomatik nümayəndəliklərin ərazisinin toxunulmazlığı
beynəlxalq münasibətlərin təməl daşıdır ki, bu da bütün dünyada
diplomatların rahat işləməsini təmin edir. Belə “insidentlər” adi hal
deyil".
Mariya Zaxarova 1961-ci il tarixli Diplomatik Münasibətlər
haqqında Vyana Konvensiyasının 22-ci maddəsinin 2-ci bəndinin
mətnini də xatırladıb: "Qəbul edən dövlətin vəzifəsi budur ki,
nümayəndəliyin binalarını hər hansı müdaxilədən və ya zədədən
qorusun və nümayəndəliyin dincliyinin pozulmasının və ya onun
ləyaqətinin təhqir edilməsinin qarşısını almaq üçün bütün lazımi
tədbirləri görsün".
"Səfirliyin və diplomatların təhlükəsizliyini təmin etməli olan
Britaniya hakimiyyət orqanlarına və polisə sual: siz harada olmusunuz?", - deyə M.Zaxarova əlavə edib.

Azərbaycana qarşı yönələn bu cür vəhşilik,
əslində, Ermənistanın 2020-ci il 10 noyabr
tarixində imzalanan birgə bəyanata olan
laqeyd münasibətinin məntiqi nəticəsidir.
Həmin sənədin dördüncü maddəsinə uyğun
olaraq, işğalçı silahlı birləşmələrini Azərbaycan
ərazilərindən dərhal çıxarmalı idi. Lakin
işğalçı məlum bəyanatın digər maddələrinə
münasibətdə olduğu kimi, bu maddəyə də
saymazyana yanaşdı. Başqa sözlə, Ermənistan
tərəfi növbəti dəfə öz imzasına hörmət qoymadığını, sözdə sülhpərvər, fəaliyyətdə isə
işğalçı, təxribatçı əməllərinə sadiqliyini nümayiş
etdirdi. Bu, eyni zamanda, Ermənistanın yekun
sülh sazişinin imzalanmasından, Azərbaycanla
münasibətlərin normallaşdırılmasından yayındığını aydın göstərdi.
Burada onu da qeyd edək ki, Vətən
müharibəsinin gedişində olduğu kimi, savaşdan
ötən iki ilə yaxın bir müddətdə də Ermənistan
törətdiyi vandallıqlara görə Azərbaycan
tərəfindən lazımi cavabını alandan sonra belə
fitnəkarlığından, ikiüzlülüyündən əl çəkmir.
Bütün dünyaya təzyiqə məruz qalması, haqsızlıqla qarşılaşması kimi yalan məlumatlar
yayır, ölkəmizin sülh sazişinin imzalanmasında
əngəl törətməsi barədə təsəvvür yaratmağa cəhd göstərir. Təbii ki, artıq bütün dünya
Ermənistanın mahiyyətindən xəbərdar olduğu
üçün bu uydurmalara, yalanlara, saxta ittihamlara inanmır.
Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun avqustun 4-də ölkə rəhbəri İlham Əliyevlə telefon
söhbətində də dövlətimizin başçısı Ermənistan
tərəfindən növbəti hərbi təxribatın törədildiyini
və Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti
yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisində baş vermiş
bu təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuzun
həlak olduğunu vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bu təxribatın
qarşısını aldığını, lazımi cavab tədbirləri gördüyünü deyib və baş vermiş gərginliyə görə bütün
məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə düşdüyünü
bildirib.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində mövcudluğunu davam etdirən Ermənistan özünün
silahlı qüvvələrinin və qanunsuz erməni hərbi
birləşmələri ünsürlərinin ərazimizdən çıxarılmasını indiyədək reallaşdırmayıb. Beləliklə,
rəsmi İrəvan 2020-ci il 10 noyabr Bəyanatının
müddəalarını pozub və üzərinə düşən
öhdəlikləri yerinə yetirməyib.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin vurğulayıb ki,
üçtərəfli Bəyanatın müddəalarına uyğun olaraq,
Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə əldə olunmuş
razılaşma nəticəsində Laçın dəhlizinə alternativ yeni yolun marşrutu müəyyənləşdirilib və
Azərbaycan tərəfindən bu yolun inşası başa
çatdırılmaq üzrədir. Bu işlər yekunlaşan kimi,
2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanata
əsasən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin həmin
yola dislokasiya olunması nəzərdə tutulur.
ABŞ dövlət katibi Antoni Blinkenin
Prezident İlham Əliyevlə telefon söhbətində də
dövlətimizin başçısı Azərbaycan ərazisindəki
qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən
hərbi qulluqçumuzun öldürüldüyünü və
Azərbaycan tərəfindən bu cür vəhşiliyin qarşısını almaq üçün zəruri cavab tədbirlərinin həyata
keçirildiyini diqqətə çatdırıb.
Dövlətimizin başçısı ABŞ dövlət katibinə
bildirib ki, Azərbaycan tərəfi 2020-ci il 10
noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatın müddəalarına
uyğun olaraq, Ermənistan silahlı qüvvələrinin
və qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin
ərazilərimizdən çıxarılması məsələsini dəfələrlə
gündəliyə gətirib. Amma işğalçı ölkə tərəfindən
bu öhdəlik yerinə yetirilmir, müxtəlif bəhanələr
və ziddiyyətli bəyanatlar səsləndirilir.
Dövlətimizin başçısı Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin telefon zəngi
zamanı da Ermənistanın son təxribatları ilə
bağlı əsl həqiqətləri bir daha diqqətə çatdırıb.
Telefon söhbəti zamanı Şarl Mişel isə Brüssel
sülh gündəliyinə uyğun olaraq Avropa İttifaqının
regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirəcəyini
vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev artıq 2 ilə yaxın
müddətdə Ermənistanın məlum 10 noyabr
Bəyanatına əsasən üzərinə düşən öhdəlikləri
yerinə yetirmədiyini bildirib. Dövlətimizin baş-

çısı, həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələri və
qanunsuz erməni hərbi birləşmələri ünsürlərinin
sülh sazişinin imzalanmasına təhlükə törətdiyini,
terrorçuların torpaqlarımızdan çıxarılması
zəruriliyini vurğulayıb.
Beləliklə, hər üç telefon söhbətində
əsas diqqət birgə bəyanatın şərtlərinə əməl
etməyən Ermənistanın bütövlükdə regional
sülhə və təhlükəsizliyə real təhdid yaratmasına
yönəldilib.
Yeri gəlmişkən, dövlətimizin başçısı Vətən
müharibəsindən sonra Ermənistana dəfələrlə
xatırladaraq, bu ölkəyə məxsus qanunsuz silahlı
dəstənin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını
tələb edib. Prezident İlham Əliyev sonuncu dəfə
birgə bəyanatın tələbinə uyğun olaraq, qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin ərazilərimizdən
çıxarılmadığı və təxribatlar törədildiyi təqdirdə,
Azərbaycan tərəfinin müvafiq formada öz
təhlükəsizliyini gerçəkləşdirmək üçün ciddi
addımlar atacağını bildirib. Lakin Ermənistan
bu sərt xəbərdarlıqdan nəticə çıxarmayıb,
əvvəlki xarakterinə sadiq qalaraq, təcavüzkar,
təxribatçı və işğalçılıq mövqeyini nümayiş
etdirib. Nəticədə avqustun 3-də Laçın rayonu
istiqamətində Azərbaycan Ordu bölmələrinin
mövqelərinin erməni separatçıları tərəfindən
intensiv atəşə tutulması nəticəsində müddətli
hərbi xidmətdə olan əsgər Anar Kazımov şəhid
olub.
Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, Ermənistanın
sonuncu təxribatına cavab olaraq, Azərbaycanın
keçirdiyi “Qisas” əməliyyatı çərçivəsində
düşmən, sözün əsl mənasında, növbəti ağır
zərbə aldı. Bu antiterror əməliyyatı nəticəsində
Laçın və Kəlbəcər istiqamətində strateji
yüksəklik (Sarıbaba) silahlı qüvvələrimizin
nəzarətinə keçdi. Bundan başqa, Kiçik Qafqaz
dağ silsiləsinin Qarabağ istiqamətində mühüm
yüksəklikdə (Qırxqız) də ordumuz mövqeləndi.
Azərbaycan Ordusu “Qisas” əməliyyatı ilə
Prezident İlham Əliyevin sözü ilə əməli arasında
vəhdət olduğunu bir daha işğalçı Ermənistanın
diqqətinə çatdırdı, düşmənin silahlı dəstələrinin
ərazilərimizdən çıxarılmadığı və təxribatlar
törətdiyi halda cəzalandırılacağı fikrinin
təsdiqlədiyini sübuta yetirdi.
Burada bir məqamı da xatırlatmaq istərdik.
“Qisas” əməliyyatından dərhal sonra baş nazir
Nikol Paşinyan Ermənistan ordusunun hər
hansı bir bölməsinin artıq Qarabağda saxlanılmadığını bildirib. Bax, bu məqamda da Nikol
Paşinyanın, eləcə də digər erməni rəsmilərinin
fitnəkarlığı, yalan danışdığı üzə çıxır. Yalançının
isə, necə deyərlər, yaddaşı olmur. Məsələn,
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Baş Qərargah
rəisinin müavini Saak Saakyanın bu il iyunun
29-da hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların
valideynləri ilə görüşdə “Qarabağ bölgəsində
müddətli erməni hərbi xidmətçilərinin
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçuları ilə əvəzlənəcəyinə” dair söylədikləri,
habelə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının
katibi Armen Qriqoryanın 19 iyul 2022-ci il tarixli
müsahibəsində “Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələrinin Qarabağdan çıxarılması bu ilin
sentyabr ayında başa çatacaq” söyləməsi
Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə
zidd olaraq, hələ də silahlı hərbi birləşmələrini
qonşu dövlətin ərazisində qeyri-qanuni saxladığını bariz şəkildə göstərir.
Sonda bir məsələni də qeyd etmək istərdik.
Məlum üçtərəfli Bəyanatda Laçın dəhlizinə
alternativ yolun yaradılması məsələsi də öz
ifadəsini tapıb. Azərbaycan tərəfi artıq bu
istiqamətdə özünə aid olan bütün işləri yerinə
yetirsə də, Ermənistan indiyədək prosesi süni
şəkildə əngəlləməklə məşğul olub.
Xatırladaq ki, yeni yolun açılması Laçın
şəhərinə tam çıxışımızı təmin edəcək. Yəni,
şəhərdə və ətraf kəndlərdə nəzarəti Azərbaycan
tərəfi həyata keçirəcək.
Ermənistanın “Pastark” agentliyinin
məlumatında bildirilir ki, baş separatçı Araik
Arutyunyan bir neçə gün əvvəl Laçında qalan
ermənilərin təxliyəsinin sakit şəkildə aparılmasını, tərk edilən evləri isə yandırmağı tapşırıb.
Bax, budur, erməni vəhşiliyi və vandallığı!
Belə təcavüzkarlıq isə cəzasız qalmır. Vaxtı
çatanda “Qisas” əməliyyatında olduğu kimi,
“dəyərləndirilir”.

Qanunsuz erməni silahlı dəstələri Azərbaycan
ərazisindən tamamilə çıxarılmalıdır
Vətən müharibəsindən sonra Ermənistan Rusiya sülhməramlı
kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində
və dövlət sərhədində davamlı təxribatlar törədirdi. Buna görə
də qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin Laçın istiqamətində
təxribatına cavab olaraq Azərbaycan Ordusu “Qisas” əməliyyatı
keçirdi. Ordumuzun reallaşdırdığı bu əməliyyat vaxtında atılan
addım idi.
Silahlı qüvvələrimiz qısa zamanda
qarşıya qoyulan tapşırıqları uğurla
yerinə yetirərək, mühüm yüksəklikləri
ələ keçirdi və düşmənə layiqli cavab
verdi. Bununla da Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, “Dəmir yumruğumuz” yenə
də düşmənin başını əzdi və silahlı
qüvvələrimiz bir daha öz gücünü və
peşəkarlığını, habelə qətiyyətini nümayiş etdirdi. Bu əməliyyat, eyni zamanda,
Azərbaycan Ordusunun bundan sonra
da belə təxribatları cavabsız qoymayacağından, təxribat törədən şəxslərə, uyğun cavab verərək, onlara qat-qat təsirli
itkilər yaşadacağından xəbər verir.
Dövlətimizin başçısı dəfələrlə
ermənilərin diqqətinə üçtərəfli
Bəyanatın bəndlərinin yerinə yetirilməsi

zəruriliyini çatdırmışdı. Həmçinin, həmin
bəyanatın dördüncü bəndinin indiyədək
icra edilmədiyi ilə əlaqədar Rusiya
sülhməramlı qüvvələrinin missiyası ilə
bağlı çoxlu narahatlıqlar vardı. Buna
görə də, Azərbaycan ərazisində qanunsuz silah daşıyanların mövcudluğunu
aradan qaldırmaq üçün Ermənistana
dəfələrlə xəbərdarlığını bildirmişdi.
Prezident İlham Əliyev bu ilin
altı ayının yekunlarına həsr olunan
müşavirədə də bu məsələyə toxunub. Dövlətimizin başçısı Vətən
müharibəsindən 1 il 8 ay ötməsinə
baxmayaraq, Ermənistanın hələ
də məcburən üzərinə götürdüyü
öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini xatırladıb. Ölkə rəhbəri son müşavirədə
məhz üçtərəfli Bəyanatın dördüncü

bəndinin yerinə yetirilməməsi ilə
bağlı iradlarını bildirərək, ölkəmizin bu
məsələnin bundan sonra uzanmasına
imkan verməyəcəyini vurğulayıb və
Azərbaycanın öz ərazisində lazımi
tədbirlər görərək, qeyri-qanuni erməni
silahlı birləşmələrinin tərksilah edilməsi
ilə bağlı mesajını verib. Dövlətimizin
başçısı bu mesajı açıq şəkildə bütün
tərəflərə çatdırıb. Bundan sonra Rusiya
Prezidenti və Ermənistan baş naziri arasında, eləcə də Azərbaycanın müdafiə
nazirinin Rusiya tərəfi ilə telefon danışıqları reallaşıb.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq,
revanşist qüvvələr Ermənistan və Qarabağda yetərincə mövqeyə sahib olduğu
üçün məhz Laçın istiqamətində təxribat
törədib. Nəticə də Azərbaycan Ordusu-

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

nun əsgəri şəhid olub. Yalnız bundan
sonra Ermənistana Azərbaycana qarşı
təxribatlarına uyğun cavab verilib.
Artıq bu cavab tədbirləri nəticəsində
düşmən ciddi itkilərlə üzləşib. Şübhəsiz
ki, bu, Ermənistan rəhbərliyinin
proseslərin hansı istiqamətdə getdiyi
barədə düşünməsinə təsir edəcək.
“Qisas” əməliyyatı onlara ağır
dərs olacaq. Beləliklə, Azərbaycan
Ordusunun keçirdiyi “Qisas” əməliyyatı
ilə Azərbaycanın şəhid əsgərinin qanı
yerdə qalmadı. Ordumuz çox sarsıdıcı
zərbələrlə düşməni ağır itkilərə məruz
qoydu.
Əlbəttə, ermənilərin orada tərksilah
edilməsi, delimitarizasiya məsələsi
gündəmdədir. Nə qədər ki, qanunsuz
erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan
ərazisində olacaq, ölkəmizə qarşı
həmişə belə təxribatlar törədiləcək.
Onlar həmin ərazilərdə xidmət edən
hərbçilərimizə təhlükə mənbəyidir.
Azərbaycan Ordusu bundan sonra
da düşmənin istənilən təxribatının
qarşısını almağa hazırdır. Düşünürəm
ki, bu məsələ öz həllini tapanadək
Azərbaycan geri çəkilməməlidir. Bütün
bu proses son nəticədə erməni silahlı
dəstələrinin tərksilah edilməsi və ya
Azərbaycan ərazisindən çıxarılması ilə
nəticələnməlidir.

Şair RAMALDANOV,
ehtiyatda olan polkovnik,
hərbi ekspert
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Destruktiv qüvvələrə qarşı ən sərt tədbirlər görülməlidir
Qərbin enerji təhlükəsizliyinin
təminatında mühüm rol oynayan
Azərbaycan beynəlxalq siyasi arenanın mühüm iştirakçısıdır. Zəngin təbii
sərvətlərə və ilk növbədə, karbohidrogen xammalına malik olan Azərbaycan
Şimal-Cənub və Şərq-Qərb xətti ilə
kompleks transkontinental nəqliyyat
sistemlərinin mühüm qovşağına çevrilib.
Bundan başqa, Qərblə Şərq arasındakı mürəkkəb münasibətlərdə sabit
tarazlıq əldə etməyə müvəffəq olan
Azərbaycan Avrasiya fövqəldövlətləri
ilə münasibətlərini günün tələbləri
səviyəsində formalaşdırması ilə də seçilir. Bütün bunlar Azərbaycanı müxtəlif
qitələrdən olan ölkələrin əməkdaşlığını
tələb edən bir neçə irimiqyaslı layihələr
üçün mühüm aktora çevirir.
Bu gün Azərbaycan Rusiyanın,
Qərbi Avropanın, ABŞ-ın, eləcə də
Şərqin nüfuzlu dövlətlərinin – İranın,
Türkiyənin və regional lider roluna
iddialı olan digər dövlətlərin maraqlarının diqqət mərkəzindədir. Regiona uzaq
Çin və Yaponiya da maraq göstərir.
Azərbaycanın beynəlxalq prosesin aparıcı iştirakçılarının geosiyasi strategiyasının fəal oyunçusu kimi güclənməsi
bütün aparıcı geosiyasi oyunçularını
özünə cəlb edir. Əlbəttə, dünyanın bir
çox aparıcı dövlətlərinin xüsusi marağı
təkcə burada böyük karbohidrogen
xammalı ehtiyatlarının olması ilə bağlı
deyil. O həm də regionun getdikcə
dünyanın rəqabət aparan qüvvələrinin
geostrategiyasında mühüm faktora
çevrilməsi ilə də bağlıdır.
Hamıya məlumdur ki, Azərbaycanın
strateji əhəmiyyəti ilk növbədə
mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların
kəsişməsində, Şərq-Qərb, ŞimalCənub nəqliyyat yollarının mühüm
kəsişməsində yerləşən aralıq mövqeyi ilə müəyyən edilir. Azərbaycan
Avrasiyanın sərhəd bölgəsi kimi son
iki-üç minillikdə kontinental imperiyalar
arasında rəqabət meydanı olub. Bu gün
vəziyyət dəyişib, müstəqil Azərbaycan
güc mərkəzləri ilə qarşılıqlı hörmətə
əsaslanan münasibətlər qurub, eyni
zamanda, ölkəmiz regional müstəvidə
əməkdaşlıq əlaqələrinin qarşılıqlı
faydalılıq və daxili işlərə qarışmamaq
prinsiplərinə uyğun inkişaf etdirilməsinə
yönəlmiş siyasət həyata keçirir. 44 günlük müharibədə qalib gəldikdən sonra
isə Azərbaycan milli maraqlarının təmin
olunmasında daha qətiyyətli davranır
və beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuzlu aktoru kimi, bir sıra qlobal
məsələlərə dair mövzularda öz sözünü
deyir və sözünün arxasında dayanır.
Ancaq belə görünür ki,
Azərbaycanın artan nüfuzu, beynəlxalq
məsələlərdə oynadığı mühüm rol
xırda və azsaylı destruktuv qüvvələrin
xoşuna gəlmir. Xüsusilə də multikultural
Azərbaycanın tolerant siyasəti və xalqlararası münasibətlərə verdiyi böyük
önəm kimlərinsə ürəyincə deyil. Xatır-

Nəhəng enerji ehtiyatlarına malik Azərbaycan beynəlxalq
münasibətlərin mühüm aktorudur və bu amil ölkəmizin bır sıra
strateji sahələrdə uğurla əməkdaşlıq etməsinə münbit şərait
yaradır. Xüsusilə də 44 günlük müharibədən sonra regional
müstəvidə siyasi və iqtisadi mənzərənin yeni reallıqlara uyğun
formalaşmasına təkan verməklə Azərbaycan dünyanın güc
mərkəzləri ilə konstruktiv və bərabər səviyyədə dialoq aparır,
milli maraqlarının təmin olunmasında öz iradəsini nümayiş
etdirir. Ancaq Azərbaycanın milli maraqlarının təmin olunmasına istiqamətlənmiş xarici siyasət yürütməsi və beynəlxalq
əlaqələrin inkişafında qarşılıqlı hörmətə və bir-birinin işinə qarışmamaq kimi fundamental prinsiplərə üstünlük verməsi bəzi destruktiv qüvvələrin xoşuna gəlmir. Avqustun 4-də Azərbaycanın
London şəhərində yerləşən səfirlik binasına qarşı təxribat
törədilməsini məhz bu prizmadan qiymətləndirmək olar.

ladaq ki, avqustun 4-də Azərbaycanın
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığındakı səfirliyi bir qrup
radikal dini dəstənin hücumuna məruz
qalıb. Səfirliyin binasına daxil olan bir
qrup insan vandalizm aktı törədib, binanın eyvanında dini bayraqlar qaldıraraq,
radikal dini şüarlar səsləndirib. Yerli polisin müdaxiləsindən sonra qrup üzvləri
binadan çıxarılıb və saxlanılıb. Hadisə
nəticəsində səfirliyin əməkdaşları
xəsarət almayıb. Hadisə yerli hüquq
mühafizə qurumları tərəfindən araşdırılır.
Əlbəttə, təxribata qısa zamanda
münasibətini açıqlayan Azərbaycanın
Xarici İşlər Nazirliyi Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının
ölkəmizdəki səfirliyinin müvəqqəti işlər
vəkilini nazirliyə çağırıb və Azərbaycan
səfirliyinə qarşı dini radikal qrup
tərəfindən törədilən hücumla bağlı qəti
etirazını bildirib. Bu təxribatın diplomatik nümayəndəliyin təhlükəsizliyinin
təminatı məsələsini ciddi şəkildə
üzə çıxardığı və beynəlxalq hüquqi
öhdəliklərə uyğun olaraq, təhlükəsizlik
tədbirləri görülməsi qarşı tərəfin
diqqətinə çatdırılıb. Belə halların bir
daha təkrarlanmayacağına dair qarşı

tərəfdən zəmanət tələb edilib. Səfirliyə
qarşı təxribat Vyana Konvensiyasının pozulmasıdır və Azərbaycan ev
sahibindən təcili və təxirəsalınmaz
təhlükəsizlik tədbirləri görməsini tələb
edir.
Azərbaycanın Baş Prokurorluğu
da artıq təxribatla bağlı cinayət işi
açdığını bildirib. Bununla bağlı,
ictimaiyyətə açıqlanan məlumatda
qeyd olunur ki, dərhal başlanmış ilkin
araşdırmalarla şəxsiyyətləri məlum
olmayan qabaqcadan əlbir olan bir
qrup radikal dəstənin beynəlxalq
münasibətləri gərginləşdirmək məqsədi
ilə “Beynəlxalq müdafiədən istifadə
edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş cinayətlərin
qarşısının alınması və cəzalandırılması
haqqında” 14 dekabr 1973-cü il tarixli
Beynəlxalq Konvensiyasının tələblərinə
zidd olaraq qeyd edilən tarixdə yerli
vaxtla saat 16-17 radələrində London
şəhəri, 4 Kensinqton Court W8 5DL ünvanında yerləşən Azərbaycanın Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığındakı səfirliyinin inzibati binasına hücum
etməklə əmlakı qəsdən zədələmələrinə,
binanın eyvanına qalxaraq dövlət rəmzi
olan Azərbaycan bayrağını yerə atmaq-

la təhqiredici hərəkətlər etmələrinə,
daha sonra özləri ilə gətirdikləri bayraq
və plakatları eyvandan asıb, boyalar
vasitəsi ilə inzibati binanın divarlarına
müxtəlif məzmunlu dini şüarlar yazmalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Məlumatda daha sonra bildirilir ki, Baş
Prokurorluq tərəfindən həmin cinayət
işi üzrə istintaqın Böyük Britaniyanın
aidiyyəti orqanları ilə birgə əməkdaşlıq
çərçivəsində aparılması üçün hüquqi
yardım haqqında vəsatətlə müraciət
edilib.
Hazırda diplomatik nümayəndəlik
normal rejimdə fəaliyyət göstərir,
bayrağımız öz yerində dalğalanır.
Amma aydındır ki, bu təxribat cavablandırılması tələb olunan bir sıra suallar
doğurdu. İddidalara görə, təxribata
əl atmış qruplaşmanın əsas ideoloji ilhamçısı Londonda yaşayan vaiz
Yasir əl-Həbibdir. Onun radikal baxışları ilə məşhur olduğu bildirilir. Həmin
vaizin vaxtaşırı Fədək TV-də çıxışı
zamanı son dərəcə vulqar ifadələrə
yol verdiyi də vurğulanır. Məlumatlara
görə, Yasir əl-Həbibin çox az tərəfdarı
var, onların böyük əksəriyyəti Böyük
Britaniyada yaşayır və müsəlmanların
adi məskunlaşdığı ərazidə - Yaxın
Şərq və Şimali Afrikada praktiki olaraq
yoxdur. Bu dini qruplaşmanın mənəvi
müəlliminin Qum şəhərində yaşayan
ayətullah Sadiq Şirazinin olduğu da
bildirilir. Bu ayətullahın şiələrin siyasi-hüquqi doktrinasını qəbul etmədiyi
də məlumdur. Amma diqqət çəkən
məqam odur ki, səfirliyə hücumdan
sonra hətta Sadiq Şirazinin özü də
Londondakı tərəfdarlarından uzaq
dayanmağa tələsdi. Belə ki, ayətullah
Şirazinin London ofisinin ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Qasım Fəhd
bəyan etdi ki, “hücum edənlərin Sadiq
Şirazinin tərəfdarları olmasına baxmayaraq, onlar müstəqil hərəkət ediblər
və ayətullahın London ofisi ilə heç bir
əlaqəsi yoxdur”.
Səfirliyə qarşı təxribat Azərbaycanın
din xadimləri tərəfindən də birmənalı
şəkildə pislənildi. Ölkənin aparıcı
ilahiyyatçılarının açıqlamalarından
da göründüyü kimi, baş verənlər
birmənalı olaraq vandalizm aktı kimi
qiymətləndirilir. 44 günlük müharibədə
istisnasız olaraq dinindən, dilindən
asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün
vətəndaşları üçrəngli bayrağımız altında döyüşə çıxıb, Şuşa və digər azad
olunmuş yaşayış yerləri və şəhərlər
üzərində bayrağımızın ucaldılması üçün
canlarından keçiblər. Ona görə də bu
gün bir qrup radikalın belə açıq-aşkar
vandalizm törətməyə cəsarət etdiyi bir
vaxtda hər bir azərbaycanlı bu qanunsuzluğu pisləyir və günahkarlara qarşı
ən sərt tədbirlərin görülməsini tələb edir.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

Azad media və şəffaf sosial şəbəkə
çirkin niyyətlərə alət ola bilməz
Azərbaycan dövləti müstəqillik illərində mümkün olan bütün mexanizmlərdən
istifadə edərək ölkədə peşəkar medianın inkişafını, söz və ifadə azadlığının tam
gerçəkləşməsini təmin etmiş, jurnalistlərin obyektiv və qərəzsiz fəaliyyətini
geniş dəstəkləmişdir. Bunun üçün zəruri qanunvericilik bazası yaradılmış, davamlı maddi-texniki və maliyyə dəstəyi layihələri həyata keçirilmişdir. Peşəkar
jurnalst kollektivləri bu əlverişli imkan və şəraitdən istifadə edərək demokratik
cəmiyyət quruculuğunun informasiya təminatının yaradılmasında fəal iştirak
edir.

Lakin, təəssüflər olsun ki, dövlətin xoş
niyyətini düzgün qiymətləndirməyən və zaman-zaman qazanılmış yüksək jurnalist adına
və sivil peşə-davranış etikasına xələl gətirən
üzdıniraq söz dəllalları, medianın saf mühitini
bulandırmağa çalışanlar şəxsi maraqları üçün
hələ də çızmaqaraçılıqlarından əl çəkməmişlər.
Onlar fəaliyyəti asan qurulan onlayn media
vasitələrində və internetdə geniş tirajlanan
sosial şəbəkələrdə dövlət sirri sayılan xəbərləri
yayır, məsul və səlahiyyətli şəxslər barədə
həqiqətə uyğun olmayan mülahizələr söyləyir,
ordu və müdafiə kimi həssas mövzularda belə
hədyanlıq edirlər.
Yaxşı ki, belə başabəla yayımçıların və
özlərini hamıdan ağıllı hesab edən bloqqerlərin
arzuolunmaz, bir çox halda ziyankar fəaliyyəti
ilk növbədə peşəkar mediada kəskin tənqid
olunur, bütövlükdə, cəmiyyət bundan ciddi narahatlılıq keçirir, ictimai rəydə geniş narazılıq ifadə
edilirr. Seçicilərimizlə görüşlərdə də bu mövzuda tez-tez haqlı iradlarla qarşılaşırıq. Adamlar
mediada, kütləvi yayım şəbəkəsində reketçilik
edən bu ünsürlərə qarşı qanunun tələblərinə
uyğun mübarizə aparılmasını təklif edirlər.
Son vaxtlar qanunlara və əxlaq normalaına
məhəl qoymayan çirkinniyyətli “yayımçılar” və
qeyri-peşəkar “xəbər saytları” şəbəkə şəklində
birləşərək milli maraqlarımızı zədələyən,
tanınmış şəxslərə, ictimai və dövlət adamlarına
qarşı məqsədyönlü şəkildə daxildən və xaricdən

təşkil olunan qərəzli, həqiqəti əks etdirməyən
yazıları paylaşır, qarayaxma kampaniyasını
genişləndirməyə çalışırlar. Əfsuslar olsun ki,
bu cür qanunazidd fəaliyyət haqlı narazılıq və
qınaqlara baxmayaraq yenidən baş qaldırıb.
Söz azadlığını hədsiz dərəcədə bayağılaşdıran belə saytlar və bloqqerlər “Media haqqında”
Qanunun 14-cü maddəsinin bütün tələbləri
kobud şəkildə pozurlar. Onlar təmənnalı maraqlar və kənar pozucu sifarişlər əsasında qərəzli,
böhtan, yalan və şər xarakterli yazılar yazır və
sosial şəbəkələrdə milli maraqları zədələyən
təbliğat aparırlar.
Belə çirkin kapmaniyanın hədəfinə tuş
gələnlər bəzən bu şər-xata “yazılara” əhəmiyyət
verməməyə üstünlük versə də, ümumi ictimai narazılıq söz quldurlarının qarşısının
kəsilməsini tələb edir.
Vəziyyət o həddə çatmışdır ki, son günlərdə
Baş Prokurorluq məsələyə müdaxilə etməyi
lazım bilmiş və “Media haqqında” Qanunun
14-cü maddəsinin tələblərini pozanlara rəsmi
xəbərdarlıq etmiş, hətta cəza olaraq inzibati
ölçü də götürülmüşdür.
“Media haqqında” Qanunun müdafiəsi
istiqamətində Baş Prokuroluğun atdığı addımlar cəmiyyətdə razılıqla qarşılanır, ölkəninin
informasiya məkanını çirkləndirənlərin qarşısının tam kəsilməsi zəruriliyi tələbi birmənalı
olaraq dəstəklənir. Qanunvericiliyin tələblərini
kobud şəkildə pozaraq kütləvi informasiya
vasitələrində, sosial şəbəkələrdə qərəzli və
böhtan xarakterli gikir və məlumat yayanlar bu
xəbərdarlıqdan ciddi nəticə çıxartmalıdırlar.
Belə xəbərdarlıq və cəza tədbiri həm də
ona görə vacibdir ki, hamı bir daha anlasın ki,
dövlət hər bir vətəndaşının hüquq və azadlığını
qorumaqda qərarlıdır. Demokratik cəmiyyətin
ayrılmaz mexanizmlərindən olan azad medianın
çirkin niyyətlərə və cılız maraqlara alət olunması
isə qətiyyən yolverilməzdir.

Azay QULİYEV,
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan və Çexiya
əməkdaşlıq üzrə yeni
sənədlər imzalayacaq
Çexiya və Azərbaycanın məsul dövlət
qurumları hazırda iki ölkə arasında sosial
təminat, səhiyyə və gənclər syasəti sahələrində
əməkdaşlığı daha yaxşı tənzimləyəcək yeni
sənədlərin mətnləri üzərində danışıqlar aparır.

Çexiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, danışıqlar
yaxın gələcəkdə başa çatacaq: “Bu, əlaqələrimizin hüquqi bazasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirəcək, ən əsası isə insanlar
arasında təmasları, Çexiya ilə Azərbaycan arasında təcrübə
mübadiləsini dərinləşdirəcək".
Qeyd edilib ki, Çexiya iki ölkənin nümayəndələri arasında yüksək səviyyəli görüşlərin sayını artırmaq istəyir: "Bu
yaxınlarda Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazirinin müavini
Sarvan Cəfərovun rəhbərlik etdiyi kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə
ekspertlərdən ibarət nümayəndə heyəti Çexiyada səfərdə olub.
Bu tendensiyanın gələcəkdə də davam edəcəyinə inanırıq".
Nazirlikdən bildirilib ki, Çexiyanın Aİ Şurasında sədrliyi statusunda təşəbbüsü ilə Çex Respublikasının Sənaye və Ticarət
Nazirliyi oktyabrın 17-18-də Praqada Azərbaycanın iştirakı ilə
“Şərq Tərəfdaşlığı: Geoiqtisadi Çağırışlar və İmkanlar” biznes
forumu təşkil edəcək. Əməkdaşlığın perspektivləri genişdir. Onların əsasında iki ölkə arasında dostluq münasibətləri və strateji
tərəfdaşlıq dayanır.

A

zərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ilk vaxtlar ölkədə yaranmış hakimiyyətsizlik, özbaşınalıq, anarxiya , xaos və daxildəki qruplaşma
vəziyyəti getdikcə gərginləşdirirdi. Bir tərəfdən də ölkəmizin müstəqilliyini gözü
götürməyən anti-Azərbaycan qüvvələr müxtəlif vasitələrlə çaxnaşma yaratmağa çalışır
və yenidən respublikamızı hansısa dövlətdən asılı vəziyyətə salmağa cəhd edirdilər. Lakin xalqın təkidi ilə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra respublkamızda tədricən bütün sahələr üzrə dönüş yarandı. Ulu öndər söz və mətbuat azadlığı,
insanların öz fikirlərini sərbəst ifadə etmələri üçün hər şeyi etdi. Həmin dövrdə mətbuat
üzərində qoyulmuş senzura ləğv edildi. Ölkədə demokratik prinsiplərin inkişafı diqqət
mərkəzində saxlanıldı.
Bu fikirlərin davamında Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru Elman
Nəsirov dedi:

Ölkədə qeyri-sabitlik yaratmaq
istəyən sosial şəbəkə istifadəçiləri
istəklərinə nail ola bilməyəcəklər
– Ümummilli liderin siyasi kursunu layiqincə
davam etdirən Prezident İlham Əliyevin
ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə bütün demokratik təsisatlar mövcuddur, o cümlədən,
söz və mətbuat azadlığı təmin edilib. Əhali
internetdən, sosial şəbəkədən sərbəst istifadə
edir. Ölkəmizdə yüzlərlə mətbu orqan fəaliyyət
göstərir. Onların arasında müstəqil, o cümlədən,
müxalifət mətbuatı da kifayət qədər çoxdur. Müstəqil mətbuatın sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi məqsədilə ildə bir neçə dəfə
maliyyə yardımı göstərilməsi ölkəmizdə söz
azadlığına verilən dəyərin göstəricisidir. Heç bir
media nümayəndəsi tənqidə, fərqli baxışa görə
təqib olunmur və cəzalandırılmır.
Təəssüf ki, bəsi media nümayəndələri bu
imkandan öz şəxsi maraqları naminə istifadə
edir və mətbuatı qisas mənbəyinə çevirirlər.
Etiraf edək ki, bu gün jurnalistukada qeyripeşəkarların, bu sahəyə yad adamların sayı
həddindən artıq çoxdur. Ona görə də belələri nə
istəyir yazır və bunu söz azadlığı hesab edirlər.
Ancaq düşünmürlər ki, elə məsələlər var ki, onları yazanda dəqiqləşdirmə aparılmalı və dövlət
sirri olduğundan, ümumiyyətlə, ona toxunmaq
olmaz. Hesab edirəm ki, jurnalistlər arasında
vaxtaşırı maarifləndirmə aparılmalı, onlara bu
peşənin incəlikləri aydınlaşdırılmalıdır.
Son vaxtlar bəzi media nümayəndələri,
xüsusilə sosial şəbəkə vasitəçilərə açıq şəkildə
reketliklə məşğul olur, insanların heysiyyatına toxunur, təhqirlə tənqidi bir- birndən ayıra
bilmir, hərbi məsələlərə müdaxilə edirlər. Bu da
düşmən dəyirmanına su tökür. Bəzi jurnalistlər
və sosial media istifadəçiləri səsləndirdikləri
fikirlərin mahiyyətini, incəliklərini bilmədən
qəti fikirlər irəli sürürlər. Baş prokuror Kamran Əliyevin dediyi kimi, belələri özlərini tam
hazırlıqlı hüquqşünas kimi hesab edirlər. Bəzi
mürəkkəb məsələlərə elə asanlıqla rəy verir,
fikir yürüdürlər ki, bu, yolverilməzdir. Çünki
hüquq elmi kifayət qədər mürəkkəb elmdir. Ona
görə də, belə “jurnalistlər” məsuliyyətə cəlb olunanda və barələrində qanunamüvafiq tədbirlər
görüləndə yersiz hay-küy salırlar. Ona görə
də bu gün jurnalistlər arasında maarifləndirmə
işinin aparılmasına ciddi ehtiyac var.
Reketçilik hədə-qorxu ilə pul tələb etmək
deməkdir. Bu, tək jurnalistlər arasında olmur.
Elə sosial media istifadəçiləri, adlarını bloger qoyanlar var ki, onlar bəzi jurnalistlərdən
də artıq reketçilik edirlər. Bunun adı konkret
olaraq Cinayət Məcəlləsində hədə-qorxu ilə
tələbetmədir. Belə hallar yolverilməzdir. Bu,
artıq jurnalistika fəaliyyəti ilə heç bir əlaqəsi
olmayan sırf cinayətkar bir fəaliyyətdir.
Bu gün Azərbaycan dünyanın inkişaf etmiş
dövlətləri sırasına qoşulmaqdadaır. Bu, ilk
növbədə, dövlət başçımızın həyata keçirdiyi
uğurlu xarici siyasətin nəticəsidir. Təəssüf ki,
bəzi bloger və “jurnalistlər” yazdıqları informasiyalarla ölkəmizin siyasi imicinə də zərbə vururlar. Siyasi sahədə informasiya təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi yaranan problemlər barədə
dövlətə xəbərdarlıq səviyyəsinin artırılmasına birbaşa təsir göstərir. İnformasiya

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində
dövlət tərəfindən bir sıra mühüm siyasi-hüquqi
tədbirlər həyata keçirilir.
E.Nəsirov daha sonra informasiyanın
sistemləşdirilməsi və təhlükələrin qarşısının
alınması məsələlərinin qlobal xarakter daşıdığını bildirdi:
– Bu mövzu Avropada, xüsusən Almaniyada
daha aktualdır. Azərbaycan da yerləşdiyi geosiyasi regionun mürəkkəbliyinə görə, informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsi
çox aktualdır. İnformasiya təhlükəsizliyi milli
təhlükəsizliyin strateji sahələrindən biridir.
Xüsusən də İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı
bu məsələ öz siyasi əhəmiyyətini daha da artırdı. Azərbaycan həm döyüş meydanında, həm
də informasiya məkanında inamlı qələbə qazana bildi, Qarabağ məsələsində bütün dünyaya
ədalətli mövqe çatdırdı. Müharibə illərində 37
xarici televiziya kanalına, digər media orqanların müsahibə verən Prezident İlham Əliyevin bu
sahədə xidmətləri böyükdür. Ölkəni informasiya
təhdidləri və təhlükələrindən xəbərdar etmək
üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər
hüquqi və siyasi xarakter daşıyır. Bu baxımdan,
bu prosesi tənzimləyən qanunvericilik bazası kimi aşağıdakı qanunları göstərmək olar:
“İnformasiya əldə etmək haqqında”, “Dövlət
sirri haqqında”, “İnformasiya azadlığı haqqında”
qanunlar.
E.Nəsirov sonda qeyd etdi ki, bu mühüm
məsələnin həllində bütün dövlət orqanları və
vətəndaş cəmiyyəti institutları fəal rol oynayırlar.
Xüsusilə, burada bilavasitə milli təhlükəsizliyə
cavabdeh olan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
rolunu qeyd etmək lazımdır.
Depitat sosial şəbəkələrdən də söhbət
açaraq bildirdi ki, hazırda informasiyanın yayılmasında sosial şəbəkələrin rolu əvəzsizdir.
Bununla belə, burada çatışmazlıqlar da var.
Bəzi siyasi qüvvələr sosial şəbəkələrdən
ölkənin inkişafı üçün deyil, daha çox öz eqoist
maraqları və məqsədləri üçün istifadə edirlər ki,
bunun da əsas məzmunu Azərbaycanda daxili
siyasi sabitliyi pozmaqdır. Onlar birdəfəlik dərk
etməlidirlər ki, xəyanatkar əməlləri bu dəfə də
iflasa uğrayacaq.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Bütün müharibə iştirakçıları
qayğı ilə əhatə olunub
Ölkəmizdə I Qarabağ müharibəsi əlillərinə birdəfəlik ödəmələr verilməsinə
başlanıb. Ödəmələr sistemdə olan 11 minədək müharibə əlilinin bank
hesabına köçürülüb.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda davam edən
bu proses vətənpərvərliklə öyündüyümüz,
millət və torpaq müdafiəsinə qalxdığımız, axan
qanımızı yerdən təmizlədiyimiz bir dövrdə
dövlətin də xalqla eyni duyğuları yaşadığından
xəbər verir. Necə də yaşamasın? Bu, həmin
o dövlətdir ki, yenicə müstəqillik qazananda
hansısa “kreslo sevdalısı”nın əlinə düşüb
70 ildir həsrətini çəkdiyi azadlığını itirmək
ərəfəsində idi. O dövlətdir ki, səmaya azad
baxmağın zövqünü dadmadan torpaqlarının
iyirmi faizi işğal edilmişdi. Biz indi anlayırıq ki,
əmin əllərə əmanət ediləndə dövlət də dil açır,
canlanır.
Prezident İlham Əliyevin şəhid ailələri,
qazilər, müharibə əlilləri ilə bağlı neçə il əvvəl
dediyi sözləri eşidəndə mən hələ uşaq idim.
O vaxt bəzi sözləri anlamır, mahiyyətinə
varmırdım. Axı dünyada bu qədər müharibə
olur, öz torpağı, öz yurdu, ya da öz haqqı üçün
bu qədər insan canından keçir, sağlamlığını,
ailəsini itirir. Bəziləri isə çıxıb deyir ki, öz
Vətəni üçün ölüb, bu, onun borcu idi. Amma
görünür anlamırlar ki, onlar borcunu ödəyəndə
dövlətin də onlara borcu yaranır. Bunu necə
adlandırırsınız adlandırın, istər mənəvi borc
deyin, istər qan borcu. Bir reallıq var ki, bu
xalqın, dövlətin bir parçası, fərdi kimi biz də
onlara borcluyuq. Anadolu türkcəsində bir deyim
var: kiminin parası, kiminin xeyir-duası. Elə bu
misalda olduğu kimi, kimimiz onlar üçün dua
edir, kimimiz isə yardım etməyə çalışırıq. Dövlət
isə onlara çiyinlərində bir “ata əli” olduğunu
duydurmaq üçün əlindən gələni edir.
O vaxt eşitdiyim sözlərə gəldikdə isə, onların

məzmunu təxmini belə idi: Azərbaycan dünyada
yeganə ölkədir ki, müharibə iştirakçılarına,
müharibə əlillərinə, şəhid ailələrinə bu qədər
qayğı göstərir. Onlar mənzillə, avtomobillə,
işlə təmin edilir, Vətən üçün keçdikləri, geridə
qoyduqları ailə üzvlərinin, sağlamlıqlarının
əvəzini tutmasa da, ən azından məişət
qayğılarından azad olmaları üçün hər bir şərait
yaradılır. Bu proses davam edir və dövlətimiz
üçün daxili siyasətin prioritet istiqamətlərindən
biridir. Davam edən prosesləri, kampaniyaları
düşünəndə anlayırıq ki, xalqımız bu vəziyyətə
o qədər alışıb ki, bunu adi bir hal olaraq görür,
hətta bəzi fitnəkarlar zaman-zaman bu siyasətə
dil uzadırlar. Bir daha xatırlatmaq yerinə düşər
ki, müharibələrdə həyatını itirən (şəhid olan)
insanların ailələrinə, əlillərə və müharibə
iştirakçılarına bu qədər qayğı və diqqətin
göstərilməsi dünya təcrübəsində yoxdur. Bu isə
o deməkdir ki, Azərbaycan bu sahədə bütün
dünyaya örnəkdir.
Qeyd edək ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz
ödəmələr 1997-ci il avqustun 2-dək hərbi
xidmətdə olan, xidməti zamanı xəsarət alan
və əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara,
daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına və vəfat
edənlərin vərəsələrinə şamil edilir. Həmin
tarixdə qüvvəyə minən “Hərbi qulluqçuların
dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” Qanuna
əsasən, I dərəcəli əlilliyə görə 8.800 manat, II
dərəcəli əlilliyə görə 6.600 manat, III dərəcəli
əlilliyə görə isə 4.400 manat təyin edilib.

Hazırladı:
İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”
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Ərdoğan – Putin görüşü nələr vəd edir?

Hər bir halda, məlumatlar Türkiyənin
doğru xarici siyasət yürütdüyünə bir
daha əminlik yaradır. Bu ölkə Qərblə
Rusiya arasında əsas kommunikasiya
kanalına çevrilir və bu, hər üç tərəfə
(Qərb, Rusiya, Türkiyə) dividend gətirir.
Görünən budur ki, Türkiyə Rusiyaya
ixracını kəskin artırır, bazardan gedən
Qərb şirkətlərini əvəz edir, həm də
Qərbin Rusiyaya satmaq, Rusiyadan almaq istədiyi məhsulların əsas
ötürücü kanalı funksiyasını yerinə
yetirir. Beləliklə, iki ölkə arasında ticarət
dövriyyəsinin yaxın zamanda 100
milyard dollara çatdırılması hədəflənib
(bu rəqəm 2021-ci ildə 33 milyard dollar
olub), bu isə o deməkdir ki, Rusiyanın
taleyində Türkiyənin rolu xeyli artacaq.
Bütün bu məsələlərdə Rusiya
Prezidenti xeyli sözəbaxan və güzəştli
davranıb. Hətta qeyd edib ki, “Türk
axını” qüsursuz və dəqiq işləyir, buna
görə avropalı partnyorları Türkiyəyə
münnətdar olmalıdırlar”. Vladimir
Putinin sözlərinə görə, bu qaz kəməri
yanacağın Cənubi Avropaya hansısa
bir müşkül və məhdudiyyət olmadan
ötürüldüyü yeganə marşrut olaraq
qalıb. Əlbəttə, Türkiyənin Avropada
mövqelərinin gücləndirilməsinə bu cür
dəyər verilməsi Ərdoğan hakimiyyətinin
aşkar uğuru sayılmalıdır.
Adətən, hər hansı bir fürsətdən
bazarlıq etmək üçün məharətlə istifadə
edən V.Putinin belə bir üzüyolalığı
siyasi təhlillərdə maraqlı cəhət kimi
dəyərləndirilib. Bu, özünü türk lideri
Rusiya ilə tərəfdaşlığın tərkib hissəsi
olan iqtisadi əlaqələrdən danışmağa
başlayanda xüsusilə göstərib. Ərdoğan
Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlığı və
qarşılıqlı ticarətin həcmini sürətlə
genişləndirməyə razılıq verib ki, elə
bu da Putinin ondan eşitmək istədiyi
əsas məsələ olub. Əlbəttə, Rusiya
üçün bir az Qazaxıstan, Çin, Hindistan,
bəzi ərəb və Afrika dövlətləri də var,
amma onlarla münasibətlər yetərincə
qeyri-müəyyəndir. Buna görə də məhz
Türkiyə paralel idxal-ixrac axınını qaydaya salmağın mümkün olduğu yeganə
və daha etibarlı bir qapıdır.
Kimdənsə mal alıb sonra öz
məhsulu kimi satmaq ticarətdə rast
gəlinən işlək bir sxemdir. Əlbəttə, belə
edəcəkləri zaman türklər, çətin ki,

Türkiyə Cümhuriyyəti və Rusiya Federasiyasının prezidentləri Rəcəb
Tayyib Ərdoğanla Vladimir Putin avqustun 5-də Soçidə görüşərək cari
və prinsipial əhəmiyyət daşıyan məsələlərlə bağlı işgüzar danışıqlar
aparıblar. Görüş 4 saatdan çox davam edib. Ərdoğan Moskvanın
Suriyada neytrallığına nail olmağa, həmçinin Qara dəniz vasitəsi ilə
Avropaya taxıl ixracına zəmanət verməsinə çalışıb və buna nail olub.
Türkiyə tərəfinin təşəbbüsü ilə Liviya məsələsi də müzakirə edilib.
Türkiyə rəhbəri son dərəcədə maraqlıdır ki, rus muzdluları orada sülh
prosesi üzrə nəzərdə tutulan danışıqları pozmasınlar.

həmin malları bazar qiymətinə alsınlar,
bu, onlara, sadəcə, sərf etməz. Amma
bu, Rusiyanı elə də narahat eləmir,
çünki, son zamanlara qədər ruslar nefti
Çin və Hindistana çox ucuz satırdılar.
Həmin ölkələrin kəmərləri rus nefti ilə
həddindən artıq yüklənməsəydi, yenə
də eyni qaydada satacaqdılar. Bəzi
məlumatlara görə, Rusiya Ərdoğan
hökumətinə səslənib ki, Türkiyədəki neft
emalı zavodlarına, neft terminallarına
və çənlərinə aid səhmlərin bir qismini
almağa icazə versin. Beləliklə, Rusiyanın ümidi var ki, bununla da gələn il
Avropa İttifaqının neft embarqosu tam
qüvvəyə mindiyi zaman özünün neft
satışının mənbələrini gizlədə bilsin.
Məsələnin ikinci aspekti də az
önəmli deyil. Türkiyə Rusiyanı əvvəllər
Moskvanın dünyanın hər yerindən ala
bildiyi məhsullarla təmin edəcək. Bu
baxımdan Türkiyə tezliklə Rusiyaya çox
verib-az alan bir kreditor da ola bilər.
Bu problemsə milli valyuta ilə alver

 axımından qismən həllini tapa bilər.
b
Soçidə belə bir razılığa gəlinib, amma
yalnız qaz, o da qismən rublla alınacaq. Moskva hələlik bu barədə narahat
deyil və hər şeyin tədricən qaydaya
düşəcəyinə ümid bəsləyir. Ruslar
düşünürlər ki, perspektivdə Ankara,
necə deyərlər, onlara xətir özünün “xilasedicilik” missiyasını genişləndirə bilər.
Soçidə, həmçinin Rusiya tərəfindən
Türkiyəyə təklif edilib ki, bu ölkənin bir
neçə dövlət bankı bəzi iri rus bankları
üçün müxbir hesabları açsın. Eləcə də
rus sənaye istehsalçılarına Türkiyənin
azad iqtisadi zonaların hüdudlarında
işləməyə icazə verilsin. Rəsmi Ankara
hələlik bu barədə nə “hə”, nə də “yox”
deyib. Çünki hazırda həmin təkliflərin
faydaları və Qərbin sanksiyaları
kontekstində bununla bağlı mümkün
risklər səylə saf-çürük edilir. Son
qərarın nə olacağını zaman göstərəcək,
amma Rusiyanın bunu fəal surətdə
xahiş etməsi faktı artıq Türkiyənin üstün

mövqeyini müəyyənləşdirir.
Rusiya və Türkiyə Prezidentləri
arasında görüşün yekunlarına dair
birgə bəyanatda liderlər regional və
qlobal təhdidlərə baxmayaraq, RusiyaTürkiyə münasibətlərini inkişaf etdirmək
niyyətində olduqlarını bildiriblər. Tərəflər
qarşılıqlı ticarətin həcmini artırmaq,
nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, sənaye,
turizm və tikinti sektorlarında qarşılıqlı
fəaliyyəti genişləndirmək üçün addımlar
atmağı qərara alıblar. Rusiya və Türkiyə
Prezidentlərinin bəyanatında qeyd
olunub ki, tərəflər Suriya və Liviyanın
ərazi bütövlüyü və siyasi birliyinin qorunub saxlanmasına tərəfdardırlar, terror
təşkilatlarına qarşı birgə mübarizəni
əlaqələndirmək əzmindədirlər. Dövlət
başçıları yüksək səviyyəli əməkdaşlıq
şurasının növbəti iclasını Türkiyədə
keçirmək barədə razılığa gəliblər.
Birgə bəyanatda Qarabağın adının
çəkilməməsi təəccüblü deyil. Onsuz
da məlumdur ki, Rusiyanın Türkiyədən
istədiklərinin müqabilində Qarabağla
bağlı məsələ də şərt kimi onun qarşısına qoyulmamış deyil. Bildiyimiz kimi,
Rusiya ilə Türkiyə Suriyada, Liviyada
birbaşa, Qafqazda isə dolayısı ilə üzüzə dayanan dövlətlərdir və toqquşan
maraqları çoxdur. Həmin maraqların
uzlaşdırılması isə heç də önəmsiz
məsələ deyil. Putin də yaxşı bilir ki,
köməyinə ehtiyac duyduğu Türkiyə ilə
Azərbaycan beynəlxalq diplomatiyada, xarici siyasətdə sinxron davranır
və bir-birini tamamlayırlar. Deməli,
Ermənistanın cığal davranışları, Brüssel
və Moskva üçtərəfli danışıqlarına
“xəyanəti”, həmçinin Qarabağdan qanunsuz erməni silahlılarının çıxarılması,
Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşı
olan maneələrin aradan qaldırılması
kimi məsələlərə görüş zamanı toxunulmaya bilməzdi.
Yekun olaraq deyək ki, Rusiya
hakimiyyətinin bank, enerji və sənaye
sektorlarında sanksiyaların ona öldürücü zərbə vurmaması, Qərb bazarlarına çıxışının tam əngəllənməməsi
üçün Türkiyəyə müraciət etməsi rəsmi
Ankaranın siyasi qələbəsi kimi qəbul
olunmalıdır.
Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 280 					

Bakı şəhəri, 5 avqust 2022-ci il

“Müharibə veteranlarının reyestrinin
aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında
“Veteranlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 23 aprel
tarixli 296-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 17 iyun tarixli 1365 nömrəli
Fərmanının 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:

1. “Müharibə veteranlarının reyestrinin aparılması Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə
uyğun edilə bilər.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 281 					

Bakı şəhəri, 5 avqust 2022-ci il

“Şəhid və şəhid ailəsi statusu almış
şəxslərin reyestrinin aparılması Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında
“Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və
şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 23 aprel tarixli 295VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci
il 17 iyun tarixli 1366 nömrəli Fərmanının 2.1ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:

1. “Şəhid və şəhid ailəsi statusu almış
şəxslərin reyestrinin aparılması Qaydası” təsdiq
edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə
uyğun edilə bilər.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərarlara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 282 					

Bakı şəhəri, 5 avqust 2022-ci il

“Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin işçilərinin
say həddinin təsdiq edilməsi və əməkhaqqı
fondunun müəyyən edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 17 may tarixli 225 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
“Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin işçilərinin say
həddinin təsdiq edilməsi və əməkhaqqı fondunun müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 17
may tarixli 225 nömrəli Qərarında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019,
№ 5, maddə 959) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 1-ci hissədə “30” rəqəmləri “35” rəqəmləri
ilə əvəz edilsin.
2. 2-ci hissədə “61327 (altmış bir min üç yüz
iyirmi yeddi)” sözləri “71647 (yetmiş bir min altı
yüz qırx yeddi)” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 283 					

																				

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 2 iyun tarixli 243
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Balıq və digər su bioresursları .ovunun
Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli
Elmlər Akademiyası ilə razılaşdırılmış təklifinə əsasən Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 2 iyun tarixli 243 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 6, maddə 1220;
2019, № 6, maddə 1148; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 18
may tarixli 190 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Balıq və digər su bioresursları ovunun
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. Mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “diktorbalı tor” və “diktorbalı torlar” sözləri ismin
müvafiq hallarında “nevod” sözü ilə əvəz edilsin.
2. 5.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“5.1. Balıq və digər su bioresurslarının ovu məqsədilə hüquqi və fiziki şəxslər balıqovlama biletini almaq üçün Nazirliyə “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 18.1-ci maddəsinə uyğun olaraq balıq və digər su bioresurslarının sənaye üsulu ilə ovu nəzərdə tutulan su obyektinin adı, su bioresurslarının
növləri, ov limitinin (növlər üzrə çəkisi) miqdarı, ovlama üsulu (ov alətlərinin növü və sayı)
göstərilməklə ərizə təqdim etməlidirlər.”.
3. 5.2-ci bənd üzrə:
3.1. “sənədlər” sözündən sonra “(Nazirlik həmin sənədlər barədə məlumatları bu Qaydaların 5.2-1-ci bəndində göstərilən qaydada əldə edə bilmədikdə)” sözləri əlavə edilsin;
3.2. 5.2.5-ci yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin
və aşağıdakı məzmunda 5.2.6-cı yarımbənd əlavə edilsin:
“5.2.6. ov ediləcək yerlər konkret göstərilməklə, sifariş verilən kvotanın (payın) növlər
üzrə və ov alətlərinin briqadalar (manqalar) arasında təsdiq edilmiş bölgüsü.”.
4. Aşağıdakı məzmunda 5.2-1-ci bənd əlavə edilsin:
“5.2-1. Nazirlik bu Qaydaların 5.2-ci bəndində göstərilən sənədlər barədə məlumat
əldə etmək üçün dövlət orqanlarının və digər qurumların apardığı elektron informasiya ehtiyatlarından (məlumat bazaları, məlumat-axtarış sistemləri, reyestrlər və digər
informasiya resursları) istifadə edir. Bunun mümkün olmadığı hallarda həmin sənədlərin
təqdim edilməsi ərizəçidən tələb olunur.”.
5. 5.7-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“5.7. Balıqovlama biletlərinin vahid reyestri “Lisenziyalar və icazələr haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq aparılır.”.
6. 7.4-cü və 8.7-ci bəndlər ləğv edilsin.
7. 8.6-cı bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“8.6. Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvota (pay) almaq istəyən balıqçılıq
subyekti ərizəni kvota barədə elanda göstərilən ünvana şəxsən, poçtla və ya elektron
qaydada kvotanın təsdiq edildiyi gündən etibarən növbəti il aprel ayının 1-nə qədər
təqdim edir.”.
8. 8.10.1-ci yarımbənddə “və 8.7-ci bəndlərinin” sözləri “bəndinin” sözü ilə əvəz edilsin.
9. 8.10.4-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin
və aşağıdakı məzmunda 8.10.5-ci yarımbənd əlavə edilsin:
“8.10.5. bu Qaydaların 2.4.13-cü yarımbəndi ilə müəyyən edilmiş hesabatların (balıq
və digər su bioresurslarının sənaye ovunu həyata keçirən şəxslərə münasibətdə) təqdim
edilməməsi.”.
Həmin Qaydalara 1 nömrəli əlavə - “Balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovunun Şərtləri” üzrə:
10.1. 2-ci hissənin cədvəli aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Sıra Balıqçılıq və su
Ov alətləri
№-si obyektləri
1
2
3
Xəzər dənizində (gölündə)
1.
Axçalı və siyənək dayanan
balıqlarının ovu
nevodlar
2.
3.

4.
5.

Ova icazə verilən müddətlər
4

yanvar ayının 1-dən may ayının 1-nə qədər
və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə
qədər
Axçalı və siyənək axçalı balıq yanvar ayının 1-dən aprel ayının 1-nə qədər
balıqlarının ovu
torları
və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə
qədər
Gəmilərlə kilkə ovu konus tor,
yanvar ayının 1-dən may ayının 1-nə qədər və
müxtəlif
iyun ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər
dərinlikli
pelagik tral
və nasoslar
Siyənək və axçalı siyənək
fevral ayının 1-dən may ayının 1-nə qədər
balıqların ovu
torları
Sahil kilkəsinin ovu dayanan
yanvar ayının 1-dən aprel ayının 1-nə qədər
nevodlar
və sentyabr ayının 15-dən dekabr ayının 31-nə
qədər

6.

Kefal və digər axçalı balıqların ovu

7.

H.Z.Tağıyev adına
qəsəbədən Rusiya
Federasiyasının
sərhədlərinə qədər
olan sahilboyu
ərazilərdə siyənək
və axçalı balıqların
ovu
8.
Xərçəng və krevet
ovu
Kür çayında
9.
Axçalı balıqların
ovu
1
10.

11.

2
Kür çayının əlavə
sularında axçalı
balıqların
ovu
İlanbalığının ovu

Göllərdə
12.
Candargöl və Sarısu göllər sisteminə
daxil olan su
obyektlərində axçalı balıqların ovu
Su anbarlarında
13.
Mingəçevir, Şəmkir,
Araz, Yenikənd,
Ağstafa və Varvara
su anbarlarında axçalı balıqların ovu
14.
Mingəçevir, Araz və
Varvara su anbarlarında xərçəng və
krevet ovu
Meliorativ kollektorlarda
15.
Axçalı balıqların
ovu

16.

İlanbalığının ovu

17.
Krevetlərin ovu
Digər su obyektlərində
18.
Göl qurbağasının
ovu

cibli kefal
torları
atılan nevodlar

yanvar ayının 1-dən may ayının 1-nə qədər
və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə
qədər
mart ayının 1-dən aprel ayının 15-nə qədər

venterlər

iyul ayının 1-dən noyabr ayının 1-nə qədər

atılan
nevodlar və
üzən çay
torları
3
üzən çay
torları

yanvar ayının 1-dən aprel ayının 1-nə qədər
və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə
qədər

venterlər

yanvar ayının 1-dən mart ayının 1-nə qədər
və oktyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə
qədər

4
yanvar ayının 1-dən mart ayının 1-nə qədər
və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə
qədər

axçalı balıq yanvar ayının 1-dən aprel ayının 1-nə qədər
torları və
və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə
venterlər
qədər

axçalı balıq yanvar ayının 1-dən aprel ayının 1-nə qədər
torları və
və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə
venterlər
qədər
venterlər

iyul ayının 1-dən noyabr ayının 1-nə qədər

dayanan
nevodlar,
karavalar,
venterlər və
axçalı balıq
torları
venterlər

yanvar ayının 1-dən may ayının 1-nə qədər
və sentyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə
qədər

venterlər
domca

yanvar ayının 1-dən mart ayının 1-nə qədər
və oktyabr ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə
qədər
iyul ayının 1-dən noyabr ayının 1-nə qədər
may ayının 15-dən iyul ayının 30-na qədər
və sentyabr ayının 1-dən noyabr ayının 1-nə
qədər

. 5.3-cü bənddən “gözünün yol verilən minimum” sözləri çıxarılsın.
. 5.3.1-ci və 5.3.2-ci yarımbəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Ov
alətləri

Maksimum Tələquruluşlu ov alətlərində istifadə oluuzunluğu (m) nan torların gözünün ölçüləri (mm)
çəpərdə qazanda enli hissə
ensiz
hissə
və
qollarda

Axçalı və
siyənək
balıqlarının,
habelə göl
qurbağasının ovunda istifadə
edilən ov
alətlərinin
(torların)
gözünün
ölçüləri
(mm)

Bakı şəhəri, 5 avqust 2022-ci il

1
Axçalı balıq torları

2
25

3
-

4
-

5
-

6
-

Siyənək torları

25

-

-

-

-

40x4045x45

36x3644x44

-

-

7
30x30 60x60
42x42 44x44
-

6,5x6,5

6,5x6,5

-

-

-

40x4045x45
40x4045x45

36x3644x44
32x3240x40

-

-

-

-

-

-

-

6,5x6,5

-

-

-

Venterlər (xərçəng 5
ovu üçün)

12x12

12x12

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Venterlər (krevet
ovu üçün)
Konus tor
(gəmilərlə
kilkə ovu
üçün)

32,5

6,5x6,5

6,5x6,5

-

-

-

5

-

6,5x6,5

-

-

-

Müxtəlif dərinlikli
15
pelagik tral
(gəmilərlə kilkə ovu
üçün)
350
Kefal ovu
üçün cibli
torlar

-

8x810x10

-

-

-

-

-

300x300

40x40- 50x50

Üzən torlar

235

-

-

-

Atılan nevodlar

400,5

Domca (göl
qurbağasının ovu
üçün)

-

yazda və
yayda
50x50,
payız-da
və
qışda
40x40
-

yazda və yayda35x35,
payız-da
və
qışda 30x30
-

yazda- 35x35,
payızda və
qışda55x55
-

Dayanan nevodlar 1000
(axçalı və
siyənək balıqlarının
ovu üçün)
Dayanan nevodlar 1000
(sahil kilkəsinin ovu
üçün)
Karavalar
25
Venterlər (axçalı
25
balıqların ovu
üçün)
Venterlər (ilanbalı- 1
ğının ovu üçün)

-

25x25

Həmin Qaydalara 2 nömrəli əlavə - “Balıq və digər su bioresurslarının idman və
həvəskar ovuna Tələblər”in 5-ci hissəsinin cədvəli aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Su obyektləri
Xəzər dənizində (gölündə) və dənizə axan bütün çaylarda
Şabran limanını Xəzər dənizi ilə birləşdirən kanalın və
onun mənsəbindəki hər iki tərəfə 1 km, dənizə doğru 2
km-lik ərazilərdə
Kür və Araz çayları ilə əlaqəsi olan bütün su
hövzələrində

Qadağan müddətləri
1 may - 30 iyun
1 yanvar -15 avqust
1 may - 30 iyun

Kür çayında Mingəçevir şəhər körpüsündən Varvara su 1 - 30 aprel
anbarının sahillərinə qədər 10 km-lik ərazidə

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

6

7 avqust 2022-ci il, bazar

AMEA Naxçıvan Bölməsi – 20
Şərqin ən qədim elm, mədəniyyət mərkəzlərindən olan, sivil
dəyərləri mənimsəməsi ilə həmişə xüsusi seçilən Naxçıvan diyarı
öz ziyalıları, tanınmış alimləri, mədəniyyət xadimləri ilə bəşər
tarixində silinməz izlər qoymuş, mühüm elmi nailiyyətlər məkanı
kimi tanınmışdır. Tarixin hansı dövrünə müraciət olunsa, orada
bu diyarın alim övladlarının adlarına rast gəlmək mümkündür.
Bu ənənə bu gün də davam etdirilir və naxçıvanlı alimlərin adları
dünya elm salnaməsində layiqli yer tutur. Bu, eyni zamanda,
xalqımızın intellektual potensialını, elmə, təhsilə bağlılığını,
maariflənməyə kütləvi marağını aydın şəkildə əks etdirir.
Qüdrətli dövlət xadimi, ümummilli
lider Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərliyinin hər iki dövründə elmin
inkişaf prosesinin paytaxtdan bölgələrə
doğru axını yönündə önəmli addımlar
atılmışdır. Hələ 1972-ci ilin 7 iyulunda Azərbaycanın ali rəhbəri Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti
Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin
yaradılması barədə qərar qəbul
etmişdir. O zaman Heydər Əliyev bu
mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətlərini

belə müəyyənləşdirmişdi: bölgənin
təbii xammal ehtiyatlarının kompleks
şəkildə öyrənilməsi və səmərəli istifadə
olunmasının elmi əsaslarının işlənib
hazırlanması; muxtar respublikanın
sosial-iqtisadi inkişafını, tarixini, arxeoloji, epiqrafik, etnoqrafik və folklor
abidələrinin öyrənilməsi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin
bölgələrin elmi sahədə inkişafı barədə
siyasətinə uyğun olaraq, Naxçıvanda
kompleks zona təcrübə stansiyası, elmitədqiqat baytarlıq stansiyası, “Araz”
Elm-İstehsalat Birliyi yaradılmış, bununla da muxtar respublikada iqtisadiyyat,
baytarlıq, kənd təsərrüfatı sahələrində
böyük irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Bu
qayğının davamı olaraq Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Batabat bölməsi
də fəaliyyətə başlamışdır. 1991–1993cü illərdə Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri
kimi fəaliyyətində Heydər Əliyev elmi
sahəyə qayğısını davam etdirmiş, bu
sahədə əldə edilən nailiyyətlərin davamlılığına zəmin yaratmışdır.
1996-cı ildə Naxçıvanda təşkil
olunmuş “Uluslararası qaynaqlarda
Naxçıvan” mövzusunda beynəlxalq
simpozium bölgədə elmin yeni inkişafına təkan vermişdir. Məhz bu tədbirdən
və ölkə Prezidenti tərəfindən vəzifələrin
müəyyənləşdirilməsindən sonra Naxçıvanda elmin inkişafının yeni mərhələsi
başlamışdır.
Prezident Heydər Əliyev 2002-ci il
avqustun 7-də “Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin
yaradılması haqqında” sərəncam imzaladı. Ümummilli liderimiz bu qərarını
muxtar respublikada elmi-tədqiqat qurumlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi,
mövcud elmi potensialdan istifadə
olunmasının səmərəliliyinin artırılması,
Naxçıvanın tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası və təbii sərvətlərinin öyrənilməsi
üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması
ilə əlaqələndirirdi.
Sərəncama əsasən, Milli Elmlər
Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin
tərkibində 6 elmi-tədqiqat müəssisəsi
təşkil olunmuşdur. Bu sərəncamdan
bir neçə gün sonra – avqustun 12-də
Prezident Heydər Əliyev Naxçıvana
səfəri çərçivəsində muxtar respublika Ali Məclisində MEA-nın Naxçıvan
Bölməsinin yaradılmasına həsr olunmuş geniş müşavirədə bildirmişdi: “Bu
qərarı qəbul edəndən sonra özüm
buraya gəlmişəm. İstəyirəm ki, bu
qərarın həyata keçirilməsinin təşkilatı
işində, onun başlanğıcında özüm iştirak
edim və fikirlərimi bildirim. Çünki bəzən
mən çox vacib sərəncamlar verirəm,
ancaq, təəssüflər olsun ki, icraçılar o
sərəncamın ruhunun səviyyəsinə qalxa
bilmirlər. Onun hərfi mənasını da düzgün anlaya bilmirlər”.

tensialı, elmi dərəcəli əməkdaşları artdıqdan sonra bölməyə doktorantura və
dissertantura yolu ilə kadr hazırlamaq
səlahiyyəti verilmişdir. Hazırda bölmədə
9 nəfər doktorant, 30 nəfər dissertant
elmi fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
2006-cı ildən bu günə kimi bölmədə
3 Dissertasiya Şurasında Vətən tarixi,
Arxeologiya, Müəssisələrin təşkili və
idarə olunması, Botanika, Fiziki-kimya
və Qeyri-üzvi kimya ixtisasları üzrə
15 nəfər elmlər doktoru, 95 nəfər isə

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi
ulu öndər Heydər Əliyevin yadigarıdır

Həmin müşavirədə Heydər Əliyev
bölmənin qarşıdakı illərdə göstərməli
olduğu fəaliyyətinin istiqamətlərini çox
düzgün müəyyənləşdirdi. Prezident
hər bir alimin, mütəxəssisin öncə
vətəndaş olduğunu və vətənin tarixi keçmişini obyektiv tədqiq edərək
öyrənməsini, ölkənin müasir elmi
səviyyəsini, potensialını artırmaq
üçün fədakarlıq göstərməsini vacib
öhdəlik kimi səciyyələndirmişdi: “Əgər
bizim millətimizin keçmişini, tarixini, mədəniyyətini, onun mənbəyini
bizim alimlərimiz, ziyalılarımız tədqiq
etməsələr, xalqımıza, dünyaya
göstərməsələr, sübut etməsələr bəs
bunu kim edəcəkdir? Bax, bütün bu
səbəbdən mən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Elmlər Akademiyasının
bölməsinin yaradılması haqqında qərar
qəbul etmişəm”.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti 2002-ci il 26
avqust və 25 dekabr tarixli qərarları ilə
Naxçıvan Bölməsinin tərkibinə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində
fəaliyyət göstərmiş Naxçıvan Regional Elmi Mərkəzi, Naxçıvan ElmiTədqiqat Bazası, Şamaxı Astrofizika
Rəsədxanasının Batabat və Ağdərə
stansiyaları daxil edilmişdir.
2003-cü il yanvarın 17-də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisində
Naxçıvan Bölməsinin yaradılması
və fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar
geniş müşavirə keçirilmiş, vəzifələr
müəyyənləşdirilmiş, tapşırıqlar verilmişdir. İlk növbədə, Naxçıvan bölməsinin
Əsasnaməsi hazırlanmış və həmin
əsasnamə Ali Məclisin Sədri və MEAnın Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bölmənin fəaliyyəti üçün təşkilati
işlər görülmüş, elmi-tədqiqat işlərinin
elmi istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir.
Bölmə üçün bina ayrılmış, təmir və
yenidənqurmadan sonra 2003-cü il avqustun 23-də onun açılışı baş tutmuşdur. 2004-cü ildə ikinci bina, 2005-ci ildə
isə üçüncü bina əməkdaşların ixtiyarına
verilmişdir. Qürurverici haldır ki, ikinci
binanın istifadəyə verilməsi tədbirində
Prezident İlham Əliyev iştirak etmişdir.
Elmin inkişafı həm də yüksəkixtisaslı
elmi kadrların səviyyəsindən, onların
elmi fəaliyyətindən asılıdır. 2003-cü
ilin yanvarında 139 əməkdaşla, o
cümlədən 51 elmi işçi ilə fəaliyyətə
başlayan MEA-nın Naxçıvan
bölməsinin kadr potensialının artırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər
həyata keçirilmişdir. MEA-nın müxtəlif
elmi-tədqiqat müəssisələrinə, ali təhsil
müəssisələrinin doktoranturalarına gənc
kadrlar göndərilmiş, magistr təhsilli
gənclər işə dəvət edilmişdir. Kadr po-

fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə
etmişdir. Hazırda Naxçıvan Bölməsində
247 əməkdaş çalışır ki, bunun da 92
nəfəri elmi işçidir. Elmi işçilərdən 2-si
AMEA-nın həqiqi üzvü, 4-ü müxbir
üzvü, 5-i elmlər doktoru, 51-i fəlsəfə
doktorudur. Bu ilin 6 ayında 3 nəfər
elmlər doktoru, 1 nəfər fəlsəfə doktoru
dissertasiyası müdafiə etmişlər. Elmi
dərəcəlilər elmi potensialın 68,5 faizini
təşkil edir. Elmi əməkdaşlardan 47
nəfərinin elmi adı – professor və dosent
adı vardır. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasına 2003, 2007, 2014 və
2017-ci illərdə keçirilən seçkilərdə Naxçıvan bölməsindən 3-ü akademik, 13-ü
isə müxbir üzv seçilmişdir.
Naxçıvan bölməsi fəaliyyəti
dövründə onlarla ümumiləşdirici və
çoxcildli əsərlər çap etdirmişdir. İki
cilddə “Naxçıvan ensiklopediyası”, iki
cilddə “Naxçıvan abidələri” ensiklopediyası, “Naxçıvan tarixi atlası”, 3 cilddə
“Naxçıvan tarixi”, “Naxçıvan teatrının
salnaməsi”, 3 cilddə “Naxçıvan folkloru
antologiyası”, “Dədə Qorqud yurdu –
Naxçıvan” tarixi-coğrafi və etnoqrafik
atlası”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri: hazırki vəziyyəti
və perspektivləri”, 2 cilddə “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının “Qırmızı kitabı”,
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ampeloqrafiyası”, “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının dərman bitkiləri”, 2
cilddə “Naxçıvan coğrafiyası”, görkəmli
şəxsiyyətlərin taleyi və sənətindən
bəhs edən 15 kitab və başqaları.
Həmçinin bölmənin fəaliyyəti dövründə
əməkdaşların 10846 əsəri, o cümlədən
230 monoqrafiyası, 221 kitabı nəşr
olunmuşdur. Əsərlərdən 30 monoqrafiya, 19 kitab və 2176 elmi məqalə,
bütövlükdə 2309-u xarici ölkələrdə
çapdan çıxmışdır. Elmi məqalələrdən
358-i “Web of Science”, “Scopus” və
digər elmi bazalara daxil olan impakt
faktorlu jurnallarda çap edilmişdir.
Əməkdaşların əsərlərinə 1690 istinad
qeydə alınmışdır.
Bölmə əməkdaşları 37 patent
almış, 4-ü beynəlxalq olmaqla 23 qrand
layihəsində qalib olmuşlar. Əməkdaşlar
ixtiraçılıq sahəsində nailiyyətlərinə görə
III, IV və V respublika müsabiqələrində
təqdim etdikləri əsərlərə görə qalib
olmuş, diploma layiq görülmüşdür. Ötən
dövr ərzində bölmənin iki seriyada
nəşr olunan “Elmi əsərlər” jurnalının
70 nömrəsi, “Axtarışlar” jurnalının isə
43 nömrəsi işıq üzü görmüşdür. Bölmə
əməkdaşlarının məqalələri əsasında
“İrs”, “Naxçıvan”, “Yol”, “Folklor və
Ədəbiyyat”, “Qafqaz”, “Elm və həyat”
jurnallarının xüsusi nömrələri Naxçıvana həsr edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin müxtəlif illərdə
imzaladığı sərəncamlardan irəli gələn
vəzifələrə uyğun olaraq Naxçıvanda
milli dəyərlər sisteminin qorunması
və inkişafı sahəsində də kompleks
tədbirlər görülərək tədqiqatlar aparılmış, nəticədə əsərlər hazırlanıb nəşr
edilmişdir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin həyatında
mühüm hadisələrdən biri 2008-ci
ildə aparılmış elmi-tədqiqat işlərinin
yekununun Naxçıvanda Akademiyanın
Rəyasət Heyətinin iştirakı ilə keçirilməsi
olmuşdur. Tədbirdə Ali Məclisin Sədri
Vasif Talıbovun iştirakı və bölmənin qarşısında duran vəzifələrdən bəhs etməsi
həmin tədbirin əhəmiyyətini artırmışdır.
Sədr ötən illər ərzində aparılan elmitədqiqat işlərinin nəticələrindən razı
qaldığını bildirmişdir.

“Qisas” çevik cavab aktı idi
Ermənistan rəsmiləri özləri də
Azərbaycan ərazilərində qeyri-qanuni
silahlı qüvvələrinin mövcudluğuna
birbaşa və dolayısı ilə dəfələrlə
təsdiqləyiblər. Beləliklə, avqustun 3-də
Laçında Azərbaycan əsgərinin şəhid
olması ilə nəticələnən qanlı insident
məhz Ermənistanın öhdəliklərinin yerinə

Naxçıvan Bölməsində icra edilən
elmi-tədqiqat işlərinin 191 mühüm
nəticəsi AMEA-nın illik hesabatlarına
daxil edilmişdir. Ali Məclis Sədrinin tapşırıq və tövsiyələri ilə elmdən istehsala
prinsipi əsasında fəaliyyət göstərərək
tədqiqatlar aparan bölmə əməkdaşları
bir çox məhsulların hazırlanmasına nail
olmuşdur. 16 adda bitki qarışıqlarından
dərman paketlərinin hazırlanması və
satışı həyata keçirilir.
Naxçıvan Bölməsinin fəaliyyəti

Avqustun 3-də müzəffər Azərbaycan Ordusu işğalçı
Ermənistana növbəti dəfə dərs verdi. Bununla bağlı qarşı tərəfin
əsassız ittihamlarına cavab olaraq Azərbaycan Xarici İşlər
Nazirliyi bildirdi ki, insidentlərin baş verməsinin əsas günahkarı
məlum üçtərəfli Bəyanatın müddəalarını yerinə yetirməyərək, öz
silahlı dəstələrini hələ də qonşu dövlətin ərazisindən çıxarmayan
Ermənistandır. 10 noyabr 2020-ci il tarixli Bəyanatın 4-cü
maddəsində açıq-aşkar qeyd olunub ki, Rusiya Federasiyasının
sülhməramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması
ilə paralel şəkildə yerləşdirilir.
yetirməməsinin nəticəsidir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
ehtiyatda olan zabiti kimi deyə bilərəm
ki, hələ dünya tarixində məğlub tərəfin

hansısa şərtlər irəli sürməsi, əsassız
ritorika nümayiş etdirməsi görünməyib.
Öz havadarlarına arxayın olan
ermənilərsə bunu etməklə hərbi, siyasi

dövründə müxtəlif elm və tədris
müəssisələrinin iştirakı ilə muxtar
respublika və respublika səviyyəli elmi
konfranslar, 18 beynəlxalq səviyyəli
simpozium və konfranslar keçirilmiş,
konfransların materialları toplu halında
çap edilmişdir. Bölmə əməkdaşları 20 il
ərzində dünyanın 60-a qədər şəhərində
keçirilən 569 beynəlxalq simpozium
və konfranslarda çıxış etmişlər. AMEA
Naxçıvan Bölməsi fəaliyyəti dövründə
20-dən çox elm və təhsil mərkəzləri, o
cümlədən ABŞ, Fransa, Türkiyə, Polşa,
Rusiya, İran, Gürcüstan, Qazaxıstan və
başqa ölkələrin elm və təhsil mərkəzləri
ilə sıx elmi əlaqələr qurmuş, rəsmi iş
birliyi protokolu imzalamış və bu iş
davam etdirilir.
Sevindirici haldır ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ideyaları və Prezident İlham Əliyevin MEA-nın Naxçıvan
Bölməsinin bütün problemlərinin həll
edilməsi barədə tapşırıqları Naxçıvan
rəhbərliyi tərəfindən yüksək səviyyədə
həyata keçirilir. Fəaliyyətimizdə hansısa
problem yaranarsa bu, qısa müddətdə
şəxsən Milli Məclisin Sədri Vasif Talıbovun müdaxiləsi ilə öz həllini tapır. Bu
diqqət, qayğı bir daha geniş yönümlü
fəaliyyətə keçməyə təkan vermişdir.
Zamanın çağırışlarına uyğun olaraq
Azərbaycan dövləti də elm və təhsilin
inkişafına mühüm prioritetlərdən biri
kimi yanaşır. Ölkəmizdə son illərdə
elm sahəsində müəyyən problemlər
yarandığından Milli Elmlər Akademiyasında struktur islahatlarının aparılması vacib idi. Buna müvafiq olaraq
dövlət başçısı 2022-ci il iyulun 28-də
“Azərbaycan Respublikasında elm
və təhsil sahəsində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında” fərman imzaladı. Fərmanda
nəzərdə tutulan struktur islahatları
AMEA-nın elm və istehsalat qurumlarının işinin tənzimlənməsinə xidmət
edəcək, elmi fəaliyyət sahəsində
əlaqələndirmə, koordinasiya və
qiymətləndirmənin gerçəkləşdirilməsinə
nail olunacaq, struktur və idarəetmə
baxımından əsaslı təkmilləşdirmə işləri
aparılacaq.
Bu islahatlar əsasında AMEA Naxçıvan Bölməsi qarşıya qoyulan vəzifələrin
bundan sonra da yüksək səviyyədə
yerinə yetirilməsinə, mövcud elmi
potensialdan səmərəli istifadə etməklə
elmi-tədqiqat işlərinin müasir tələblərə
cavab verə biləcək səviyyədə aparılmasına çalışacaqdır.

“Türk xalqları ədəbiyyatı”
dərsliyi özbək dilində
1991-ci ildə sovet imperiyasının dağılması ilə SSRİ məkanında yaşayan türkdilli xalqlar da özlərinin dövlət müstəqilliyini elan etmiş və dünyanın suveren
dövlətləri sırasında yer almışlar. Məlum olduğu kimi, sovet hakimiyyəti dövründə
türk milli-mənəvi dəyərlərinin təbliği və öyrənilməsi bu ittifaqa daxil olan bütün
respublikalarda, o cümlədən ölkəmizdə də sərt qadağa və məhdudiyyətlərlə
üzləşmişdir.
Azərbaycan ali məktəblərində sovet
dövründə ilk dəfə tədris planına salınmış
“Türk xalqları ədəbiyyatı” fənni həmin dövrdə
müəyyən çərçivələrdən kənara çıxa bilməsə
də, müstəqillik əldə olunduqdan sonra türk
xalqlarının ədəbiyyatı mədəni-ədəbi əlaqə və
bağlılıq şəraitində tədris olunmağa başladı.
“Türk xalqları ədəbiyyatı”nın tədrisi zamanı türk
xalqlarının qohumluq əlaqələrindən irəli gələn
ədəbi ənənə məsələləri vacib şərtlərdən biri
kimi nəzərə alındı.
Qeyd etməliyik ki, hazırkı dövrdə türk
mədəniyyət və ədəbiyyatının təkcə hər hansı
konkret milli türk zəminində yox, ümumtürk
səviyyəsində öyrənilməsi vacibdir. Türklərin
bəşər sivilizasiyasının inkişafında, dünya
ədəbi-bədii fikrinin formalaşmasında oynadığı
müstəsna rolu nəzərə alsaq, bu xalqın zəngin
ədəbiyyatının öyrənilməsinin zəruriliyi bir daha
meydana gəlir. Bu baxımdan türk xalqlarının
zəngin ədəbi-bədii nümunələri həm ümumtürk
konsepsiyası, həm də milli türk ədəbiyyatının
özünəməxsusluğu, fərdi yaradıcılıq
xüsusiyyətləri yönündən tədris olunmalıdır.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
professoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Elman
Quliyevin Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi tərəfindən dərslik kimi təsdiqlənmiş,
ayrı-ayrı vaxtlarda təkmilləşdirilərək bir
neçə dəfə çap olunmuş “Türk xalqları
ədəbiyyatı” kitabı bu sahədə ölkənin bütün ali
məktəblərində istifadə olunan yeganə dərslikdir.
Tədris proqramına uyğun yazılmış dərslikdə
türk xalqları ədəbiyyatının (türk, özbək,
türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman)
yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli
sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş
şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur.
Mütəxəssislər və filologiya fakültələrinin
tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş, uzun illərdir
ki, ali məktəb tələbələrinin faydalandığı
“Türk xalqları ədəbiyyatı” dərsliyi 2022-ci ildə
Özbəkistan Respublikası Heydər Əliyev adına
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü
ilə özbək dilinə tərcümə olunaraq nəşr
edilmişdir (“Turkıy xalqlar adabıyotı”, Toshkent,
“Renessans press”, 2022, 456 s.).
Nəşrin layihə rəhbəri Özbəkistan
Respublikası Heydər Əliyev adına Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Samir Abbasov,
məsul redaktoru Əlişir Nəvai adına Daşkənd
Dövlət Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin
rektoru, filologiya elmləri doktoru, professor
Şöhrət Sirajiddin, məsləhətçi və rəyçi filologiya
elmləri doktoru Nurboy Jabbarovdur.
Türkdilli dövlətlərin bir çox universitetlərində
tədris vəsaiti kimi istifadə olunacaq bu dərslik
türkdilli xalqların ədəbiyyatının geniş şəkildə
təbliği və öyrənilməsi sahəsində müstəsna
əhəmiyyətə malikdir. Bu dəyərli dərsliklə bağlı
deyə bilərik ki, ciddi türkoloji tədqiqatların və
gərgin əməyin nəticəsi kimi meydana gələn
professor Elman Quliyevin hazırladığı “Turkıy
xalqlar adabıyotı” adlı dərslik qısa vaxt ərzində
özbək tələbələrinin də faydalana biləcəyi ən
dəyərli vəsaitlərdən birinə çevriləcək.
Dərslikdə mifoloji-epik baxışların nəticəsi
kimi meydana gələn türk dastanları haqqında
geniş məlumat verilmiş, İraq-türkman, o
cümlədən, digər türk xalqlarının yaratmış

olduqları dastanların da türk mədəniyyətinin
təməl daşıyıcılarından biri olmaqla yanaşı,
həmin xalqların milli kimliklərinin təsdiqi,
ictimai-siyasi baxışlarının və epos təfəkkürünün
göstəricisi olmaq cəhətdən böyük əhəmiyyəti
vurğulanmışdır.
Kitabda, eyni zamanda, Əhməd Yəsəvi,
Yusif Balasaqunlu, Əhməd Yuqnəki və
s. türk dahilərinin həyat və yaradıcılıqları
işıqlandırılmış, Qaraxanilərin hakimiyyəti
dövründə ictimai-siyasi vəziyyət və türk dilinin
inkişafına şərait yaradılması məsələlərinə
xüsusi yer ayrılmışdır. Mahmud Kaşqarlının
“Divani-lüğət-it-türk” əsərinin dil və ədəbiyyat
nümunələrini əks etdirmək baxımından
əhəmiyyəti isə eyniadlı oçerkdə öz əksini
tapmışdır.
Dərslikdə, həmçinin XII əsrə qədərki
Türkiyə türk ədəbiyyatının mərhələləri və
inkişaf xüsusiyyətləri, türk təsəvvüf ədəbiyyatı
və onun əsas xüsusiyyətləri, Anadolu təsəvvüf
ədəbiyyatı geniş araşdırılmışdır. Mövlana
Cəlaləddin Ruminin həyat və yaradıcılığı, onun
ictimai-fəlsəfi görüşləri, “Məsnəvi” poeması,
Sultan Vələd və Yunis İmrənin dünyagörüşü,
onların yaradıcılığında islam inamı məsələləri
tələbələrin daha asan mənimsəyəcəyi formada
təqdim olunmuşdur.
Kitabda türk tayfaları arasında özünün tarix
və mədəniyyətinin qədimliyinə, zənginliyinə
görə seçilən özbəklərin çoxəsrlik ədəbiyyatı
sistemli şəkildə təhlil edilmiş, klassik türkmən
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi
Dövlətməmməd Azadinin “Vəzi Azadi”,
“Behiştnamə”, “Beş namaz”, “Cabir Ənsar”
poemaları, o cümlədən məsnəvi, qəzəl və
rübailəri haqqında məlumat verilmiş, XVIII
əsr türkmən realist ədəbiyyatının yaradıcısı
Məxtumqulu Fəraqinin həyatı və zəngin
yaradıcılığı hərtərəfli təhlil olunmuşdur.

Aytən ABBASOVA,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Gədəbəy: Şəhidin ad günü rayon ictimaiyyəti
nümayəndələrinin iştirakı ilə qeyd olundu

İsmayıl HACIYEV,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
sədri, akademik

və diplomatik məntiqsizlik nümayiş
etdirdiklərinin fərqində deyillər. Gah
Brüsseldə, gah Moskvada və Soçidə
manipulyasiyalar edərək, sonradan razılaşmalara məhəl qoymamaq layiqincə
cəzalandırılmalıdır. Elə Azərbaycan
Ordusunun haqlı olaraq “Qisas” adlandırdığı son cavab əməliyyatı da həmin
cəza anlamındadır.
Bütün beynəlxalq ictimaiyyət
görür ki, Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri tam yerinə yetirir və Ermənistan tərəfinin də bu
öhdəliklərə əməl etməsini qətiyyətlə
tələb edir. Azərbaycan öz ərazilərinin
təhlükəsizliyini və bütövlüyünü qanuni
əsaslarla təmin edir. Bu yolda qarşıya
çıxan bütün maneələr qətiyyətlə aradan
götürüləcəkdir. Bizim buna qüdrətimiz
də çatır, tam haqqımız da var.

Hikmət XƏLİLOV,
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
ehtiyatda olan zabiti

Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə, onların ailələrinə göstərdikləri
diqqət və qayğı respublikamızın hər yerində olduğu kimi, Gədəbəydə də hər
zaman örnək götürülür.
Rayon rəhbərliyinin tapşırığına əsasən,
bu dəfə şəhid Şəhriyar Hacıyevin 23 yaşı
ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə qeyd
olunub. Rayon icra hakimiyyəti başçısının
səlahiyyətlərini icra edən Natiq Nağıyev,
Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid
ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Elçin
Zeynalabdiyev, YAP rayon təşkilatının sədri
Rüstəm Nağıyev, idarə, müəssisə, təşkilat
rəhbərləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
Novoivanovka kəndinə gəliblər. Onlar şəhidin
doğum günündə onun ailə üzvləri ilə birlikdə
məzarını ziyarət ediblər, üzərinə tər qərənfillər
düzüblər, igid Vətən oğlunun əziz xatirəsini
dərin ehtiramla yad ediblər.
Natiq Nağıyev Vətən uğrunda canın-

dan keçən şəhidimizə Allahdan rəhmət,
ailəsinə səbr diləyib. O deyib ki, biz Vətən
müharibəsində iştirak edərək canından keçən
bütün şəhidlərimizin, o cümlədən Şəhriyar
Hacıyevin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad
edir, ruhu qarşısında baş əyirik. Nə qədər ki,
Azərbaycan dövləti və xalqı var, Şəhriyar kimi
oğullarımız daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq,
xatirələri hər zaman əziz tutulacaq.
Qeyd edək ki, müharibədə qəhrəmanlıq
göstərən şəhid Şəhriyar Hacıyev ölümündən
sonra Prezident İlham Əliyevin 15 dekabr
2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının
təşkilatçılığı ilə çövkən milli atüstü oyunu üzrə
Şuşa kuboku turnirinin final görüşü keçirilib
Binə Atçılıq Mərkəzində keçirilən turnirin qalibləri mükafatlandırılıb

“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-də
rayonlarda pambıq sahələrinin su təminatı
mövzusunda növbəti videokonfrans keçirilib

Avqustun 6-da Azərbaycan Respublikası Atçılıq
Federasiyasının (ARAF) təşkilatçılığı ilə çövkən milli atüstü
oyunu üzrə Şuşa kuboku turnirinin final görüşü keçirilib.
Binə Atçılıq Mərkəzini qapalı
manejində baş tutan final görüşündən
əvvəl tamaşaçılara “Odlar yurdu” şousu
nümayiş etdirilib.
Yarışın həlledici görüşündə “Buta
Qolden” və “Polad” komandaları birincilik uğrunda mübarizə aparıblar. “Polad”
komandası ilk hissəni 1:0 öndə başa
vurub. İkinci hissəyə də “Polad” yaxşı
başlayaraq, hesab arasındakı fərqi ikiyə
çatdırıb. Matçın sonlarında “Buta” təsəlli
qolu vurub. Beləliklə, gərgin idman
mübarizəsi şəraitində keçən qarşılaş– Füzuli müəllim, Beynəlxalq
Türk Akademiyası hazırda Türk
dünyasında mühüm beynəlxalq
təşkilat statusu daşıyan qurumlardan biridir. Ümumiyyətlə,
bu qurumun türk xalqları üçün
əhəmiyyəti, üzərinə götürdüyü
missiya barədə danışmağınızı
istərdik...
– BTA-nın yaradılması ilə bağlı
qərar 2009-cu il oktyabrın 3-də Türk
Dövlətləri Təşkilatının Naxçıvan
sammitində qəbul edilib və akademiya fəaliyyətə 2010-cu ilin may ayında başlayıb. 2012-ci ildə BTA Bişkek
Zirvə görüşündə beynəlxalq status
alıb və 2014-cü ildə beynəlxalq
təşkilat olaraq fəaliyyətə başlayıb.
İlk dəfə akademiyaya rotasiya qaydasında rəhbər təyin olunub.
Təbii ki, ev sahibi olduğu
üçün birinci rəhbər qazaxıstanlıdır. Hazırda prezident Darxan
Kıdırəlidir. Akademiya ilə yanaşı,
bir neçə böyük təşkilat var. TDT,
Türksoy, TürkPA, Türk Mədəniyyəti
İrsi Fondu. İki təşkilat Türkiyədə,
ikisi Azərbaycanda və bir təşkilat
Orta Asiyada yerləşir. Orta Asiyada yerləşən BTA-dır. Əlbəttə,
məqsədlər çoxdur. Əsas məqsəd
isə Türk dünyasında elm və təhsil
sahəsində əlaqələndirmələr həyata
keçirmək, qədim tarixi-mənəvi irsimizi araşdırmaq, ortaya qoymaq və
dünyaya tanıtmaqdır.
Ümumiyyətlə, təhsil, elm
yumşaq güc sayılır. Əslində,
ortaq düşüncənin formalaşdırılmasına xidmət göstərən ən vacib
prinsiplərdən biridir. Türk Akademiyası da böyük İsmayıl Qaspıralının
“Dildə, işdə, fikirdə birlik” şüarı
üzərində yaradılmış, bu tezisi özünə
əsas şüarlardan biri kimi seçmiş
qurumdur. Bu bizim fəaliyyətin əsas
devizidir. Əlbəttə, bütün bunlar
gələcəkdə Türk dünyası anlayışının
vahidləşməsi, düşüncə ümumiliyinin
təmin edilməsinə xidmət edir.
Yeri gəlmişkən, BTA institutlaşma prosesini yekunlaşdırıb. Çünki
beynəlxalq təşkilatın fəaliyyətə başlaması üçün bir sıra vacib sənədlər
var. O sənədlər həll olunmalıdır,
Türk dövlətləri rəhbərləri tərəfindən
imzalanmalar həyata keçirilməlidir
və bunlardan ən vaciblərindən
biri akademiyanın yerləşməsini
şərtləndirən Qazaxıstan Respublikası ilə BTA arasında müqavilə
öhdəlikləri artıq imzalanıb. Ötən
ildən etibarən akademiya Vyana
Konvensiyasının prinsiplərinə
əsasən tamhüquqlu beynəlxalq
təşkilat kimi fəaliyyət göstərməyə
başlamışdır.
Bununla ilk dəfə olaraq, üzv
ölkələrdən əməkdaşlar qəbul
edilməyə başlandı və ilk vitse-prezident də Azərbaycandan təyin olundu. İndi akademiyanın tam tərkibdə
fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir
maneə qalmadı. Amma yeni üzv
ölkələrdən də əməkdaşların cəlb
olunması ilə akademiyanın güclü bir
quruma çevriləcəyi heç kəsdə şübhə
doğurmur.
Yeri gəlmişkən, akademiyanın
yeni üzv dövlətləri tam qurucu
üzv ölkələri – Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyədir.
Macarıstan müşahidəçi üzvdür,
bu yaxınlarda isə bildiyimiz kimi,
Özbəkistan da üzv ölkələrimizdən
birinə çevrilib. Son üç ildə BTA
tərəfindən Türk dünyasının böyük
şəxsiyyətlərinə, dövlətçiliklə bağlı
önəmli təqvimlərimizə həsr olunmuş
26 beynəlxalq konqres və forum,
30-dək seminar və “dəyirmi masa”
keçirilib. Tədbirlər müvafiq olaraq
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Rusiya Federasiyası,

mada “Polad” komandası rəqibini 2:1
hesabı ilə məğlub edərək Şuşa kubokunun qalibi olub.
Qeyd edək ki, “Sərhədçi Dilbaz”
və “Köhlən” komandaları arasında
Şuşa kubokunda üçüncü yer uğrunda
mübarizə isə “Sərhədçi Dilbaz” komandasının 5:0 hesablı qələbəsi ilə
yekunlaşıb.
Oyundan sonra Şuşa kuboku turnirinin qaliblərinin mükafatlandırılması
mərasimi olub.
Yarışın qalib komandası qızıl medal

Macarıstan, ABŞ, Monqolustan,
Fransa, Özbəkistan və digər
ölkələrdə təşkil olunmuşdur.
– Ortaq türk tarixi, türk dili və
ədəbiyyatı proqramlarının işlənib
hazırlanmasında, bu sahənin
inkişaf etdirilməsində BTA-nın
rolunu və perspektivlərini necə
qiymətləndirirsiniz ?
– Akademiyanın səmərəli
fəaliyyətində mühüm əsaslardan
biri də məhz ortaq dərsliklər
məsələsidir. Ortaq dərslik, əslində,
ortaq kimliyin müəyyənləşməsinin
vacib faktorlarındandır. Çünki tarix
bizim ortaq keçmişimizi bəlli edir,
ədəbiyyat ortaq düşüncəmizi formalaşdırır, coğrafiya isə vahid məkan

və kubok, ikinci və üçüncü yeri tutan
komandalar isə müvafiq olaraq gümüş
və bürünc medallarla təltif olunublar.
Mükafatları ARAF-ın prezidenti Elçin
Quliyev təqdim edib. E.Quliyev çıxış
edərək məlumat verib ki, qalib komandaya 10 min, finalçıya 7 min və bürünc
medalçıya 4 min manat pul mükafatı da
veriləcək.
Turnirdə altı komanda kubok və
medallar uğrunda mübarizə aparıb.
Xatırladaq ki, qrup oyunları
nəticəsində üç güc səbətindən eyni

çətinliklərlə qarşılaşsaq da, bu
ilin may ayında İstanbulda 3 gün
müddətinə BTA-nın üzv ölkələrinin
Təhsil Nazirliyi nümayəndələri çox
gərgin bir iş ortaya qoydular. Mən bu
işdə əziyyəti olan bütün üzv ölkələrin
Təhsil nazirliklərinə də təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm. Həqiqətən, bizi
birləşdirə biləcək ortaq nöqtələrə
təmas etməyə çalışdılar. Xüsusən,
bu məqama diqqət yetirdik ki, bizi
birləşdirən əsas dəyərlər bu proqramlarda öz əksini tapsın. Tarixin,
ədəbiyyatın, coğrafiyanın birləşdirici
gücünü müəyyənləşdirən məqamları
tapmaq əsas məsələ oldu.
– Ortaq tarix demişkən,
bəzən indi də tarix kitablarımızda

reytinqə sahib olan komandalar
arasında A qrupunda yer alan “Sərhədçi
Dilbaz” və “Polad” komandaları, B
qrupundan isə “Buta Qolden” və
“Köhlən” komandaları yarımfinala
vəsiqə qazanıb. Yarımfinal oyunlarında
“Buta Qolden” komandası “Sərhədçi
Dilbaz” komandası üzərində 5:3
hesablı, “Polad” komandası isə
“Köhlən” komandası üzərində 4:0
hesablı qələbə əldə edib.

– Türk dünyasının inkişafı
və birliyi üçün təsis olunmuş
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası (TDƏŞ), TürkPA, TÜRKSOY, Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondu kimi təşkilatlar var. Bir az
da Beynəlxalq Türk Akademiyasının bu təşkilatlarla qarşılıqlı
əlaqələrindən söhbət açardınız...
– Təbii ki, bu təşkilatların hamısı
müstəqil və qohum qurumlardır.
Həm də bir-birilə sıx bağlıdırlar,
biri digərini təkrarlamır. Məsələn
Türk Dövlətləri Təşkilatının əsas işi
daha çox siyasi, iqtisadi, nəqliyyat
və s. bu istiqamətdə olan əlaqələri
inkişaf etdirməkdirsə, BTA daha
çox elm və təhsil sahəsində işi

AZƏRTAC

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-də sədr müavini Zakir
Quliyevin rəhbərliyi ilə respublikanın rayonlarında pambıq sahələrinin su
təminatı mövzusunda növbəti videokonfrans keçirilib.
ASC-dən verilən məlumata görə,
k onfransda pambıq sahələrinin su ilə
təminatının mövcud hesabatı təqdim edilib,
rayonlar üzrə suvarmanın təşkilində yaranan çətinliklərlə bağlı müzakirələr aparılıb.
Videokonfransda səhmdar cəmiyyətin şöbə
və sektor müdirləri, həmçinin rayonların yerli
istismar idarələrinin rəhbərləri iştirak ediblər.
İclasda cəmiyyətin sədr müavini Zakir
Quliyev pambıq sahələrinin suvarılmasının

daim nəzarətdə saxlanılması, bu sahədə yerli
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri və pambıqçılıq şirkətləri ilə əlaqəli işin təşkili, mövcud
su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə
etməklə əkin sahələrinin vaxtında suvarma
suyu ilə təmin olunması və hazırda suvarmanın təşkilində mövcud çətinliklərin vaxtında
aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib.

dırmaçılıq yoluna dəstək olmaq
üçün bu proqramlara start vermək
niyyətindəyik. Eyni zamanda, Türk
irsinin mövcud olduğu Pakistan,
Hindistan, Əfqanıstan, Çin və Rusiya ilə əlaqələrimizi gücləndirməyə
ehtiyacımız var. Bu məsələ də bizim
prioritet istiqamətlərdən biridir.
– Gələcəkdə Beynəlxalq Türk
Akademiyasının Bakıda və digər
türkdilli şəhərlərdə filiallarının
açılması barədə düşünülürmü?
– Sözün düzü, belə bir məsələ
hələ nəzərdə tutulmayıb. Gələcəkdə
bu məsələlərə baxıla bilər. Akademiyanın indiki rəhbəri Darxan Kıdırəli
ölkəmizə səfəri zamanı təklif etdi
ki, akademiyanın nümayəndəliyi

rumlarla geniş əlaqələr yaratmışıq.
Təbii ki, hər il akademiyanın elmi
şurası toplanır. İl ərzində akademiyanın əsas fəaliyyət istiqamətlərinin
nələrdən ibarət olacağını, Türk
dünyasının böyük şəxsiyyətlərinin
yubileylərinin, əlamətdar günlərinin
qeyd olunmasını təşkil etməyi
planlaşdırır. Bu ona görə lazımdır ki,
dünya elminə, mədəniyyətinə böyük
töhfələr vermiş Türk böyüklərinin
irsini təbliğ etmək, tanıtmaq olduqca
vacib məsələdir. Məsələn Biruni,
İbn Sina, Fərabi, Mahmud Kaşğarlı, Yusif Xas Hacib, Tonyukuk,
Orhon kitabələri və s. məsələlərin
dünya səviyyəsində populyarlaşdırılması qarşıya qoyduğumuz vacib

Şuşa şəhərində də ola bilər. BTAnın akademiyanın Azərbaycanda
bir nümayəndəsi otura bilər və
bütün zəruri işlərimizi koordinasiya edə bilər. Əlbəttə, bunu zaman
göstərəcək.
– Digər türk ölkələrindən
tədqiqatçıların cəlb edilməsi prosesi həyata keçirilirmi?
– Akademiyanın mövcud heyəti
əsasən Qazaxıstan vətəndaşlarıdır.
Bu onunla bağlıdır ki, akademiyanın müqaviləsi əsasən
yerləşməsi şərtlərinin qaydalarını
müəyyənləşdirən müqavilə Qazaxıstan Respublikası ilə Türk
Akademiyası arasında imzalanmışdı, ancaq təsdiq edilməmişdi.
Ötən ilin sonunda Qazaxıstan
Prezidenti tərəfindən təsdiq edildi.
Artıq bununla bağlı heç bir maneə
qalmayıb. Bəzi büdcə məsələlərini
yoluna qoyduqdan sonra, təbii ki, biz
bütün üzv dövlətlərdən əməkdaşlar
cəlb edəcəyik. Bu, həm akademiyanın heyətini daha da gücləndirəcək,
həm də tədqiqatçılıq missiyasını
daha keyfiyyətli, dərin formaya
salacaq.
– Beynəlxalq Türk Akademiyası hazırda hansı önəmli layihələr
üzərində çalışır?
– Ümumiyyətlə, akademiya
yarandığı gündən üzv ölkələrlə
bağlı müəyyən layihələr həyata
keçirib. Xüsusən UNESCO ilə birgə
mütəmadi 3 forum keçirilmişdir.
Təəssüflər olsun ki, pandemiya ilə
əlaqədar ötən il biz növbəti forumu
keçirə bilmədik. BMT-nin Sivilizasiyalararası Alyansı, UNESCO,
İSESCO və digər beynəlxalq qu-

istiqamətlərdəndir.
Altaylardan, Monqolustandan
başlayan, Qazaxıstanda davam
edən ekspedisiyalarımız var. Bu
elmi-tədqiqat ekspedisiyalarımız
BTA-nın işinə mühüm töhfələr
verir. Biz bu ekspedisiyaların
işıqlandırılmasına media
nümayəndələrini də cəlb edirik.
Akademiyanın vacib layihələrindən
biri də ortaq türk əlifbasının
hazırlanmasıdır. Akademiya bir sıra
nəşrləri ortaq əlifba ilə çap edib.
Bundan əlavə, Türk dünyasının
müqəddəs məkanları layihəsi
var. Bu da akademiyanın mühüm
layihələrindəndir. Bundan əlavə,
Monqolustandan Macarıstana
qədər geniş ərazidə türk xalqlarına
aid tarixi və müasir coğrafi adları
(yaşayış məskənləri, yer, su, dağ,
çay və s.) tədqiq etmək, skiflərdən
tutmuş müasir dövrədək türk
xalqlarına aid toponimlərin tarixi
mənbələr və xəritələr əsasında
xronoloji şəkildə necə dəyişdiyini,
təkamülünü əks etdirən fundamental
ensiklopedik nəşrin – “Türk
dünyasının toponimlər atlası”nın
hazırlanmasına başlanmışdır.
Akademiya indiyədək 160-dan
çox kitab nəşr edib. Həmçinin BTA
tərəfindən dünya mədəniyyətinə
mühüm töfhələri olan türk əsilli
böyük şəxsiyyətlərlə bağlı layihə
həyata keçirilməkdədir. "Türk
dünyasının böyük şəxsiyyətləri"
layihəsi çərçivəsində bəşəriyyət
tarixində iz qoyan şəxsiyyətlər
haqqında ensiklopedik məlumatların
toplandığı nəşrlər hazırlanmaqdadır.
Azərbaycanda “Şuşa ili” ilə əlaqədar
BTA Qarabağın tarixi, mədəniyyəti,
coğrafiyasını öyrənməyi və təbliğ
etməyi qarşıya məqsəd qoyan
layihələr həyata keçirməyi də
planlaşdırır.
– Akademiyanın elmi və ya
kütləvi, elektron və ya çap media
resursları varmı?
– Akademiyada 4 dildə “Altayistika və Türkologiya araşdırmaları”
çap olunur. Qarşıdakı ildə akademiya onları impakt-faktor sisteminə
qoşmağı planlaşdırır. Akademiyanın
hazırda dörd dildə internet portalı
(www.twesco.org) fəaliyyət göstərir.
2015-ci ilin noyabr ayından başlayaraq 4 dildə "Turkish Weekly" həftəlik

“Dildə, işdə, fikirdə birlik”
Türk dünyasının mənəvi hədəfidir
Müsahibimiz Beynəlxalq Türk Akademiyasının vitse-prezidenti,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Füzuli Məcidlidir

anlayışımızı təlqin edir. Bu baxımdan, bu üç dərsliyin seçilməsi və
məktəblərimizdə ortaq şəkildə tədris
olunması akademiya qarşısında
dövlət başçılarımız tərəfindən qoyulan ən vacib tapşırıqlardan biri idi.
On il öncə ortaq türk tarixinin
yazılması ilə başlanan bu proses,
nəhayət, bu il sona çatdı və bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə Nursultan
şəhərində keçirilən BTA-nın elmi
şurasının konfransında Təhsil
nazirlərimiz tərəfindən də təsdiq
olundu. Nəticə olaraq ortaq türk
tarixi, ədəbiyyatı və coğrafiyası
dərslikləri artıq ölkələrimizdə tədris
edilməyə başlanacaq. Ola bilər,
bu bəzi ölkələrdə seçmə yolla,
bəzilərində isə icbari yolla həyata
keçirilsin. Önəmli olan odur ki,
belə mötəbər qərar qəbul olunub.
Bir haşiyə çıxaraq qeyd edim ki,
əslində, həm Azərbaycanda, həm
də Qazaxıstanda 2018-ci ildən
etibarən ortaq türk tarixi tədris
olunurdu. Amma, müəyyən qədər
seçməli fənn kimi, pilot layihə olaraq
öyrənilirdi.
Təhsil Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, ötən il
Azərbaycanda, təxminən, 150
məktəbdə pilot layihə kimi bu fənn
tədris olunub. Eyni zamanda, Qazaxıstanda və Türkiyədə də bu, seçmə
fənn kimi tədris edilmişdir.
Əslində, bu ortaq tarix, ədəbiyyat
və coğrafiya fənləri yazılarkən biz
nəyə diqqət etmişik. Hər bir ölkənin
fərqli təhsil sistemi var. Onların
koordinasiyası, yaxınlaşdırılması
istiqamətində işlər gedir. Müxtəlif
təşkilatlar çalışır, xüsusilə Təhsil
Nazirliyi ilə intensiv işləyirlər. Hər
bir ölkənin özünün kurikulum kimi
fərqli tədris metodları, fərqli yanaşmaları var. Hər bir dövlətin
tarixi məsələlərdə öz yanaşması
var. Bizim əsas məqsədimiz ortaq
nöqtələri tapıb birləşdirməkdir. Tarix
hansısa dəqiq bir fənn deyil. İllər,
günlər dəqiq ola bilər, lakin yanaşmalar, nəticələrlə bağlı baxışlar
fərqli ola bilər. O baxımdan, biz

sovetdən qalma müəyyən yanaşmalar davam edir. Məsələn,
biz “Dədə Qorqud” dastanına sahiblənirik. Çünki oğuz
türklərinin dastanıdır. Böyük
Səlcuq dövləti də Oğuz türklərinin
qurduğu imperiyadır. Amma,
hələ də dərsliklərdə səlcuqlara
yad yanaşma mövcuddur. Bu
tendensiya Türkiyə tarix proqramlarında Səfəvilərə münasibətdə
də mövcuddur. Halbuki, bu, ortaq
tariximizdir...
– Yadınızdadırsa, cənab Prezidentin ötən il orada Bayraq Günü ilə
bağlı sosial mediada bir paylaşımı
olmuşdu – ilk bayraq kimi Səlcuqlu
dövlətinin bayrağı öz əksini tapmışdı. Yəni, Səlcuqlar bizim tariximizdir.
Türk tarixinin önəmli hissəsidir.
Təbii ki, tarixdə çox müharibələr
olub. Bu müharibələr bir xalqın
öz daxilində də, xaricində də baş
vermişdir. Qardaş xalqların da
arasında müharibələr baş vermişdir.
Bizim məqsədimiz onları xatırlatmaq, təftiş etmək olmamalıdır. Biz
keçmişimizdən nəticə çıxarmaq
üçün tariximizi öyrənməli, kədərli
və sevincli nöqtələri birgə oxumaq,
öyrənmək və təbliğ etmək istəyimizi
hər zaman inkişaf etdirməliyik.
Hər dövrün öz şərtləri olub. Tarixi
hadisələrə də həmin dövrün şərtləri
müqabilində baxmaq lazımdır.
Bizim də məqsədimiz həmin tarixi
hadisələrə qiymət vermək deyil.
Obyektivliyi qorumaq və daha
çox bizi birləşdirən dəyərləri ön
plana çəkməkdir. Hazırda ortaq
tarix dərsliyi, əsasən, XV yüzilliyə
qədərki dövrü əhatə edir. XV əsrdən
sonra beynəlxalq münasibətlər
yeni inkişaf dövrünə qədəm qoyur.
Lakin XV əsrdən günümüzədək olan
dövrlər də yazılacaq. Bu, BTA-nın
məqsədlərindən biridir. Amma bu,
elə də asan iş deyil, ona görə də
yanaşma daha fərqli, daha geniş
spektrli, mütəxəssislərin iştirakı ilə
baş tutmalıdır.

koordinasiya edir. TÜRKSOY daha
çox mədəniyyət sahəsində işləyir,
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu bu
sahədə olan layihələrə dəstək verir
və birgəlik ortaya qoyur.
Türk Dövlətləri Təşkilatının
sonuncu sammitində qəbul olunan
qərarlara görə biz ildə bir neçə
dəfə toplanırıq. Bu toplanma sırf
fəaliyyətimizi koordinasiya etmək
üçündür. Bununla bərabər, bizim
bir-birimizlə əlaqələrimizlə yanaşı
beynəlxalq təşkilatlarla da bağlantılarımız var və vacibdir. Bizim,
Rusiya, Çin, Monqolustan, Koreya,
Yaponiya və Avropanın bir sıra
ölkələri ilə təhsil və elm sahəsində
işləri koordinasiya edən qurumlarla,
nazirliklərlə çox geniş əlaqələrimiz
qurulur. Bildiyiniz kimi, elm, təhsil
sərhədsizdir. Biz elmin birləşdirici
gücündən istifadə edərək həmin
ölkələrlə rahat əlaqələr qura
bilirik. Bu bizə nə üçün lazımdır
? İndiyədək bizim tariximiz də,
ədəbiyyatımız da bir çox hallarda
başqaları tərəfindən yazılıb. İndi
bizim unikal şansımız var ki, 30
illik müstəqillik bizə kifayət qədər
kadr hazırlığı baxımından fürsət
verib. Bu bizə həm də şans verir
ki, tariximizi də, ədəbiyyatımızı da
özümüz yazaq, üzə çıxardaq. Bu
fikrim milliyyətçi baxış anlamında
deyil. Sadəcə, öz mütəxəssislərimizi
yetişdirmək üçün işin vacibliyini
ortaya qoymaq məqsədidir.
Yeri gəlmişkən, bir haşiyə çıxıb
qeyd etmək istəyirəm ki, yaxın
zamanlarda BTA-nın magistratura
və doktorantura proqramı olacaq.
Bu proqram dünyanın nüfuzlu
ölkələrinin universitetləri ilə birlikdə
daha çox türkologiya istiqamətində
həyata keçiriləcək. Amma türkologiya deyərkən, sadəcə, linqvistika
və dil biliyindən söhbət getmir. Həm
Türk dünyasının siyasi, iqtisadi,
kommunikasiya, tarix, ədəbiyyat,
mədəniyyət sahəsini araşdıra
bilən xüsusən gənclərimizi ən
yüksək təqaüdlə təmin edərək,
onların zəhmət tələb edən araş-

“Xalq qəzeti”
elektron xülasəsi çıxır (indiyədək
100-dən artıq nömrə çıxmışdır).
Bütün bunlar BTA-nın elmi və
kütləvi informasiya istiqamətində
fəaliyyətini türk auditoriyasına çatdırmağa xidmət edir.
– Beynəlxalq Türk Akademiyasının təmsilçisi kimi, Türk dünyasının bir-birilə daha sıx təmasını
və birliyini təmin edən informasiya amilini və perspektivini necə
qiymətləndirirsiniz?
– Bu məsələ Türk dünyası
üçün hava-su kimi zəruri olan
məsələdir. Hansı ki, 44 günlük
müharibədə də bunun şahidi olduq.
Məlumdur ki, Azərbaycan təkcə
ordu ilə savaşmadı. İnformasiya
müharibəsində qalib olmaq
Azərbaycanın qarşılaşdığı real və
qaçılmaz həqiqət idi. Bilirsiniz ki,
düşmən ölkə bizə qarşı hansı çirkin
təbliğat üsullarına əl atırdı. Bu isə
müəyyən mənada Azərbaycanın
öz mövqeyini, atdığı addımları
dünya ictimaiyyətinə bəlli etməsində
haqlı ola-ola nə qədər çətinliklərlə
qarşılaşırdı. Vətən müharibəsində
Prezident İlham Əliyev hərbi sahədə
olduğu kimi, informasiya sferasında
da erməni təbliğatının məhvi üçün
tam bir fərqli mənzərə yarada bildi.
Amma bu həm də bizim üzərində
işləməli olduğumuz məqamları da
ortaya çıxardı.
Proses onu göstərdi ki,
xüsusilə türk ölkələri arasında
informasiya cəbhəsində nə qədər
boşluqlar var və birgə işlənməli,
aradan qaldırılması vacib olan
nə qədər informasiya problemləri
var. Təsəvvür edin ki, eyni dili,
dini, mədəniyyəti paylaşmağımıza
baxmayaraq, bir çox hallarda bir
birimizdən məlumatsız qalırdıq.
Bu boşluqları ortadan qaldırmaq
üçün bizim birbaşa əlaqələrimiz
olmalıdır. Təbii ki, burada dillə
bağlı çətinliklər var. Ünsiyyətimizi
məcburiyyətdən dolayı üçüncü
bir dil vasitəsilə qururuq. Lakin
ünsiyyət resurslarımız getdikcə
inkişaf etməkdədir. Bu günlərdə
Prezident İlham Əliyev Özbəkistan
səfərində də dedi ki, biz eyni dili
danışırıq, rahat anlaşırıq. Əslində,
elə qazaxlarla da, özbəklərlə
də, qırğızlarla da bir neçə gün
ünsiyyətdə olanda aydın olur ki,
sözlərimizin əksəriyyəti eynidir və
bir-birimizi anlaya bilərik.
2017-ci ildə BTA-nın tərkibində
Dil və Teminologiya Komissiyaı
quruldu. Məqsəd bizim ortaq keçmiş
sözlərimizi özümüzə qazandırmaq,
bununla yanaşı, ölkələrimizin
qəbul etdikləri yeni siyasi, iqtisadi,
texnoloji terminlərin ortaq qarşılığın
tapmağını hədəfləməkdir. Bu, çox
mühüm faktordur. Təxminən bir on
iyirmi il sonra biz bu yaxınlığı hiss
etməyə başlayacağıq.
44 günlük Vətən müharibəsi
Azərbaycanın və digər türk
ölkələrinin vahid informasiya
fəzasının olmasının vacibliyini
ortaya qoydu və yaradılmasını
labüdləşdirdi. Bu gün akademiya
Avrasiya bölgəsindəki türk dövlət
və xalqlarının sosial, siyasi, iqtisadi,
mədəni durumları ilə bağlı təhlillərin
yer aldığı elmi və analitik "GLOBALTurk" jurnalını nəşr edir.
Bundan başqa, bütün bu
maarifləndirmə və məlumatlandırma
missiyasını genişləndirməkdə,
vahid türk informasiya sisteminin yaradılmasına gedən prosesi
sürətləndirməkdə biz də qərarlıyıq.

Müsahibəni apardı:
Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”
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ABŞ
Malikanə satılır
Nyu-Yorkda
yerləşən “Sabrina”
filmindəki Sabrina
Feyrçaldın uşaqlığını
keçirdiyi mülk satışa
çıxarılıb. 11 milyon
dollara satışa çıxarılan malikanə 1917-ci
ildə tikilib. Sahəsi,
təqribən, 870 kvadratmetr, yerləşdiyi torpaq sahəsinin ölçüsü isə 2,4 hektardır. Sonuncu dəfə əmlak 1999-cu ildə 6,4 milyon dollara
satılıb. Üçmərtəbəli mülkün içərisində geniş foye, həyətə
çıxışı olan iki qonaq otağı, mətbəx, ofis, idman və yoqa
üçün otaq var.
Xəbəri “New York Post” verib.

Kanada Ukraynanın
nüvə təhlükəsizliyi üçün
6 milyon dollar ayırıb
Qeyd olunub ki, ayrılan vəsaitin 1 milyon dolları
MAQATE üçün nəzərdə
tutulub. 5 milyon dollar isə qeyri-qanuni nüvə daşınmalarının
aşkarlanmasına sərf ediləcək.
Xatırladaq ki, 1991-ci ildə
SSRİ-nin dağılmasından sonra
Ukrayna ərazisində 1700 nüvə
başlığı qalmışdı. Bu arsenal
Ukraynanı planetin üçüncü ən
böyük nüvə dövlətinə çevirmişdi. Lakin Ukrayna yalnız
1994-cü ilə qədər bu statusda
qaldı, sonra isə bütün nüvə

silahlarını “könüllü olaraq”
Rusiyaya verdi.
Ekspertlər qeyd edirlər ki,
Ukrayna nüvə silahını verməyi
açıq-aşkar istəmirdi. Lakin
ABŞ siyasətçiləri ukraynalıların
nüvə silahlarına nəzarət etmək
qabiliyyətinə şübhə ilə yanaşırdılar və onun Şərqi Avropada
yayılmasına qəti şəkildə qarşı
idilər.
Ukrayna, Belarus və Qazaxıstanın tərksilah edilməsi
ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə baş
tutdu. Məhz Vaşinqton gənc

Sara Sabri kosmosa səyahət edib
Misirli mühəndis
Sara Sabri ABŞ-ın “Blue
Origin” özəl kosmik
missiyasının “New Shepard” zondu ilə kosmosa
səyahət edib. Bildirilir ki,
29 yaşlı mühəndis daha
5 nəfərlə Yerin üzərində
106 kilometr məsafədə
orbitdə olub. Xatırladaq
ki, “Blue Origin” kosmik missiyası 2015-ci ildən həyata keçirilir və onun yaradıcısı amerikalı milyarder Ceff Bezosdur.
Missiya çərçivəsində kosmosa 22 kommersiya səyahəti
həyata keçirilib.
Xəbəri “Astronews” verib.

İtaliya

ABŞ Konqresinin Nümayəndələr
Palatasının spikeri Nensi Pelosi
Asiya turnesini Yaponiyanı tərk
etməklə başa vurub. Bu barədə
“Associated Press” agentliyi
məlumat yayıb.
Xəbərdə qeyd olunur ki, Nensi Pelosinin rəhbərlik etdiyi ABŞ nümayəndə

Böyük Britaniya
Yeni növ canlılar tapılıb
Alimlər Sakit
okeanda elmə
məlum olmayan
yeni növ canlılar
aşkarlayıblar. Yeni
növ canlılar okeanın 5 kilometrədək
dərinliklərində aşkar
ediliblər.
Bu barədə
Londondakı Təbiət Tarixi Muzeyinin açıqlamasında deyilir:
“Bütün nümunələr dəniz bioloqlarının işini çətinləşdirən
dəniz dağlarının olduğu Klarion-Klipperton Zonası kimi
tanınan ərazidən götürülüb. Sakit okeanın dərinliklərində
canlılar, elm adamlarının vurğuladığı kimi, ən qəribə
formaları ala bilər, üstəlik, bir çox tədqiq edilməmiş növlər
hələ də burada gizlənir. Buna görə də mütəxəssislər artıq
yeni ekspedisiyalara hazırlaşırlar”.
Məlumatı “Nature” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

qorumağa, həmçinin Kiyevə
qarşı hər hansı güc tətbiq
etməyəcəklərini söz verdilər.
Oxşar zəmanətləri bir
müddət sonra Fransa və
Çin də verdi. Bu gün Ukraynada çoxları “Budapeşt
Memorandumu”nun imzalanmasını səhv addım hesab
edirlər və sənədə imza atanları
qınayırlar.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

heyəti Tokioda Baş nazir Fumio Kişida və
parlamentin aşağı palatasının sədri Hiroyuki Hosoda ilə görüşlər keçirdikdən sonra
Yaponiyanı tərk edib.
Tərəflər görüş zamanı ABŞ–Yaponiya
müttəfiqliyinin gücləndirilməsinin, həmçinin
“azad və açıq Hind-Sakit okean regionu” prinsipinin həyata keçirilməsi üçün
əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıblar.
Müzakirələrdə Şimali Koreyanın raket,
nüvə proqramı və Ukraynadakı vəziyyət
kimi regional təhlükəsizlik məsələləri də
qaldırılıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, 82 yaşlı
N.Pelosinin Asiya turnesinə Sinqapur,
Yaponiya, Cənubi Koreya və Malayziyaya
səfərləri daxil idi. İlk dayanacaqlar Sinqapur və Malayziya olub. Çinin sərt etirazlarına baxmayaraq o, Tayvana da gedib.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Yaponiya Meteorologiya İdarəsi fasiləsiz yağan leysan
yağışları səbəbindən bir çox bölgə üçün 1-ci dərəcəli daşqın
və sürüşmə riski xəbərdarlığı edib. Bu barədə “milliyet.com.
tr” məlumat yayıb.
Məlumatda qeyd edilir ki, Yaponiyanın müxtəlif
bölgələrində təxminən iki
həftədir davam edən leysan
yağışları bu dəfə ölkənin
Fukui, Yamaqata, Niiqata,
Fukusima, İşikava və Toyama
əyalətlərində fəsadlar törədib.
Bildirilir ki, adıçəkilən ərazilərdə
mövsüm normalarından artıq
yağan yağıntılar çaylarda suyun
səviyyəsinin kritik həddə çatmasına səbəb olub.
Güclü yağış bəzi rayonlarda daşqınlara səbəb olub.

Su basan ərazilərdə nəqliyyat
vasitələrinin hərəkətində
çətinliklər müşahidə edilib.
Bundan başqa, kənd yerlərində
baş verən sürüşmə nəqliyyatın
iflic olmasına səbəb olub.
Dəmir yolu nəqliyyatına da
təsir göstərən güclü yağışlar
səbəbindən Yamaqata yüksək
sürətli qatar xətti üzərindəki
Fukusima stansiyası ilə Şinco
stansiyası arasında bütün
reyslər müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Səlahiyyətli şəxslər
riskli ərazilərdə yaşayan

sakinləri mümkün daşqınlara qarşı ehtiyatlı olmağa
və hər an ola biləcək təxliyə
barədə əmrlərə əməl etməyə
çağırıblar.
Qeyd edək ki, Yaponiyanın
müxtəlif bölgələrində ötən ayın
ortalarından etibarən təsiri
davam edən mövsüm normasından artıq yağıntılar həyata
mənfi təsir göstərib. Bir çox

bölgələrdə daşqın və sürüşmə
nəticəsində maddi ziyan dəyib,
500 mindən çox insana təxliyə
xəbərdarlığı edilib. Ötən gün
yağan güclü yağışlar Aomori, İvate və Akita ştatlarında
daşqın və torpaq sürüşməsinə
səbəb olub.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

Həftəsonu neftin qiyməti

Həftəsonu dünya bazarında “qara
qızıl”ın qiymətində artım qeydə alınıb.
Londonun “İCE” (“Inter Continental
Exchange Futures”) Birjasının
məlumatına görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 1,40 faiz artaraq bir
bareli 96,77 dollar olub.

ÂÂAvqustun 7-də
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı
gözlənilir. Axşama doğru bəzi yerlərdə
yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir
güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə
20-25°, gündüz 30-33°, Bakıda gecə 2325°, gündüz 30-32° isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi 761 mm civə sütunudan 755 mm
civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 6065 faiz olacaq. Abşeron çimərliklərində
dəniz suyunun temperaturu: Şimal
çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı,
Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 2425° isti, cənub çimərliklərində: (Türkan,
Hövsan, Sahil, Şıx) 25-26° isti olacaq.
ÂÂNaxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
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“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının məlumatına görə, Texas
sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı
neftinin qiyməti 0,53 faiz artaraq bir bareli
89,01, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı
neftinin qiyməti 1,9 faiz artaraq bir bareli
98,45 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti RusiyaUkrayna münaqişəsi başlamazdan
əvvəlki səviyyəyə enib. “Reuters”in
məlumatına görə, ABŞ Maliyyə Nazirliyinin
nümayəndəsi Elizabet Rozenberq Rusiya

yağacağı gözlənilir. Qərb küləyiəsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
21-26°, gündüz 33-38° isti olacaq.
ÂÂXankəndi şəhəri, Şuşa, Xocalı,
Xocavənd, Ağdam, həmçinin DaşkəsənGədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 9-14°,
gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂÂŞərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
9-14°, gündüz 18-23° isti olacaq
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 18-23°, gündüz
30-35° isti olacaq.
ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,

Baş katib deyib:
“İnsanlıq dolu
silahlarla oynayır”. A.Quterreşin
sözlərinə görə,
hazırda təhdidedici
nüvə çalarları
ilə böhranların
sürətlə yayılması
müşahidə olunur. O,
Yaxın Şərq, Koreya yarımadası və
Ukrayna ətrafındakı
vəziyyəti xatırladıb.
Baş katib daha əvvəl Nyu-Yorkda Nüvə Silahlarının
Yayılmaması Müqaviləsi üzrə İcmal Konfransında oxşar narahatlığı dilə gətirmişdi. O, həmçinin bəşəriyyətin Xirosimanın bombalanmasından dərs çıxarıb-çıxarmaması ilə bağlı
suala cavab tapa bilmədiyini açıqlamışdı.

Pelosinin Tayvana gəlişi, xüsusilə paytaxt
Taybeydəki aeroporta enişi on milyonlarla
televiziya və onlayn izləyicisi tərəfindən
böyük maraqla izlənilib.
Ekspertlər vurğulayırlar ki, bu səfər
ABŞ Nümayəndələr Palatasının sədrinin
1997-ci ildən bəri Tayvana ilk səfəri olub
və Pelosi son 25 ildə adaya səfər edən
ən yüksək rütbəli ABŞ rəsmisi olub.
N.Pelosinin səfərindən sonra ABŞ-Çin
münasibətləri kəskin pisləşib. Rəsmi Pekin
ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikerinin
Tayvana səfərini özünün ərazi bütövlüyünə
hörmətsizlik kimi qəbul edir və adekvat
cavab verəcəyi ilə qarşı tərəfi hədələyir.

Yaponiyada daşqın və
sürüşmə xəbərdarlığı

Baş nazirin bəyanatı
İtaliyanın yeraltı
qaz anbarlarının
doluluq nisbəti 70 faizi
ötüb. Bu bəyanatla
İtaliyanın Baş naziri
Mario Draqi çıxış edib.
O, ölkəsinin enerji
təchizatı mənbələrini
şaxələndirməkdə davam etdiyini bildirərək deyib: “Hazırda
bizim qaz təchizatının sabitliyi və anbarların doluluq nisbəti
digər Avropa ölkələrindən daha yaxşı vəziyyətdədir. Anbarlarımızın doluluq nisbəti 70 faizdən yuxarıdır”.
Xəbəri “Euronews” verib.

respublikaları strateji silahlardan əl çəkməyə sövq edən
əsas gücə çevrildi. Beləliklə,
Ukrayna Belarus və Qazaxıstan ilə birlikdə 1994-cü ildə
Budapeşt Memorandumunu
imzalamağa məcbur edildi.
Sənədə əsasən, nüvə
silahından imtinaya görə
Ukrayna müəyyən iqtisadi imtiyazlar, eləcə də
təhlükəsizlik zəmanətləri əldə
etdi. Üç böyük dövlət – ABŞ,
Böyük Britaniya və Rusiya
Ukraynanı nüvə hücumundan

Nensi Pelosinin Asiya turnesi başa çatıb

Ağ Evə səfər gözlənilir

Misir

“Nüvə silahından istifadə təhlükəsi indi dünyada getdikcə aktuallaşır”. “İnterfaks” agentliyinin
yaydığı məlumata görə, bunu BMT-nin Baş katibi
Antonio Quterreş dünən Xirosimada ABŞ qoşunları
tərəfindən şəhərin atom silahı ilə bombalamasının
77-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdəki çıxışı
zamanı söyləyib.

Kanadanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi 
bildirib ki, Kanada Ukraynanın nüvə təhlükəsizliyi üçün
6 milyon dollar ayırmağı qərara alıb. Bu barədə
UNİAN agentliyi məlumat yayıb.

Filippin
ABŞ Prezidenti
Cozef Bayden Filippin
Prezidenti Ferdinand
Markosu ABŞ-a səfərə
dəvət edib. Bunu
Filippinin xarici işlər
naziri Enrike Manalo
ABŞ Dövlət katibi
Entoni Blinkenlə birgə
mətbuat konfransında
açıqlayıb. O deyib: “Prezident Bayden Prezident Markosu
ABŞ-a səfərə dəvət edib. Səfərin nə vaxt baş tutacağı hər
iki prezidentin iş qrafikindən asılı olacaq. Ortaq tarix ilə
bağlı razılıq əldə olunsa, bu səfərin baş tutmasına nail ola
bilərik”.
Məlumatı “Reuters” yayıb.

Antonio Quterreş artan nüvə
təhlükəsindən narahatdır

neftinin satışını məhdudlaşdırmaq üçün
İndoneziya və Sinqapura gedəcək. Agentliyin məlumatına görə, Elizabet Rozenberq
avqustun 8-də Cakartada olacaq. Avqustun 9-da isə Sinqapura gedəcək.
Qeyd edək ki, Qərb Rusiya neftinə
embarqo qoyduqdan sonra Rusiya öz neft
məhsullarını endirimlə Asiya ölkələrinə
ixrac edir. ABŞ və onun müttəfiqləri isə
Rusiyanın neftdən gələn gəlirini azaltmaq
istəyirlər.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz,
Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 17-22°, gündüz
28-33°, dağlarda gecə 10-15°, gündüz 1520° isti olacaq.
ÂÂMingəçevir şəhəri, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 20-25°, gündüz
31-36° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, arabir
güclənəcək. Gecə 19-23°, gündüz 28-33°,
dağlarda gecə 17-19°, gündüz 20-25° isti
olacaq.

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

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

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Fövqəladə Hallar Nazirliyi
tərəfindən silsilə maarifləndirmə
tədbirləri keçirilib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyəti qurumları
tərəfindən fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları
barədə əhalinin maarifləndirilməsi məqsədilə silsilə
tədbirlər keçirilib.
Belə ki, FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin
mütəxəssislərinin də iştirakı ilə Şimal Regional Mərkəzi
tərəfindən Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin Quba
və Xaçmaz rayonlarının Mərkəzləşdirilmiş kitabxana
sistemlərində, Şimal-qərb Regional Mərkəzi tərəfindən
Zaqatala rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Suvagil kənd Ailə
Sağlamlıq Mərkəzinin və Suvagil kənd Mədəniyyət evinin
əməkdaşlarının iştirakı ilə sözügedən Mədəniyyət evində,
Aran Regional Mərkəzi tərəfindən Ucar rayon Gigiyena və
Epidemiologiya Mərkəzində maarifləndirmə tədbirləri keçirilib.
Tədbirlərin keçirilməsində məqsəd baş verə biləcək təbii
və texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrlə bağlı zəruri
davranış qaydaları barədə vətəndaşlara müvafiq biliklərin
verilməsi olub.
Tədbirlərdə fövqəladə halların təsnifatı, ölkəmiz üçün
xarakterik olan fövqəladə hallar, o cümlədən yanğınların
baş vermə səbəbləri və bu zaman zəruri davranış qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib, FHN-in “112” qaynar
telefon xəttinin təyinatı izah olunub, ilkin yanğınsöndürmə
vasitələrindən istifadə qaydaları əyani şəkildə nümayiş
etdirilib.
İnteraktiv formada keçirilən tədbirlər zamanı suallar ətraflı
cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”

Rusiyada yoluxma
artmaqda davam edir
Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına görə,
son sutka ərzində ölkədə 19 min 974 nəfər koronavirus
infeksiyasına yoluxub, 2 min 141 nəfər xəstəxanaya
yerləşdirilib, 10 min 743 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
46 nəfər vəfat edib.

Son 24 saat ərzində Rusiyanın paytaxtı Moskvada 5997
nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. 371 nəfər xəstəxanaya
yerləşdirilib, 3 min 803 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 17 nəfər
vəfat edib. Pandemiya başlanandan Rusiya paytaxtında 2,6
milyon nəfər koronavirus infeksiyasından sağalıb.
İndiyədək Rusiyada 18 milyon 692 min 396 nəfər
koronavirus infeksiyasına yoluxub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
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