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Prezident İlham Əliyev Ramana qəsəbəsində
görülən abadlıq işləri ilə tanış olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Bakının Ramana qəsəbəsində görülən abadlıq işləri ilə
tanış olub.
“Bakı Abadlıq Xidməti” 
MMC-nin baş direktoru Bünyad
Qasımov qəsəbədə görülən işlər
barədə Prezident İlham Əliyevə
məlumat verdi.

Bünyad Qasımov: Cənab
Prezident, bu, yeni işıqlandırma
sistemidir.
Prezident İlham Əliyev:
Qənaətlə işləyir?

Bünyad Qasımov: Cənab
Prezident, bunlar yerli, Azərbaycanda
istehsal olunan divarüstü işıqlardır.
Bütün kənd 100 faiz tam işıqlıdır.
Prezident İlham Əliyev:
İşıqlandırılıb. İş yerləri də yaradılıb.
Bünyad Qasımov: 300 iş yeri
artıq mövcuddur. Planlaşdırmışıq, ilin
sonuna qədər 450-yə qədər iş yeri
açdıraq.
Bildirildi ki, Ramana qəsəbəsində
yenidənqurma işləri yekunlaşıb,

qəsəbədaxili yollar asfaltlanıb, divar
və dam örtükləri yenilənib, küçələrin
işıqlandırılması həyata keçirilib.
Qəsəbənin Həsənbəy Zərdabi,
Xanlar, Mirzəağa Əliyev, Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyev və qəbiristanlıq
ətrafı küçələri tamamilə yenilənib.
Həmçinin ərazi tullantılardan
təmizlənib.

(ardı 2-ci səhifədə)

Kanada Finlandiya və İsveçin NATO
üzvlüyünü təsdiq edən ilk ölkə oldu

Kanadanın Baş naziri Castin Trüdonun
yaydığı bəyanatda bildirilir ki, bu gün iyulun
5-də Kanada Finlandiya və İsveçin NATO-ya
qoşulma protokollarını təsdiq edən ilk ölkə
oldu. Bu, iki ölkəni alyansa tam üzvlüyə
yaxınlaşdırır.

“Xalq qəzeti”

Yaponiya Marsda və Ayda yaşayış
məskəni qurmaq niyyətindədir
Yaponiyanın Kioto Universiteti və "Kajima" İnşaat Korporasiyası birgə gələcəkdə
Marsda və Ayda insan həyatı üçün yararlı
olacaq tikili qurmaq niyyətindədir.
"NHK" televiziya kanalı xəbər verir ki,
tədqiqatçıların əsas vəzifələrindən biri tikilinin
içərisində uzunmüddətli həyat üçün zəruri olan
yerin cazibə qüvvəsinin analoqunu yaratmaqdır. Bu problemin həlli məqsədilə yaşayış
yerinin öz oxu ətrafında fırlanması təklif olunur.
Alimlər hesab edirlər ki, bu halda yaranan
mərkəzdənqaçma qüvvəsi sayəsində cazibə
qüvvəsinin formalaşması mümkün olacaq.
Tikilinin hündürlüyü 200 metrdən 400
metrə qədər, diametri – 200 m ola bilər.
Vestminster Universitetinin professoru

Dartnell isə belə hesab edir ki, Ay Yerə
Marsdan daha yaxındır, qiymətli resursları
çoxdur. Ona görə də Ayda məskunlaşma daha
əlverişlidir. Professor qeyd edir ki, Yerdəki
resurslar tükənməyə başlayır. Bu səbəbdən də
yeni mənbələr barədə fikirləşmək lazımdır.
“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq birlik Azərbaycanın
postmünaqişə reallıqlarını dəstəkləyir

Ölkələr arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı
fəaliyyət üçün Bandunq prinsiplərini əsas
tutan Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının
sədri olduğu müddətdə ədalətsizliyə,
beynəlxalq hüququn pozulmasına, müxtəlif
münaqişələrə qarşı nümayiş etdirilən selektiv yanaşmaya və ayrı-seçkiliyə qarşı
ciddi mübarizə tədbirləri həyata keçirib. Bu,
təsadüfi olmayıb, çünki Azərbaycan uzun
illər dünyada ən böyük ədalətsizliklə üzləşib.

Ermənistan tərəfindən ərazimizin 20 faiz
hissəsi işğal altında olduğu 30 ilə yaxın bir
müddətdə belə haqsızlıq özünü qabarıq
büruzə verib. Ölkəmiz etnik təmizlənməyə
məruz qalıb, Qərbi Azərbaycandan, habelə
Qarabağ və ətraf rayonlardan bir milyon
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün
vəziyyətinə düşüb, tarixi və dini irsimiz
qəsbkar tərəfindən yer üzündən silinib.

(ardı 3-cü səhifədə)

Rəşt-Astara dəmir yolu hazır olduqdan
sonra Azərbaycan və Rusiyanın
İranın cənubundakı dəniz limanları ilə
nəqliyyat əlaqəsi yaranacaq
Rəşt-Astara dəmir yolu
xətti tamamlanıb istifadəyə
verildikdən sonra Azərbaycan
və Rusiyanın İranın
cənubundakı dəniz limanları
ilə nəqliyyat əlaqəsi yaranacaq.

Kanada Finlandiya və İsveçin alyansa qoşulması haqqında protokolları təsdiq edən
ilk NATO ölkəsi oldu.
Castin Trüdo iki ölkənin tez və effektiv
şəkildə NATO-ya inteqrasiya edə biləcəyinə
əminliyini ifadə edib: “Biz rəqibin müdaxilə imkanlarını məhdudlaşdırmaq üçün NATO-nun
bütün üzvlərini ratifikasiya prosedurunu
tezliklə başa çatdırmağa çağırırıq”.
Baş nazir qeyd edib ki, Kanada alyansın
qurucu ölkələrindən biri kimi demokratiyanı qorumağa, öz öhdəliklərini və borcunu
yerinə yetirməyə qadir olan, Şimali Atlantika
blokunun kollektiv müdafəsinə töhfə verən hər
bir Avropa ölkəsi üçün açıq qapı siyasətinin
tərəfdarı olaraq qalır.
Qeyd edək ki, İsveç və Finlandiyanın
NATO üzvlüyünə daxil olması barədə
protokolu artıq Danimarika, Norveç, Böyük
Britaniya, Estoniya və İslandiya da təsdiq
ediblər.

Azərbaycanın hər bir təşəbbüsü beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığın
inkişafına, regionda sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə,
dünyada əks qütblər arasında birliyin, həmrəyliyin yaradılmasına
xidmət edir. Bu, eyni zamanda, respublikamızın sabitləşdirici amil kimi
mövqeyini möhkəmləndirir, nüfuzunu gücləndirir.

Bayden Türkiyənin
F-16 qırıcıları ilə bağlı
tələblərini dəstəkləyir
Ağ Evin mətbuat katibi Karin Jan-Pyer brifinq
zamanı bildirib ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden
Türkiyəyə təkmilləşdirilmiş F-16 qırıcılarının
satışına razılıq verir.
Karin Jan-Pyer deyib: "F-16 məsələsi ilə bağlı mövqeyimiz çox aydındır. Biz bu məsələni bir neçə aydır müzakirə
edirik. Bayden həqiqətən bu tələbi dəstəkləyir".
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden NATO-nun
Madriddə keçirilən sammitindən sonra keçirilən mətbuat
konfransında ABŞ-ın Ankaraya F-16 qırıcılarını göndərməli
olduğunu deyib: “Biz Türkiyəyə F-16 təyyarələrini satmalı
və modernləşdirməliyik. Başqa bir addım atmaq Birləşmiş
Ştatların maraqlarına uyğun deyil. Biz Konqresin razılığını
almalıyıq və mən inanıram ki, buna nail olacağıq”.
ABŞ Prezidenti əlavə edib ki, Türkiyəyə yeni F-16-ların
verilməsi Birləşmiş Ştatların və bütövlükdə Şimali Atlantika
alyansının mövqeyini gücləndirəcək.

“Xalq qəzeti”

İranın yol və şəhərsalma nazirinin müavini Şəhriyar Əfəndizadə
yerli televiziyaya müsahibəsində
bildirib ki, Rusiya ilə İran arasında 10 milyon ton yükün “ŞimalCənub” Beynəlxalq Nəqliyyat
Dəhlizi vasitəsilə daşınması haqqında razılıq əldə edilib. Bu yüklər
İrana Xəzər dənizi vasitəsilə daşınacaq.
Ş.Əfəndizadə Rəşt-Astara dəmir yolu
xəttinin inşasının tezliklə başa çatdırılmasını zəruri hesab edərək vurğulayıb ki,

bu yol hazır olduqdan sonra İranın tranzit
imkanları daha da artacaq.

(ardı 6-cı səhifədə)

Qarabağa sərmayə qoyuluşu ilə bağlı
1200-ə yaxın müraciət daxil olub
Qarabağda əlverişli investisiya
mühiti mövcuddur. Artıq İqtisadiyyat Nazirliyində yaradılan “Front
Office” vasitəsilə işğaldan azad
edilmiş ərazilərə sərmayə qoyuluşu
ilə bağlı 1200-ə yaxın müraciət daxil
olub.
Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığına həsr
olunmuş “Caspian Energy Forumu”nun Xüsusi Sessiyasında Azərbaycanda İxracın və
İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) rəhbəri Yusif Abdullayev bildirib ki,
müraciətlərin 400-ə yaxını xarici ölkələrin
şirkətlərindən daxil olub. Onlardan 100-ə

yaxını isə Türkiyə şirkətləridir: “Əlbəttə biz
bu rəqəmlərin daha çox olmasını istəyirik”.

“Xalq qəzeti”
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Diqqətə çatdırıldı ki, Ramana
qəsəbəsi Abşeron ərazisində
turizm marşrutlarına daxil edilə
biləcək abidələrlə zəngindir.
Onlardan biri qəsəbənin girişində
əzəməti ilə diqqəti cəlb edən,
XII-XIV əsrlərə aid olduğu
bildirilən Ramana qalası yüksək
nöqtədə yerləşir. Ehtimal edilir ki,
divarlarının hündürlüyü 15 metr
olan qala müdafiə məqsədilə tikilib
və Şirvanşahlar dövləti dövründə
qəsr kimi istifadə olunub. Məşhur
“Koroğlu”, “Nəsimi” və “Babək”
filmlərinin müəyyən səhnələri
Ramana qalasında çəkilib.
Dövlətimizin başçısı qalada
aparılan bərpa işləri ilə tanış oldu.
Ramananın qədim
abidələrindən biri də Novruzqulu

hamamıdır. Prezident İlham
Əliyevə bu qədim hamam barədə
də məlumat verildi. Bildirildi
ki, keçmişdə hamamda dörd
quyu fəaliyyət göstərsə də,
indi onlardan üçü mövcuddur.
Novruzqulu Babakişi oğlunun
adını daşıyan hamam Abşeron
yarımadasında yeganə tikilidir
ki, onun sənədləri toplanıb və
təsdiqlənib. Hamamın binasında
keyfiyyətli bərpa işləri görülüb.
Qeyd edilib ki, Ramanada
yenidənqurma işləri zamanı ətraf
mühitin qorunması, qəsəbənin
ekoloji vəziyyəti prioritet
məsələlərdən biri olub.
Dövlətimizin başçısına
Ramanada əhalinin
məşğulluğunun artırılması
sahəsində görülən işlər barədə
də məlumat verildi. Qeyd
edildi ki, qəsəbədə xalçaçılıq

müəssisəsi və satış mağazası
açılıb. Yaradılan yeni iaşə və
xidmət obyektlərində məhsulların
istehsalı və satışı həyata keçirilir.
Bu obyektlər müştərilərə yüksək
səviyyədə xidmət göstərmək,
onların rahatlığını təmin
etmək üçün zəruri vasitələr və
avadanlıqlarla təchiz olunub.
Məlumat verildi ki, Pirşağıda
hazırlanan quru meyvələrin
satışı da Ramanada həyata
keçiriləcək. Səyyar satış obyektləri
və köşklərin quraşdırılması ilə
məşğulluğun artırılmasına nail
olmaq, həmçinin yerli əhali və
turistlərin ehtiyaclarını qarşılamaq
mümkündür.
Ramanada reallaşdırılan
layihələrdən biri də vertikal
bağçılıq layihəsidir. Layihənin
məqsədi özünəməşğulluğun
artırılmasına, aztəminatlı ailələrin

daha çox gəlir əldə etməsinə və
ailə təsərrüfatlarının inkişafına
dəstək olmaq, həmçinin
yaşıllıqların genişləndirilməsinə,
bitkiçiliyin və kənd təsərrüfatı
məhsulları emalının inkişafına
töhfə verməkdir.
Dövlətimizin başçısı
Ramanadakı evlərdən birinin
həyətində qəsəbə sakini ilə söhbət
etdi.
Prezident İlham Əliyev:
Salam, necəsən?
Sakin: Sağ olun, yaxşıyam.
Prezident İlham Əliyev: Sənin
evindir?
Sakin: Bəli. Yeni
abadlaşdırılmış Ramana
kəndimizə xoş gəlmisiniz. Hər
zaman Siz gələsiniz.
Prezident İlham Əliyev: Çox
sağ ol.

Sakin: Gördüyünüz bu
evdə şəhid əmim Allahverdi
Allahverdiyev qalıb.
Prezident İlham Əliyev:
Birinci Qarabağ müharibəsi
şəhidi?
Sakin: Bəli, Birinci Qarabağ
müharibəsinin veteranı Fərzəli
Fərzəliyev babamdır, əmim də
var Namiq Allahverdiyev, o da
müharibə veteranıdır.
Prezident İlham Əliyev: Sən
bu işlə də məşğul olursan?
Sakin: Bəli, cənab Prezident.
Bünyad Qasımov: Damcı
üsulu ilə suvarmadır.
Prezident İlham Əliyev:
Çiyələkdir?
Bünyad Qasımov: Bəli,
çiyələkdir. Yenidir, 10-15 gün olar.
Bir-iki aydan sonra buralar hamısı
yaşıl olacaq, cənab Prezident.

Prezident İlham Əliyev: Çox
yaxşı.
Bünyad Qasımov: Qışda
göyərti, yayda da çiyələk əkilir.
Prezident İlham Əliyev:
Görürəm bu ev də, həyəti də təmir
olunub.
Bünyad Qasımov:
Ümumiyyətlə, Sizin tapşırığınıza
və göstərişinizə əsasən, evlərin
damları, qapıları, divarları,
darvazaları əsaslı təmir edilib.
Şəhid və veteran ailələrinin
evlərinə xüsusi diqqət yetirilib.
Prezident İlham Əliyev: Çox
yaxşı. Sağ olun.
Ramana həm də ovdanları
ilə məşhurdur. Qəsəbədə bərpa
olunan tarixi abidələrdən biri də
el arasında 40 pillə adlanan su
ovdanıdır. Azərbaycan ərazisində,
Abşeron yarımadasında və ona
qonşu ərazilərdə ovdanlara

daha çox təsadüf edilir. Bu
yerlərdə içməli su mənbələri
çox az olduğundan XVI-XVIII
əsrlərdə içmək üçün yararlı olan
lay sularından istifadə edilməsi
məsələsi aktuallaşıb və ovdanlar
yaradılıb. Bu qurğuların tikintisi XX
əsrə qədər davam edib.
Prezident İlham Əliyevə su
ovdanında görülən təmir-bərpa
işləri barədə məlumat verildi.
Ramana sakinlərinin həm
sağlam həyat tərzi, həm də asudə
vaxtlarını səmərəli keçirmələri
üçün qəsəbədə İdman Mərkəzi
inşa olunub. Mərkəzdə qapalı
idman zalı, minifutbol meydançası
yaradılıb.
Dövlətimizin başçısı Ramana
İdman Mərkəzində yaradılan
şəraitlə də tanış oldu.

AZƏRTAC

“Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi ilə Pakistan İslam Respublikasının
Xaricdə Yaşayan Pakistanlılarla İş və İnsan Resurslarının
İnkişafı Nazirliyi arasında əmək, məşğulluq və sosial
müdafiə sahələrində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma
Memorandumu”nun təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. 2022-ci il mayın 25-də Bakı şəhərində
imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
ilə Pakistan İslam Respublikasının Xaricdə
Yaşayan Pakistanlılarla İş və İnsan Resurslarının İnkişafı Nazirliyi arasında əmək,
məşğulluq və sosial müdafiə sahələrində
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” təsdiq edilsin.
2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən
Anlaşma Memorandumu qüvvəyə mindikdən

sonra Azərbaycan Respublikasının Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi onun
müddəalarının həyata keçirilməsini təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi Anlaşma Memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan
dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Pakistan İslam Respublikası
Hökumətinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 iyul 2022-ci il

3

7 iyul 2022-ci il, cümə axşamı

Beynəlxalq birlik Azərbaycanın
postmünaqişə reallıqlarını dəstəkləyir
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Qoşulmama Hərəkatının üzv
dövlətləri məhz belə bir şəraitdə
Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyib. Belə bir fədakar,
haqlı mübarizə Vətən müharibəsi
gedişində də özünü aydın
göstərib. Bu Hərəkatda təmsil
olunan ölkələr tərəfindən həmin
vaxt anti-Azərbaycan mahiyyətli
bəyanat, Azərbaycana yönələn
ittiham bloklanıb və bununla da
ermənipərəst güclərin respublikamız qarşı hücumunun qarşısı
alınıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev iyunun 30-da Qoşulmama
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin
Bakı konfransındakı çıxışında da bu məqama toxunaraq,
ölkəmizin hər zaman regional
mövzular və qlobal məsələlərlə
bağlı öz mövqeyini nümayiş
etdirirdiyini və əlbəttə ki, Qoşulmama Hərəkatının sədri olaraq
Azərbaycanın ədalətsizliyə,
beynəlxalq hüququn pozulmasına, müxtəlif münaqişələrə qarşı
sərgilənən selektiv yanaşmaya,
həmçinin ayrı-seçkiliyə qarşı
mübarizə apardığını bir daha
diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin
başçısı daha sonra deyib: “Biz,
həmçinin Qoşulmama Hərəkatının
üzv dövlətlərinin böyük dəstəyinin
də şahidi olduq. Qeyd etdiyim
kimi, Qoşulmama Hərəkatına
sədrliyin verilməsi və sonra da
onun uzadılması ilə bağlı yekdil
qərar ölkələrin Azərbaycana olan
münasibətini aydın nümayiş etdirirdi. Şahidi olduğumuz digər vacib
bir həmrəylik əlaməti Ermənistan
tərəfindən təqribən 30 illik işğaldan sonra torpaqlarımızın azad
edilməsi zamanı ölkəmizin yaşadığı ən çətin dövrə təsadüf etdi. Biz
öz torpağımızda savaşırdıq, biz
ədaləti bərpa edirdik, beynəlxalq
hüququ bərpa edirdik. Lakin
əfsuslar olsun ki, bəzi ölkələr bizə
qarşı kampaniyaya - qarayaxma,
böhtan və şantaj kampaniyasına
başladılar. Təəssüflər olsun ki, bu,
sadəcə, şifahi kampaniya və ya ictimai ittihamlar deyildi. Bəzi ölkələr
bizim bu haqq işimizi BMT, onun
Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsinə
çıxarmağa cəhd etdi. Lakin həmin
vaxt Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-

daimi üzvü olan, Qoşulmama
Hərəkatında təmsil olunan dostlarımız anti-Azərbaycan mahiyyətli
bəyanatı blokladılar. Azərbaycana
qarşı ittihamı blokladılar və
bununla da ermənipərəst qlobal
qüvvələrin Azərbaycana qarşı
hücumuna mane oldular. Biz bu
həmrəyliyə görə sizə minnətdarıq”.
Yeri gəlmişkən, beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycanın haqlı
mövqeyi, postmünaqişə reallıqları
Vətən savaşından sonra da daim
dəstəklənib. Məsələn, Böyük
Britaniyanın Birminqem şəhərində
bu il iyulun 2-6-da keçirilən ATƏT
PA-nın illik sessiyasında “Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi” və “Minsk
qrupunun” dirçəldilməsi, həmçinin
erməni terrorçularının dərhal
azad olunması tələbi bu nüfuzlu
təşkilatın Parlament Assambleyasının sessiyasında rədd edilib.
Başqa sözlə, həmin sessiyada
erməni nümayəndə heyəti və
ermənipərəst isveçli deputat Bjorn
Soderin təşəbbüsü ilə hazırlanan qətnamə layihəsinə “Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi” və “ATƏT-in
Minsk qrupu” kimi ölkəmizin
maraqlarına zidd olan əsassız
düzəlişin qəbul edilməsinin qarşısı
alınıb. Bununla bərabər, “saxlanılan erməni hərbçilərinin dərhal
azad olunmasını Azərbaycandan
tələb edən” təklifin, eləcə də
mədəni irsin qorunması naminə
UNESCO texniki missiyasının
qəbul edilməsinə yönələn çağırışın da gerçəkləşməsinə imkan
verilməyib. Bu ədalətliz düzəlişlər
həbs edilmiş erməni hərbçilərinin
müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq cəzalandırıldığı,
bununla bağlı Avropa İnsan
Haqları və Beynəlxalq Ədalət
məhkəmələrinin müvafiq
qərarlarının olduğu, UNESCO-nun
fəaliyyətinə isə ermənilər tərəfində
süni əngəllərin yaradıldığı faktları
ilə təsdiqləndiyindən imtina edilib.
Əlbəttə, Ermənistan tərəfindən
Azərbaycan əleyhinə hazırlanan və təqdim olunan bütün
düzəlişlərin və təkliflərin qarşısının qətiyyətlə alınması, respublikamızın ədalətli mövqeyinin
müdafiə edilməsi beynəlxalq
birlik tərəfindən Azərbaycanın
postmünaqişə reallıqlarını

dəstəkləməsinin bariz ifadəsidir.
Ümumiyyətlə, dövlətimizin
başçısı İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə ATƏT-in Minsk
qrupunun işğal dövründə
fəaliyyətsizliyini, bu təsisatın
Ermənistana dəstək missiyasını
yerinə yetirməsini, Azərbaycan
Qarabağ münaqişəsini təkbaşına
həll etdikdən, işğala son qoyulduqdan sonra adı çəkilən quruma
ehtiyacın olmamasını, bir sözlə,
bu təsisata artıq əlvida deyildiyini
xüsusi vurğulayıb. Eyni zamanda,
Ermənistan və havadarlarının
Minsk qrupunu təəssüflə yenidən
həyata qaytarmağa çalışdıqlarını
bildirib. Lakin bunun mümkünsüz
olduğunu, ATƏT-in bu qurumu ilə
bağlı hər hansı spekulyasiynın
nəinki qeyri-məhsuldar, eyni zamanda, regionda mümkün sülhün
reallaşması üçün dağıdıcı təsir
daşıdığını diqqətə çatdırıb.
Onu da deyək ki, Ermənistanın
30 ilə yaxın bir müddətdə torpaqlarımızı işğalda saxlaması
bu dövlətin etdiyi hərəkətlərə
bir sıra beynəlxalq təşkilatların,
dünya gücləriinin, xüsusilə
ATƏT-in Minsk qrupunun laqeyd
münasibətinin, ikili standartlarla
yanaşmanın nəticəsi idi. Buna
görə də dövlətimizin başçısı işğal
illərində Ermənistana qarşı sanksiyaların tətbiqinin önəmini vurğulayır, problemin dinc həllinin yeganə
yolunu məhz bunda gördüyünü
bildirirdi. Prezident İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, əfsuslar olsun ki,
heç bir sanksiya tətbiq edilmədi və
əksinə, Ermənistan Azərbaycanla
müqayisədə bəzi ermənipərəst
siyasətçilərdən daha çox dəstək
alırdı.
Göründüyü kimi, Minsk qrupunun, habelə Ermənistanın digər
havadarlarının fəaliyyətlərində
yeganə məqsəd münaqişəni
dondurmaq və torpaqlarımızı
əbədi işğal altında saxlamaq idi.
Azərbaycan 44 günlük Vətən
müharibəsində həmin ədalətsiz
siyasətə son qoydu, güc və siyasi
müdriklik sayəsində torpaqlarımızı azad etdi, eyni zamanda,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinin kobud pozulması
və onlara məhəl qoyulmaması
kimi halları aradan qaldırdı.

Azərbaycan İkinci Qarabağ
müharibəsini tarixi zəfərlə başa
vuraraq hazırda regionda yeni
reallıqlar yaradıb. Eyni zamanda,
Vətən savaşından əvvəlki dövrdə
ölkəmizə Ermənistanın qələbəsi
gerçəkliyini qəbul etdirməyə
çağıran bəzi beynəlxalq təşkilatlar
və dövlətlər tərəfindən də bu yeni
reallıqla barışılıb. Bir sözlə, artıq
beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın
yaratdığı yeni reallığı çoxu qəbul
edib. Bu, vəziyyəti, əlbəttə,
Azərbaycan liderinin apardığı
uğurlu xarici siyasət şərtləndirib.
Dövlətimizin başçısı bununla
bağlı çıxışlarının birində deyib:
“Biz öz konstitusion hüquqlarımız çərçivəsində, BMT-nin
Nizamnaməsi, Helsinki Yekun Aktı
çərçivəsində yeni reallıq yaratmışıq və hamı bu reallıqla hesablaşmalıdır. Bu, asan məsələ deyildi…
Bu, daimi iş idi. Nəticədə bu gün
beynəlxalq təşkilatlar – BMT, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, Avropa
İttifaqı, MDB tərəfindən bu reallıq
tamamilə qəbul edilib. Biz bunu
həm formal mənada, həm də xalis
ünsiyyətdə görürük. Üstəlik, mən
beynəlxalq strukturların çoxsaylı
rəhbərləri və dövlət başçıları ilə
əlaqədə olarkən müşahidə edirəm,
indi biz öz haqq işimizə qat-qat
artıq dəstək görürük”.
Bütün bu məqmlar son
günlərdə Prezident İlham Əliyevin
Amerika Birləşmiş Ştatlarının
(ABŞ) Prezidenti Cozef Baydenə
məktubunda və dövlətimizin
başçısı ilə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel arasında
reallaşan telefon söhbətində də öz
ifadəsini tapıb.
Ölkə rəhbəri ABŞ Prezidentinə
təbrik məktubunda bu gün
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
sülhsevər, demokratik prinsiplərin
inkişafına xüsusi önəm verən, iri
infrastruktur layihələrin reallaşdırılmasında zəngin təcrübəsi
olan bir ölkə kimi tanındığını və
bu baxımdan, respublikamızla
ABŞ arasındakı münasibətlərin
xüsusi önəm daşıdığını bildirərək,
ötən 30 il ərzində Azərbaycanla
Amerika Birləşmiş Ştatlarını dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri
birləşdirdiyini vurğulayıb, eyni
zamanda, ilk gündən ölkəmizin

müstəqilliyinə, suverenliyinə
və ərazi bütövlüyünə ABŞ-ın
dəstəyini yüksək qiymətləndirib.
Dövlətimizin başçısı təbrikində
Cənubi Qafqazda davamlı sülhün,
iqtisadi tərəqqinin bərqərar olması
üçün əlverişli şəraitin formalaşdığı bir zamanda xalqımızın
ABŞ-ın Ermənistan-Azərbaycan
münasibətlərinin normallaşdırılmasında, kommunikasiyaların açılmasında, insanlararası təmasların
yaradılmasında mühüm rol oynaya
biləcəyinə inandığını, eyni zamanda, ölkəmiz tərəfindən təqdim
olunan beş prinsip əsasında
Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesinə ABŞ-ın dəyərli töhfə
verə biləcəyi qənaətində olduğunu
diqqətə çatdırıb.
Yeri gəlmişkən, onu da
xatırladaq ki, Azərbaycanda
energetika sahəsində, xüsusilə
bərpaolunan enerji mənbələrindən
istifadənin genişləndirilməsi üzrə
həyata keçirilən tədbirlər və
müvafiq sahənin tənzimlənməsi

məqsədilə hazırlanan qanun
layihələri, həmçinin işğaldan azad
edilmiş ərazilərin “yaşıl enerji”
ilə təminatı planları AzərbaycanABŞ əməkdaşlıq münasibətlərinin
yeni mərhələyə daxil olmasını
şərtləndirib.
Artıq yeni reallıqların formalaşması bölgədə yeni beynəlxalq
əməkdaşlıq formatının qurulmasını zəruri etməkdədir. İşğaldan
azad olunan ərazilərdə sosial
infrastrukturun yenidən yaradılması və əhalinin işlə təmin olunması üçün dövlət investisiyası ilə
yanaşı, yerli və xarici investisiya
da cəlb edilir. Böyük quruculuq
işlərinə dost ölkələrin təşviq
olunması siyasəti Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə mövqeyini
daha da möhkəmləndirir.
İyulun 4-də dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevlə Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl
Mişel arasında reallaşan telefon
söhbətində də Cənubi Qafqazda
sabitlik, sülh və təhlükəsizliyin

təmin olunmasının Avropa
İttifaqı üçün vacibliyini vurğulayıb. Şarl Mişel Avropa İttifaqının Ermənistan və Azərbaycan
arasında münasibətlərin normallaşdırılması, sülh müqaviləsinin
imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası və nəqliyyat-kommunikasiya
xətlərinin açılması istiqamətində
səylərini davam etdirəcəyini bildirib. Prezident İlham Əliyev isə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişelin təşəbbüsü və iştirakı
ilə keçirilmiş üçtərəfli görüşləri, bu
çərçivədə əldə olunmuş razılaşmaları xatırladaraq, ölkəmizin
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası
və demarkasiyası, nəqliyyatkommunikasiya xətlərinin açılması
istiqamətində danışıqların real
nəticələrə gətirib çıxaracağına
əminliyini vurğulayıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Artan gəlirlər dövlət büdcəsinin
Azərbaycan dünyada
təşəbbüskar dövlət kimi tanınır daha da böyüməsini şərtləndirib
Dünyanın ikinci ən böyük beynəlxalq təşkilatı olan Q
 oşulmama
Hərəkatı Azərbaycanın sədrliyi dövründə fəaliyyətinin daha da
genişləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atıb. Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevin qurumun sədri qismində irəli sürdüyü çoxsaylı təkliflər Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlər tərəfindən
yekdilliklə qəbul edilib. Ötən həftə Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin "Dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli
parlamentin rolunun gücləndirilməsi" mövzusuna həsr olunmuş Bakı
konfransı keçirildi.

Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
Bakıda Qoşulmama Hərəkatının
Parlament Şəbəkəsi yaradıldı. Bu,
Qoşulmama Hərəkatının fəaliyyətinə
və üzv dövlətlərin parlamentlərarası
münasibətlərin yüksək səviyyəyə
qaldırılmasına böyük töhfə verəcək.
Parlament şəbəkəsi üzv ölkələrin
parlamentləri, həmçinin dünyanın
digər dövlətlərinin parlamentləri ilə
sıx əməkdaşlıq quracaq ki, bu da
gələcəkdə Qoşulmama Hərəkatının
beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasına
böyük təkan verəcək. Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatında Gənclər
Şəbəkəsinin yaradılması ilə bağlı
da vacib bir təşəbbüs irəli sürmüşdü
və bu, üzv dövlətlər tərəfindən
də dəstəklənib. Gələn ay Bakıda
Qoşulmama Hərəkatının Gənclər
Sammitinin keçirilməsi nəzərdə
tutulub. Azərbaycanın irəli sürdüyü
daha bir təşəbbüs, Nyu-Yorkda
Qoşulmama Hərəkatının Dəstək Ofisinin
yaradılması da üzv dövlətlər tərəfindən
dəstəklənmişdir.
Tədbirdə çıxış edən Prezident
İlham Əliyev 2011-ci ildə Qoşulmama
Hərəkatına qəbul edilən Azərbaycanın
bu təşkilatın beynəlxalq aləmdəki
nüfuzunun artması istiqamətində
gördüyü işlər barədə ətraflı məlumat
verdi. Həqiqətən də, fəaliyyətinin
ilk illərindən ölkəmiz Qoşulmama
Hərəkatının ən fəal üzvünə
çevrildi. Azərbaycanın təşkilatdakı
səmərəli və faydalı fəaliyyətini yüksək

qiymətləndirən 120 üzv dövlətin 
2016-cı ildə Azərbaycanın
2019-2022-ci illərdə quruma sədrlik
etməsi barədə yekdilliklə səs verdi. Daha
sonra 120 üzv dövlətin yekdil qərarı
ilə Azərbaycanın sədrliyi 2023-cü ilin
sonuna qədər uzadıldı. Bu, Qoşulmama
Hərəkatının Azərbaycan dövləti və
şəxsən Prezident İlham Əliyevə olan
yüksək hörmət və ehtiramının
göstəricisi idi.
Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyi dünya üçün ağır
bir dövrə – COVID-19 pandemiyası ilə
üst-üstə düşdü. Bütün dünya üçün ağır
günlərdə, pandemiya ilə mübarizədə
də Azərbaycan fəal dövlətlərdən biri
oldu. Ölkəmizin təşəbbüsü ilə 2020-ci
ilin mayında Qoşulmama Hərəkatının
videoformat şəklində Zirvə toplantısı
keçirildi. Bu, bütün dünya dövlətlərinin də
koronavirusa qarşı birgə mübarizəsinin
aparılması üçün ilk addım oldu.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə hazırlanmış,
ölkələrə dəstək, tibbi və humanitar
yardımlarla bağlı məlumat bazası ÜST
tərəfindən geniş istifadə olundu. İqtisadi
cəhətdən zəif olan dövlətlərə humanitar
yardımın göstərilməsində də Azərbaycan
nümunə oldu. Respublikamız 30-dan
çox ölkəyə maliyyə yardımı və humanitar
dəstək göstərdi. Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları ianə
edildi.
Koronavirusa qarşı vaksinlər
hazırlandıqdan sonra bəzi böyük
dövlətlər özlərinə lazım olandan 3-4
dəfə çox vaksin sifariş etdilər. Bu da bir

sıra ölkələrin vaksinlərə əlçatanlığını
məhdudlaşdırdı. Həmin ölkələrin
əhalisinin sağlamlığı təhlükə altında
qaldı. Azərbaycan dövlətinin “vaksin
millətçiliyinə” qarşı mübarizəsi BMT
tərəfindən də dəstəkləndi.
Dövlət başçımız konfransdakı
çıxışında Ermənistan tərəfindən
torpaqlarımızın 30 illik işğalı zamanı
beynəlxalq təşkilatları bu ədalətsizliyə
son qoyulması üçün Ermənistana
təsir göstərməli olduğunu, lakin bunun
baş vermədiyini tədbir iştirakçılarının
nəzərinə çatdırdı.
Qeyd edildi ki, ATƏT- in 1992-ci ildə
Azərbaycanla Ermənistan arasındakı
münaqişənin tənzimlənməsi üçün
yaratdığı Minsk qrupunun məqsədi,
sən demə, münaqişəni həll etmək yox,
dondurmaq və torpaqlarımızı işğalda
saxlamaq olub. Azərbaycan hərbi-siyasi
yolla öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi.
Artıq Minsk qrupu deyilən bir quruma
ehtiyac yoxdur. Bu gün Ermənistandakı
bəzi siyasi qüvvələr yenidən Minsk
qrupunu münasibətlərin tənzimlənməsinə
cəlb etmək istəyir. Onlar anlamırlar
ki, bu cür fikirlər münasibətlərin
normallaşmasına böyük zərbə vura bilər.
Azərbaycan hər zaman bütün dünyada
ədalətin, sülhün, həmrəyliyin tərəfdarı
olub. Bu gün Qoşulmama Hərəkatının
sədri kimi də ölkəmiz həmin prinsiplərə
sadiq olduğunu nümayiş etdirir.

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

Bu gün uğurla həyata keçirilən inkişaf strategiyası iqtisadiyyatın
müasirləşməsini gerçəkləşdirməklə ölkəmizin beynəlxalq siyasi-iqtisadi nüfuzunu daha da artırır, iqtisadi qüdrətini davamlı şəkildə
yüksəldən respublikamız dünya miqyasında kreditor mövqelərini
getdikcə gücləndirir. Azərbaycanın ötən bir il ərzində maliyyə imkanlarını genişləndirməsi, bununla da sosial-mədəni layihələrin həyata
keçirilməsinə, humanitar yardımların göstərilməsinə nail olması bunun
bariz ifadəsidir.
Dövlətimizin başçısı son illərdə sosialiqtisadi çağırışları nəzərə alaraq ölkədə
islahatları daha da sürətləndirib. Bu islahatlar məzmununa görə məqsədyönlü və
konkret strateji hədəfə doğru hesablanıb.
Genişmiqyaslı yenilənmələr respublikamızda yüksək dayanıqlı və inklüziv iqtisadi
artımın təmin edilməsi, iqtisadiyyatın daha
da şaxələnməsi, özəl investisiyaların,
habelə təşəbbüslərin yüksək səviyyədə
təşviqi üçün əlverişli zəmin yaradıb.
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun böyük elmi işçisi, mexanika üzrə
fəlsəfə doktoru Emin Bağırov qeyd etdiyi
bu məqamla bağlı daha sonra dedi:
– Azərbaycan iqtisadiyyatında
müşahidə olunan artım tempi cari ilin ilk 5
ayında da davam edib. Bu zaman iqtisadi
artım davamlı və daha sürətli olması ilə
diqqət çəkib. Belə ki, cari ilin yanvar-may
ayları ərzində Azərbaycanda ÜDM-in
həcmi 50 milyard manatı, qeyri-neft sektorunda istehsalın həcmi isə 25 milyard
manatı ötüb. Əvvəlki ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə ÜDM real ifadədə 7,2 faiz,
qeyri-neft sektoru üzrə 11 faiz artıb. Respublikamızın strateji valyuta ehtiyatları 1
milyard ABŞ dolları artaraq, 54,2 milyard
ABŞ dolları olub.
Onu da qeyd edim ki, bu ilin ilk 5
ayı ərzində dövlət büdcəsi profisiti də
2 milyard manata yaxın olub və bu da
planlaşdırılan profisitdən 4 dəfə çoxdur. İcmal büdcənin profisiti 4 milyard
manata yaxın olub və planlaşdırılan 2
milyarda yaxın kəsirdən yüksəkdir. Belə
bir şəraiti şərtləndirən amillərdən biri isə
ilk dəfə olaraq sözügedən dövr ərzində
Azərbaycanın neft və qaz ixracından əldə
etdiyi valyuta gəlirlərinin demək olar ki,
bərabərləşməsidir.
Bütün bunlar Azərbaycanda büdcə
siyasəti ilə bağlı yeni çağırışların formalaşdırılmasını şərtləndirib. Prezident
İlham Əliyev bir müddət bundan əvvəl

Zəngilanda Ağalı kəndinin sakinləri ilə görüş zamanı bu barədə deyib: “Mən bu gün
bunu bəyan etmək istəyirəm. Biz dövlət
büdcəsinə əlavələr etməliyik, çünki iqtisadi
göstəricilər daha yaxşıdır. Gəlirlərimiz
nəzərdə tutulandan daha çoxdur. Ona
görə biz bu əlavə gəlirləri və iqtisadi
imkanlarımızı səfərbər etməliyik ki, vaxt
itirmədən azad edilmiş torpaqlarda daha
böyük həcmdə iş görək. İndi hökumətə
tapşırılıb, yəqin yaxın gələcəkdə Milli
Məclis bu məsələyə baxacaq ki, biz daha
çox vəsait ayıraq. Mən demişəm, iqtisadiyyatımız nə qədər güclü inkişaf edərsə, biz
azad edilmiş bütün əraziləri o qədər tez
bərpa edəcəyik".
Artıq Prezident İlham Əliyev tərəfindən
“İşsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il
büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə, “Dövlət sosial müdafiə fondunun
2022-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə, “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
qanunlar təsdiqlənib. Bütün bunlarla
yanaşı, “2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Qanunda müvafiq fərmanıla müvafiq
dəyişiklik edilib.
Qeyd edim ki, yenidən baxılmaqla
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 2 milyard 382
milyon manat artımı nəzərdə tutulur. Bu
ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 32 milyard
304 milyon manat məbləğində nəzərdə
tutulur ki, bu da təsdiq olunmuş göstəriciyə
nisbətən 2 milyard 425 milyon manat və
ya 8,1 faiz çoxdur. Yenidən baxılmaqla
icmal büdcənin gəlirləri 36 milyard 661
milyon manat proqnozlaşdırılır. İcmal
büdcənin xərclərinin isə 35 milyard 541
milyon manata çatdırılacağı qərarlaşdırılır.
Yeri gəlmişkən, cari ilin dövlət və icmal
büdcələrinin yenidən baxılmasında əsas

məqsəd artan gəlirlərin dövlət başçısının
müəyyənləşdirdiyi prioritet vəzifələrin
yerinə yetirilməsi üçün əlavə maliyyə
təminatının yaradılmasından ibarətdir.
Büdcənin artırılan xərclərinin böyük
hissəsi Qarabağd və Şərqi Zəngəzurda
bərpa və quruculuq işlərinin aparılmasına,
həmçinin bu ərazilərdə Böyük qayıdışın
reallaşmasına yönəldilməsi nəzərdə
tutulur.
Azərbaycanın dövlət büdcəsi Cənubi
Qafqazın ən böyük büdcəsi kimi tanınıb.
Artımlardan sonra isə dövlətimizin büdcəsi
daha da böyüyüb və təbii ki, artan gəlirlər
qarşıda duran vəzifələrin daha sürətlə
həyata keçirilməsini şərtləndirib.
Dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq hökumət tərəfindən
müəyyən antiinflyasiya tədbirləri də
hazırlanır və həyata keçirilir. Bu tədbirlərin
əksər hissəsi Azərbaycana idxal olunan
ərzaq məhsulları üzrə mövcud gömrük
rüsumları və müəyyən vergilərin aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Bununla
əlaqədar müəyyən qərarlar qəbul edilir. Bu
qərarların nəticəsində bir sıra məhsulların
qiymətinin artımını aradan götürülməklə
bahalaşmanın qarşısı alınacağı da
gözlənilir. Həmçinin müvafiq orqanlara da
qiymətlərin artımından sui-istifadə hallarının qarşısının alınması və bu istiqamətdə
işlərin diqqət mərkəzində saxlanılması
tapşırılır.

Söhbəti qələmə aldı:
V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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nümayiş etdirmişdir. “Marmaray”
layihəsi ilə birgə Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu xətti layihəsi Qərbi Avropadan çıxan bir qatarın birbaşa
Xəzər sahillərinə, oradan isə Aktau və Türkmənbaşı limanlarından
Pekinə çatmasını da mümkün edir.
Bu da, təbii ki, qlobal və regional
əməkdaşlıq proseslərinə böyük
fayda verəcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, türkdilli dövlətlər arasında turizm
sektorunda birgə əməkdaşlığın
böyük perspektivi vardır: “Bu, çox
dəyərli məsələdir. Ölkələrimizdə
və ya xaricdə türk dünyasının
turizm potensialı ilə bağlı sərgi
keçirilə bilər. Eləcə də beynəlxalq
sərgilərdə birgə təqdimatla çıxış
edə bilərlər. Bu, praktik nöqteyinəzərdən ölkələrimizə turizm
axınını gücləndirmiş olar”.
Yüksəksəviyyəli Ankara
görüşlərinin birində Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev vurğulamışdır: “Azərbaycanın xaricə
qoyulan və qoyulacaq ən böyük
sərmayələri Türkiyəyə qoyulacaq sərmayələrdir. Türkiyədən
Azərbaycana qoyulan sərmayələr
bizim iqtisadi inkişafımızı

Müasir dünyada sürətlə inkişaf edən qloballaşma
və regionallaşma prosesləri zəngin tarixi ilə dünya
mədəniyyətinə böyük töhfələr vermiş türkdilli ölkələri də
hərtərəfli əhatə etmişdir. Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası adı ilə yaradılmış Türk Dövlətləri Təşkilatı keçmiş
SSRİ-nin süqutundan sonrakı dövrdə Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə arasında qurulmuş
beynəlxalq təşkilat kimi son illərdə ümumtürk birliyinin
yaradılmasına, bütün dünyada sülh və tərəqqi prosesinin
davamlı olmasına layiqli töhfəsini verir.
Türkdilli Dövlətlərin Dövlət
Başçılarının Zirvə görüşlərinin
nəticəsində ərsəyə gəlmiş
Əməkdaşlıq Şurasının fəaliyyətinin
əsas məqsədi, adından da
göründüyü kimi, türkdilli ölkələr
arasında hərtərəfli əməkdaşlığa
yardım etmək olmuşdur. Təşkilat
türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 3 oktyabr 2009-cu il tarixində
Naxçıvan şəhərində keçirilən Zirvə
görüşündə imzalanmış Naxçıvan
Sazişinə əsasən yaradılmışdır.
TDƏŞ-in əsas fəaliyyət məqsədləri
və vəzifələri Naxçıvan Sazişi ilə
müəyyən edilmişdir.
Ötən illərdə Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurası tərəflər
arasında qarşılıqlı etimadın
möhkəmləndirilməsi; regionda və
dünyada sülhün bərqərar edilməsi;
xarici siyasət məsələlərinə ortaq
yanaşmanın təşviq edilməsi;
beynəlxalq terrorizm, separatçılıq, ekstremizm və transmilli
cinayətkarlığa qarşı mübarizənin
əlaqələndirilməsi; ortaq maraq
kəsb edən bütün sahələrdə
regional və ikitərəfli əməkdaşlığın
gücləndirilməsi; ticarət əlaqələri
və investisiyalar üçün əlverişli
şəraitin yaradılması; hərtərəfli
və balanslaşdırılmış iqtisadi
yüksəlişə, sosial və mədəni inkişafa səy göstərilməsi; elm, texnologiyalar, təhsil və mədəniyyət
sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin
genişləndirilməsi; kütləvi informasiya vasitələri arasında əlaqələrin,
eləcə də daha geniş miqyasda
informasiya mübadiləsinin təşviq
edilməsi; hüquqi məlumatların
mübadiləsinin, hüquq sahəsində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi
kimi ümumi tarixi hədəflərin
gerçəkləşməsində səmərəli
fəaliyyət göstərmişdir.
2013-cü ilin avqust ayında
keçirilmiş, Azərbaycanın evsahibliyi etdiyi türkdilli dövlət
başçılarının zirvə görüşü qardaş dövlətlər arasında regional
əməkdaşlığın inkişafında növbəti
mərhələyə qapı açmışdır. Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Qəbələdə baş tutmuş həmin
zirvə görüşündə iqtisadi əlaqələrin
gücləndirilməsinə, nəqliyyat və
gömrük münasibətlərinin inkişaf

etdirilməsinə, üzv dövlətlər arasındakı qarşılıqlı ticarət və investisiya
axınlarının artırılmasına və birgə
layihələrin həyata keçirilməsinə
mühüm diqqət yetirilmişdir.
2021-ci ilin 11–13 noyabrında İstanbulda keçirilən Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
VIII Zirvə Görüşündə Türk Şurası Türk Dövlətləri Təşkilatına
çevrilməklə daha bir nüfuzlu
beynəxalq qurum statusu qazanmışdır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan zirvə görüşündə
yekun bəyanatla çıxış edərək
bildirmişdir: “Biz Şuranın adını
dəyişdirməyi qərara aldıq. Bundan
sonra o, Türk Dövlətləri Təşkilatı
adlanacaq. Yeni ad və strukturun sayəsində təşkilat daha da
inkişaf edəcək, möhkəmlənəcək
və güclənəcək. Türk ölkələri
minilliklər ərzində mədəniyyət və
sivilizasiya mərkəzi olaraq qalıb.
Mən əminəm ki, bundan sonra
da belə olacaq. Türk Dövlətləri
Təşkilatı heç kimi narahat
etməməlidir. Əksinə, tarixi birliyə
əsaslanan bu yüksələn qurumun
bir hissəsi olmağa çalışmaq
lazımdır. Bu təşkilat dövlətlərarası
əlaqələrin inkişaf platformasıdır”.
Hazırda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə
və Özbəkistan Türk Dövlətləri
Təşkilatının üzvləridir, Macarıstan
və Türkmənistan isə müşahidəçi
qismində iştirak edirlər. Türkiyə
Prezidenti Şimali Kipr Respublikasının təşkilata qəbuluna tərəfdar
olduğunu bildirmişdir. Özbəkistan
Prezidenti isə türk dövlətlərinin
Ticarət Əməkdaşlığı üzrə Araşdırmalar Mərkəzinin yaradılmasını təklif etmişdir. Məclisdə
əməkdaşlığın daha bir prioritet
istiqaməti – nəqliyyat və tranzitin inkişafını, türkdilli ölkələrin
ərazisindən keçməklə Çindən
Avropaya yeni transkontinental
dəhlizlərin yaradılması qeyd edilmişdir.
Zirvə görüşünün sonunda qəbul edilmiş Türk ölkələri
liderlərinin işinin nəticələrinə dair
yekun sənəddə “Türk Dünyası
2040 Vizyonu” konsepsiyası əksini
tapmışdır. Bu, “türk dünyasında
ümumi maraq kəsb edən müxtəlif

vəziyyətdə olan yarımperiferiya
və periferiyanı özündə birləşdirir.
Təzadlı vəziyyətdir ki, SSRİ-nin
dağılması nəticəsində Mərkəzi
Asiya ölkələri dünya kapitalist
sistemindən və Rusiyanın yarımperiferiya mərkəzlərindən ikiqat
asılı vəziyyətə düşmüşlər.
Əhalinin siyasi cəhətdən etnik
vəziyyəti, yerli etnik qrupların klan
strukturunun qorunub saxlanılması, sərhədlərin şərti olması, köhnə
metropoliyadan iqtisadi cəhətdən
asılılıq, vahid vətəndaşlıq amilinin və milli dövlətçiliyin tarixi
ənənələrinin olmaması Orta Asiya
dövlətlərinin mövcudluğunun
perspektivi üçün əngələ çevrilmişdir. Bu etno-sosial problemlər
bütün kəskinliyi ilə Tacikistanda
özünü göstərmişdir. Bu, tacik
etnosunun daxili dağınıqlığı və
hakimiyyət uğrunda qəbilələrarası
çəkişmələr və qarşıdurmalardan
yaranan vətəndaş müharibəsi ilə
nəticələnmişdi.
Bununla yanaşı, ərazi bütövlüyü və demoqrafik əsaslarla
milli dirçəliş vəzifələrini qarşıya
qoymuş Orta Asiyada sabitliyin qorunması Rusiyanın xarici

Azərbaycan türkdilli ölkələrin hərtərəfli
əməkdaşlığının inkişafında mərkəzi yer tutur
sahələrdə gələcək əməkdaşlığı
müəyyən edən” strateji sənəddir.
Bütün bunlar türkdilli ölkələrinin
vahid iqtisadi məkan, sonradan
isə gələcəkdə vahid siyasi məkan
yaradılmasını gündəliyə gətirmək
üçün çox vacib cəhdlər kimi
dəyərləndirilməlidir.
Türkdilli dövlətlər arasında
ümumi fəaliyyətdə aparıcı yer
tutan tranzit daşımalar sahəsində
əməkdaşlığın böyük perspektivi
vardır. Azərbaycan artıq Xəzərin
şərq sahilində yerləşən ölkələr
üçün tranzit ölkə rolunu oynayır. Nəqliyyat infrastrukturunun
yaxşılaşdırılması məqsədilə həm
ikitərəfli, həm üçtərəfli formatda
işlər həyata keçirilir. Bu baxımdan
Avropa və Asiyanı birləşdirən və
2014-cü ildə istifadəyə verilmiş
Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti
böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bundan başqa, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın son illərdə
Xəzərdə qurduğu yeni beynəlxalq
dəniz limanı bölgənin ən böyük
dəniz terminalıdır: “Mərhələlərlə
bu limanın yük qəbulu 10 milyon
tondan 20 milyon tona çatacaq.
Bu da Xəzər dənizi üzərindən
ötürülən yüklərin həcmini artıracaqdır”.
Azərbaycan, Qazaxıstan,
Qırğızıstan və Türkiyənin dövlət
başçıları türkdilli dövlətlər arasında ticarət və investisiyaların
artımına daim böyük əhəmiyyət
vermişlər. Dövlət başçıları
habelə türkdilli ölkələr arasında gömrük əməkdaşlığının
genişləndirilməsinə və gömrük
strukturlarının rəhbərlərinin
öz fəaliyyətlərini koordinasiya
etmələrinə, gömrük üzrə işçi
qrupunun yaradılmasına böyük əhəmiyyət verirlər. Onlar
sərnişin və yükdaşımalarının
sadələşdirilməsi və tranzit potensialının artırılması və idxal və ixrac
prosedurlarının sadələşdirilməsi

Azərbaycan və İran birgə enerji
layihələrinin icrasını müzakirə ediblər

Energetika Nazirliyində energetika naziri
Pərviz Şahbazov ilə İranın energetika naziri Əli
Əkbər Mehrabian arasında geniş tərkibli görüş
keçirilib.

sayılmış, Şərqşünaslıq İnstitutunda Mərkəzi Asiya ölkələri şöbəsi
yaratmışdır. Şöbənin fəaliyyətində
Mərkəzi Asiyanın dost və qardaş
ölkələrinin dünya birliyinə inteqrasiyasında Azərbaycan nə qədər
maraqlı olması, bu prosesdən
Azərbaycanın hansı siyasi və iqtisadi dividendlər əldə etməsi kimi
məsələlər aparıcı yer tutur.
SSRİ-nin dağılması bu
məkanın müstəqillik qazanmış
xalqları üçün yeni perspektivlər
açmış, tərəqqi imkanları yaratmışdır. Milli dövlətçiliyin dərin tarixi
kökləri olan Qafqazdan fərqli olaraq, Mərkəzi Asiya və Qazaxıstan
respublikaları, ilk növbədə, etnik
prinsiplərə əsaslanan dövlətlər
kimi formalaşmağa başlamışdır. Tarixən Türküstan adlanan
Mərkəzi Asiya regionu Rusiya
imperiyası tərəfindən işğal olunmazdan əvvəl orada mövcud olan
dövlətlər ənənəvi olaraq sivilizasiyalı və konfessional ictimaiyyətə
əsaslanmışdır. Suverenləşmə
isə region dövlətlərini tarixən yad
olan etnik təməl üzərində dövlət
qurmaq məcburiyyəti qarşısında
qoymuşdur.

Nazirlikdən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, görüşdə iki
ölkə arasında ortaq tarixi və dost münasibətlərin
inkişafına dövlət başçıları
tərəfindən xüsusi önəm
verildiyi qeyd edilib. Bu yaxınlarda Azərbaycan və İran
Prezidentlərinin Aşqabadda
Xəzəryanı Dövlətlərin Dövlət
Başçılarının VI Zirvə Toplantısı çərçivəsində keçirilmiş görüşünün gələcək əməkdaşlıq
üçün əhəmiyyətindən bəhs
edilib.
Bir çox sahələrdə olduğu kimi ikitərəfli enerji
əməkdaşlığı ilə bağlı da

üçün mexanizmlərin yaradılması
və inkişaf etdirilməsinə, müasir
texnologiyalarla mübadilə sisteminin tətbiqinə böyük ehtiyac olduğunu xüsusi vurğulayıblar. Türkdilli
diasporlar arasında əməkdaşlıq
layihəsi haqqında təşəbbüslər də
əhəmiyyətlidir.
Türkdilli dövlətlərlə
əməkdaşlığın genişlənməsi
istiqamətində gedən proseslərdə
mərkəzi mövqeni qorumaq,
fəal və səmərəli iştirak etmək
Azərbaycanın xarici siyasətinin
prioritet istiqamətlərindəndir.
“Bir millət, iki dövlət” idealına
daim sadiq qalan Azərbaycan
və Türkiyənin dərin və hərtərəfli
əlaqələri türkdilli dövlətlərin
iqtisadi əməkdaşlığının onurğa
sütununu təşkil edir və regional
əməkdaşlıgın genişlənməsi üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İki
ölkə arasında strateji əhəmiyyətə
malik olan enerji sahəsində
əməkdaşlıq uğurla davam etdirilir.
Bunlardan biri TANAP layihəsidir.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, həmin
layihənin həyata keçirilməsi Avropanın enerji xəritəsini tamamilə
yenidən qurmuşdur. Bu xəritədə
Türkiyə və Azərbaycanın rolu
xüsusi yer tutur. Çünki TANAP
layihəsi dünya miqyasında enerji
layihələri arasında ən böyüklərdən
biridir.
Bu məsuliyyəti, bu siyasi
yükü, maliyyə yükünü Türkiyə
və Azərbaycan öz üzərinə götürmüşdür. Biz burada da birgə
səylərlə liderlik nümayiş etdirdik.
Bizim liderliyimiz sayəsində bir
çox ölkələr fayda götürür. Çünki
bugünkü dünyada enerji siyasətini
xarici siyasətdən ayırmaq mümkün deyildir. Biz bütün işləri birgə
qururuq, birgə müzakirə edirik.
Türkiyə və Azərbaycan
Trans-Anadolu və “Cənub” dəhlizi
layihələrinin həyata keçirilməsi
məsələsində də ciddi mövqe

qarşıya mühüm vəzifələrin
qoyulduğu və bu görüşün
birgə həyata keçirilən enerji
layihələrinin inkişafına töhfə
verəcəyi bildirilib.
Görüşdə “Xudafərin” və
“Qız Qalası” hidroqovşaqları
və su elektrik stansiyaları
layihəsinin icrasından irəli
gələn məsələlər və atılacaq
növbəti addımlar müzakirə
edilib. Hidroqovşaqlar və su
elektrik stansiyaları ilə bağlı
işlərin sürətləndirilməsinin
vacibliyi vurğulanıb və inşa
prosesinin tezliklə yekunlaşdırılmasının hər iki ölkə üçün
əhəmiyyətli olacağı bildirilib.
Müzakirələr zamanı iki
ölkənin energetika sahəsində
əməkdaşlıq gündəliyində
olan digər məsələlər
ətrafında da fikir mübadiləsi
aparılıb.

sürətləndirir. Bu sərmayələr
qarşılıqlı etimad, inam, dostluq, qardaşlıq üzərində qoyulan
sərmayələrdir. Mən deyəndə ki, bizim münasibətlərimizin təməlində
qardaşlıq dayanır, bax, həyata
keçirilən layihələr bunu təsdiqləyir.
Qardaşlıq, dostluq əbədidir, əbədi
olacaqdır. XXI əsr Türk dünyasının əsri olacaqdır. Türkiyə
və Azərbaycan bu istiqamətdə
liderlik rolunu öz üzərinə götürüb
və əminəm ki, biz birgə səylərlə
gələcəkdə də böyük uğurlara imza
atacağıq.”
Azərbaycan Mərkəzi Asiya
ölkələri ilə birbaşa həmsərhəd
olmasa da, Xəzərətrafı region
çevrəsində dil, din və mədəni
dəyərlər ümumiliyi və zəngin tarixi
keçmiş ortaqlığı bu ölkələr arasında dərin və əhatəli əlaqələr formalaşdırmışdır. Sovet imperiyasının
süqutundan sonra müstəqillik
qazanmış bu türk-müsəlman
ölkələri yeni tarixi şəraitdə ikitərəfli
və çoxtərəfli əlaqələri davamlı
olaraq genişləndirir. Müstəqillik
illərində dünya birliyinə fəal inteqrasiya yolu tutaraq həyatın bütün
sahələrində önəmli uğurlaq qazanmış Azərbaycan dövləti Mərkəzi
Asiya ölkələrində sabitliyin
qorunmasında, onların da Qərb
yönümlü sosial-iqtisadi tərəqqiyə
qovuşmasında olduqca maraqlıdır.
Bütün bunlar bir daha göstərir
ki, Mərkəzi Asiya ölkələrinin inkişaf
perspektivləri və qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi Azərbaycan
üçün xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Lakin müasir tarixi mərhələdə
Mərkəzi Asiyanın yeni müstəqil
dövlətlərində sosial-iqtisadi və etno-sosial vəziyyət, onların inkişaf
perspektivləri və qanunauyğunluqları ölkəmizdə hələ kifayət qədər
araşdırılmamışdır. Bu geosiyasi
tələbatı cavablandırmaq üçün
AMEA-da Mərkəzi Asiya regionunun Azərbaycanın maraqları
baxımından öyrənilməsi zəruri

Sovet dövründə sosial və
iqtisadi inteqrasiyanın həyata
keçirilməsinə baxmayaraq,
Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanın
yerli etnik qrupları ənənəvi sosial
strukturları qoruyub saxlamışlar.
Bu isə cəmiyyətin və hakimiyyətin
qəbilə xarakterini şərtləndirmişdir.
Keçmiş SSRİ-də respublikalar
arasındakı sərhədlər inzibati idi
və orada xarici sərhədlərdən
fərqli olaraq dövlət sərhədləri
atributları yox idi. Çox vaxt
onların keçid xətti vahid dövlətin
tərkib hissəsi olduğu üçün dəqiq
müəyyənləşdirilməmişdi və ona
görə də mübahisəli idi. Mərkəzi
Asiya regionu üçün səciyyəvi
olan “etnik zolaqlı” mənzərə
şəraitində sərhədlər dövlətlərarası
münasibətlərin zaman-zaman
ağırlaşmasına gətirib çıxara biləcək ciddi problemlər
yaratmışdır.
Digər tərəfdən, coğrafi baxımdan təcrid vəziyyətində olması
və daxili bazarın məhdudluğu
Mərkəzi Asiya ölkələrində özünü
təmin edə bilən milli iqtisadiyyatın
formalaşmasına mane olmuşdur. Onlar müstəqil geniş təkrar
istehsalı prosesinə malik deyildilər,
ayrı-ayrı sahələr üzrə ixtisaslaşmışdılar. Bu isə onların iqtisadi
vəziyyətlərinin ağır olmasının
başlıca səbəblərindən biri idi.
Regionun sənaye
kompleksində ümumi məşğul
olanlar arasında yerli olmayanlar
çoxluq təşkil etmişdir. Bu isə qeyriyerli əhalidən asılılığı şərtləndirən
etnik əmək bölgüsünün yaranmasına səbəb olmuşdur və mənfi
amilə çevrilmişdir. SSRİ-nin dağılması regionun periferiya xarakterli
mövqeyinin dünya iqtisadiyyatında
və siyasətində möhkəmlənməsinə
yol açmışdır.
Mövcud dünya nəzəriyyəsinə
görə, dünya kapitalist sistemi
iyerarxiyalı struktura malikdir.
Bu struktur isə mərkəzdən asılı

siyasətində prioritet vəzifələrdən
biri omuşdur. Çünki bölgənin Rusiya üçün böyük əhəmiyyəti vardır.
Politoloqların fikrinə görə, Mərkəzi
Asiyanın suveren dövlətlərində sabitlik pozularsa Rusiyanın cənub
sərhədlərində hərbi-siyasi təhlükə
yarana bilər. Çünki bu sərhədlərdə
inkişaf etmiş təbii-coğrafi sistemi
olan manelər yoxdur və Tacikistan
təcrübəsində olduğu kimi bölgə
həm yerli, həm də qeyri-yerli
əhalinin kütləvi axınına məruz
qala bilər. Rusiyanın xarici və
daxili təhlükəsizliyini təmin etmək
üçün təhlükənin belə bir ssenari
ilə inkişafı ehtimalını önləmək
üçün region ölkələrində vəziyyətin
sabitliyinə böyük diqqət yetirilir.
Göründüyü kimi, bəşəri tərəqqi
üçün dünya təsərrüfatı sisteminin
bütün həlqələri arasında qarşılıqlı-faydalı və hərtərəfli əlaqələrin
daha da dərinləşməsi yolunda
geniş imkanlar yaranmışdır. Bu
coğrafi məkanda Xəzər hövzəsinin
zəngin neft yataqlarının mühüm
bir hissəsinə nəzarət edən Orta
Asiya və Qafqazın yeni müstəqil
dövlətləri özünəməxsus yer tutur.
Dünyanın neft xəzinəsi sayılan İran körfəzindən sonra öz
əhəmiyyətinə görə ikinci yerdə
duran bu regionda neft ehtiyatı
30 milyard ton, qaz ehtiyatı isə
onlarla trilyon kubmetr təşkil edir.
Mütəxəssislərin hesablamalarına
görə, XXI əsrin ikinci yarısında
orta illik neft hasilatı burada 100
milyon tona çata bilər. Uran və
digər mühüm filiz növləri, qızıl
ehtiyatı, habelə pambıq parça istehsalı imkanları nəzərə alındıqda
regionun əhəmiyyəti daha da artır.

Dünyamalı VƏLİYEV,
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
Mərkəzi Asiya ölkələri
şöbəsinin müdiri, iqtisad
elmləri doktoru

“N” hərbi hissəsində silah
təmiri sexi fəaliyyətə başlayıb
Müdafiə nazirinin müvafiq əmrinə əsasən
“Bakı Qaz Tikinti Detal” zavodunun bazasında
yaradılan “N” hərbi hissəsi Azərbaycan
Ordusunda mövcud tank və zirehli avtomobil
texnikasının, raket-artilleriya silahlarının
müharibə və sülh şəraitində əsaslı təmiri üzrə
ixtisaslaşdırılıb.
Müdafiə Nazirliyindən
bildiriblər ki, təmir zamanı
texnoloji ardıcıllığa riayət olunur, texnikanın mühərrikinə,
hərəkət hissəsinə, rabitə
avadanlıqlarına və silahlarına tələb olunan qaydada
zəmanət verilir.

“N” hərbi hissəsinin
tərkibində fəaliyyət göstərən
və yeni istifadəyə verilən
silah təmiri sexində əsasən
raket-artilleriya silahlarının,
onların avadanlıqlarının, geri
təpmə qurğusunun və digər
hissələrinin təmiri təmir tex-

nologiyasına uyğun həyata
keçirilir.
Sexdə təmir olunan
bütün silahlar təmirdən sonra
poliqon sınaqlarında atışla
yoxlanılır.

Qeyd edək ki, yeni təmir
sexi istifadəyə verilən hərbi
hissə 1992-ci ildən fəaliyyət
göstərir.

“Xalq qəzeti”
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Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova
videokonfrans formatında seçicilərin
növbəti qəbulunu keçirib

Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev
İranın energetika naziri ilə görüşüb
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
müavini Şahin Mustafayev iyulun 6-da İran İslam
Respublikasının energetika naziri Əli Əkbər
Mehrabian ilə görüşüb.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə iki ölkə arasında ali
səviyyəli siyasi dialoqun mövcud olduğu qeyd edilib,
iyunun 29-da Aşqabadda Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin və İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin görüşünün
önəmi vurğulanıb.
Azərbaycan ilə İran arasında müxtəlif
istiqamətlərdə, xüsusilə də ticarət-iqtisadi, nəqliyyat,
energetika, mədəniyyət sahələrində uğurlu
əməkdaşlığın həyata keçirildiyi bildirilib. Mütəmadi
təmasların və qarşılıqlı səfərlərin münasibətlərin inkişafında rolu yüksək qiymətləndirilib.
Söhbət zamanı energetika sahəsində səmərəli
əməkdaşlığın davam etdiyi diqqətə çatdırılıb.
Azərbaycan ilə İran arasında elektrik enerjisinin plana
uyğun olaraq mübadilə edildiyi bildirilib, iki ölkənin
elektrik sistemlərinin birləşdirilməsi istiqamətində
görülən işlər müzakirə olunub.
Eyni zamanda, Araz çayı üzərində “Xudafərin” və
“Qız Qalası” hidroqovşaqlarının və su elektrik stansi-

Milli Məclisin Sədri, 98 saylı Şəmkir şəhər seçki dairəsindən deputat
Sahibə Qafarova iyulun 6-da seçicilərin növbəti qəbulunu keçirib.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib
ki, videoqəbulda seçicilərin müraciətləri
dinlənilib, onları narahat edən məsələlərlə
bağlı lazımi tədbirlər görülüb.
Sahibə Qafarova bildirib ki, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə
əhalinin sosial müdafiəsinin daha da
gücləndirilməsi, rifah halının daha da yaxşılaşdırılması, şəhid ailələrinin və qazilərin
sosial problemlərinin həlli daim diqqət
mərkəzindədir. Bununla bağlı mütəmadi
tədbirlər həyata keçirilir.
Milli Məclisin Sədri videoqəbulda
regionlarda həyata keçirilən abadlıq

və quruculuq işlərinin regionlarımızın
inkişafı baxımından əhəmiyyətindən
danışıb. Bildirib ki, regionlarımızın inkişaf
etdirilməsi ilə yanaşı, hazırda 44 günlük
Vətən müharibəsində qazandığımız böyük
Qələbə nəticəsində işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə sürətli və genişmiqyaslı bərpaquruculuq işləri aparılır. Azərbaycan bütün bu
işləri öz vəsaiti və imkanları hesabına həyata
keçirir.
Videogörüşdə seçicilərin müraciətlərində
əksini tapan bir sıra məsələlər yerində həll
olunub, bir qisim müraciətlərin isə araşdırılması üçün aidiyyəti orqanlara sorğular
göndərilib.

Gənclər Fondunun yenidən formalaşdırılmış
Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib

yalarının tikintisinin gedişi, habelə bölgədə yaranmış
yeni reallıqlar nəzərə alınmaqla həyata keçiriləcək bir
sıra yeni layihələrə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
müxtəlif sahələrdə daha da genişləndirilməsi
perspektivləri müzakirə olunub.

Azərbaycanın xarici işlər naziri AQEM-in icraçı direktoru ilə görüşüb
önəm kəsb etdiyi vurğulanıb.
İcraçı direktor Kayrat Sarıbay
Azərbaycana səfər proqramının
kifayət qədər maraqlı olduğunu, o
cümlədən aidiyyəti qurumlarla keçirilən
görüşlərinin AQEM üçün əhəmiyyət
kəsb edən mövzular üzrə ətraflı
məlumatın əldə edilməsi baxımından
faydalı olduğunu ifadə edib. O,
Azərbaycanın AQEM çərçivəsində hər
zaman fəal iştirakını məmnunluqla qeyd
edib. Nəqliyyat bağlantı mövzusunun
AQEM üçün hazırda ən aktual
məsələlərdən biri olduğunu söyləyən
K.Sarıbay bu xüsusda Azərbaycanın
konstruktiv mövqeyi ilə seçildiyini
vurğulayıb.
Görüşdə tərəflər AQEM-in
transformasiyası, qurumun fəaliyyətinin
birgə maraq doğuran və aktual
məsələlər üzrə istiqamətlənməsi,
qarşıdan gələn Zirvə görüşünə hazırlıq,
habelə regional məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıblar.

İyulun 6-da Azərbaycan
Respublikasının xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov Asiyada
Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad
Tədbirləri üzrə Müşavirənin
(AQEM) icraçı direktoru Kayrat
Sarıbay ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, nazir Ceyhun Bayramov
icraçı direktoru salamlayıb və
Azərbaycanın AQEM çərçivəsində
əməkdaşlığa əhəmiyyət verdiyini
söyləyib. Nazir hazırkı dövrdə regional
əməkdaşlıq formatlarının əhəmiyyətinin
ön plana çıxdığını deyib. Bu xüsusda,
Azərbaycanın da iştirakı ilə həyata
keçirilən üçtərəfli əməkdaşlıq formatları,
o cümlədən bu yaxınlarda Bakıda
keçirilən Azərbaycan-QazaxıstanTürkiyə xarici işlər və nəqliyyat
nazirlərinin konfransı qeyd edilib.
Nəqliyyat bağlantı mövzusunun, eləcə
də Şərq-Qərb Orta dəhlizin inkişafının

Yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında narkotik və psixotrop
maddələrdən istifadə ilə bağlı analitik hesabat təqdim olunub

İyulun 6-da Bakıda “Yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında narkotik
və psixotrop maddələrdən istifadə dərəcəsinin qiymətləndirilməsi üzrə
analitik hesabat”ın təqdimatı keçirilib.

Prezident İlham Əliyevin 2022-ci il 7 iyun tarixli Sərəncamına əsasən
Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun yenidən formalaşdırılmış
Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib.
Fondun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, Müşahidə Şurasının sədri,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Gənclər siyasəti və idman məsələləri
şöbəsinin müdiri Yusuf Məmmədəliyevin
rəhbərliyi ilə keçirilən iclasda Şuranın yeni
üzvləri və Fondun icraçı direktoru iştirak ediblər.
Əvvəlcə Fondun Müşahidə Şurasının sədri
və yeni üzvləri göstərilən etimada görə dövlət
başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Y.Məmmədəliyev iclasda vurğulayıb
ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən dövlət gənclər siyasətinin
əsas istiqamətləri gənclərin yüksək səviyyəli
təhsil almaları, xalqımızın zəngin ənənələri,
milli-mənəvi dəyərləri ruhunda yetişmələri,
ölkənin ictimai-siyasi, mədəni həyatına, dövlət
idarəçiliyinə cəlb olunmaları, fəal və sağlam
həyat tərzi sürmələrini təmin etməkdən ibarətdir.
Sonra Gənclər Fondunun dövlət gənclər
siyasətinin səmərəli icrasına töhfə verməsi
istiqamətində gördüyü işlərə nəzər yetirilib,
Fondun 10 illik fəaliyyətinə dair hesabat və
bu müddət ərzində icra olunmuş genişmiqyaslı müxtəlif proqramlar barədə təqdimatlar
dinlənilib. Həmçinin cari il üzrə Fəaliyyət Planı
çərçivəsində dövlət başçısı tərəfindən 2022-ci
ilin “Şuşa İli” elan olunması ilə əlaqədar gənclər

təşkilatları və gənclərin iştirakı ilə keçiriləcək
tədbirlər planı müzakirə olunub.
İclasda Fondun fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə bir sıra tənzimləyici
sənədlərə və Fondun strukturuna dəyişikliklər
edilməsi ilə bağlı qərar verilib.
Müşahidə Şurasının qərarı ilə Fond
tərəfindən gənclər üçün yeni formatda fərdi
qrant müsabiqəsi elan edilib və bununla bağlı
elan Fondun müvafiq internet resurslarında
(internet səhifəsi, GENCAPP - mobil tətbiq və
sosial şəbəkələrdə) yerləşdirilib.
Qeyd edək ki, Müşahidə Şurasının yeni
tərkibinə mədəniyyət nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev, gənclər və idman nazirinin
müavini İndira Hacıyeva, əmək və əhalinin
sosial müdafiəsi nazirinin müavini Anar Əliyev,
təhsil nazirinin müavini Muxtar Məmmədov,
Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları
Milli Şurasının (NAYORA) sədri Azər Əliyev,
Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları
İttifaqının (ATGTİ) sədri Pərviz Mirələmli,
Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının
(AKTİ) idarə heyətinin üzvü Emiliya Bayramova,
Azərbaycanlı Tələbələr və Məzunlar Platformasının (ASAP) idarə heyətinin üzvü Bəxtiyar
İslamov daxildir.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin (AQUPDK)
mətbuat xidmətinin rəhbəri Teymur
Məmmədov hesabat haqqında məlumat
verərək onun dövlət komitəsinin sifarişi
əsasında Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası tərəfindən
hazırlandığını diqqətə çatdırıb.
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar
Muradova bəşəriyyət üçün təhlükəli
problem olan narkomaniyanın ciddi narahatlıq doğurduğunu və onun
genişlənməsinin qarşısının alınmasının
ciddi məsələlərdən olduğunu qeyd edib.
Narkomaniya ilə mübarizə məsələsinin
Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu
diqqətə çatdıran komitə sədri deyib:
“Ölkəmizdə narkomaniya ilə mübarizə
istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlərin
həyata keçirilir. Narkotik maddələrinin
istifadəsinin artması həm də, paralel
olaraq cinayətkarlığın artması deməkdir.
Bu bəlaya düçar olan yeniyetmələrin
ən azı üçdə ikisi narkotik vasitələrdən
asılı vəziyyətə düşdükdən sonra bu
və ya digər cinayət əməlləri törədərək
cinayətkara çevrilirlər.
BMT-nin Narkotiklər və Cinayətlər
İdarəsi tərəfindən 2021-ci il üzrə dərc
edilmiş “Dünya Narkotik Hesabatı”nda
qeyd edilir ki, hazırda dünyada 275
milyona yaxın insan müntəzəm olaraq
narkotik vasitələrdən istifadə edir və bu,
2010-cu illə müqayisədə 22 faiz artım
deməkdir.
Ötən il ölkəmizdə narkotiklərdən
istifadə üzrə qeydiyyatda 34 min 602
nəfər olub. Bunlardan 566-sı qadın, 14
nəfəri isə yetkinlik yaşına çatmayanlar
olub. 2021-ci ildə qeydiyyatda olan
narkotik istifadəçisi sayı 34602 nəfər
təşkil edib. bunlardan 566 nəfəri qadın,

14 nəfəri isə yetkinlik yaşına çatmayan
şəxsdir”.
Bahar Muradova bildirib ki, narkomaniya ilə mübarizə istiqamətində
ölkəmizdə dövlət proqramları və
müxtəlif layihələr həyata keçirilir.
2007-2012–ci illər üzrə “Narkotik
vasitələrin, psixotrop maddələrin və
onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması
ilə mübarizə Proqramı” və “20132018-ci illər üçün narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə
və narkomanlığa qarşı mübarizəyə
dair Dövlət Proqramı”ndan irəli gələn
vəzifələrin yüksək səviyyədə yerinə
yetirilməsi istiqamətində mühüm işlər
görülüb. Ölkəmizdə narkomaniya ilə
mübarizə istiqamətində 2019-cu il ildə
2019-2024-cü illər üçün dövlət proqramı
qəbul edilib.
“Dövlət komitəsi bu istiqamətdə
üzərinə düşən işi layiqincə və
məsuliyyətlə görməyə çalışır. Təkcə
ötən il respublikanın 47 rayon və
şəhərində ümumtəhsil məktəblərinin
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor
müavinləri, məktəb psixoloqları,
valideyn komitəsinin sədrləri üçün bu
istiqamətdə 84 təlim keçirilib və bu
təlimlərdən də 2100 nəfərə yaxın iştirakçı faydalanıb. Ötən ildən komitənin
təşkilatçılığı ilə Təhsil Nazirliyi və
Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə başlayan və
bu gün də davam edən “Narkotiksiz
həyat”, “Sağlam həyat tərzi”, “Ziyanlı
vərdişlərin insan sağlamlığına təsiri”,
“Ziyanlı vərdişlərin ailələrə təsiri”,
“Həyatının memarı - Sən özünsən”
mövzularında təlim və layihələrimiz
bütün regionları da əhatə edib.
Azərbaycanda da yeniyetmələr və
gənclər arasında narkotik və psixotrop maddələrdən istifadə hallarının

yüksələn xətt üzrə artdığını və aktuallıq
kəsb etdiyini nəzərə alaraq, komitə
ilə “Vətəndaşların əmək hüquqlarının
müdafiəsi liqası”nın birgə əməkdaşlığı
çərçivəsində yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında narkotik və psixotrop
maddələrdən istifadə dərəcəsinin
qiymətləndirilməsi məqsədilə hesabat
hazırlanıb. Bu prosesə Səhiyyə və
Daxili İşlər nazirlikləri və Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının nümayəndələri
də cəlb olunublar”.
Komitə sədri vurğulayıb ki, narkomaniya ilə mübarizədə təkcə dövlətin
deyil, qurumların, cəmiyyətin bir yerdə,
yəni kompleks şəkildə işləməsi daha
məqsədəuyğundur. Komitə sədri
gəncləri bu zərərli vərdişlərdən uzaq
olmağa çağırıb.
Milli Məclis sədrinin birinci müavini,
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin sədri Əli Hüseynli bildirib ki,
Azərbaycan narkomaniya ilə mübarizə
istiqamətində bütün beynəlxalq konvensiyalara qoşulub. Dövlətin siyasətinə
uyğun olaraq hüquq-mühafizə orqanları, polis bu bəla ilə mübarizədə adekvat
fəaliyyət göstərirlər.
Onun sözlərinə görə, elə məsələlər
var ki, narkomaniya ilə mübarizədə
qanunla tam tənzimlənməyib.
“Uşaqlarımızı və gənclərimizi sosial
şəbəkələr vasitəsilə zərərli vərdişlərdən
çəkindirmək bizi narahat edən
məsələdir. Narkomaniya ilə birlikdə
mübarizə daha çox səmərə verir. İdmanın kütləviliyi artırılmalı, sağlam həyat
tərzi vərdişləri aşılanmalıdır”, - deyə Əli
Hüseynli vurğulayıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş
Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin
rəisi İslam Hümbətov Daxili İşlər
Nazirliyi narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsinin qarşının alınması və
əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində
səmərəli iş aparır. Qeyd olunub ki,
görülən tədbirlər nəticəsində bu il indiyə

kimi narkotiklərin satışı üzrə 19 min
cinayət hadisəsinin qarşısı alınıb. İslam
Hümbətov aparılan maarifləndirmə
işlərindən danışıb və bu istiqamətdə
birlikdə mübarizənin əhəmiyyətini
vurğulayıb.
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin yanında İctimai
Şuranın sədri, Vətəndaşların Əmək
Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri
Sahib Məmmədovun sözlərinə görə,
narkomaniya ilə mübarizədə yetkinlik
yaşına çatmayanlarla işləmək xüsusi və
həssas yanaşma tələb edir. Bildirilib ki,
ailələr bəzən övladlarının narkotiklərə
aludə olduğunu gizlədirlər və təəssüf
ki, bu da qarşısı alınmayan fəsadlara
gətirib çıxarır.
Sahib Məmmədov vurğulayıb ki,
narkomaniyanın qarşısının alınmasında
birgə fəaliyyət mühüm şərtdir. Onun
sözlərinə görə, uşaq və gənclərin idmana, sağlam həyat tərzinə cəlb edilməsi
narkomaniya ilə mübarizədə ən yaxşı
vasitədir.
Narkomaniya ilə mübarizədə yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş prosesində
üçbucaq səmərəliliyindən danışan
Səhiyyə Nazirliyinin "Respublika Narkoloji Mərkəz"in psixoloqu Ramin Allahverdiyev narkomaniyaya, ümumiyyətlə
zərərli vərdişlərə aludəçilik baxımından
kimyəvi və qeyri-kimyəvi asılılıq faktorlarının olduğunu qeyd edib. “Statistika
göstərir ki, zərərli vərdişlərə aludəçilik
nöqteyi-nəzərindən 17-18 yaşarası
çox həssas dönəmdir. Bu işdə ailə və
sosial mühitin rolu son dərəcə mühümdür. Bir psixoloq kimi orta məktəblərdə
narkotiklərlə bağlı maarifləndirmə
işinin həssas müstəvidə aparılmasının
vacibliyini qeyd etmək istəyirəm”, - deyə
o qeyd edib. Onun sözlərinə görə, uşaq
və gənclərin sağlam həyat tərzinə cəlb
edilməsi zərərli vərdişlərdən çəkindirmə
məsələsində əsasa vasitədir.
Tədbir müzakirələrlə davam edib.
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Ədliyyə naziri Ağsuda vətəndaşları qəbul edib

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin insanlara layiqli xidmət
göstərilməsi, vətəndaşların, xüsusilə Vətən müharibəsi
iştirakçılarının və şəhid ailələrinin müraciətlərinə həssaslıqla
yanaşılması ilə bağlı tapşırıqları Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən daim
diqqətdə saxlanılır.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
dövlətimizin başçısının vətəndaşların
şəhər və rayonlarda qəbulunun
keçirilməsinə dair tapşırığına uyğun
olaraq iyulun 6-da ədliyyə naziri Fikrət
Məmmədov Ağsu şəhərində Ağsu,
İsmayıllı və digər bölgələrdən olan
vətəndaşları qəbul edib.
Qəbuldan əvvəl ümummilli lider
Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunaraq önünə gül dəstələri qoyulub, əziz
xatirəsinə dərin ehtiram bildirilib.
Qəbulda hər bir vətəndaş diqqətlə
dinlənilib və ədliyyə fəaliyyəti barədə
müraciətlərə baxılıb, bu zaman Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının və
şəhid ailələrinin qayğıları ilə xüsusilə
maraqlanılıb. Vətəndaşların qaldırdıqları
məsələlərin bəzilərinin yerində həlli ilə
bağlı tədbirlər görülüb, digər müraciətlər

araşdırılması üçün nəzarətə götürülərək
qəbulda iştirak edən nazirliyin məsul
işçilərinə müvafiq tapşırıqlar verilib.
Bölgə sakinləri müharibə iştirakçılarının və şəhid ailələrinin daim
dövlət qayğısı ilə əhatə olunduğunu bildirərək, onların müraciətlərinə
diqqət və həssaslıqla yanaşılmasına,
yerlərdə qəbulların keçirilməsi ilə bağlı
yaradılan şəraitə görə ölkə başçısına
minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
Səfər zamanı nazir yerli ədliyyə
orqanlarına baş çəkərək iş şəraiti ilə,
habelə rayon məhkəməsinin inzibati binasında aparılan təmir işlərinin gedişatı
ilə tanış olub, müvafiq göstərişlər verib.
Ədliyyə işçiləri ilə müşavirə keçirərək
dövlətimizin başçısının vətəndaşlara layiqli xidmət göstərilməsi, məmnunluğun
təmin edilməsi, korrupsiyaya şərait
yaradan halların yolverilməzliyi ilə

bağlı tələblərini daim rəhbər tutmalarını
diqqətə çatdırıb, xidməti vəzifələrini
layiqincə yerinə yetirmələri, etik davranış qaydalarına dönmədən əməl
etmələri barədə tapşırıqlar verib.
Eyni zamanda, hakimlərlə keçirilmiş müşavirədə məhkəmə fəaliyyətinin
səmərəliliyinin artırılması, qərarların
ədalətliliyinin təmin olunması, insanlara qayğılı münasibət göstərilməsi ilə
bağlı tövsiyələr verilib, məhkəmələrdə,
o cümlədən bu bölgənin yurisdiksiyası
üzrə məhkəmələrdə aparılmış monitorinqin nəticələri, aşkarlanmış nöqsanların aradan qaldırılması diqqətə
çatdırılıb.
Məhkəmələrdə hakimlərin iş yükünün azaldılması, işlərə daha keyfiyyətlə
və operativ baxılmasının təmin olunması
üzrə dövlətimizin başçısının Fərmanı
ilə əlavə ayrılmış ştatların yeni nəsil
gənc hakimlərlə komplektləşdirildiyi,
o cümlədən 2022-ci il 1 iyul tarixli
sərəncamlarla birinci instansiya, habelə
bu bölgənin məhkəmələrinə hakimlərin
təyinatının aparıldığı vurğulanıb, qarşıda
duran vəzifələr qeyd olunub.

Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi
Türkiyənin hüquq-mühafizə orqanları ilə
münasibətlərin inkişafına böyük önəm verir
zərbaycan və Türkiyə respublikalarının Daxili İşlər nazirlikləri
arasında Bakıda keçiriləcək polis əməkdaşlığı üzrə 7-ci işçi
görüşdə iştirak etmək üçün Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinin
Emniyyet genel müdirinin müavini, general-mayor Resul Holoğlunun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib.

A

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
Azərbaycan Respublikasının daxili işlər
naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov iyulun 6-da nümayəndə heyəti ilə
görüşüb.
Qonaqları salamlayan nazir Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin,
strateji əməkdaşlığın və qarşılıqlı münasibətlərin getdikcə daha da
dərinləşdiyini məmnunluqla vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının son
illərdəki sürətli inkişafını şərtləndirən
əsas amillərdən olan sabitliyin yaradıldığını, onun dönməzliyinin təmin olunduğunu qeyd edən nazir bildirib ki, kriminogen durumun tam nəzarətə götürülməsi,
sabitliyin bərpası ilk növbədə
vətəndaşlarımızın, həmçinin əcnəbilərin,

o cümlədən türkiyəli iş adamlarının respublikamızda təhlükəsiz, əmin-amanlıq
şəraitində yaşayıb fəaliyyət göstərmələri
üçün əlverişli şərait yaradıb.
Qeyd olunub ki, Azərbaycanın Daxili
İşlər Nazirliyi qardaş Türkiyənin hüquqmühafizə orqanları ilə münasibətlərin
istər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli formatda inkişaf etdirilməsinə böyük önəm
verir. Bu əlaqələrin normativ-hüquqi bazası ilk növbədə qarşılıqlı hüquqi yardım
göstərilməsi, təcrübə mübadiləsi, dostluq və strateji əməkdaşlığın hərtərəfli
inkişaf etdirilməsi barədə dövlətlərarası
müqavilələrə əsaslanır.
Nazir Vilayət Eyvazov polis əməkdaşlığı üzrə keçirilən işçi
görüşlərinin Daxili İşlər nazirlikləri

arasındakı əlaqələrin daha da
genişlənməsinə təkan verəcəyinə
əminliyini ifadə edib.
Nümayəndə heyətinin rəhbəri
general-mayor Resul Holoğlu görüşə
və göstərilən qonaqpərvərliyə görə
minnətdarlığını bildirib. O, Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında əməkdaşlığın hər
hansı iki dövlət arasındakı əlaqələrə
bənzəmədiyini vurğulayaraq, dost və
qardaş ölkələrimizin bölgədə əminamanlığa və sabitliyin yaradılmasına
ciddi əngəl olan qlobal problemlərə, o
cümlədən mütəşəkkil cinayətkarlığın
bütün təzahürlərinə qarşı hər zaman
vahid mövqedən və birgə səylərlə çıxış
etmələrindən, Azərbaycanın sürətli
inkişafından, ölkəmizdə yaradılmış
sabitlikdən məmnunluğunu ifadə edib.
Dostluq və mehribanlıq şəraitində
keçən görüşdə bir sıra digər məsələlər
də müzakirə edilib.
Görüşdə Türkiyə Respublikasının
ölkəmizdəki səfiri Cahit Bağçı da iştirak
edib.

Ermənilər tarixən hara köçürülüblərsə, orada
xalqımızın maddi-mədəni irsini məhv ediblər

Baş Prokurorluqda əməliyyat müşavirəsi
İyulun 6-da Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərliyi ilə Baş Prokurorluğun, Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin, Respublika Hərbi və Bakı şəhər prokurorluqlarının rəhbər
heyətinin iştirakı ilə cinayət təqibi zamanı prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi,
hüquq və azadlıqlarının digər formada məhdudlaşdırılması, məhkəmələrdə dövlət ittihamının
müdafiəsi və cəzaların məqsədinə nail olunmasında prokurorluq orqanlarının qarşısında
duran aktual vəzifələrə dair əməliyyat müşavirəsi keçirilib.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, müşavirədə çıxış
edən Baş prokuror Kamran Əliyev Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkədə aparılan genişmiqyaslı
məhkəmə-hüquq islahatlarının əsas məqsədinin
cəza siyasətinin humanistləşdirilməsinə
yönəldiyini bildirməklə son dövrlər həyata
keçirilən tədbirlərin əhəmiyyətini vurğulayıb,
bu baxımdan ibtidai istintaq zamanı şübhəli
və ya təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının
müvəqqəti məhdudlaşdırmasında qanunların
düzgün icrasının prokurorluq orqanlarının
qarşısında duran vəzifələrdən biri olduğu
diqqətə çatdırılıb.
Eyni zamanda, cinayət təqibinin həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar həbs qətimkan tədbirinin
seçilməsi, həbsdə saxlama müddətinin uzadılması zamanı maddi və prosessual hüquqi

əsasların mövcudluğunun yoxlanılmasının təmin
edilməsinin, cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar
olmayan prosessual məcburiyyət tədbirlərinin
tətbiqinin genişləndirilməsinin, habelə
məhkəmələr tərəfindən cəza təyini zamanı dövlət
ittihamçılarının cinayət işinin hallarından irəli
gələn təkliflərinin verilməsində təşəbbüskarlığın
artırılmasının zərurililiyi vurğulanıb.
Müşavirədə məruzəçi qismində çıxış edən
Baş prokurorun böyük köməkçisi Mahir Abbasov,
Prokurorluqda istintaqa nəzarət idarəsinin rəisi
Fazil Həsənəliyev, Dövlət ittihamının müdafiəsi
üzrə idarənin rəisi Orxan İsayev və Cinayət
təqibindən kənar icraatlar idarəsinin rəisi Elnur
Musayev prosessual məcburiyyət tədbirlərinin
tətbiqində prokuror nəzarətinin səmərəliliyinin
daha da artırılması, cəzaların məqsədinə nail
olunmasında prokurorluğun iştirakı institutun
təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərini bildiriblər.

Qərbi Azərbaycan İcmasının
sədri, “Qərbi Azərbaycan yaddaşı”
layihəsinin müəllifi, Milli Məclisin
deputatı Əziz Ələkbərli çıxışında
indiki Ermənistan ərazisində - Qərbi
Azərbaycanda zəngin mədəni irsimizin erməni barbarlığına məruz
qaldığını diqqətə çatdırmaqla bərabər,
bu cür araşdırmaların miqyasının
genişləndirilməsinin zəruriliyini,
indi işğalçıların məskunlaşdıqları
bu ərazilərdə min illər boyu
əcdadlarımızın yaratdığı mədəni irsə
sahib çıxmağımızın önəmini xatırladıb.
Təpəbaşının sabiq sakini, “Elmi
Araşdırmalar” İctimai Birliyinin sədri
Telman Qasımov çıxışında məhəllənin
özünəməxsus obrazının keçmişdə
burada yaşayan yerli azərbaycanlı
sakinlər tərəfindən yaradıldığını
qeyd edib. O, həmçinin Təpəbaşı
məhəlləsinin yaşadığı dövrə aid
milli koloriti barədə xatirələrini tədbir
iştirakçıları ilə bölüşərək deyib:
“Təpəbaşının özünəməxsus koloriti
olub. Çünki Təpəbaşı Şərq üslubunda tikilmiş məhəllə olub. Çoxları bu
məhəlləni “Şəhər içində şəhər” adlandırır, bəziləri İrəvan şəhərinin mərkəzi
hesab edirlər. Çünki Təpəbaşı şəhərin
digər məhəllələrindən fərqli olub. Buranın öz məscidi, məhəllədə xanların,
bəylərin evləri olub. Bütün bu infrastruktur, eləcə də abidələr ermənilər
tərəfindən məhv edilib.

Rəşt-Astara dəmir yolu hazır olduqdan sonra
Azərbaycan və Rusiyanın İranın cənubundakı
dəniz limanları ilə nəqliyyat əlaqəsi yaranacaq
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
Rusiyadan İrana daşınan tranzit yüklər Xəzər
dənizi ilə Ənzəli limanına daxil olur və burada
yenidən qatara yüklənərək istiqamətindən asılı
olaraq Çabahar və Bəndər Abbas limanlarına
daşınır. Bu limanlarda yüklər təkrar olaraq
gəmilərə yüklənir və yola salınır. Göründüyü
kimi, tranzit yüklər bir neçə dəfə yüklənib boşaldılır ki, bu da həm vaxt aparır, həm də xərcləri
artırır. Lakin Rəşt-Astara yolu hazır olsa,
Rusiyadan yüklər qatarla birbaşa İranın cənub
limanlarına çatdırılaraq gəmilərlə yola salınar.
Çünki Ş.Əfəndizadənin də dediyi kimi, RəştAstara dəmir yolu İran ilə Azərbaycanın dəmir
yolları sistemlərini birləşdirəcək.
Təsadüfi deyil ki, Ş.Əfəndizadə İranda dəmir
yollarının təkmilləşdirilərək inkişaf etdirilməsinin
də zəruri olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə,
ötən il bu marşrutla 11,5 milyon ton yük daşınıb. Rəşt-Astara yolu aktiv olsaydı, bu rəqəm
dəfələlərlə artardı.
Hazırda İranda dəmir yolarının
təkmilləşdirilməsi və yeni dəmir yollarının inşası
davam edir. Ötən il Çabahar-Zahedan dəmir

yolunun inşasına başlanılıb. Bu yol İranın Oman
dənizi sahilində, Hind okeanına çıxışı və iri
həcmdə yükaşırma imkanı olan Çabahar limanı
ilə digər bölgələri birləşdirəcək. Rusiya və
Avropadan Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə ixrac
olunan yüklər Çabahar limanından, Fars körfəzi
ölkələrinə daşınan yüklər isə Fars körfəzi
sahilindəki Bəndər-Abbas limanından yola
salınacaq. Hər iki istiqamətə yüklərin daşınması
Azərbaycandan tranzit olaraq Qəzvin-RəştAstara (İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir yolu
xətti ilə həyata keçiriləcək. Hələlik bu dəmir
yolu xəttinin Qəzvin-Rəşt hissəsi aktivdir. RəştAstara hissəsində isə işlər davam edir.
Nəzərə çatdıraq ki, Rusiya ilə Avropanın
ticarət dövriyyəsi 250 milyard avro həcmindədir.
Ukraynadakı hadisələrə görə ticarət dövriyyəsi
xeyli azalıb. Rusiya Asiya istiqamətinə yönəlib
ki, bu da “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat
Dəhlizinin əhəmiyyətini artırıb. İran bu imkandan səmərəli istifadə etmək istəyir. Bunun üçün
rəsmi Tehran Rəşt-Astara younu tez bir zamanda başa çatdırmalıdır.

AZƏRTAC

Beynəlxalq təşkilatlara, xüsusən
UNESCO-ya çatdırmaq lazımdır ki,
onlar Ermənistana gedirlərsə, mütləq
Təpəbaşına ziyarət etməlidirlər.
O məhəllənin ziyalıları, imkanları
şəxsləri, onların mülkləri olub. Bizdə
bunların siyahısı var. UNESCO-nun
nümayəndələri İrəvana gedərkən bunları araşdırsalar, yaxşı olar”.
Tədbirdə çıxış edən “Miras”
Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İc-

“İrəvan şəhərində Azərbaycan milli-mədəni, tarixi irsinin
sonuncu qalığı Təpəbaşı məhəlləsinin taleyi: Ermənistanda
Azərbaycan xalqının irsinin dağıdılması və tarixi izlərinin
silinməsi” üzrə aparılmış araşdırmanın və onun nəticələrini əks
etdirən kitabın təqdimatında işğalçı ölkənin xalqımızın mədəni irsinin dağıdılması barədə ətraflı danışılıb. İrəvan şəhərinin digər yaşayış massivləri kimi, Təpəbaşı məhəlləsində də azərbaycanlıların
həmişə üstünlük təşkil etdikləri, lakin zaman-zaman onların
Ermənistandan deportasiya olunduqları, soydaşlarımıza məxsus
tikililərin, habelə İrəvan şəhərindəki müsəlman abidələrinin
erməni vandalizminin qurbanına çevrildiyi vurğulanıb.

timai Birliyinin sədri, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru Fariz Xəlilli İrəvan şəhərinə
və onun mədəni irsinə beynəlxalq
konvensiyalar çərçivəsində yanaşılmasının vacibliyini vurğulayıb. O,
UNESCO da daxil olmaqla, beynəlxalq
təşkilatların faktaraşdırıcı missiyalarının bu irsin hazırkı vəziyyəti ilə bağlı
monitorinqinin aparılması, nəticələrin
sənədləşdirilməsi və qorunmasının
təşviq edilməsi, sülh naminə Qaf-

qazın, xüsusilə onun son iki min
illik tarixi həqiqətlərinin anlaşılması
üçün akademik fəaliyyətlərə dəstəyin
göstərilməsinin zəruriliyini qeyd edib.
Bildirilib ki, bütövlükdə İrəvanda,
o cümlədən şəhərin Təpəbaşı
məhəlləsində xalqımızın milli-mədəni,
tarixi irsinə qarşı Ermənistanın həyata
keçirdiyi mədəni soyqırımı ilə bağlı
Azərbaycanın bir qrup elm xadimi və
ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən
UNESCO-nun Baş direktoru Odre
Azuleyə müraciət ünvanlanıb.
Araşdırmaya əsasən, Təpəbaşı
qədim İrəvan şəhərinin üç hissəsindən
biridir. Hazırda İrəvan şəhərinin tarixi
hissəsində yeganə tarixi şəhər strukturu məhz bu yerdə qalmaqdadır.
XVII əsrdən mövcud olan bu hissə
uzun zaman ərzində tədricən adını,
ölçüsünü, coğrafi mövqeyini, fiziki
sərhədlərini, etno-dini kimliyini və
demoqrafik xüsusiyyətlərini dəyişib.
Lakin onun şəhər strukturu qismən
XVIII və XIX əsrlərdən günümüzə
qədər olduğu kimi gəlib çatıb.
Həm İrəvanın XX əsrin 30-cu
illərində yenidən qurulması, həm də
Ermənistan Respublikası dövründə

Təpəbaşı hissəsi erməni ideologiyasının başağrısına çevrilib. Erməni milli
ideologiyası şəhər içərisində ayrıca
bir şəhər olmuş İrəvandan yeganə
nümunələri özündə saxlayan bu parçanı yox edə bilməyib.
Artıq 17 ildir ki, Ermənistan
Respublikasında “Köhnə İrəvan”
adlı layihə üzərində iş getməkdədir.
Layihənin rəhbəri Levon Vardanyandır.
Lakin hələ də bu layihə sona çatdırıla
bilmir.
Təpəbaşı hissəsinin əhalisinin
bir qismi bu məqsədlə artıq 2019-cu
ildə Paronyan küçəsi 42 ünvanında
yeni inşa edilən çoxmənzilli binadan
ev almaq üçün müqavilə bağlayaraq
evlərinin dağıdılmasına razılıq verib.
Yaxın zamanlarda Ermənistan
rəhbərliyi bu məhəlləni tamamilə dağıdaraq yerində yeni binalar inşa etməyi
planlaşdırır. Lakin bir sıra memarlar
tərəfindən tarixi İrəvan şəhərinin qalması məqsədəuyğun sayılır.
Müəllif Səbuhi Hüseynov apardığı
tədqiqata əsasən Təpəbaşını İrəvan
tarixinin nüvəsi adlandırıb. O, eyni
zamanda, şəhərin bu hissəsinin vahid
tarixi-şəhərsalma mühiti kimi diqqət
çəkdiyini, qədim İrəvanın yaranması,
inkişafı və erməniləşdirilməsinə qədər
olan uzun bir dövrün yeganə şahidi
olduğunu bildirib.
Müəllif tədqiqatında, həmçinin
İrəvanın Təpəbaşı hissəsində vaxtilə
mövcud olmuş memarlıq abidələrinin
dəqiq koordinatlarının müəyyən
olunmaqla onların məhvedilmə
dövrlərinin dəqiqləşdirildiyini də
bildirib. Xatırladıb ki, hazırda İrəvan
şəhərinin Təpəbaşı hissəsindən
təkcə Təpəbaşı məhəlləsinin
ərazisi müəyyənləşdirilərək, mövcud abidələrin bazası yaradılıb.
Mütəxəssislərin fikrincə, köhnə şəhər
mühiti, paytaxtın dəyişdirilməmiş
siması məhz indiyədək Təpəbaşıda
qalıb. Hazırda bir çox tikinti şirkətinin
Təpəbaşı ərazisində inşaat işlər aparması da bu ərazidəki abidələri məhv
olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyub.
Erməni faşizmi bütün Qərbi
Azərbaycan torpaqlarında, İrəvan
şəhərində olduğu kimi, Azərbaycanın
20 faiz ərazisində də xalqımızın
mədəni irsinin nümunələrini Yer
üzündən silməyə çalışıb. Bu, Milli
Məclisin deputatı Əziz Ələkbərlinin
vurğuladığı kimi, ermənilərin xislətidir:
hara köçürülürlərsə, orada özlərinin
qədimdən yaşadıqlarını sübut
etmək üçün yerli xalqların bütün
izlərini, demək olar ki, silirlər. Belə
dəhşətli mənzərə Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda da aydın nəzərə çarpır.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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Azərbaycanın elm və ictimaiyyət xadimləri İrəvandakı Təpəbaşı məhəlləsində xalqımızın
tarixi-mədəni irsinə qarşı soyqırımı ilə bağlı UNESCO-ya müraciət ünvanlayıblar
Azərbaycanın elm və ictimaiyyət xadimləri Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində
yerləşən Təpəbaşı məhəlləsi ərazisində Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsinə qarşı
həyata keçirilən soyqırımı ilə bağlı UNESCO-nun Baş direktoru Odre Azuleyə müraciət
ünvanlayıblar. Müraciəti 102 nəfər tanınmış elm və ictimai xadim imzalayıb.
AZƏRTAC müraciəti təqdim edir.
Hörmətli Baş direktor!
UNESCO bütün dünyada bəşəriyyət üçün
müstəsna dəyər hesab olunan mədəni və təbii
irsin müəyyən edilməsini, qorunmasını və
mühafizəsini təşviq etməyə çalışır. Bu, UNESCO
tərəfindən qəbul edilmiş müxtəlif konvensiyalarda öz əksini tapıb. Ümumdünya irsinə aid olan
obyektlər yerləşdikləri ərazidən asılı olmayaraq,
bütün dünya xalqlarına məxsusdur.
Tarixi şəhərlər və bu şəhərlərin əraziləri
cəmiyyətin təkamülünü və onun mədəni kimliyini təsvir edən məkan formasiyalarıdır. Onlar
böyük təbii, yaxud süni mühitin bir hissəsidir və
bir-birindən ayrıla bilməz. Tarixi şəhərlər onları
formalaşdıran keçmişin canlı sübutudur.
Hazırda Ermənistanın paytaxtı İrəvan
şəhərində yerləşən maddi-mədəni irs
nümunələrinin yaşı heç 200 ilə də çatmır. Bunun
səbəbləri tarixşünaslıqda bəlli olsa da, dünya
ictimaiyyəti bundan xəbərsizdir. Bəs nə üçün bu
şəhərdə yaşı 200 ilə yaxın və daha çox olan heç
bir maddi mədəniyyət nümunələri yoxdur və ya
qalmayıb? Sualın cavabı çox sadədir. Bu abidələr
Azərbaycan xalqına məxsus maddi-mədəni irs
nümunələri olduğundan, ermənilər tərəfindən
məhv edilmiş və günümüzə qədər gəlib çatmamışdır.
Bu gün Ermənistanın paytaxtı İrəvan
şəhərində Azərbaycan xalqına məxsus sonuncu
maddi-mədəni irs nümunələri də məhv edilmək
üzrədir. Bu müraciət Sizin rəhbəri olduğunuz
mötəbər təşkilatı Azərbaycan xalqının bütün
dünya xalqlarına məxsus olan sonuncu maddimədəni irsini xilas etmək üçün səfərbər olmağa
dəvət edən həyəcan siqnalıdır.
İrəvan şəhəri qala istisna olmaqla Şəhər,
Dəmirbulaq və Təpəbaşı hissələrinə bölünürdü. İrəvanın bu hissələrinin hər birində
şəhər yaranandan XX əsrin əvvəllərinə qədər
azərbaycanlılar yaşayıblar.
Azərbaycan xalqı XIX-XX əsrlər ərzində
indiki Ermənistanın ərazisində azərbaycanlılara
qarşı məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən etnik
təmizləmə nəticəsində böyük milli faciə yaşayıb.
Bu milli faciə mərhələli şəkildə həyata keçirilib
və nəticədə indi Ermənistan adlanan dövlətin
ərazisində heç bir azərbaycanlı qalmayıb. Min
illər boyu öz torpağına bağlı olan azərbaycanlılar
doğma tarixi-etnik torpaqlarından didərgin
salınaraq kütləvi qətl və qırğınlara məruz qalıb,
Azərbaycan xalqına məxsus minlərlə tariximədəni abidə və yaşayış məskənləri dağıdılaraq
viran edilib. Zaman-zaman Azərbaycan xalqına
qarşı aparılan qeyri-insani siyasət Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan abidələrinə qarşı da
davam etdirilib. Nəticə etibarilə, Azərbaycan
xalqının İrəvan şəhərində mövcud olmuş İrəvan
qalası, Xan sarayı, Abbas Mirzə məscidi, Zal xan
məscidi, Dəmirbulaq məscidi, Sərtip xan məscidi,
Hacı Novruzəli bəy məscidi, Hacı Cəfər məscidi,
Qantar (bazarı) karvansarası, Hacı bəyim
hamamı, Hacı Əli hamamı, Axund Şeyxülislam
hamamı və bu kimi bir çox digər dini və tarixi
abidələri məhv edilib. Hazırda İrəvanda mövcud
olan iki məscidi – Hacı İmamverdi məscidi və
Göy məscidi isə Ermənistan fars məscidi adlandıraraq taleyin hökmünə buraxıb. Bu gün XVII əsrə
aid olan Hacı İmamverdi məscidi tamamilə yox
olmaq üzrədir.
2006-cı ildə Ermənistanda təsdiq edilən
İrəvan şəhərinin baş planında fars memarlığı
kimi təqdim olunan azərbaycanlılara məxsus
memarlıq nümunələrinin yerləşdiyi altı ərazi
göstərilmişdir. 2006-cı ildə həmin ərazilərin
ümumi ölçüsü 29 hektar idi. Onlardan bu gün
yalnız Təpəbaşı hissəsi (16 hektar) qalmaqdadır. Cəmi 16 il ərzində Ermənistanda
Azərbaycan xalqına məxsus memarlıq üslubunda tarixi şəhər sayıla biləcək 13 hektar
sahə tamamilə məhv edilərək yerində müxtəlif
infrastrukturlar inşa olunub.
Tarixi İrəvan şəhəri XX əsrdə ən böyük
dağıntılara məruz qalan şəhərlərdən biridir.
Onun XX əsrdə dağıdılması siyasi məqsədlər
daşımış və müasir İrəvan şəhərinin indiki simasının qurulmasına xidmət etmişdir. Tədqiqatlar
bu şəhərin dərin qatlarında hələ də Azərbaycan
şəhərinə aid məlumatların qaldığını söyləməyə
imkan verir. Lakin Ermənistan üzərində yaşadığı
bu tarixi məkanın torpaq altında qalan mədəni
irsini qəbul etmədiyi üçün dağıntıları bu qatlarda
da davam etdirir. Buna sübut kimi 2003-cü ildə
İrəvan şəhərinin Respublika meydanında apa-

rılan qazıntı işlərini də göstərmək olar. Belə ki,
Ermənistan rəhbərliyi qazıntı nəticəsində torpaq
altında qalmış azərbaycanlı-müsəlman memarlığının nümunələri aşkar olunan zaman qəfildən
abidənin üzərini yenidən torpaqla örtmək tapşırığı
verib. Ermənistan hökuməti bütün beynəlxalq
normaları və qanunvericiliyi pozaraq bu aktı
törədib.
Hörmətli Baş direktor!
İrəvan şəhərinin tarixini bu gün özündə əks
etdirən və azərbaycanlıların mədəni irsinin
yeganə sübutu olaraq qalan məkan Təpəbaşı
məhəlləsidir. Təpəbaşı (ermənilər Kond adlandırırlar) İrəvan şəhərinin günümüzə qədər gəlib çatmış yeganə tarixi nümunəsidir. Bu hissə öz yaddaşında İrəvanın XVII əsrdən müasir dövrümüzə
qədər olan tarixi kodunu daşımaqdadır. Tarixən
azərbaycanlıların yaşadığı və hazırda 16 hektara
qədər kiçildilən Təpəbaşı məhəlləsi günümüzdə
məhv olmaq və Yer üzündən silinmək təhlükəsi
ilə üz-üzədir. Ermənistanda azərbaycanlıların yaratdıqları maddi-mədəni irs haqqında məlumatlar
gizlədilir və hissə-hissə dağıdılır. Ermənistan
rəhbərliyi artıq bir müddətdir ki, Təpəbaşı
hissəsini tamamilə dağıdaraq yerində müasir
yaşayış binaları inşa etməyi planlaşdırır. Onlar
bu yolla bir zamanlar İrəvanın əsas sakinləri olan
azərbaycanlıların sonuncu nişanəsini – tarixi
kodunu məhv etmək istəyirlər.
Təpəbaşı Azərbaycan mədəniyyəti, o
cümlədən bəşər mədəniyyəti üçün son dərəcə
önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Tarixi İrəvan
şəhərinin özəyi sayılan bu hissə vahid tarixişəhərsalma mühitini özündə əks etdirir.
Şəhərin Təpəbaşı hissəsinə ermənilərin
köçürülməsi Çar Rusiyasının 1828-ci ildən sonra
qonşu dövlətlərdən ermənilərin kütləvi şəkildə
Cənubi Qafqaza köçürülməsi siyasəti ilə başlayıb. Təkcə bu köçürmə nəticəsində cəmi 374
nəfər İrandan, 18 nəfər isə Türkiyədən gələn
erməni İrəvan şəhərinin Təpəbaşı hissəsində
azərbaycanlı ailələrin evlərinə müvəqqəti olaraq
yerləşdirilib. Köçüb gələn ermənilər sonradan
Təpəbaşıda yerləşən Xan bağı adı ilə tanınan yerdə onlara ayrılmış torpaq sahələrində
məskunlaşdırılıblar. Göründüyü kimi, 190 il öncə
baş vermiş bu ilk etnik təmas Təpəbaşı hissəsinin
etnik tərkibini dəyişə bilməyib və əzəldən bəri
orada yaşayan azərbaycanlılar yenə də daimi
sakinlər olublar.
XIX əsrin I yarısında Təpəbaşı hissəsində
yerləşən küçə və məhəllələrin adları Azərbaycan
adları idi. Məsələn, Dərəkənd, Axund, Xan bağları, eləcə də Əsəd bəy, Adalyar, Təpəbaşı, İmarət
və Daşlı küçələrini sadalamaq olar. Hazırda
Ermənistan milli arxivində saxlanılan kameral
təsvirlər həmin küçə və məhəllələrin 190 il öncə
inventarlaşdırılmasını və etnik tərkibini göstərən
sübutlardır. Təpəbaşı öz memarlığı və tarixi ilə
Azərbaycan tarixinin bir hissəsini təşkil edirdi.
Bunu İrəvan şəhərinin sonrakı dövrlərə aid
planlarında da görmək mümkündür. Belə ki,
1831-1832-ci illərə aid kameral təsvirlər göstərir ki,
şəhərin Təpəbaşı hissəsindəki məhəllə və küçələr
sonrakı dövrlərdə də eyni adla və eyni etnik
tərkiblə qalmışdır. İstər 1880-ci illərə aid şəhər
planı, istərsə də B.Mehrabovun 1906-1911-ci
illərə aid İrəvan şəhərinin planı deyilənləri bir daha
sübut edir. Təpəbaşı hissəsində mövcud olan küçə
adları XX əsrin əvvəllərində də Azərbaycan dilində
adlandırılırdı. Bütün bunları dövrün arxiv sənədləri
də təsdiqləyir. XIX əsr boyunca ermənilərin tarixi
Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsinə baxmayaraq, İrəvan şəhərinin əhalisinin etnik tərkibində
yenə də azərbaycanlıların üstünlük təşkil etdiyi
aydın görünür.
Vaxtilə azərbaycanlılardan ibarət olan bu
məhəllənin etnik tərkibi tarixin üç mərhələsində
(1918-1920-ci, 1948-1953-ci, 1988-ci il illər) süni
şəkildə dəyişdirilib və bu gün ermənilərdən ibarət
monoetnik məhəlləyə çevrilib. Burada yaşayan insanlar özlərini yerli irəvanlı adlandırsalar
da, onların çox kiçik bir qismi daha öncədən
bu ərazidə yaşadığına dair sübutlar gətirə
bilir. Lakin burada yaşayanların böyük hissəsi
1920-ci illərdə hələ İrəvan adlandırılan şəhərə
qonşu dövlətlərdən köçürülən ermənilərdən
ibarətdir. Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan
arxivlərində bunu sübut edən minlərlə sənəd
saxlanılmaqdadır.
Ermənistan dövləti Təpəbaşıda yerləşən
Hacı İmamverdi (Təpəbaşı) məscidinin tarixini

saxtalaşdıraraq fars məscidi kimi dövlət qeydiyyatına alsa da, abidənin qorunması ilə bağlı heç
bir tədbir görülmür və onun uçulub dağılmasına
şərait yaradılır.
Uzun illərdir ki, Təpəbaşı hissəsinin taleyi ilə
bağlı erməni ictimaiyyəti ilə Ermənistan dövləti
arasında müzakirələr getməkdədir. Lakin bütün
bu müzakirələrdə Azərbaycan xalqının maddimədəni irsi məhvə məhkum edilir.
2022-ci il 4 fevral tarixində Azərbaycan,
Fransa, Ermənistan liderlərinin və Avropa İttifaqı
Şurasının rəhbərinin videoformatda görüşünün nəticəsi olaraq həm də UNESCO-nun
Ermənistana və Azərbaycana missiyalarının
həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. Azərbaycan
cəmiyyəti uzun zamandır bu xəbəri gözləyirdi.
Biz UNESCO-ya müraciət edərək xahiş
edirik ki, səfər zamanı öz üzərinə öhdəlik
götürən Ermənistanın paytaxtı İrəvanda
yerləşən tarixi Təpəbaşı məhəlləsi də missiyanın gedəcəyi ünvanlardan biri olsun. Ümid
edirik ki, UNESCO-nun missiyasının fəaliyyətinə
Ermənistanda maneə törədilməyəcəkdir.
Bu səbəbdən hələ də Azərbaycan xalqının İrəvan şəhərində tamamilə Yer üzündən
silinməmiş yeganə memarlıq kompleksində
Ermənistanın və Azərbaycanın səlahiyyətli
idarələri ilə əməkdaşlıq edərək tarix və
mədəniyyət abidələrinin hazırkı vəziyyətini qeydə
almağa və gələcək monitorinqi, onun nəticələrinin
dərcini təmin etməyə təcili ehtiyac var.
İnanırıq ki, Siz öz nüfuzunuz və səylərinizlə
beynəlxalq konvensiyalarda müəyyən edilmiş prinsiplərə uyğun olaraq İrəvan şəhərində
Azərbaycan abidələrinin bütöv və təhlükəsiz
mühafizəsi, bərpası, konservasiyası və s. üzrə
məsuliyyəti Ermənistanın öz üzərinə götürməsinə
töhfə verəcəksiniz. Belə olduğu təqdirdə
bəşəriyyətin maddi-mədəni irsinin tərkib hissəsi
olan İrəvan şəhərinin tarixi Təpəbaşı məhəlləsi
növbəti vandalizmdən xilas edilmiş olacaq.
Biz - aşağıda imza edənlər Sizdən xahiş edirik
ki, İrəvan şəhərinin Təpəbaşı hissəsində tarixən
azərbaycanlılara məxsus olmuş məhəllə sisteminin və bu məhəllələrdə mövcud olan abidələrin
dağılmasının qarşısının alınmasında və onların xüsusi qorunma altına alınmasına kömək
edəsiniz.
MÜRACİƏTİ İMZALAYANLAR:
1. Arif Həşimov Texnika üzrə elmlər doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
(AMEA) həqiqi üzvü, AMEA-nın vitse-prezidenti, AMEA-nın prezidenti vəzifəsini icra
edən
2. Gövhər Baxşəliyeva Filologiya üzrə
elmlər doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi
üzvü, AMEA-nın vitse-prezidenti
3. İsa Həbibbəyli Filologiya üzrə elmlər
doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü,
AMEA-nın vitse-prezidenti
4. Yaqub Mahmudov Tarix üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü
5. Şahin Mustafayev Tarix üzrə elmlər
doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü,
AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu
6. Nərgiz Axundova Tarix üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü, AMEAnın Tarix İnstitutu
7. Nailə Vəlixanlı Tarix üzrə elmlər doktoru,
professor, AMEA-nın həqiqi üzvü, AMEA-nın
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
8. Anar İsgəndərov Tarix üzrə elmlər doktoru, professor, millət vəkili
9. Əziz Ələkbərli Filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent, millət vəkili
10. Kərim Şükürov Tarix üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın Tarix İnstitutu, baş
direktor
11. Cəbi Bəhramov Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Tarix İnstitutu, icraçı direktor
12. İlqar Niftəliyev Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Tarix İnstitutu, şöbə müdiri
13. Tofiq Nəcəfli Tarix üzrə elmlər doktoru,
dosent, AMEA-nın Tarix İnstitutu
14. Rəşad Mustafa Tarix üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Tarix İnstitutu
15. İradə Bağırova Tarix üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Tarix İnstitutu
16. Güntəkin Nəcəfli Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Tarix İnstitutu
17. Allahverdi Əlimirzəyev Tarix üzrə
fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Tarix İnstitutu
18. İradə Məmmədova Tarix üzrə fəlsəfə
doktoru, AMEA-nın Tarix İnstitutu
19. Hacı Həsənov Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Tarix İnstitutu
20. Kamran İsmayılov Tarix üzrə fəlsəfə
doktoru, AMEA-nın Tarix İnstitutu
21. Elçin Qarayev Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Tarix İnstitutu

22. Vasif Qafarov Tarix üzrə fəlsəfə
 oktoru, aparıcı elmi işçi AMEA-nın Tarix
d
İnstitutu
23. Ramin Əlizadə Böyük elmi işçi,
AMEA-nın Tarix İnstitutu
24. Abbas Seyidov Tarix üzrə elmlər
doktoru, professor, AMEA-nın Arxeologiya,
Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutunun baş
direktoru
25. Musa Qasımlı Tarix üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü, AMEAnın Qafqazşünaslıq İnstitutu, baş direktor
26. Elnur Kəlbizadə Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutu
27. Ramilə Dadaşova Siyasi elmlər doktoru, AMEA-nın Qafqaz Tarixi İnstitutu
28. Qasım Hacıyev Tarix üzrə elmlər doktoru, dosent,
AMEA-nın Qafqaz Tarixi İnstitutu
29. Zakir Eminov Coğrafiya üzrə elmlər
doktoru, dosent, AMEA-nın H.Ə.Əliyev adına
Coğrafiya İnstitutu, baş direktor
30. İsmayıl Kazımov Filologiya üzrə elmlər
doktoru, professor, baş elmi işçi, AMEA-nın
Dilçilik İnstitutu
31. Kifayət İmamquluyeva Filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, AMEA Dilçilik İnstitutu, şöbə
müdiri
32. Məryəm Seyidbəyli Tarix üzrə elmlər
doktoru, AMEA-nın Elm Tarixi İnstitutu
33. Zaur Əliyev Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent, AMEA-nın Elm Tarixi institutu
34. Ziyad Əmrahov Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA-nın Elm Tarixi İnstitutu
35. Cəfər Qiyasi Memarlıq üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü,
Abidələrin Bərpası Elmi-Tədqiqat İnstitutu
36. Ərtigin Salamzadə Sənətşünaslıq üzrə
elmlər doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət
İnstitutu
37. İradə Köçərli Sənətşünaslıq üzrə
elmlər doktoru, professor, AMEA Memarlıq və
İncəsənət İnstitutu, şöbə müdiri
38. Rizvan Qarabağlı Memarlıq üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent, AMEA Memarlıq və İncəsənət
İnstitutu, aparıcı elmi işçi
39. Rahibə Zeynalova Memarlıq üzrə
fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Memarlıq və
İncəsənət İnstitutu
40. Xəzər Zeynalov AMEA-nın Memarlıq və
İncəsənət İnstitutu
41. Fərhad Cabbarov Tarix üzrə fəlsəfə
doktoru, AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi
Muzeyi
42. İbrahim Kazımbəyli Tarix üzrə elmlər
doktoru, dosent, Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr fakültəsi, dekan
43. Firdövsiyyə Əhmədova Tarix üzrə
elmlər doktoru, dosent, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, tarix kafedrası
44. Gülçöhrə Məmmədova Memarlıq üzrə
elmlər doktoru, professor, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, rektor
45. Elbay Qasımzadə Memarlıq üzrə elmlər
doktoru, professor, Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti
46. Səbinə Hacıyeva Memarlıq üzrə elmlər
doktoru, professor, Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti
47. Elşən Aslanov Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi
48. Nazim Mustafa Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Prezident kitabxanası, şöbə müdiri
49. Nazir Əhmədli Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi
50. Tahir Əmiraslanov Tarix elmləri üzrə
fəlsəfə doktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi,
“Kulina” jurnalı, baş redaktor
51. Telman Qasımov Elmi Araşdırmalar
İctimai Birliyinin sədri
52. Faiq İsmayılov “Azərbaycanın İşğal
Olunmuş Ərazilərindəki Tarix və Mədəniyyət
Abidələrini Müdafiə Təşkilatı” İctimai Birliyinin sədri
53. Fariz Xəlili “Miras” mədəni irsin
öyrənilməsinə kömək İctimai Birliyinin sədri
54. Rauf Zeyni Azərbaycan Milli QeyriHökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti
55. Azər Əliyev Azərbaycan Respublikası
Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının sədri
56. Səməd Hətəmov “Doğma yurda qayıdış" İctimai Birliyinin sədri
57. Bəyimxanım Verdiyeva “Xan Şuşinski”
Fondunun prezidenti
58. Günel Səfərova Vətəndaş Tədqiqat və
İnkişaf İctimai Birliyinin sədri
59. Umud Rəhimoğlu Beynəlxalq Avrasiya
Mətbuat Fondunun prezidenti
60. Fazil Abbasov “İslam Əməkdaşlığı
Təşkilatına Üzv Dövlətlərin Jurnalistlərinin As-

sosiasiyası” İctimai Birliyinin sədri
61. Şəlalə Həsənova “İctimaiyyətlə
Əlaqələrin İnkişafına Kömək” İctimai Birliyinin
sədri
62. İlqar Orucov Azərbaycan Gənc Alim,
Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti” İctimai
Birliyinin sədri
63. Şəhla Nağıyeva “Sönməz Məşəl”
Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyinin sədri
64. Şəmistan Əlizamanlı “Vətənpərvərliyin
Təbliğinə Dəstək” İctimai Birliyinin sədri
65. Nurəddin Mehdiyev “Bizim Nəsil”
Gənclərin Regional İnkişaf Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri
66. Bahar Qasımova “Azərbaycan Qadınları Respublika Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin
sədri
67. Davud Rəhimli Əlil Təşkilatları İttifaqının prezidenti
68. Fəxrəddin Həsənzadə “Gənclər üçün
Təhsil Mərkəzi” İctimai Birliyinin icraçı direktoru
69. Fuad Məmmədov “Simurq” Azərbaycan
Mədəniyyət Assosiasiyası İctimai Birliyinin
sədri
70. Mehri Xanbabayeva “Azərbaycan
Tarixçiləri” İctimai Birliyinin sədri
71. Hacı Abdulla “Zəngəzur” cəmiyyətləri
İctimai Birliyinin sədri
72. Nəsiman Yaqublu “Tarix və Mətbuat
Araşdırmalarına Dəstək” İctimai Birliyinin
sədri
73. Rəna Mirzəzadə Gender və İnsan Hüququ Araşdırma Birliyinin sədri
74. Mehriban Zeynalova “Təmiz Dünya"
Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri
75. Novella Cəfərova “D.Əliyeva adına Azərbaycan Qadınlarının Hüquqlarının
Müdafiə Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin sədri
76. Səadət Bənənyarlı “Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyəti Azərbaycan Milli
Bölməsi” İctimai Birliyinin sədri
77. Səltənət Qocamanlı “İnsan Hüquqlarının və Qanunçuluğun Müdafiəsi” İctimai
Birliyinin sədri
78. Yusif Ağayev “Dostluq” gənclərin
əlaqələndirmə mərkəzi İctimai Birliyinin sədri
79. Xatirə Vəliyeva “Xankəndi” məcburi
köçkünlərə dəstək İctimai Birliyinin sədri
80. Səbuhi Abdullayev “ELM” Gənclərin
Sosial-İntellektual İnkişafına Dəstək İctimai
Birliyinin sədri
81. Büllur Məmmədova “Mədəniyyətin
və Milli Ənənələrin Təbliği” İctimai Birliyinin
sədri
82. İsrayıl İsgəndərov “Ümid” Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyinin sədri
83. Zaur İbrahimli “Prioritet” Sosial İqtisadi
Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri
84. Ayşən Hüseynova “Soyqırımı
Həqiqətlərinin Tanıdılması” İctimai Birliyinin
sədrinin müavini
85. Azər Allahverənov “Avrasiya Miqrasiya
Təşəbbüsləri Platforması” İctimai Birliyinin
sədri
86. Araz Şamilov “Tariximizə Sahib Çıxaq”
tarixi araşdırmalar və maarifləndirmə İctimai
Birliyinin sədri
87. Şamil Ələkbərli “Xocalı Soyqırımını
Tanıtma” İctimai Birliyinin sədri
88. Əkrəm Bəydəmirli “Sosial Rifah və
Tədqiqatlar” İctimai Birliyinin sədri
89. İradə Rzazadə “Vətəndaşların Sosial
Rifahı Naminə” İctimai Birliyinin sədri
90. Təhmasib Novruzov “Azadlıq
Hərəkatçıları” İctimai Birliyinin sədri
91. Çingiz Bayramov “Dialoq və İnkişaf
Naminə” İctimai Birliyinin sədri
92. Rüfət Əsədzadə “Azərbaycan gənc
müəllimlər assosiasiyası” İctimai Birliyinin
sədri
93. Şahin Qədirov “Zirvə” mədəniyyət və
incəsənət İctimai Birliyinin sədri
94. Qafar Çaxmaqlı “Müstəqil Araşdırmaçı
Jurnalistlər Liqası” İctimai Birliyinin sədri
95. Dəyanət Bayramov “Türk Dünyası İnfo"
İctimai Birliyinin sədri
96. İntiqam Yaşar “Dünya Gənc Türk Yazarlar” İctimai Birliyinin sədri
97. Elvin Talışınski “Elin Səsi” milli-mənəvi
dəyərlərimizin qorunması İctimai Birliyinin
sədri
98. Nigar Ələsgərova “Odlar Yurdu”
Gənclər İctimai Birliyinin sədri
99. Elçin Mirzəbəyli “Bakı Natiqlik Məktəbi”
İctimai Birliyinin sədri
100. Akif Nağı “Qarabağ Azadlıq Təşkilatı”
İctimai Birliyinin sədri
101. Vüqar Əhmədov “AzərbaycanAmerika Gəncləri” İctimai Birliyinin sədri
102. Səbuhi Hüseynov AMEA-nın Tarix
İnstitutunun baş mütəxəssisi”.

FHN və DİN birgə maarifləndirmə tədbiri keçirib
Meşə, əkin və biçilmiş taxıl sahələrində yanğınlara qarşı
qabaqlayıcı tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq, eləcə də
qarşılıqlı fəaliyyəti təşkil etmək məqsədilə Fövqəladə Hallar
və Daxili İşlər nazirlikləri tərəfindən Bərdə rayonunun Gərənə
kəndində taxıl sahəsində “Yay mövsümündə dənli və texniki
bitkilərin tədarükü zamanı, eləcə də biçilmiş ərazilərdə yanğın
təhlükəsizliyi” mövzusunda birgə maarifləndirmə tədbiri
keçirilib. Tədbirdə, həmçinin Qarabağ regionunun aidiyyəti
dövlət qurumlarının nümayəndələri və təsərrüfat sahibləri
iştirak edib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan
FHN-in Qarabağ Regional
Mərkəzinin rəisi polkovnik Mirəli

Feyziyev tədbirin məqsəd və
əhəmiyyətindən danışaraq, yay
mövsümündə ümumi yanğın

təhlükəsizliyi tədbirləri ilə yanaşı,
dənli və texniki bitkilərin yığılması,

daşınması, saxlanması və emalı
dövründə yanğın təhlükəsizliyi

qaydalarına əməl olunmasının,
kövşən sahələrinin yandırılmamasının, yolkənarı, meşəətrafı
ərazilərdə şumlama yolu ilə yanğına qarşı zolaqların salınmasının
vacibliyini vurğulayıb.
FHN-in Baş əməliyyat
idarəsinin rəis müavini polkovnik
Ağali Hüseynov, Dövlət Yanğin
Nəzarəti Xidmətinin rəis müavini daxili xidmət polkovniki Aqşin
Kazımov çıxışlarında meşə,
əkin və biçilmiş taxıl sahələrində
baş verə bilən yanğınların
qarşısının vaxtında alınması
sahəsində birgə əməkdaşlığın

daha da genişləndirilməsinin
əhəmiyyətindən danışıblar.
Qeyd olunub ki, dənli və texniki
bitkilərin əkin sahələri ilə yanaşı
meşələrin yanğından qorunması
tək yanğın təhlükəsizliyi orqanları
əməkdaşlarının deyil, həm də
aqrar sahədə, o cümlədən fermer
təsərrüfatlarında çalışan bütün
şəxslərin əsas vəzifələrindəndir və
bu sahədə onların qarşısında ciddi
məsələlər durur.
Sonra Daxili İşlər Nazirliyinin
Bərdə rayon Polis şöbəsinin İctimai
təhlükəsizlik bölməsinin rəis əvəzi
polis kapitanı Natiq İsmayılov

çıxışında mövzunun aktuallığını
diqqətə çatdıraraq bildirib ki, biçilmiş taxıl sahələrinin yandırılması
qadağandır və buna görə taxıl
sahəsinin sahibi məsuliyyət daşıyır.
Daha sonra mövzu ətrafında
fikir mübadiləsi aparılıb, suallar
cavablandırılıb.
Sonda tədbir iştirakçılarına
texnika vasitəsilə əkin sahəsinin
biçilməsi, biçilmiş əkin sahəsi ilə
meşə sahəsi arasında şumlama yolu təhlükəsizlik zolağının
yaradılması əyani şəkildə nümayiş
etdirilib.

“Xalq qəzeti”
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Şavkat Mirziyoyev: Biz hər şeyi edirik ki,
güclü Azərbaycan və güclü Özbəkistan olsun
Cazibə mərkəzi
Ötən ay ölkəmizin inzibati – siyasi
(Bakı) və mədəniyyət (Şuşa) paytaxtında IX Qlobal Bakı Forumu baş
tutdu. Prezident həmin forumun açılışında tarixi nitq söylədi, beynəlxalq
ictimaiyyətə önəmli ismarıclar verdi.
Habelə, Azərbaycan Milli Məclisinin
sədri Sahibə Qafarova Türkiyə Böyük
Millət Məclisi və Parlamentlərarası
İttifaqın (IPU) birgə təşkilatçılığı
əsasında iyunun 20–21-də İstanbulda
keçirilən Qlobal Parlament Konfransında iştirak etdi. Rusiyanın SanktPeterburq şəhərində isə regional
kommunikasiyaların açılması üzrə
(Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya)
Üçtərəfli İşçi Qrupun iclası keçirildi.
İyunun 21-nə aid olan başqa bir görüş
də Dövlət Gömrük Komitəsində İranın
Hüquq-Mühafizə Qüvvələri Komandanlığının Narkotiklərlə Mübarizə
Polisinin nümayəndələri ilə keçirildi.
Beləliklə, Azərbaycan bölgənin
cazibə mərkəzi olaraq, ikitərəfli,
çoxtərəfli görüş və müzakirə masalarında iştirak edir. Yalnız bir bölümünü
yazdığımız müxtəlif səviyyəli görüşlər,
səfərlər, konfranslar Azərbaycanın
Qafqazda, Türk dünyasında, Avrasiyada özünəməxsus yer və rolunu
ifadə etməkdədir. Bu, Azərbaycan
dövlətinin, şəxsən Prezident İlham
Əliyevin yürütdüyü uğurlu xarici
siyasətin təntənəsidir.

Qardaş ölkədə
İyun ayında həm də Azərbaycan
Prezidentinin Özbəkistana zəngin
proqramla dövlət səfəri baş tutmuşdu
və hər iki ölkənin rəhbəri bunu tarixi
səfər kimi xarakterizə etmişdilər. Qardaş ölkədə bu səfərə verilən böyük
önəm, dövlət başçılarının səmimi
münasibəti – dostluq və qardaşlığı, səfər çərçivəsində imzalanmış
sənədlərin əhatəsi səfərin ikitərəfli
münasibətlərin inkişafında həqiqətən
tarixi önəm daşıdığını parlaq şəkildə
nümayiş etdirirdi.
Səfər zamanı imzalanmış
sənədlər çox önəmlidir və iki qardaş
ölkə arasında strateji tərəfdaşlığı
təsbit və təsdiq edir, keyfiyyətcə yeni
mərhələyə yüksəldir. Bu səfərdə
qardaş ölkə paytaxtında iki ölkə
arasında 20-dək sənəd imzalanmışdı. “Azərbaycan Respublikası ilə
Özbəkistan Respublikası arasında
strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi
və hərtərəfli əməkdaşlığın
genişləndirilməsi haqqında
Bəyannamə” bu hüquq yüksəkliyini,
qardaşlıq zirvəsini ifadə edir.
Prezident İlham Əliyevin
Özbəkistana dövlət səfəri ümummilli
lider Heydər Əliyevin Özbəkistana
səfərinin 25-ci ildönümündə baş tutdu. Qardaş ölkənin paytaxtı Daşkənd
şəhərində Heydər Əliyev Meydanının
açılışı Azərbaycan xalqına, ölkəmizin
dövlətçilik irsinə böyük hörmətin
olduğunu nümayiş etdirir. Daşkənddə
illər öncədən Heydər Əliyev adına
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi böyük uğurla fəaliyyət göstərir. Nüfuzlu
Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universiteti isə hələ sovet illərindən Nizami
Gəncəvinin adını daşıyır və universi-

dul qadın və rəis” pyesi Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan
Dram Teatrı tərəfindən uğurla
səhnələşdirildi və Rəşid Behbudov
adına Dövlət Mahnı Teatrında nümayiş olundu.

Ortaq dəyərə
çevrilmiş adlar

tetin qarşısında gəncəli dahinin büstü
qoyulub.
Özbəkistanın, demək olar, bütün
böyük universitetlərində Azərbaycan
dövlət, mədəniyyət, incəsənət
xadimlərinin adına mərkəzlər açılıb.
Əlbəttə, Azərbaycanda da Nəvainin
adı, Özbəkistanın tarixi, mədəni və
dövlətçilik irsi əziz tutulur. Nəvainin
əzəmətli heykəli paytaxt Bakıya
yaraşıq verən abidələrdəndir. Xatırladaq ki, AMEA Ədəbiyyat İnstitutunda
“Azərbaycan – Türkmənistan –
Özbəkistan ədəbi əlaqələr şöbəsi” və
Nəvai Mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Mən də bu yazımda Azərbaycanla
Özbəkistan arasında imzalanan yeni
anlaşmalardan ilhamlanaraq, iki ölkə
arasındakı ədəbi-mədəni əlaqələrin
dünəninə, bu gün və gələcəyinə dair
yığcam fikirlərimi bölüşmək istərdim.

Turana qılıncdan daha
kəskin, ulu qüvvət...
Azərbaycanla Özbəkistan qardaş,
dost ölkələrdir. Qardaşlıq dostluq
həm xalq, həm dövlət səviyyəsində
olanda ayrı bir gözəllik təcəlla edir:
bizim dövlətlərimiz xalqlarımızın,
xalqlarımız dövlətlərimizin arzularının ifadəçisi, tərənnümçüsüdür.
Qardaşlığımız qədimdən başlanğıc
götürüb – biz eyni soy-kökdən, eyni
mədəniyyətdən gəlirik. Biz ortaq
keçmişdən ortaq gələcəyə gedirik.
Xüsusilə, Nəvainin Gəncəli Nizami
irsinə yüksək münasibəti bizim üçün
bu gün də minnətdarlıq mövzusudur. Nəvaidən sonra gələn qüdrətli
Azərbaycan şairləri də Nəvainin
irsinə biganə qalmayıblar. Ötən il
880 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd
olunan Nizami Gəncəvinin 580 illiyi
keçirilən Əlişir Nəvaiyə təsiri, başqa
sözlə, Nəvainin Nizamini öz ustadı bilməsi, onun yolunu davam və
inkişaf etdirərək (türkcə) “Xəmsə”
yaratması söz və öz qardaşlığımızın
qızıl səhifəsidir.
Nə xoşdur ki, 2021-ci il – Nizami İlində Nəvainin ölkəsində
gəncəli dahinin əsərlərinin orijinaldan özbəkcəyə çevrilməsi işi başa
çatdırıldı və ustad Camal Kamalın
çevirdiyi “Xəmsə” özbəkcə nəşr
olundu. “Xəmsə”nin Azərbaycanın
və Özbəkistanın nizamişünas
alimlərinin, tərcüməçilərinin iştirakı ilə
Daşkənddə və (ötən il noyabrın 25-də
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumu
çərçivəsində) Bakıda təqdimatı keçirildi. Bu vacib layihəni Daşkənddəki
Heydər Əliyev adına Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzi icra edib. Yeri
gəlmişkən, Özbəkistandakı Heydər

Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzi “Nizami Gəncəvi ili”nə yekun
vuraraq, Ə.Nəvai adına Özbəkistan
Milli Kitabxanası başda olmaqla,
qardaş ölkənin önəmli kitabxanalarına
Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai irsi ilə
bağlı, eləcə də Azərbaycan tarixi və
ədəbiyyatına dair zəngin kitab kolleksiyası hədiyyə edib. Bundan başqa,
özbək dilinə çevrilmiş Azərbaycan
poeziyası antologiyası, Azərbaycan
şair və yazıçılarının əsərləri, habelə
azərbaycanca – özbəkcə, özbəkcə
– azərbaycanca sözlük və danışıq
kitabçası, Qarabağ həqiqətləri, Xocalı
soyqırımı mövzusunda nəşrlər elmtəhsil, mədəniyyət ocaqlarına təqdim
olunub. Nizami Gəncəvinin özbək
dilində nəşr olunmuş “Xəmsə”si,
habelə dahi Azərbaycan şairi haqqında özbək alimlərinin monoqrafiyaları
Səmərqənd, Buxara, Cizzax, Nəvai,
Nukus, Urgənc, Fərqanə, Termiz
universitetlərinin kitabxanalarına da
göndərilib.
Müstəqillik qazandıqdan sonrakı Özbəkistan ədəbiyyatının
səmasında istedadlar ulduzlar kimi
parlayıb. Tanınmış yeni nəsil özbək
şairlərindən Xasiyyət Rüstəm isə
artıq Azərbaycan KİV-ndə ulduz deyil,
“Ən yeni özbək qadın poeziyasının
Günəşi” olaraq tərif görməkdədir.
Doğrusu, bu yalnız onun istedadı və
bir çox ölkədə kitablarının çıxması
ilə bağlı deyil, həm də Azərbaycana
sonsuz məhəbbəti, Azərbaycan
həqiqətlərini bədii ədəbiyyatda uğurlu
inkas etdirməsi ilə də sıx bağlıdır. Qarabağ həqiqətlərindən bəhs edən “Adı
Lalə idi o qızın” poemasında Xasiyyət
xanım yazır:
“Daşkəndə qayıtdım ertəsi günü,
Çiynimdə bir uçaq dərd
gətirmişdim.
Cərəyan sarmışdı canımı sanki.
Titrədirdi məni...
Unudub aləmi, cümlə cahanı,
Bütün dərdi ilə, yanğısı ilə
Mən qucub ağladım Azərbaycanı!
Adı Lalə idi o qızın”...
Orta Asiyadakı qardaşlarımızla ən sıx ədəbi əlaqələr məhz
Özbəkistanladır.
Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi (DGTYB) ilə Özbəkistan Gənc
İcadkarlar Birliyi arasında işbirliyi
Anlaşması imzalanıb. DGTYB yeni
“Müstəqillik dövrü özbək şeiri” antologiyasını Bakıda nəşrə hazırlayır.
Ötən illərdə DGTYB ilə Daşkənddəki
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin
ortaq layihəsi olaraq “Özbək şeir
çələngi” gün üzü görmüşdü. Habelə
bu günlərdə Qoşçkar Norkabilin “Beş

Qarşılıqlı ədəbi – mədəni
əlaqələrimizin son 100 – 103 ilinə
nəzərə salsaq, elə klassiklərin adını
çəkə bilərik ki, onlar həm bizimdir,
həm özbəklərin.
Özbəkistanın milliyyətcə
azərbaycanlı olan görkəmli şairi, yeni
özbək ədəbiyyatının əsasını qoyanlardan biri Maqsud Şeyxzadə, çağdaş
Azərbaycan dilçiliyinin banilərindən
biri, özbək əsilli ədəbiyyatşünas Xalid
Səid Xocayev, görkəmli jurnalist,
pedaqoq, ədəbiyyatşünas, ictimai
xadim, tərcüməçi və aktyor Seyid
Rza Əlizadə, Özbəkistanda tanınmış
azərbaycanlı şair, özündən sonra
böyük bir irs qoyub getmiş İxtiyar Rza
və başqalarının adlarını çəkə bilərik.
Hələ ötən yüzilliyin 70-ci illərində
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Maqsud Şeyxzadənin 70 illiyi ilə bağlı,
onun əsərlərini iki cilddə nəşr etməsi,
1955-ci ildə məşhur “Görüş” filminin çəkilməsi, dillərə düşmüş Qafur
Qulam – Səməd Vurğun dostluğu
və digər hadisələr, qarşılıqlı mədəni
əlaqələrin sovet dövrünün hakim ideologiyası fonunda belə öz səmimiliyi,
xəlqiliyi, canayaxınlığı ilə seçildiyini
göstərməkdədir.
Özbəkistan başda olmaqla, Orta
Asiyadakı qardaş ölkələrlə iqtisadi –
siyasi və mədəni işbirliyinin inkişafı
milli ənənələrimiz, ortaq dəyərlərimiz,
çağdaş dönəmdə milli çıxarlar və
vəzifələrimiz baxımından çox vacibdir.
Özbəkistan Prezidentinin
sərəncamı ilə “100 cildlik Türk xalqları
ədəbiyyatı” nəşrlər seriyası üstündə iş
başlandığını da burada minnətdarlıqla
qeyd edirəm. Bu, nəticəsini
Azərbaycanın, bütün Türk ölkə və
topluluqlarının məhəbbətlə, həsrətlə
gözlədiyi böyük bir layihədir.

Dövlət başçımız İlham Əliyev 4 İyul – Müstəqillik Günü münasibətilə Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Cozef Baydenə göndərdiyi məktubda dost Amerika əhalisinə xalqımız adından ən səmimi təbriklər və xoş arzular çatdırmaqla
bərabər, 30 ildən bəri Azərbaycanla ABŞ-ı dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri
birləşdirdiyini vurğulayıb, ilk gündən ölkəmizin müstəqilliyinə, suverenliyinə və
ərazi bütövlüyünə Vaşinqtonun dəstəyini yüksək qiymətləndirdiyini bildirib.

Ağ Ev rəhbəri gələcək illərdə də
Azərbaycanla birgə işləmək istədiyini deyir
Təsadüfi deyil ki, Prezident C.Bayden
ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən
əlamətdar günlərin hamısında Prezident
İlham Əliyevə məktub göndərib, onu və
xalqımızı təbrik edib, hərtərəfli əməkdaşlığın,
ölkələrarası münasibətlərin böyük perspektivi olduğunu dilə gətirib. Onun dövlət
başçımıza mayın 20-də göndərdiyi təbrik
məktubu əvvəlki məktublarına nisbətən
daha genişmiqyaslı məsələləri əhatə edirdi.
Ağ Ev rəhbəri həmin məktubda ötən 30 il
ərzində enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi
və beynəlxalq təhlükəsizlik sahələrində
əməkdaşlığımızın tarixin mühüm anında öz
bəhrəsini verdiyini, Azərbaycanın Avropa və
dünya bazarlarının enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunması və sabitləşdirilməsində
önəmli rol oynadığını qeyd edirdi.
Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq ikitərəfli və çoxtərəfli
müstəvidə uğurla davam etdirilir. Beynəlxalq
təhlükəsizliyin təmin olunması və terrorizmə
qarşı mübarizədə uzun müddətdən bəri
davam edən birgə fəaliyyətimiz məmnunluq
doğurur. Enerji təhlükəsizliyi məsələlərində
ölkələrimizin sıx əməkdaşlığı, həyata keçirdiyimiz irimiqyaslı transmilli layihələrdə
ABŞ-ın yaxından iştirakı və hərtərəfli dəstəyi
müvəffəqiyyətimizin əsas amillərindəndir.
Məktubunda bu məsələlərə diqqət çəkən
dövlət başçımız bu gün Azərbaycan ilə
ABŞ arasında bir sıra mühüm sahələrdə
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmiş
əməkdaşlığımızın siyasi əlaqələrimizin də
genişlənməsinə şərait yaratdığını vurğulayıb. Ölkələrimizin enerji, təhlükəsizlik və
terrorizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlığının
nümunəvi xarakter daşıdığını bildirib.

yüksək qiymətləndirməsinin nəticəsidir ki,
ölkəmizin nüfuzu durmadan artır.
Azərbaycan Prezidenti C.Baydenə
göndərdiyi məktubunda bildirir ki, biz ABŞ-ın
Ermənistan – Azərbaycan münasibətlərinin
normallaşdırılmasında, kommunikasiyaların açılmasında, insanlararası təmasların
yaradılmasında mühüm rol oynaya biləcəyinə
inanırıq. Eyni zamanda, tərəfimizdən təqdim
olunan beş prinsip əsasında Ermənistanla
Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin
hazırlanması prosesinə ABŞ-ın dəyərli
töhfə verə biləcəyi qənaətindəyik: “Biz
minatəmizləmə işində ABŞ-ın ölkəmizə
göstərdiyi yardımı təqdir edirik. Ermənistan
– Azərbaycan münaqişəsi zamanı itkin
düşmüş 4000-ə yaxın soydaşımızın taleyinin
aydınlaşdırılması məsələsində də ölkənizin

Axarıncı söz
Özbəkistanı sevirik, öyrənirik və
öyrədirik! Çox şadıq ki, işbirliyimiz
artıq Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə
yeni məzmun, yeni dərinlik və üfüq
qazanmışdır. Çox şadıq ki, 44 günlük
Vətən müharibəsində özbək qardaşlarımız bizə mənəvi dəstək verdi.
Yazını Azərbaycan və Özbəkistan
prezidentlərinin mətbuata 21 iyun
2022-ci il tarixli bəyanatlarından sitatlarla bitirirəm:
Prezident İlham Əliyev:
“Özbəkistan Prezidentinin sözləri, bizim Qələbəmiz münasibətilə təbrikləri
– bütün bunlar, təbii ki, Azərbaycanda
dost sözü, qardaş sözü kimi
qəbul edilir. Biz bunu yüksək
qiymətləndiririk və öz tərəfimizdən biz
də bütün məsələlərdə Özbəkistanın,
özbək xalqının yanındayıq”.
Prezident Şavkat Mirziyoyev: “Biz
hər şeyi edirik ki, güclü Özbəkistan və
güclü Azərbaycan olsun. Onlar güclü
olanda məcbur edəcəyik ki, bizə
hörmət etsinlər və bundan ötrü bizim
hər cür əsasımız var”.

Əkbər QOŞALI

Xatırladaq ki, cənab Bayden Azərbaycan
Prezidentinə 20 mart 2022-ci il tarixli təbrik
məktubunda da Cənubi Qafqazda sülhün
bərqərar olunması məsələsini qabartmışdı:
“Bu il Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyidir.
Bu ildönümünü qeyd etdiyimiz bir zamanda
administrasiyam Cənubi Qafqazda demokratiya, sülh və tərəqqini dəstəkləməyə davam
edəcəkdir. Biz, həmçinin ortaq təhlükəsizlik
narahatlıqlarını həll etmək, regional barışığa təşviq etmək və iqtisadi əməkdaşlıq
üçün yeni imkanları araşdırmaq məqsədilə
Azərbaycanla birgə işləyəcəyik”.
Bu, onu göstərir ki, Ağ Ev rəhbəri gələcək
illərdə də Azərbaycanla birgə işləmək istəyini
dilə gətirib. Çünki Azərbaycanın indiki
müstəqil dövlətinin yaşı az olsa da, əsrlərin
yaddaşına yazılmış dövlətçilik tariximiz vardır.
Yəni ermənilər kimi ordan-burdan yığışıb
özgə torpaqlarında dövlət yaratmamışıq. Bu
isə indiki Azərbaycanın mükəmməl siyasətə,
diplomatiyaya, parlamentarizmə, demokratiyaya, sədaqətli əməkdaşlıq təcrübəsinə
malik olduğunun göstəricisidir. Bu faktları
beynəlxalq aləmdə hamının bilməsinin və

dəstəyinə böyük ümidlər bəsləyirik”.
Qeyd edək ki, dövlət başçımızın
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti cənab Cozef Baydenə 22 mart 2022-ci
il tarixli məktubunda da Bakı–Vaşinqton
əməkdaşlığının çoxvektorluluğundan söz
açılmışdır: “Məmnunluqla qeyd etmək
istəyirəm ki, ötən otuz ildə ölkələrimiz
arasında uğurlu ikitərəfli münasibətlər
formalaşmışdır. Bu dövr ərzində çoxşaxəli
səmərəli fəaliyyətimiz qarşılıqlı investisiya
yatırımı, ölkənizi təmsil edən yüzlərlə şirkətin
Azərbaycanın iqtisadi həyatında fəal iştirakı
ilə müşayiət olunmuşdur”.
Müstəqillik Günü münasibətilə Prezident
C.Baydenə göndərdiyi məktubun sonunda dövlət başçımız Azərbaycan ilə ABŞ-ı
birləşdirən dostluq və qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq münasibətlərinin xalqlarımızın
mənafelərinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə
bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam
edəcəyinə və genişlənəcəyinə əmin olduğunu bildirib.

Aydın HÜSEYNOV,
Milli Məclisin deputatı

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”: “Məclisi-fəramuşan”
“Şuşa ili” münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
həyata keçirilən “Şuşa mədəniyyətinin inciləri” layihəsi
davam edir. Layihənin “Şuşanın ədəbi həyatı” bölməsi üzrə
növbəti təqdimat “Məclisi-fəramuşan” ədəbi məclisinə həsr
olunub.
Muğam-sənət beşiyi Şuşada
ədəbiyyatın inkişafında mühüm rol oynayan məşhur poetik
məclislərdən “Məclisi-üns” haqqında məlumat vermişdik. Bu dəfə
“Məclisi-üns”dən səkkiz il sonra
yaradılan “Məclisi-fəramuşan”
(“Unudulmuşlar məclisi”) barədə
söz açacağıq.
Bu ədəbi məclis birinci yaradıcılıq birliyi formalaşarkən unudulmuş, yaxud diqqətdən kənarda
qalmış söz adamları tərəfindən
təşkil olunub. “Məclisi-fəramuşan”
həm də “Məclisi-xamuşan”
(“Dinməz, sakit adamlar məclisi”)
adı ilə tanınıb. 1872-ci ildə Abdulla
bəy Asi, Mirzə Əbülhəsən Şəhid,
Mirzə Əbdül Şahin, Fatma xanım
Kəminə, Həsənəli xan Qaradaği və başqaları Mir Möhsün
Nəvvabın rəhbərliyi altında bu

ədəbi məclisdə bir araya gəliblər.
Mənbələrdə başqa məclislər
kimi, “Məclisi-fəramuşan”ın da
üzvlərinin adları da tam əhatə
olunmayıb. Onların adı daha
çox Şuşa şairlərinin şeirlərindən,
digər şəhərlərdəki şairlərlə
məktublaşmalardan müəyyən edilib. Məsələn, M.M.Nəvvabın farsca
“Divan”ında Məşədi Cəfərqulu
Kərbəlayı İbrahim oğlunun, “TarixiQarabağ”ın müəllifi Mirzə Camalın
oğlu Mehdi bəy və Hacı Məşədi
Əli oğlunun “Məclisi-fəramuşan”ın
üzvü olduğunu bildirib. O, bu
“Divan”da həmin şəxslərin vəfatını
da qeyd edib. Nəvvab şeirlərində
Əbülbərəkat deyə adını çəkdiyi
Məşədi Cəfərqulu Kərbalayı
İbrahim oğlunun 1896, Mehdi
bəy Mirzə Camal oğlunun 1887
və Hacı Əmir Məşədi Əli oğlunun 1887-ci ildə vəfat etdiklərini

nəzmlə diqqətə çatdırıb.
Araşdırmalarda “Məclisifəramuşan”ın iştirakçıları arasında
yuxarıda adları çəkilən söz-sənət
adamları ilə yanaşı, Məşədi Əyyub
Baki, Abdulla bəy Abış, Baxış
bəy Səbur, Bəhram bəy Fədai,
Mirzə Muxtar, Məşədi Məhəmməd
Bülbül, Molla Xəlil Şaki, Mirzə
Məhəmməd Katib, Həsən Qara
Hadi, Xarrat Qulu Yusifi, Mirzə Hüseyn Salar, Mirzə İsmayıl Məhzun,
Mirzə Əli Aşiq, İbrahim bəy Azər,
Məşədi İsi, Hacı Hüsü, Sadıqcan
və başqalarının adı çəkilir.
“Məclisi-fəramuşan”ın adı
haqqında M.M.Nəvvab avtoqraf təzkirəsində də yazıb:
“Fəramuşan” şairlərin və zəriflərin
toplandığı Nəvvabın mənzilinin
adıdır”. Buradan belə qənaətə
gəlmək olur ki, məclisin yığıncaqları Nəvvabın mənzilində keçirilib. Orada musiqiçi, xanəndə və
şairlərlə yanaşı, Şuşanın məşhur
şəxsləri də iştirak ediblər.
Mənbələrdə o da qeyd edilir ki,
əvvəllər “Məclisi-üns”lə “Məclisifəramuşan” arasında müəyyən
sərinlik olsa da, bu münasibət
sonralar aradan qalxıb. Hətta,

məclis üzvləri bir-birinə qonaq
gedib, yığıncaq və müşairələrdə
(şeirləşmə) iştirak ediblər. “Məclisiüns”ün üzvlərindən Bəhram bəy
Fədai, Mirzə Ələsgər Növrəs,
Mirzə Cəfər “Məclisi-fəramuşan”ın
da yaxın iştirakçıları olublar.
Nəvvab həmişə X.Natəvanın
hal-əhvalını sorub. Hətta onun
səsi-sədası gəlməyəndə xüsusi
məktub yazıb səbəbini xəbər
alıb. Başqa şəhərlərdən gələn
məktublar, müzakirəyə ehtiyacı
olan məsələlər hər iki məclisdə
müzakirə edilib.
“Məclisi-fəramuşan”da şairlər
müşairə zamanı deyilən qəzəli
onun bəhr və təqtisinə müvafiq
olaraq oxuyar və həmin ahənglə
ayaqlarını yerə vurub ona uyğun səs çıxardardılar. Məclisdə
şairlərlə yanaşı, musiqiçilər də yaxından iştirak ediblər. Məşhur Qarabağ xanəndə və tarzənlərindən
Xarrat Qulu, Mirzə Sadıqcan,
Hacı Hüsü, Məşədi İsi məclisin
şöhrətinə şöhrət qatıblar.
“Məclisi-fəramuşan”ın
nəzdində M.M.Nəvvab və Hacı
Hüsünün rəhbərliyi altında
“Xanəndələr məclisi” adlı bir mu-

siqi məclisi də fəaliyyət göstərib.
Məşədi İsi, Keştazlı Haşım, Hacı
Hüsü, İslam Abdullayev, Mirzə
Muxtar, Malıbəyli Həmid və digər
xanəndələr həmin məclisin üzvləri
olub.
Başqa ədəbi məclislərdə
olduğu kimi, “Məclisi-fəramuşan”ın
üzvləri də ancaq klassik üslubda – əruz vəznində yazmaqla məhdudlaşmayıb. Heca
vəznində də gözəl şeirlər yaradıblar. “Məclisi-üns”ün üzvü
olmasına baxmayaraq, “Məclisifəramuşan”la əlaqəsini kəsməyən
M.Ə.Növrəslə M.M.Nəvvabın
bir-birinə yazdıqları mənzum
məktubların bir neçəsi heca
vəznindədir.
“Məclisi-fəramuşan” şairlərinin
əksəriyyəti M.M.Nəvvabın təsiri
ilə yazıb. Odur ki, onların bir
çoxunun şeirlərində ilahi, həm
də dünyəvi eşqin tərənnümü
kimi cəhətlər özünü göstərir. Bu
şairlərdə həmçinin zəmanədən
narazılıq, din xadimlərinin tənqidi
kimi ictimai motivlərə də rast
gəlinir. Ancaq bu, onların yaradıcılığı üçün o qədər də xarakterik
olmayıb. Şairlər İslam ehkamlarını

təhrif edən, dilində dua, qəlbində
riya gəzdirən, din pərdəsi altında
hər cür əməldən çıxan ruhaniləri
tənqid edirdilər.
1910-cu ilədək fəaliyyət
göstərən “Məclisi-fəramuşan” da

Şuşanın ədəbi-mədəni həyatında
mühüm rol oynayıb, ədəbi prosesin şaxələnməsinə öz töhfəsini
verib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Xəzər dənizinin
problemlərinin həllində fəal rol oynayır
Dövlətlərarası münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsində müxtəlif mahiyyətli beynəlxalq
tədbirlərin də əhəmiyyəti böyükdür. Belə tədbirlər
iştirakçı dövlətlərin hər birinin istər siyasi, istərsə
də iqtisadi mənafeyini ifadə edir. Digər tərəfdən,
belə tədbirlər qarşılıqlı etimada əsaslanır.
İyunun 29-da Aşqabadda keçirilmiş Xəzəryanı
Dövlətlərin Dövlət Başçılarının VI Zirvə toplantısı da
bu baxımdan tarixləşdi. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin çıxışı
böyük maraqla dinlənildi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev çıxışında
qeyd etdi ki, Xəzər dənizinin hüquqi
statusuna dair 2018-ci ildə Aktauda imzalanmış Konvensiya tarixi əhəmiyyət
kəsb edir. Çoxillik fəaliyyət nəticəsində
imzalanmış bu sənəd Xəzər dənizinin
hüquqi statusunu müəyyən edib. Konvensiyanın tezliklə qüvvəyə minməsi
dövlətlərimizin bundan sonrakı hərtərəfli
qarşılıqlı fəaliyyətinə və əməkdaşlığına
yönəlmiş daha təsirli tədbirlər görülməsi
üçün möhkəm hüquqi zəmin yaradacaqdır. Bu fikirlər dövlətlərarası
münasibətlərdə qarşılıqlı etimada,
inama söykənir və iştirakçı dövlətlər bu
tezisləri gələcək əlaqələr də başlıca
baza müddəa kimi dəyərləndirəcəkdir.
Qonşuluq tarixin müəyyənləşdirdiyi
münasibətlərə əsaslanır. El məsəlində
deyildiyi kimi, yaxşı güzəran həm də
yaxşı qonşuluq deməkdir. Xəzər dənizi
ətrafdakı dövlətlərin ümumi dənizidir.
Deməli, ümumi yaşayış normaları da
vardır. Bu normalar qarşılıqlı ehtiram
əsasında formalaşmalıdır ki, istər siyasi,
istər iqtisadi, istərsə də siyasi-iqtisadi
əlaqələr fonunda mədəni əlaqələri də
arzulanan səviyyədə inkişaf etdirmək
mümkün olsun.
Son illərdə dövlətlərin bir-birinin
suverenliyinə hörmətlə yanaşması,
beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ciddi
əməl edilməsi Xəzəryanı dövlətlərin
əməkdaşlığının müqavilə – hüquqi
bazasını nəzərəçarpacaq dərəcədə
möhkəmləndirib. Beynəlxalq hüququn
tələblərinə uyğun müqavilələr ikitərəfli,
çoxtərəfli münasibətlərin daha da
inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli rol
oynayır. Təhlükəsizlik, hidrometeorologiya, nəqliyyat, suyun bioloji ehtiyatlarının qorunub-saxlanması və səmərəli
istifadəsi, fövqəladə halların qarşısının
alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması sahələrində, habelə qarşılıqlı
maraq doğuran başqa sahələrdə bağlanmış sazişlər səmərə verməkdədir.
Xəzəryanı dövlətlərin qonşuluğu
tarixən yaşadılsın deyə belə tədbirlər
bəşəri mahiyyət daşıyır. Yəni belə
tədbirlər bəşəriliyin əlamətlərindəndir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin Aşqabadda keçirilmiş Xəzəryanı Dövlətlərin Dövlət Başçılarının VI Zirvə toplantısında tarixi çıxışı
da bəşəriliyin yaşadılması zərurətini
ifadə edir. Bu, təkcə Azərbaycanın və
Xəzəryanı dövlətlərin deyil, ümumən
dünya dövlətlərinin sabahına işıq tutan
siyasi əhəmiyyət kəsb edən çıxışdır. Bu
çıxışda qeyd olunan amillər tarixi siyasiiqtisadi bir mərhələnin amilləridir. Dövlət
başçımız qeyd etdi ki, Xəzər dənizinin
dibinin sərhədləri barədə ikitərəfli və
çoxtərəfli formatlarda hüquqi cəhətdən
uğurlu sazişlər bağlanılıb. Xəzəryanı
ölkələr arasında dostluq və mehriban
qonşuluq münasibətləri, o cümlədən
BMT, ATƏT, İslam Əməkdaşlığı
Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı,
MDB və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
çərçivəsində ikitərəfli və çoxtərəfli
əməkdaşlıq Xəzər dənizində sabitliyin
və təhlükəsizliyin mühüm amili kimi
şərh olunub ki, bu da Azərbaycanın
sülhsevər dövlət olduğunun təsdiqidir.
Dövlətlərarası münasibətlər
qarşılıqlı fəaliyyətdir. Bu, cəmiyyətin
(cəmiyyətlərin) sakit, dinc sabahına
xidmət edir. Azərbaycan dövləti təkcə
Qafqazda deyil, ümumən dünyada
əmin-amanlığın, qarşılıqlı ehtirama əsaslanan ikitərəfli, çoxtərəfli
münasibətlərin siyasi cəfakeşi olub. Bu
baxımdan Azərbaycan dünyanın əksər
dövlətinin böyük etimadını qazanıb.
Bu sıradan Xəzəryanı dövlətlərin,
Xəzəryanı dövlətlər də Azərbaycanın
dövlət maraqlarının qarşılıqlı etimada,
ehtirama, inama əsaslandığını bilir
və buna adekvat cavab verirlər. Bu
cavab, birmənalı şəkildə, tərəflərin
mənafelərinin nəzərə alınmasıdır,
Xəzəryanı dövlətlərin suverenliyinə,
ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə
hörmət və bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaqdır.
Xəzər dənizi sahil dövlətlərinin
iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Bu,
Xəzəryanı dövlətlərin ümumi dənizidir
və həmin dövlətlərin rifahının, iqtisadi
qüdrətinin yüksəlməsini təmin edən
amillərdəndir. Bu baxımdan Xəzəryanı

dövlətlər regional layihələrin həyata
keçirilməsində maraqlıdır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin dediyi kimi, qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı, investisiya
mühitinin yaxşılaşdırılması, etibarlı və
təhlükəsiz kommunikasiyaların qurulması, yüksək rentabelli və ekoloji təmiz
texnologiyaların cəlb edilməsi üçün
əlverişli şəraitin yaradılmasına çalışmaq
sahilyanı dövlətlərin əsas prioritetləri
olaraq qalır.
Dövlətlərarası münasibətlər
nəqliyyatla tənzimlənir. Yüksək nəqliyyat
şəbəkəsi, bu sıradan dəniz nəqliyyatının
inkişafı, nəqliyyat xidmətlərinin və
multimodal daşımaların keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması əməkdaşlığın mühüm
istiqamətlərindəndir. Nəqliyyat sahəsində
Xəzəryanı dövlətlər arasında bağlanmış
ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr Xəzər
dənizi regionunun inkişaf etmiş infrastruktura malik iri beynəlxalq nəqliyyat
qovşağına çevrilməsi üçün yaxşı təməl
yaradıb. Qonşu dövlətlər bu təməli sülh
naminə, əmin-amanlıq naminə daha
da inkişaf etdirirlər. Bu, bəşəri mahiyyət
kəsb edən inkişafdır.
Azərbaycan region ölkələrinin böyük
ehtiramı ilə əhatələnmiş dövlətdir. Onun
xarici siyasəti dünya dövlətlərinin böyük
əksəriyyəti tərəfindən bəyənilir və
təqdir edilir. Etiraf edilir ki, Azərbaycan
Avrasiyanın mühüm nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən biridir. Ölkəmiz
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında
mühüm rol oynayır. Azərbaycan
Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat
marşrutunun səmərəli istifadəsinə
səy göstərir. Bu marşrut Xəzəryanı
dövlətlərin nəqliyyat potensialından
maksimum dərəcədə istifadə etməyə
imkan verəcək və nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına dair yeni layihələrin
həyata keçirilməsinə şərait yaradacaqdır. Bu əminlik Azərbaycanın dünya
miqyasında siyasi nüfuzunun, iqtisadi
qüdrətinin etirafıdır.
Azərbaycan olduqca həssas və
gərəkil bir geosiyasi regionda yerləşir.
Bu amil həmişə diqqət çəkib, indi də

diqqət mərkəzindədir. İstər dünya
ölkələri, istərsə də Xəzəryanı dövlətlər
bu amilə kifayət qədər incəliklə yanaşırlar. Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində
yerləşən dövlətlərlə iqtisadi, ticari
əlaqələrin bir hissəsi Xəzər dənizi
vasitəsi ilə həyata keçirilir və həmin
marşrut Azərbaycanın ərazisindən keçir.
Yəni Azərbaycan böyük iqtisadi, ticari
əlaqələr şəbəkəsində kifayət qədər yeri
olan dövlətdir. Şərq-Qərb və ŞimalCənub marşrutları üzrə Azərbaycan
ərazisindən keçməklə yükdaşımalar hər
il artır. Bu artım Yeni Ələt Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanından gələn tranzit
yüklərin həcmində də hiss edilir. Bu
limanın tikilməsi və istifadəyə verilməsi
Xəzərdə nəqliyyat-logistika infrastrukturunun inkişafı işinə Azərbaycanın daha
bir mühüm töhfəsidir.
Vətən müharibəsi Zəfərlə başa çatdı. 2020-ci il noyabrın 10-da bağlanan
üçtərəfli Bəyanat Azərbaycan dövlətinin
Qələbə, Ermənistan dövlətinin
məğlubiyyət sənədi oldu. Zəfərdən
sonra gerçəkləşdirilməsi gündəmdə
olan məsələlərdən biri də Zəngəzur
dəhlizidir. Bu, gerçəkliyə çevrilməkdədir.
Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun Zəfərindən sonra Qarabağın
və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması və bərpası, o cümlədən beynəlxalq
nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı üzrə genişmiqyaslı işlər görülməyə başlanılıb.
Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi dünya
dövlətləri üçün də gərəklidir. Ermənistan
bu dəhlizin istifadəyə hazırlanmasına,
istifadəyə verilməsinə ciddi maneələr
törətməyə cəhd göstərsə də, dəhliz açılacaq, necə deyərlər, işğalçının işğaldan
sonrakı niyyəti də baş tutmayacaq...
Dünya dövlətlərini düşündürən
ən vacib məsələlərdən biri də ekoloji
problemlərdir. Xəzər ortaq dənizdirsə,
Xəzərlə bağlı problemlər də ortaqdır.
Bu problemlər həm elmi, həm də elmipraktik baxımdan ortaq həll olunmalıdır. Azərbaycan bu istiqamətdə də
öncüllərdəndir.
Azərbaycan ətraf mühitin bugünkü vəziyyəti ilə əlaqədar sahilyanı
dövlətlərin narahatlığına şərikdir.
Azərbaycan Xəzər dənizinin ekoloji
problemlərinin həlli üçün əməkdaşlığın
genişləndirilməsində maraqlıdır. Xəzərin
bioloji su ehtiyatlarının qorunub-
saxlanması və səmərəli istifadəsi üzrə
komissiya çərçivəsində ətraf dövlətlərin
uğurlu qarşılıqlı fəaliyyəti davam edir.
Aşqabadda keçirilmiş Xəzəryanı
Dövlətlərin Dövlət Başçılarının VI Zirvə
toplantısında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
beynəlxalq siyasətin konturlarını
özündə əks etdirən bu çıxışı məhz buna
görə də dünyada yüksək dəyərləndirir...

Səbinə XASAYEVA,
Milli Məclisin deputatı

NATO Strateji Konsepsiyasında dəyişikliklər edib
NATO strateji konsepsiyasını yeniləyib. Əvvəlki konsepsiyaya bir sıra dəyişikliklər edilib. Yeni konsepsiyaya görə, Rusiya
“ən mühüm və birbaşa təhdiddir”. Yeniliklərdən biri də 2022ci ilin Strateji Konsepsiyasına ilk dəfə Çin məsələsinin daxil
edilməsidir.
Ümumiyətlə, NATO-nun strateji konsepsiyası alyansın yetmiş illik tarixində
dəfələrlə yenilənib. Bu yeniliklər
əsasən təhdidlər və yeni təhlükəsizlik
şərtlərindən ibarət olur. Bütün bunlar
təşkilata çeviklik və özünü yeniləmək
imkanı verir.
Qeyd edək ki, Madriddə keçirilən
son NATO sammitində qəbul edilmiş
2022-ci il üçün Strateji Konsepsiya
da alyansın tarixi prioritetlərini və
məqsədlərini əhatə edir.
Yeni konsepsiyanın Avropanın
İkinci Dünya Müharibəsindən bu yana
yaşadığı ən pis dövrdə qəbul edildiyini vurğulayan NATO-nun baş katibi
Yens Stoltenberq bildirib ki, yaranan
vəziyyətin təsiri uzun müddət davam
edəcək: “Rusiya Avropada sülhü məhv
etdi. Biz NATO olaraq, Şərq cinahımızdakı varlığımızı gücləndirəcəyik və
hərbi qüdrətimizi artıracağıq. NATO
soyuq müharibə dövründən bəri ilk
dəfədir ki, belə bir plan qəbul edir.
Bu, təhlükəsizlik baxımından mühüm
mərhələdir. Yeni konsepsiya 2010-cu
ildə Lissabonda qəbul edilmiş strateji
konsepsiyadan çox fərqlidir”.
Ümumiyyətlə, NATO-nun təhlükə
anlayışı kökündən dəyişib. Bəs yeni
strateji konsepsiya nə üçün və niyə indi
qəbul olundu?
Təşkilatın tarixinə nəzər saldıqda
görürük ki, təxminən, hər on ildən bir
strateji konsepsiyalar yenilənir. Bu
dəyişikliklərin təxmini yenilənmə aralığı
alyansın və ya hər hansısa aktorun
təhlükəsizlik təhdidlərini və strateji
mühiti yenidən qiymətləndirməsini
tələb edəcək müddətdir. Belə görünür
ki, bu dəyişiklik həm də, İkinci Dünya
Müharibəsindən sonra baş vermiş ən
böyük müharibə ilə üst-üstə düşdü. Bu
səbəbdən, əminliklə söyləmək olar ki,
Rusiya–Ukrayna müharibəsi yeni strateji konsepsiyanın qəbulu üçün şübhəsiz
ki, ən böyük təkan oldu.
NATO-nun təhdid və təhlükəsizlik

anlayışlarını kökündən dəyişdiyini
göstərən ən mühüm hadisələrdən biri
də, uzun illər neytrallığı ilə məşhur olan
İsveçrə kimi bir ölkənin Rusiyaya qarşı
sanksiyalarda iştirak etməsidir. Bundan
əlavə soyuq müharibə dövründə belə
bitərəfliyini qoruyan Finlandiya və İsveçin NATO alyansına qoşulmaq istəməsi
Avropanın təhlükəsizlik məsələlərinə
daha həssas yanaşdığını, hətta, deyim
yerindədirsə, “atını möhkəm dirəyə bağlamaq” istəyini göstərir. Beləliklə, elə
bir vəziyyət yarandı ki, Rusiya “artıq adi
müharibə yoxdur, sərhədlər müharibə
yolu ilə dəyişmir” qəlibini kökündən
dəyişdi. Belə olan halda İsveç və Finlandiyanın alyansa daxil olmaq istəməsi
anlaşılandır. İddia isə belədir: Biz
haradan bilək ki, Rusiya Ukrayna kimi
Finlandiyaya və İsveçə girməyəcək?
Buna kim zəmanət verir? Təbii ki, bu
sual və cavabın konkret olmaması böyük geosiyasi narahatlıq yaradıb.
Ümumiləşdirsək, belə bir ortaq
məxrəcə gəlmək olar ki, 2022-ci il
konsepsiyasını əvvəlki dəyişikliklərdən
fərqləndirən ən mühüm məqam Rusiya
Federasiyasıdır.
Məlum olduğu kimi, alyansın
təhlükəsizlik strategiyaları indiyədək
müxtəlif transformasiyalardan keçmişdir. Avropanın təhlükəsizlik anlayışı
və buna uyğun olaraq inkişaf etdirdiyi
strategiyalar da bu transformasiyalara
müvafiq olaraq yenilənir.
Yeni konsepsiyalarda fərqlər qədər
davamedicilik də önəmlidir. 2010-cu il
strateji konsepsiyası çərçivəsində də
terrorizm, iqlim və enerji məsələlərində
oxşar məqamlar var idi. Qeyd edildiyi
kimi, Rusiya alyans üçün ən böyük
təhdid obyektinə çevrilib və bu təhdid
hələ SSRİ-nin adının zikr edildiyi
dövrdəki təhdiddən sonra NATO üçün
ən böyük meydanoxumadır. Soyuq
müharibə dövründən sonra ilk dəfə bir
dövlət hibrit təhdidlər, terrorizm, iqlim
dəyişiklikləri kimi mövzuların üstündə

birinci sıradadır. Bu, həqiqətən də mühüm dəyişiklikdir.
Qardaş Türkiyə də alyansın üzvü
kimi məsələlərin içindədir. Türkiyənin
alyansdakı ən mühüm dönüş
nöqtələrindən biri də İsveç və Finlandiyanın təşkilata üzvolma müraciətləridir.
Türkiyənin NATO-dakı rolunda daim
eniş-yoxuşlar olub. İndi isə yeni bir sual
yaranır: Bəs indiki mərhələdə yeni konsepsiyadan sonra Türkiyənin alyansdakı rolu nədən ibarətdir?
Əlbəttə, danılmaz faktdır ki,
Türkiyə hər zaman ittifaqın ən mühüm üzvlərindən biri olub. Soyuq
müharibədən sonrakı dövrdə Türkiyənin
nisbi strateji rolu bir qədər azalsa da,
qardaş ölkə heç vaxt öz əhəmiyyətini
itirməyib. Türkiyənin rolunun azalmasına ən böyük səbəb isə Sovet İttifaqı
təhlükəsinin aradan qalxması idi. Qeyd
etmək lazımdır ki, Türkiyə alyansın
üzvü kimi hər zaman üzərinə düşən
vəzifəni layiqincə yerinə yetirib.
Burada 15 İyul hadisələrindən sonra
Türkiyə ilə NATO arasında yaşanan
gərgin bir dövrdən danışa bilərik. 15
İyuldan sonra bir çox NATO ölkəsinin
cəld reaksiya verərək Türkiyədəki qanuni hökuməti dəstəkləməməsi gərginliyə
səbəb olmuşdu. Bundan əlavə,
Türkiyənin Rusiyadan S-400 almasından sonra NATO daxilində Türkiyəyə
qarşı tənqidlərin dozası artmışdı. Bütün
bunlara baxmayaraq, Türkiyə qətiyyətli
siyasətini ardıcıl olaraq davam etdirir.

Qeyd etdiyimiz kimi, 2010-cu ildən
bəri Türkiyənin alyansdakı ən mühüm
dönüş nöqtələrindən biri Finlandiya
və İsveçin vəziyyəti oldu. Burada
Türkiyənin nə qədər dəyərli və önəmli,
ən əsası həlledici səs hüququna
malik olduğu ortaya çıxdı. NATO-nun
Türkiyənin təhlükəsizlik prioritetlərini
nəzərə almasının zəruriliyi bir daha
nümayiş etdirildi. Memorandumun imzalanması və Türkiyənin təsdiqləməsi isə
NATO daxilində Türkiyəyə qarşı mənfi
atmosferi dağıdan səbəb oldu.
Yeni təhlükəsizlik strategiyaları elan
edildikdən sonra, əslində, gələcəklə
bağlı qiymətləndirmə aparılmalıdır.
Zənnimizcə, yaranan yeni vəziyyəti
dəyərləndirsək və dəyişən strateji mühiti, eləcə də strateji təhdidləri
nəzərə alsaq, yeni konsepsiyanın
uğurlu olduğunu deyə bilərik. Çünki
burada yeni reallıqlara aydın adaptasiya görürük. NATO qarşısındakı
ən böyük təhdidin Rusiya olmasında qətiyyətlidir. Digər bir tərəfdən
Çinin əhəmiyyəti, hibrid təhdidlərin
əhəmiyyəti, terrorizmin təhlükə olaraq
qorunub-saxlanması, eyni zamanda
gələcəkdə problem yarada biləcək iqlim
dəyişikliyi kimi problemlərin təhlükəsizlik
perspektivlərində yer alması konsepsiyanın uğurlu olduğunu göstərir.

Hazırladı: İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

“Qoşulmama Hərəkatında sədrliyimiz COVID – 19 ilə üst - üstə düşdü və
Azərbaycan beynəlxalq arenada bu xəstəliklə mübarizədə öz rolunu fəal oynayan ölkələrdən biri idi. Biz Qoşulmama Hərəkatının onlayn Zirvə toplantısının
keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdik, onu 2020-ci ilin may ayında keçirdik və
bu, pandemiya ilə mübarizə ilə bağlı yaxşılaşmada səylərimizin Qoşulmama
Hərəkatına üzv dövlətlər tərəfindən səfərbər edilməsi üçün ilkin addımlardan biri idi”. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev
Mərkəzində Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin “Dünyada sülhün
və dayanıqlı inkişafın təşviqində milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi”
mövzusuna həsr olunmuş Bakı konfransındakı çıxışında bildirib.

Qoşulmama Hərəkatı qloballaşan
dünyada önəmli gücə çevrilir

Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, bunun
nəticəsində Azərbaycan 2020-ci ilin dekabr
ayında uğurla keçirilmiş, COVID –19 ilə
mübarizəyə həsr edilmiş BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağırılması ilə bağlı
üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənmiş təşəbbüs
irəli sürdü. Bu səylər təkcə həmrəyliyin
gücləndirilməsi və dəstəyin təmin edilməsinə
yönəlməmişdi, eyni zamanda, ölkələrə dəstək,
tibbi və humanitar yardımla bağlı bizim məlumat
bazasından istifadə etməyə başlamış Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı üçün də faydalı
oldu. Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, üzv
dövlətlərdə yaratdığımız məlumat bazası bu
pandemiya ilə və gələcəkdə baş qaldıra biləcək
istənilən digər xəstəliklə mübarizədə çox
faydalı idi və faydalı olmağa davam edir. Biz
80-dən çox ölkəyə maliyyə və humanitar yardım
etmişik. Həmçinin biz Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları məbləğində
ianə etmişik və bu vəsaitin yarısı Qoşulmama
Hərəkatının üzv dövlətlərinə birbaşa ayrılmışdır.
Dövlət başçımız dedi: “Beləliklə, COVID – 19
ilə mübarizəyə yanaşmamızla bağlı səylərimiz
zənnimcə çox mühüm qlobal təsirə malik olmuşdur. Çünki biz peyvənd millətçiliyinə qarşı açıq
şəkildə etirazını bildirən ölkələrdən biri idik. Hamımızın xatirindədir ki, pandemiyanın ilk günləri
və aylarında bəzi zəngin ölkələr onlara lazım
olduğundan ola bilsin üç və ya dörd dəfə çox
peyvəndləri tədarük edir və bununla da digər
ölkələri peyvəndlərə çıxışdan məhrum edirdi.
Biz hamımız digər ölkələrin çıxılmaz vəziyyətdə

olduğu bir vaxtda zəngin ölkələrin peyvəndlərin
mütləq əksəriyyətindən istifadə etdiyinin şahidi
olduq. Buna görə də bizim peyvənd millətçiliyinə
qarşı mübarizəmiz Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
tərəfindən də dəstəklənmişdir. Hesab edirəm
ki, bu da vaksinlərin ədalətli paylanılmasına
mühüm təsir göstərmişdir”.
Qeyd edək ki, Azərbaycan həmişə regional
mövzular və qlobal məsələlərlə bağlı öz mövqeyini açıq nümayiş etdirib. Dövlət başçısının
dediyi kimi, əlbəttə ki, Qoşulmama Hərəkatının
sədri olaraq biz ədalətsizliyə, beynəlxalq hüququn pozulmasına, müxtəlif münaqişələrə qarşı
sərgilənən selektiv yanaşmaya və ayrı-seçkiliyə
qarşı mübarizə aparmağa davam edəcəyik:
“Biz, həmçinin Qoşulmama Hərəkatının üzv
dövlətlərinin böyük dəstəyinin də şahidi olduq.
Qeyd etdiyim kimi, Qoşulmama Hərəkatına
sədrliyin verilməsi və sonra da onun uzadılması
ilə bağlı yekdil qərar ölkələrin Azərbaycana olan
münasibətini aydın nümayiş etdirirdi. Şahidi
olduğumuz digər vacib bir həmrəylik əlaməti
Ermənistan tərəfindən təqribən 30 illik işğaldan
sonra torpaqlarımızın azad edilməsi zamanı
ölkəmizin yaşadığı ən çətin dövrə təsadüf etdi”.
Dövlət başçımızın vurğuladığı kimi, biz
qalib olduq. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi, cəsur
əsgərlərimizin şücaəti sayəsində torpaqlarımızı
mənfur düşmənin tapdağından azad etdik. Biz
haqq uğrunda, öz torpağımızda savaşırdıq,
biz ədaləti bərpa edirdik, beynəlxalq hüququ
bərpa edirdik. Bəzi ölkələrin Azərbaycana qarşı
kampaniyaya – qarayaxma, böhtan və şantaja
başlamalarına baxmayaraq, qalib xalq olduq.
Bəzi ölkələr bizim bu haqq işimizi BMT, onun
Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsinə çıxarmağa
cəhd etdi. Lakin həmin vaxt Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü olan, Qoşulmama Hərəkatında təmsil olunan dostlarımız
anti-Azərbaycan mahiyyətli bəyanatı, ittihamı
blokladılar və bununla da ermənipərəst qlobal
qüvvələrin Azərbaycana qarşı hücumuna mane
oldular.
Xalqımız gücü, bacarığı, dövlət başçımızın “dəmir yumruğu” sayəsində Qarabağımızı
işğaldan azad etdi. Bakı konfransında Prezident
bu barədə qürurla, fəxrlə, qalib xalqın rəhbəri,
sərkərdəsi kimi söz açdı. Biz də qürurlandıq.
“Cənab Prezident, Allah sizi qorusun!” – dedik.

Arzu BAĞIROVA,
“Regional Hüquqi və İqtisadi
Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin sədri

Azərbaycanın Cənubi Qafqazda lider dövlət
olduğunu təsdiqləyən daha bir fakt
İşğalçı Ermənistan üzərində qazandığımız tarixi Qələbədən sonra
ölkəmizin dünya birliyindəki mövqeyi daha da möhkəmlənib. Azərbaycanın
öz ordusunun gücü ilə işğal siyasətinə son qoyması Silahlı Qüvvələrimizin
dünyanın ən güclülərindən olduğunu bir daha təsdiqlədi. Bir sıra beynəlxalq
təşkilatların, o cümlədən Ermənistan –Azərbaycan, münaqişəsinin
nizamlanmasında vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk
qrupunun ikili standartlarına, qərəzli mövqeyinə və işğalçı ölkəyə sanksiyalar
tərbiq etməməsinə, üstəlik, ölkəmizə qarşı təhdid və təzyiqlərə baxmayaraq,
Azərbaycan Ordusu düşməni diz çökdürdü və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi.
Şanlı Qələbədən sonra ATƏT-in Minsk
qrupunun vasitəçilik misssiyasına ehtiyac
qalmadı. Artıq bu qurum tarixin arxivinə
atıldı. Postmüharibə dövründə Ermənistanla
Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması, iki ölkənin münasibətlərinin normallaşdırılması, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması,
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası
proseslərinə dəstək vermək üçün vasitəçilik
missiyasını üzərinə götürmüş Avropa İttifaqı
Şurasının bu istiqamətdə fəaliyyəti yüksək
qiymətləndirilir. Bu formatda Avropa İttifaqının təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə üç dəfə görüş
keçirilmişdir.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl
Mişel müsahibələrində də Avropa İttifaqının Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə
dəstək vermək əzmini ifadə edib. O, bundan
sonra da vasitəçilik səylərini davam etdirəcəyini
və bu formatda keçirilmiş görüşlərin əhəmiyyətli
olduğunu bildirib.
Bir neçə gün əvvəl Şarl Mişel Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Söhbət
zamanı Brüssel gündəliyinə aid məsələlər
müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin normallaşdırılması və sülh
müqaviləsinin imzalanması üçün Azərbaycan
tərəfindən beynəlxalq hüquqa əsaslanan 5
prinsipin təqdim olunduğunu qeyd edib və bu
prinsiplərin sülh müqaviləsinin hazırlanmasında
əsas rol oynadığını vurğulayıb.
Xatırladaq ki, Belçikanın paytaxtı
Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin təşəbbüsü ilə baş tutan növbəti üçtərəfli
görüş Cənubi Qafqazda sülh və əməkdaşlıq,
ölkələrarası etimad mühiti yaratmaq baxımından
çox əhəmiyyətli olmuşdu. Brüssel görüşündə
razılaşdırılan məsələlər Azərbaycanın
Ermənistana təqdim etdiyi 5 baza prinsipinə
əsasən hazırlanmışdı. Azərbaycanın təqdim

etdiyi həmin baza prinsipləri sivil dövlətlərarası
qonşuluq münasibətlərinin formalaşmasına
və əməkdaşlıq mühitinin genişlənməsinə
xidmət edir və BMT Nizamnaməsinə, həmçinin
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə
əsaslanır.
Bu baxımdan bir neçə gün əvvəl Prezident
İlham Əliyevlə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel arasındakı telefon danışığı mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu hadisə respublikamızın Cənubi Qafqazda söz sahibi olmasından
xəbər verir. Çunki Şarl Mişel Cənubi Qafqazda
sabitlik, sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasını
məhz dövlət başçımızla müzakirə edib, onunla
məsləhətləşib. Bu məsələlərin Avropa İttifaqı
üçün vacibliyini vurğulayan Ş.Mişel rəhbərlik
etdiyi təşkilatın bundan sonra da Ermənistan
və Azərbaycan arasında münasibətlərin
normallaşdırılması, sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası və
nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin açılması
istiqamətində səylərini davam etdirəcəyini
bildirib.

Mehman İSMAYILOV,
politoloq
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin
fəaliyyətə başlamasının iyirmi dördüncü ili tamam
olur. Ali konstitusiya ədalət mühakiməsi orqanı olaraq
Konstitusiya Məhkəməsinin təsis edilməsi ümummilli
lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin sədrlik etdiyi komissiya tərəfindən
hazırlanmış və 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş Konstitusiyanın milli
hüquq sistemimizə gətirdiyi mühüm yeniliklərdən biri
də ölkə tarixində ilk dəfə olaraq konstitusiya nəzarəti
institutunun yaradılması olmuşdur.
Əsas Qanunun “Keçid müddəaları” hissəsinin
11-ci bəndində Konstitusiya
Məhkəməsinin yaradılmalı olması
göstərilmişdi. Bu müddəaya
əsasən ilk dəfə 1997-ci il oktyabrın
21-də “Konstitusiya Məhkəməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edildi və
14 iyul 1998-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya
Məhkəməsi rəsmi fəaliyyətə başladı. Konstitusiya Məhkəməsinin
yaradılması dövlətin konstitusion
əsaslarının möhkəmlənməsinə,
Konstitusiyanın fəaliyyətdə olan
hüquqa çevrilməsinə ilkin zəmin
yaratdı.
Bu müddətdə ölkədə
həyata keçirilən islahatlar,
cəmiyyətin inkişafı Konstitusiyanın təkmilləşdirilməsini də
şərtləndirmiş, 2002, 2009 və
2016-cı illərdə keçirilmiş referendumlar, qəbul edilmiş bir sıra
konstitusiya qanunları vasitəsilə
Əsas Qanuna insan hüquqlarının
müdafiəsi və dövlət idarəçiliyinin
səmərəliliyinin artırılmasına
yönəlmiş mühüm dəyişikliklər və
əlavələr edilmişdir.
2002-ci ildə keçirilən
referendum ilə Konstitusiya Məhkəməsinin əsas
səlahiyyətlərini nəzərdə tutan Konstitusiyanın 130-cu
maddəsinə V, VI və VII hissələr
əlavə edilməklə Konstitusiya
Məhkəməsinə müraciət etmək
hüququ olan subyektlərin dairəsi
genişləndirilmişdir. Məhkəmələrin
insan hüquq və azadlıqlarının
həyata keçirilməsi məsələləri ilə
bağlı Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının və qanunlarının şərh edilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Məhkəməsinə
müraciət etmək səlahiyyətinin
qəbul edilməsi vahid hüquq
tətbiqetmə təcrübəsinin təmin
olunmasına və inkişafına mühüm
töhfə verən yenilik olmuşdur.
Eləcə də Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları
üzrə müvəkkili (ombudsman)
Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu
verərək insan hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik
və icra hakimiyyəti orqanlarının
normativ aktlarının, bələdiyyə və
məhkəmə aktlarının Əsas Qanuna
və iyerarxiyada daha üstün olan
qanunvericilik aktlarına uyğunluğu
məsələsinin həllini reallaşdırmaq
imkanı əldə etmişdir.
Həmçinin konstitusiya hüquqlarının qorunması üçün daha
geniş imkanların yaradılması
məqsədilə hər kəsin hüquq və
azadlıqlarını pozan qanunvericilik
və icra hakimiyyəti orqanlarının
normativ aktlarından, bələdiyyə və
məhkəmə aktlarından Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya
Məhkəməsinə şikayətlə müraciət
etmək hüququ müəyyən olunaraq
fərdi şikayət institutunun tətbiqinə
başlanılmışdır.
Referendumla Əsas Qanuna
edilmiş bu əlavə və dəyişikliklər
müvafiq məsələlərin xüsusi
qanunvericilik aktları ilə ətraflı
tənzimlənməsini zəruri etdi. Bu
səbəbdən 2003-cü il dekabrın
23-də “Konstitusiya Məhkəməsi
haqqında” Qanun qəbul edildi. Qa-

nunda Konstitusiya Məhkəməsinin
təyinatı və məqsədi, fəaliyyətinin
təşkili və əsasları, konstitusiya
icraatının qaydaları, habelə Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin
yüksək statusuna uyğun olaraq, onlara maddi və sosial
təminatların verilməsi təsbit edildi.
Beləliklə, ölkəmizdə ali konstitusiya ədalət mühakiməsi orqanının təsis, onun müstəqilliyinin,
hakimlərinin sosial təminatının və
müdafiəsinin təmin edilməsində
xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin xidmətləri danılmazdır.
Ölkəmiz üçün yeni olan bu
təsisatın fəaliyyəti, ilk növbədə,
qanunvericilik sisteminin Konstitusiyaya uyğunluğu üzərində
nəzarəti həyata keçirmək, hüquq
normalarını demokratik dəyərlər
işığında şərh etmək, habelə konstitusiya insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsini təmin etmək
yönümündə istiqamətlənmişdir.
Konstitusiya Məhkəməsi ali
konstitusiya ədalət mühakiməsini
həyata keçirməklə, fəaliyyətinin
məqsədini Əsas Qanunda öz
əksini tapmış təməl prinsiplərin
realizəsinin, o cümlədən qanunların aliliyinin, insan hüquqlarının və
azadlıqlarının müdafiəsinin təmin
olunması təşkil edir. Fəaliyyətə
başladığı gündən Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya
Məhkəməsi bu ali məqsədə
xidmət etmiş və üzərinə düşən
vəzifələrin öhdəsindən layiqincə
gəlməyə çalışmışdır.
Konstitusiya Məhkəməsinin
fəaliyyətinə nəzər yetirdikdə
hüquq normalarının məzmununun
açıqlanması və təhlil edilməsi,
ədalət mühakiməsinin
səmərəliliyinin artırılması,
cəmiyyətdə hüquq düşüncəsinin
inkişafı, konstitusiya hüquqlarının
real təmin edilməsi baxımından
xüsusilə vurğulanmağa və daha
geniş işıqlandırılmağa layiq bir
sıra qərarların qeyd edilməsini
zəruri sayırıq.
Əsas Qanunun normalarının
birbaşa tətbiq edilməsi baxımından böyük əhəmiyyətə malik
olan B.Qasımovun şikayəti üzrə
2019-cu il 9 dekabr, N.Əsədovanın
şikayəti üzrə 2021-ci il 12 aprel tarixli qərarlarını və s. misal
göstərmək olar.
Bu qərarlarda Konstitusiya
Məhkəməsinin Plenumu mülki
dövriyyə iştirakçılarının hüquqlarının, o cümlədən mülkiyyət
hüququnun pozulmasına gətirib
çıxaran etibarsız əqdlərlə bağlı
iddialara dair məhkəmə baxışlarının əsas istiqamətlərini və
qaydalarını müəyyən etməklə bu
sahədə çox əhəmiyyətli hüquqi mövqe formalaşdırmış oldu.
Qərarlarda qeyd olunmuşdur
ki, iradə ifadəsinin zədələnməsi
(aldatma, məcburetmə (zorakılıq
və ya hədələmə və s.) ilə bağlı
iddia tələbləri üzrə müqavilənin
etibarsızlığı faktı yalnız iradə
ifadəsinin özünün deyil, həm də
həmin iradənin formalaşmasına və
ifadə edilməsinə əsas olmuş şərait
və motiv, məsələn müqaviləyə
qədərki danışıqlar, tərəflər arasındakı münasibətlər və tərəflərin
sonrakı hərəkətləri nəzərə
alınmaqla müəyyənləşdirilə
bilər. O da vurğulanmışdır ki,

İnsan hüquq və azadlıqlarının zəmanətçisi
olan Konstitusiya Məhkəməsi öz fəaliyyətini
günün tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışır

məhkəmələr əqdin etibarsızlığı
ilə bağlı işlərə baxarkən, yalnız
yazılı və formal hallara qiymət
verməklə kifayətlənməməli,
ağlabatan mühakimə əsasında
tərəflərin iradə ifadəsinin həqiqi
məzmununu və hüquqi niyyətlərini
müəyyən etməlidirlər.
N.Əsədovanın şikayəti
üzrə qərarda Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
təcrübəsində ilk dəfə olaraq
qanunsuz sübut anlayışına da
aydınlıq gətirərək, məhkəmələrin
əksər hallarda qanunsuz sübut kimi qəbul etməkdən imtina
etdikləri telefon danışığı yazılarının və qeydlərinin, əslində, şəxsi
toxunulmazlıq hüququna müdaxilə
edilmədiyi təqdirdə qəbul edilməli
olduğunu müəyyənləşdirdi.
Bununla bağlı qeyd olunmuşdur
ki, qanunu pozmaqla əldə edilmiş sübut anlayışı mülki hüquq
subyektlərinin şəxsi toxunulmazlıq
hüququnun pozulması nəticəsində
əldə edilmiş sübut mənasını
daşıyır. İnsanın səs, görüntü və
s. kimi şəxsiyyəti ilə bağlı olan
dəyərlərinin onun iradəsi xaricində
istifadə olunmasının yolverilməzliyi
prinsipi insan şəxsiyyətinin toxunulmazlığını və ona olan hörməti
təmin etmək məqsədi daşıyır.
Odur ki, əqdin qarşı tərəfinin
bildirdiyi iradə ifadələrini əks
etdirən danışıqların şəxs
tərəfindən xəbərdarlıq edilmədən
yazılması və həmin münasibət
barəsində yaranan hüquqi
mübahisənin həllində istifadə
olunması öz-özlüyündə şəxsi
toxunulmazlıq hüququna qəsd
kimi qiymətləndirilə bilməz. Belə
ki, həmin danışıq və yazışmalar
əqdin tərəfləri üçün sirr deyildir
və mahiyyət etibarı ilə aralarındakı hüquqi münasibətlə bağlı
bir-birinə yazılı mətn halında
çatdırdıqları iradə ifadələrindən
və bildirişlərindən fərqlənmir.
Bu baxımdan birbaşa əlaqədar
tərəflər arasında olan danışıqların
mülki mübahisənin həlli zamanı
istifadə edilməsi Mülki Prosessual
Məcəllənin 76.3-cü maddəsi ilə
nəzərdə tutulmuş hallara (qanunu
pozmaqla əldə edilmiş sübutlardan istifadə olunmasına yol
verilmir) aid edilə bilməz.
Qeyd edilməlidir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin fərdi şikayətlər
üzrə qərarlarında konkret hüquqların həyata keçirilməsi ilə
bağlı əhəmiyyətli hüquqi mövqelər
formalaşdırılır və gələcəkdə həmin
qərarlarda əks olunmuş hüquqi
mövqelərə zidd qərarların qəbul
edilməsini yolverilməz edir.
Hüququn inkişafı və hüquq tətbiqetmə təcrübəsinin

istiqamətləndirilməsi baxımından
diqqətəlayiq qərarlardan biri də
Azərbaycan Respublikası Ali
Məhkəməsinin müraciəti əsasında
qəbul edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Mülki Məcəlləsinin
337, 339.6, 346.1 və 354-cü
maddələrinin əlaqəli şəkildə şərh
edilməsinə dair” 2021-ci il 2 aprel
tarixli qərardır. Qeyd olunmalıdır ki, hüquq normalarının şərh
edilməsi ilə bağlı Konstitusiya
Məhkəməsinin qərarlarında hüquqi tənzimləmənin məzmununa
və mahiyyətinə aydınlıq gətirilir,
dəqiqləşdirilir, şərh edilən normanın qanunvericilikdə yeri,
habelə ictimai münasibətlərin eyni
növünün müxtəlif aspektlərini
tənzimləyən digər normalar ilə
funksional və başqa əlaqələri
müəyyən edilir. Bununla da bir çox
hallarda müvafiq hüquq normasının tətbiqi ilə bağlı ikili yanaşmalara son qoyulur.
Adıçəkilən qərar da çox
geniş məzmunlu olmaqla burada, ilk növbədə, mülki hüquq
nəzəriyyəsinə, qanunvericiliyin
müvafiq normalarına, beynəlxalq
təcrübəyə istinadən əqdlərin
etibarsızlığı anlayışı müfəssəl
şəkildə təhlil edilmiş, etibarsız
əqdlərin təsnifatı aparılmışdır. Ən
ümdəsi isə qərarda əqdlər üzrə
iddialara baxılmasının ilkin qaydası və məhkəmə icraatının vəzifəsi
müəyyən edilməklə, uzun müddət
ərzində məhkəmələr tərəfindən
eyni məsələ ilə bağlı iki fərqli
məhkəmə aktlarının qəbuluna
və nəticədə yaranan qeyrimüəyyənliyə son qoyulmuşdur.
Vurğulanmışdır ki, müəyyən
bir əqd əsasında yarandığı
hesab edilən hüquqla bağlı iddia
tələbində məhkəmə icraatının
ilk vəzifəsi həmin əqdin etibarlı
olub-olmadığını təsbit etməkdir.
İddia tələbinin əsaslandığı əqdin
etibarsız olması, birbaşa həmin
əqd üzrə hüquqi nəticənin əmələ
gəlmədiyini, yəni müqavilə üzrə iddia olunan subyektiv hüququn yaranmadığını göstərir. Ona görə də,
hər hansı bir əqdə əsaslanaraq,
verilən iddianın düzgün hüquqi
həlli üçün, ilk növbədə, istinad
olunan həmin əqdin etibarlı olubolmaması müəyyən edilməlidir.
Konstitusiya Məhkəməsinin
son bir illik fəaliyyəti dövründə
diqqətəlayiq qərarlarından biri də
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin
müraciəti əsasında qəbul edilmiş
“Azərbaycan Respublikası Mülki
Məcəlləsinin 1099 və 1108-ci
maddələrinin əlaqəli şəkildə şərh
edilməsinə dair” 2022-ci il 18 aprel
tarixli qərardır. Müraciətdə mülki
hüquq pozuntusu üzrə zərərvuran
– nəqliyyat vasitəsini idarə edən

şəxs əmək münasibətlərində
olduğu təqdirdə Mülki Məcəllənin
1099-cu və ya 1108-ci maddəsinin
tətbiq edilməli olması ilə bağlı
məhkəmə təcrübəsində iki
fərqli mövqeyin olduğu və vahid məhkəmə təcrübəsinin
formalaşdırılması məqsədi
ilə həmin maddələrin əlaqəli
şəkildə şərh edilməsinin zəruriliyi
göstərilmişdir. Həmin qərarda
Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu tərəfindən mülki hüquq
nəzəriyyəsində təqsirsiz mülki
hüquqi məsuliyyətə aid edilən
işəgötürənin öz işçisinin törətmiş
olduğu mülki hüquq pozuntusuna görə daşıdığı məsuliyyətin və
yüksək təhlükə mənbəyi sahibinin məsuliyyətinin müəyyən
edilmə səbəbləri və əsasları,
tənzimlənmə xüsusiyyətləri ətraflı
şəkildə təhlil edilmiş, müvafiq
normaların tətbiqi ilə bağlı hüquqi
mövqe ifadə edilmişdir ki, bununla
da hüquq tətbiqetmə təcrübəsində
mövcud olan qeyri-müəyyənliyin
aradan qaldırılmasına əhəmiyyətli
töhfə verilmişdir.
Qərarda göstərilmişdir ki,
təqsirsiz məsuliyyət halında
şəxs təqsirli olaraq törətmiş
olduğu əmələ görə deyil, yaranmış olan zərərli nəticələrə görə
müəyyən şərtlər daxilində mülki
hüquqi məsuliyyətli hesab edilir.
Belə məsuliyyət növlərindən biri
işəgötürənin öz işçisinin törətmiş
olduğu mülki hüquq pozuntusuna görə daşıdığı mülki hüquq
məsuliyyətidir.
İşəgötürənin məsuliyyətinin
əsasını tapşırıq, əmr və göstərişlərinin icrası ilə bağlı görülən işin
lazımi qaydada təşkil edilməməsi,
tələb olunan diqqət və qayğının göstərilməməsi təşkil edir.
Görüləcək işi zehni və fiziki
qabiliyyətlərinə uyğun peşəkar
şəxslərə (işçilərə) həvalə etmək,
zəruri təlimat və tapşırıqlar
vermək və icrasına nəzarət etmək
obyektiv olaraq işəgötürənin
vəzifəsidir. Məhz bu obyektiv
vəzifənin lazımınca yerinə yetirilmiş olmaması baxımından,
habelə iqtisadi vəziyyətinin işçi
ilə müqayisədə daha üstün
olması və zərər görmüş üçüncü
şəxsin mənafeyinin müdafiəsinin
mümkün qədər tez vaxtda təmin
edilməsi düşüncəsindən çıxış
edərək qanunverici işəgötürənin
işçisinin vurduğu zərərə görə
məsuliyyətə cəlb olunmasını
zəruri hesab etmişdir. Məqsəd
işəgötürəni onun nəzarəti altında
görülən işlərin yerinə yetirilməsi ilə
əlaqədar yarana biləcək zərərləri,
arzuolunmaz nəticələri önləyici
(preventiv) tədbirləri görməyə
məcbur etməklə üçüncü şəxsləri,

bütövlükdə cəmiyyəti qorumaqdır.
Qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş digər təqsirsiz məsuliyyət
növlərindən biri Mülki Məcəllənin
1108-ci maddəsinə uyğun olaraq yüksək təhlükə mənbəyinin
fəaliyyəti nəticəsində vurulmuş
zərərə görə yüksək təhlükə
mənbəyi sahibinin məsuliyyətidir.
Yüksək təhlükə mənbəyinin
sahibinin üçüncü şəxslərə dəymiş
zərəri qarşılamaq öhdəliyi hüquq nəzəriyyəsində “təhlükə
məsuliyyəti” adlandırılır. “Təhlükə
məsuliyyəti” anlayışı cəmiyyətdə
elm və texnikanın, sənayenin
inkişafı nəticəsində insanların
qanunla qorunan mənafelərinin
pozulması riskinin də artması ilə
əlaqədar formalaşmışdır. Obyektiv, fiziki xüsusiyyətlərindən
irəli gələrək ətrafdakılara zərər
yetirmək təhlükəsi, ehtimalı yüksək olan əşya, habelə
fəaliyyət növü sahibləri təqsirsiz
olsalar belə, bu fəaliyyətdən,
əşyanın istifadəsindən irəli gələn
zərərlərə görə məsuliyyət daşıyırlar. Qanunverici ətrafdakılar
üçün təhlükəli olan əşyanın
sahibinin və ya fəaliyyət növü ilə
məşğul olan şəxsin bu təhlükədən
məlumatlı olmasına baxmayaraq, riski öz üzərinə götürərək,
əşyadan istifadə etməsi və ya
fəaliyyət növü ilə məşğul olması səbəbindən üçüncü şəxslərə
dəymiş zərəri qarşılamaq
öhdəliyinin də onun üzərinə qoyulmasını məqsədəmüvafiq hesab
etmişdir. Yüksək təhlükə mənbəyi
sahibinin məsuliyyətinin əsasını
təqsir deyil, sahiblik etdiyi əşyanın
və ya fəaliyyətin təhlükəliliyi təşkil
edir.
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun həmin qərarında delikt
öhdəliyinin qeyd edilən növləri ilə
bağlı sərgilədiyi hüquqi təhlilin müvafiq normaların mahiyyətinin dərk
edilməsi və düzgün tətbiqi baxımından nəinki hüquqtətbiqedənlər,
həm də bütövlükdə hüquq
ictimaiyyəti, gənc hüquqşünaslar
və tələbələr üçün çox əhəmiyyətli
olduğu qənaətindəyik.
Konstitusiya Məhkəməsi bəzən
qəbul etdiyi qərarlarda hüququn
təməl prinsiplərinə, Konstitusiyanın aliliyinə əsaslanaraq, müvafiq
qanunvericiliyə dəyişikliklərin
həyata keçirilməsinə dair təklif
və tövsiyələr də verir. Məsələn,
Balakən Rayon Məhkəməsinin
iddia müddətinin keçməsi ilə
əlaqədar ipotekaya xitam verilibverilməməsi məsələsi ilə bağlı
müraciəti üzrə “Azərbaycan
Respublikası Mülki Məcəlləsinin
375.2-ci və “İpoteka haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 48.1.2-ci maddələrinin
əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə
dair” 2022-ci il 11 fevral tarixli qərarında Konstitusiya
Məhkəməsinin Plenumu mövcud
qanunvericilikdən çıxış edərək
belə qənaətə gəlmişdir ki, əsas
tələb üzrə iddia müddəti keçdiyi
halda əlavə tələb olaraq ipotekaya
məcburi tutma yönəldilə bilməsə
də, ipotekaya xitam verilmir və
ipoteka predmetinin yüklülüyü
davam edir.

Qərarda o da göstərilir ki,
müraciətdə qaldırılan məsələ ilə
bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu bir sıra ölkələrin
təcrübəsini araşdıraraq müəyyən
etmişdir ki, bəzi ölkələrin
qanunvericiliyində ipoteka üzrə
tələbə iddia müddətinin şamil
edilmədiyini nəzərdə tutan xüsusi norma nəzərdə tutulmuşdur
(Türkiyə Respublikası, İsveçrə
Konfederasiyası və s.). Odur ki,
mülki dövriyyənin davamlılığının,
qanunvericiliyin müəyyənliyinin
təmin edilməsi və əşya hüququna
malik olan subyektlərin hüquqlarının təminatı məqsədi ilə gələcəkdə
belə tənzimetmənin ölkəmizdə
də qanunverici tərəfindən tətbiqi
nəzərə alına bilər.
Qeyd edilməlidir ki, ölkədə
gedən ictimai proseslər, sosialiqtisadi dəyişikliklər, o cümlədən
elm və texnikanın inkişafı davamlı olaraq məhkəmə-hüquq
sistemində də dövrün tələbinə uyğun dəyişikliklərin edilməsini zəruri
edir. Hüquq sisteminin fəaliyyətinin
müasir və mütərəqqi prinsiplər
əsasında təkmilləşdirilməsindən
bəhs edərkən 2019-cu il aprelin
3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən imzalanmış
“Məhkəmə-hüquq sistemində
islahatların dərinləşdirilməsi
haqqında” fərmanı qeyd etmək
lazımdır. Həmin fərman ədliyyə
və məhkəmə sisteminin gələcək
inkişafının əsas istiqamətlərini
müəyyən etməklə məhkəmələrin
işinin müasir tələblərə uyğun
qurulması, onların fəaliyyətində
şəffaflıq və açıqlıq prinsiplərinin
rəhbər tutulması, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, hakim və
məhkəmə aparatı işçilərinin sosial
müdafiəsinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində mühüm müddəa və
göstərişləri əks etdirir.
Dövlət başçısının rəhbərliyi
ilə ədalət mühakiməsinin
səmərəliliyinin artırılması üzrə
aparılan islahatlar nəticəsində
ölkənin məhkəmə sistemi daha da
təkmilləşib, yeni məhkəmələr təsis
olunub, məhkəmə-hüquq sisteminin cəmiyyət üçün daha əlçatan
olmasına dair mühüm addımlar
atılıb.
Əminik ki, möhtərəm
Prezidentimiz, müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında şanlı ordumuzun
rəşadəti nəticəsində ölkəmizin
ərazi bütövlüyü təmin olunmuş,
Azərbaycan Respublikasının yeni
tarixi dönəmində hüquqi, demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğu sahəsində uğurlar
bundan sonra da davam edəcək
və insan hüquq və azadlıqlarının
zəmanətçisi olaraq Konstitusiya
Məhkəməsi bu uğurlara öz layiqli
töhfəsini verəcəkdir.

Rəna ABBASOVA,
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsi
Aparatı Konstitusiya hüququ
şöbəsi müdirinin müavini,
dövlət qulluğunun baş
müşaviri

Azərbaycan dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqinə öz töhfəsini verir
Prezident İlham Əliyevin bugünlərdə Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin “Dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviqində
milli parlamentlərin rolunun gücləndirilməsi” mövzusuna həsr olunan
Bakı konfransındakı çıxışı beynəlxalq aləmdə də maraqla izlənilib.
Azərbaycan parlamentinin səkkiz il ərzində sabiq bir üzvü kimi parlament diplomatiyasının və parlamentlərarası münasibətlərin necə
önəm daşıdığı bir daha diqqətə çatdırılıb. Dövlət başçımız qeyd edib
ki, parlament diplomatiyası, son vaxtlar onun artan rolu, xarici siyasət
və beynəlxalq münasibətlər məsələlərinə cəlb olunması ilə inkişaf
etdirilməsi, diplomatiyanın mühüm perspektivli və alternativ forması
kimi aktuallıq kəsb etməsi ilə bağlıdır.
İkinci Dünya müharbəsinin bitməsinin
ardından hərbi-siyasi bloklaşmaların acı fəsadları fonunda sülhün və
təhlükəsizliyin əhəmiyyətini daha
dərindən dərk edən dünya dövlətləri
hərbi bloklara qoşulmama ideyası
ətrafında birləşməyə meyil etdilər.
Təməlində sülh, multilateralizm və qlobal
həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi dayanan Qoşulmama Hərəkatının prinsipləri
ilə Azərbaycanın xarici siyasətində
prinsipial dəyərlərin eyniliyi BMT-dən
sonra dünya dövlətlərinin toplandığı ikinci mötəbər qurumla münasibətlərimizin

daha da dərinləşdirilməsində əsas fundamental amil oldu.
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatı
ilə münasibətlərini milli təhlükəsizlik
maraqları kontekstində qurub. Çünki
enerji siyasətimiz kimi xarici siyasətimiz
də çoxvektorludur. Heç şübhəsiz ki, bu
siyasət də Azərbaycana müxtəlif güc
mərkəzləri arasında özünün milli maraqlarından çıxış edərək manevrlər etmək
imkanı yaradır. Azərbaycanın nümunəvi
sədrliyi ilə irəli sürdüyü təşəbbüslər
müxtəlif tarixi, siyasi və mədəni inkişaf yoluna malik 120 ölkəni özündə

birləşdirən Qoşulmama Hərəkatına
nüfuz qazandırır. Məhz bu effektiv
rəhbərliyə görə, 120 ölkənin yekdil
qərarı ilə Azərbaycanın sədrlik müddəti
2023-cü ilin axırına kimi uzadıldı. Bu
faktın özü dünya siyasi arenasında
Azərbaycanın çəkisinə, onun liderinin
şəxsi nüfuzuna verilən yüksək dəyərin
əyani təzahürüdür.
Böyük ədalətsizliklərlə üzləşsək
də, millətimiz etnik təmizləməyə,
torpaqlarımız barbarlıq və vandalizmə
məruz qalsa da, dövlət başçımızın

çıxışında Azərbaycanın, sadəcə, regional məsələlərə deyil, həm də qlobal
məsələlərə həssas yanaşdığı, onlarla
bağlı öz mövqeyini nümayiş etdirdiyi
diqqətə çatdırıldı. Bu baxımdan dünyaya
verdiyimiz mesajlar sülh, təhlükəsizlik
və ədalətin təntənəsi üçün bütün
vasitələrdən istifadə edən dövlət olmağımız haqqında beynəlxalq ictimaiyyətdə
rəy yaratdı. Peyvənd millətçiliyinə qarşı
mübarizəmiz, düşünürəm ki, dünya
dövlətlərinin nümunə götürməli olduğu
məsələdir. Ölkələrə dəstək, tibbi və
humanitar yardımla bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycanın
yaratdığı məlumat bazasından istifadə
etməyə başlaması dövlətimizin bu
məsələlərdə sistemli, koordinasiyalı, effektiv və nəticə etibarilə bütün bəşəriyyət
üçün faydalı siyasət yürütməsindən
xəbər verir.
Bir tərəfdə imici yüksək olan, sülhü
təşviq edən Azərbaycan, digər tərəfdə
isə işğalçı siyasət yürüdən Ermənistanın
imici də Qoşulmama Hərəkatına üzv
dövlətlərə yaxşı məlumdur. Məhz buna
görə də BMT Təhlükəsizlik Şurası
səviyyəsində Azərbaycanın əleyhinə
olan qətnamənin qəbul olunmasına

Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
olan, Qoşulmama Hərəkatında təmsil
olunan dövlətlərin anti-Azərbaycan
mahiyyətli bəyanatı bloklaması,
ölkəmizin QH ilə bu qədər sıx təmasının
təməlində uzaqgörən siyasətin icra
edildiyindən xəbər verir.
Dövlət başçımız haqlı olaraq
Ermənistanın beynəlxalq hüququ heçə
sayması, ona qarşı sanksiyaların olmamasını beynəlxalq riyakarlıq adlandırdı.
Məhz bu amil Ermənistanın qanunsuz
əməllərinə rəvac verir, işğalçını daha da
həyasızlaşdırırdı. Bu reallığın tərkibində
isə nə “status” var, nə də ATƏT-in Minsk
qrupu. Bunu Ermənistan da, ona havadarlıq edən, gerçəkliyi görməyə süni
maneələr yaradan qüvvələr də aydın
dərk etməlidir.
Dünyada baş verən hazırkı hadisələr
fonunda dövlət başçımız hər zaman
dünya dövlətləri arasında həmrəyliyin
gücləndirilməsi məsələsinə diqqət çəkir.
2011-ci ildə Qoşulmama Hərəkatına üzv
olduqdan bəri Azərbaycan dövlətlər arasında həmrəylik, qarşılıqlı dəstəyə önəm
verən, eyni zamanda, ərazi bütövlüyü,
suverenlik, müstəqillik, bir-birinin daxili
məsələlərinə müdaxilə etməmək kimi

Bandunq prinsiplərini hər zaman yeganə
əsas kimi qəbul edir. Azərbaycan
Prezidenti bütün beynəlxalq platformalarda dünya dövlətlərini beynəlxalq hüququn aliliyinin əsas götürülməli olduğuna, qlobal qütbləşmənin, müharibələrin,
münaqişələrin olduğu bir vaxtda həm
də ərazi, enerji, humanitar böhranlarla
əlaqədar olaraq həmrəylik və vahid mövqenin birləşdirilməli olduğuna hər zaman
böyük diqqət ayırır.
Qısa zaman çərçivəsində dövlət
başçımızın dünya siyasi arenasına
yaxından bələd olması və şəxsi nüfuzu
sayəsində dövlətimizin böyük etimad
və hörmət qazandığı qədər hərəkatın
da dünyada nüfuzunun artmasında
Azərbaycan əhəmiyyətli rol oynadı.
Sədrlik müddətinin daha bir il uzadılması isə məhz Azərbaycanın fəaliyyətinin
ən yüksək formada dəyərləndirilməsi
oldu. Qalib ölkə olmaq, sonra isə
təşəbbüskarlığı əldə saxlamaq asan
məsələ deyil. Azərbaycan isə atdığı hər
addımda bunu uğurla icra edir.

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
politoloq
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Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası
nüfuzlu beynəlxaq quruma üzv seçilib
Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası qeyri-dövlət,
müstəqil, özünü idarəedən və bütün vəkillərin daxil olduğu
təşkilatdır. Qurum Azərbaycan SSR-in 13 noyabr 1980-ci il
tarixli qanunu ilə təsdiq edilən “Azərbaycan SSR vəkilliyi haqqında Əsasnamə” ilə fəaliyyət göstərən Vəkillər Kollegiyasının
hüquqi varisidir. Kollegiyanın əsas vəzifəsi hər bir şəxsin hüquq və azadlıqlarının, qanunla qorunan mənafelərinin müdafiə
edilməsindən, onlara peşəkar, yüksək keyfiyyətli, vicdanlı hüquqi yardım göstərilməsini həyata keçirməkdən, vəkillik peşəsinin
nüfuzunu yüksəltməkdən ibarətdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
1999-cu il dekabrın 28-də imzaladığı
“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında”
Qanunla bu təşkilat tam müstəqil
şəkildə, hakimiyyətin heç bir qolundan
asılı olmayan bir institut kimi formalaşıb
və təşəkkül edib. Hazırda fəaliyyət
göstərən Azərbaycan Respublikasının
Vəkillər Kollegiyası isə 2004-cü il
noyabr ayının 3-də təsis olunub.
Onu da xatırladım ki, Azərbaycan
Prezidentinin “Azərbaycan
Respublikasında vəkilliyin inkişafı ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 21
fevral 2018-ci il tarixli sərəncamında
Vəkillər Kollegiyasının binalarla təmin
olunması, dövlət hesabına göstərilən
hüquqi yardıma görə müəyyənləşdirilən
məbləğin 3 dəfə artırılması və bu
sahənin inkişafı ilə bağlı digər məsələlər
öz əksini tapıb.
Son illər ərzində Azərbaycan
Vəkillər Kollegiyasının həyata
keçirdiyi uğurlu fəaliyyət həm vəkillik
institutunun dövlətdaxili ədalət
mühakiməsi müstəvisində öz yerinin
möhkəmlənməsinə, cəmiyyət tərəfindən
müstəqil və insan hüquqlarının
təminatçısı kimi dəyərləndirilməsinə,
həm də beynəlxalq ikitərəfli və çoxtərəfli
əməkdaşlığının genişlənməsinə müsbət
təsir göstərib. Təsisatın səmərəli işinə
vəkillərin (hüquqşünasların) aparıcı
beynəlxalq birlikləri tərəfindən müsbət
yanaşılıb və dəyərləndirilib.
Hazırda Azərbaycan Vəkillər
Kollegiyasının Avropada fəaliyyət
göstərən ixtisaslaşmış qurumlarla şaxəli
beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin
dərinləşməsində müsbət dinamika
nəzərə çarpır. Bu il may ayının
16-da adı çəkilən qurumun İrlandiyanın
paytaxtı Dublin şəhərində keçirilən
Avropa Vəkillər Kollegiyaları və Hüquq
Cəmiyyətləri Şurasının (CCBE) plenar
iclasında Azərbaycan Respublikasının
Vəkillər Kollegiyasının həmin təşkilata
üzvlüyə qəbul edilməsi də bunun bariz
ifadəsidir. Azərbaycan Vəkilliyinin
beynəlxalq müstəvidə fəaliyyət
göstərən CCBE tərəfindən tanınması
həm də aparılan islahatların daha
da dərinləşməsini və kollegiyanın
nüfuzunun artmasını şərtləndirir.
Qeyd edim ki, CCBE Avropa
Şurası və Avropa İttifaqına üzv olan
bütün ölkələrin vəkillər kollegiyalarını
birləşdirən ən nüfuzlu təşkilatdır.
Dörd illik məhsuldar fəaliyyətin
nəticəsi olaraq, Vəkillər Kollegiyası
bu təşkilat tərəfindən müstəqil peşə
birliyi olaraq rəsmən tanınaraq,
gərgin müzakirələrdən sonra böyük

səs çoxluğu ilə nüfuzlu quruma üzv
seçilərək hazırda fəaliyyətini uğurla
davam etdirir.
Yeri gəlmişkən, sözügedən təşkilat
Avropa Şurası və Avropa İttifaqına üzv
olan 46 ölkənin vəkillər kollegiyalarını
birləşdirir. Azərbaycan Vəkillər
Kollegiyasının CCBE-yə qəbul edilməsi
beynəlxalq əlaqələrin qurulmasında
mühüm önəm daşıyır.
Bir milyondan artıq hüquqşünası
birləşdirən CCBE Avropa və digər
beynəlxalq qurumlar qarşısında ümumi
maraqlar naminə Avropa vəkilləri
və hüquq cəmiyyətlərini təmsil edir,
həmçinin müntəzəm olaraq öz üzvləri
ilə Avropa institutları, beynəlxalq
təşkilatlar, eyni zamanda, dünyanın

aliliyi, habelə bütün vəkillərin təqib və
maneə olmadan öz peşələrini sərbəst
şəkildə reallaşdırmaq imkanı əsas
yer tutur. Buna görə də Azərbaycan
Respublikası Vəkillər Kollegiyasının
CCBE-yə üzv qəbul edilməsi bu şəraitin
artıq respublikamızda mövcudluğunu
göstərir və bundan sonra üzvlük
statusunun yüksəlməsinə öz töhfəsini
verəcəyinə əsas yaradır.
CCBE-yə üzvlük Azərbaycan
Vəkillər Kollegiyasının gələcək
inkişafını gerçəkləşdirməklə yanaşı,
həmin təsisatın müzakirə masalarında
yaxından iştirak etməsini, faydalı birgə
layihələrin həyata keçirilməsini, insan
hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş
beynəlxalq müdafiə mexanizmlərinə

digər hüquqi təşkilatları arasında fəal
əlaqə rolunu oynayır.
Peşənin tənzimlənməsi, qanunun
aliliyi, insan hüquqlarının və demokratik
dəyərlərin müdafiəsi CCBE-nin ən
mühüm missiyalarıdır. Xüsusi narahatlıq
doğuran sahələrə ədalət mühakiməsinə
çıxış hüququ, ədalət mühakiməsi
proseslərinin rəqəmsallaşdırılması,
qanunun aliliyinin inkişafı, peşənin
əsas dəyərlərinin təbliği və müdafiəsi
vasitəsilə müştərinin müdafiəsi daxildir.
CCBE, həmçinin müasir ünsiyyət
vasitələrindən istifadə etməklə Avropa
vətəndaşlarının ədalət mühakiməsinə
çıxışını yaxşılaşdırmaq üçün çatımlılığı
artırmaq və kömək etmək məqsədi
daşıyır.
Göründüyü kimi, ayrı-ayrı
ölkələrdə fəaliyyət göstərən vəkillər
kollegiyalarının CCBE üzvlüyünə qəbul
edilməsi meyarları sırasında vəkillik
peşəsinin və məhkəmə sisteminin
müstəqilliyi, vəkil-müştəri məxfiliyi,
ədalət mühakiməsinə çıxış, qanunun

çatımlılığın reallaşdırılmasını,
vəkillik peşəsinin dəyərlərinin
qorunmasını və nəticə etibarı ilə insan
hüquqlarının müdafiəsini daha da
möhkəmləndirəcəkdir.
Bu təşkilata üzvlük Azərbaycan
vəkillərinin avropalı vəkillər və
hüquq cəmiyyətləri ilə əməkdaşlıq
imkanlarının genişləndirilməsi, onların
peşə hazırlığının artırılması, avropalı
həmkarları ilə təcrübə mübadiləsinin
aparılması imkanlarının artmasına da
əlverişli şərait yaradacaq.
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası
ölkəmizdə vəkillik institutunun
inkişafında mühüm rol oynamaqla
bərabər, həm də artıq beynəlxalq
arenada tanınır. Belə ki, 2019-cu
ildə bu təşkilatla Birləşmiş Krallığın
vəkillər birliyi olan Hüquq Cəmiyyəti
arasında əldə olunan razılığa əsasən,
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının hər
bir üzvünün Böyük Britaniyada vəkilliyə
qəbul üzrə müvafiq imtahan verməklə
İngiltərə və Uels ərazisində vəkillik

Dejavü xəstəlik deyil
Bəzən olur ki, gündəlik həyatımızda qarşılaşdığımız hadisələri təkrar yaşayırmışıq kimi hiss edirik.
Bu, bizə müəmmalı, bir o qədər də mistik görünür.
Lakin bu hissin adı dejavüdür.
Dejavü
yaşayarkən hansısa
hadisəni əvvəllər
görmüşük və ya
başımıza gəlibmiş
kimi düşünürük.
Mütəxəssislərin
fikrinə görə, insanların üçdə ikisi
həyatlarında ən azı
bir dəfə dejavü hissi
yaşayır. Fransızca
deja (daha əvvəldən)
voir (görmək) mənasını verir. Bu, bir hadisəni yaşamaq və ya
görmək hissi bəxş edir.
Bəri başdan deyək ki, dejavü xəstəlik deyil. Araşdırmalara görə, dejavü beynin fəaliyyətindəki kiçik bir anomaliyadan
qaynaqlanır. Bu vəziyyət mütəmadi olaraq davam edərsə,
təkrarlanarsa, hansısa xəstəliyin əlaməti kimi özünü büruzə
verə bilər. Bu hissin tez-tez təkrarlanmasına daha çox
şizofreniya və depressiyadan əziyyət çəkən insanlarda rast
gəlinir. Əgər sözügedən hal davamlı olarsa, mütləq həkimə
müraciət etmək lazımdır. Hər bir hadisənin və ya hissin
səbəbi olduğu kimi dejavünün də başvermə səbəbləri var. İlk
dəfə 1876-cı ildə fransız fizik Emile Boirac tərəfindən istifadə
olunan “dejavü” anlayışı elmi ədəbiyyatda 1928-ci ildə
Edward Bradford Tichenerin “Bir psixologiya kitabı” əsərində
qeyd olunub. Tichenerin fikrincə, beyin təcrübə ilə bağlı qəti
bir qavrayış yaratmadan əvvəl qismən qavrayış yaradır ki,
bu da dejavü hissinin yaranmasına səbəb olur. Göründüyü
kimi, dejavü bu və ya digər səbəblərdən qaynaqlanır. Onun
alzheimer xəstəliyində effektiv olduğu bildirilir, lakin, bu elmi
təsdiqini tapmayıb.

Şahxanım ƏLİZADƏ,
“Xalq qəzeti”

fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanı əldə
etməsi bunun əyani nümunəsidir.
Onu da qeyd edim ki, respublika
Vəkillər Kollegiyasının CCBE-yə
üzvlüyünə aparan uğulu yol
Azərbaycanda həyata keçirilən ardıcıl
hüquqi islahatlar, vəkillik institutunun
təkmilləşdirilməsi istiqamətində dövlət
səviyyəsində atılan ciddi addımlar və
mütərəqqi təcrübəyə söykənən səmərəli
fəaliyyətlə müşayiət olunur.
Kollegiyanın belə bir nüfuzlu
beynəlxalq quruma üzvlüyə qəbul
olunmsı, eyni zamanda, böyük
diplomatik uğurdur. Bu nailiyyətin əldə
edilməsində 2017-ci ilin dekabr ayından
Vəkillər Kollegiyasının sədri seçilən
Anar Bağırovun yüksək idarəçiliyi ilə
reallaşdırılan mütərəqqi islahatların da
önəmli rolu danılmazdır.
Yeri gəlmişkən, son illərdə Vəkillər
Kollegiyasının tərkibinin genişlənməsi,
vəkillərin sayının artırılması diqqət
mərkəzində saxlanılıb. Bununla bağlı
diqqəti bir fakta yönəltmək istərdim.
Belə ki, 2005-2017-ci illər ərzində
vəkilliyə qəbulla bağlı keçirilən 5 yazılı
test imtahanı nəticəsində 575 namizəd
uğur qazanaraq Kollegiya üzvlüyünə
qəbul olunub. Qeyd edim ki, 2017-ci il
üçün vəkillərin ümumi sayı 931 nəfər
təşkil edib. 2018-2022-ci illər arasında
isə keçirilən 9 yazılı test imtahanlarının
nəticəsində 1303 nəfər ixtisas
imtahanlarını uğurla başa vuraraq
icbari təlimə cəlb olunub. Bununla da
Azərbaycanda vəkillərin ümumi sayı
2237 nəfərə çatıb.
Xatırladım ki, artıq üzv ölkələrin
iştirakı və Bolqarıstan Ali Vəkillər
Kollegiyası Şurasının (BAVKŞ)
evsahibliyi ilə ötən ayın 22-24-də
CCBE komitələrinin iclasları keçirilib.
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası isə
sədr Anar Bağırov, Rəyasət Heyəti üzvü
Elçin Usub və aparat rəhbəri Bayram
Orucov tərəfindən təmsil olunub.
Prezident İlham Əliyevin vəkillik
təsisatına verdiyi önəm, göstərdiyi
diqqət və qayğının nəticəsi olaraq,
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası öz
işini müasir beynəlxalq standartlar
səviyyəsində qurması üçün bütün
imkan və bacarıqlarını səfərbər edərək
səmərəli fəaliyyət göstərir.
Ümumiyyətlə, son illərdə məhsuldar
və əzmkar iş zəminində bu təşkilatda
aparılan islahatlar nəticəsində
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının
nüfuzlu beynəlxaq qurum olan
CCBE-yə üzvlük statusu respublikamızda vəkil təsisatının zamanın tələblərinə
uyğun qurulmasının, ölkəmizdə insan
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin,
bu sahədə gerçəkləşdirilən mütərəqqi
islahatların dünya birliyi tərəfindən
tanınması və təqdir edilməsinin məntiqi
nəticəsidir. Bir sözlə, Azərbaycan
Vəkillər Kollegiyasının Avropa Vəkillər
Kollegiyaları və Hüquq Cəmiyyətləri
Şurasına üzv seçilməsi, bütövlükdə,
Azərbaycan vəkillərinin parlaq
uğurudur.

Rəna MƏMMƏDOVA,
Bakı şəhəri 2 saylı Vəkil
Bürosunun müdiri

Nəqliyyat vasitəsində gizlədilən külli
miqdarda dərman vasitələri aşkarlanıb
Külli miqdarda dərman vasitələrinin
qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə
gətirilməsinin qarşısı alınıb.
Qaçaqmalçılıq faktı Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat Təhqiqat İdarəsinin
Əməliyyat şöbəsinə dərman preparatlarının
nəqliyyat vasitəsinin yük yerində gizlədilərək
gətiriləcəyinə dair daxil olan məlumat
əsasında aşkar edilib. Həyata keçirilən təcili və
təxirəsalınmaz əməliyyat tədbirləri nəticəsində
qaçaqmalçılıq predmetlərinin “Mercedes Benz
Actros” markalı yük nəqliyyat vasitəsində

gətiriləcəyi müəyyənlləşdirilib və nəqliyyat
vasitəsi nəzarətə götürülüb.
Nəqliyyat vasitəsi “Qırmızı Körpü” gömrük
postuna daxil olarkən Azərbaycan Respublikası
vətəndaşı olan sürücü şifahi sorğu-sual edilib.
O idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük
nəzarətindən gizlədilən, gömrük orqanına
mütləq bəyan edilməli hər hansı predmetin
olmadığını bildirib.
Lakin stasionar rentgen qurğusu vasitəsilə
aparılan gömrük yoxlaması zamanı nəqliyyat

Yeni kitablar
Əməkdar jurnalist, Yevlaxda çıxan “Kür” qəzetinin baş redaktoru Əminə
Yusifqızının Vətən müharibəsi cəbhələrində igidliklə döyüşərək həlak olmuş
65 yevlaxlı şəhidin nəsillərə örnək olan hünərindən bəhs edən “Biz Vətən
üçün doğulduq” toplusunun Mədəniyyət Nazirliyi və Mətbuat Şurasının birgə
təşkilatçılığı ilə M.F.Axundov adına Respublika Milli Kitabxanasında keçirilən
təqdimatı şəhidlik mövzusuna cəmiyyətin həssas münasibəti, onların ölməz
xatirəsinə xalqımızın dərin ehtiramı ilə əlamətdar oldu.

Yevlax şəhidlərinin
hünər salnaməsi

Mərasimin əvvəlində Vətən müharibəsi
şəhidlərinin xatirəsi dərin ehtiramla yad edildi.
Sonra Milli Kitabxananın direktoru, professor
Kərim Tahirov bildirdi ki, təcrübəli media rəhbəri
və istedadlı publisist Əminə Yusifqızı II Qarabağ
müharibəsinin yevlaxlı şəhidləri barədə çap
etdirdi, əsasən, xronikal səciyyə daşıyan birinci
topludan fərqli olaraq, bu gün paytaxt və Yevlax
rayon ziyalılarının iştirakı ilə təqdimatı keçirilən
“Biz Vətən üçün doğulduq” adlı ikinci kitabında
şəhidlik mövzusuna ümumdövlət baxışını bədiipublisistik səpkidə qələmə almış, əbədiyyətə
qovuşmuş həmyerlilərinin hünər salnaməsini
yaratmışdır.
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri
Əflatun Amaşov isə söylədi ki, respublikanın ən
təşəbbüskar və böyük tirajlı bölgə qəzetlərindən
birinin rəhbəri olan Əminə Yusifqızı Yevlax
rayonunun uğurlarını respublika miqyasında da
daim geniş yayır. Onun Yevlax şəhidlərindən
bəhs edən yeni kitabı bu mövzuda yazılmış
orijinal və mükəmməl bir nəşr olduğuna görə
toplunu Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə paytaxtda təqdim etməyi qərara aldıq.
Kitabın ərsəyə gəlməsində keçmiş
tələbəsinə öz məsləhətləri ilə yardımçı olmuş
Bakı Dövlət Universiteti jurnalistika fakültəsinin
kafedra müdiri, professor Cahangir Məmmədli
və Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə doktoru
Məhəbbət Mehdiyeva çıxışlarında qeyd etdilər
ki, müəllif şəhidlik kimi qəlbağrıdan bir mövzuda
65 yevlaxlı igidin bədii-sənədli obrazını yaratmış, ümumiyyətlə, əbədiyyətə qovuşmanın bu
uca məqamının mahiyyətini açıb göstərməyə
yüksək səviyyədə nail olmuşdur.
BDU-nun professoru Adilə Abbasova, bu ali
məktəbin dosenti Əsmər Əliyeva, YAP Yevlax
rayon təşkilatının sədri Rafiq Əliyev, Yevlax
Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Xaliq
Əliyev, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədr
müavini Rəşad Məcid, Azərbaycan Turizm
və Menecment Universitetinin rektoru İlham
Mədətov, Amerikada yaşayan həmyerlimiz,
fəlsəfə doktoru Etibar Dəmirov, “Şərq” qəzetinin
baş redaktoru Akif Aşırlı, Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universitetinin professoru, şair Zahid
Xəlil və digər çıxış edənlər şəhidlik və şəhidlər
mövzusunda yazılan əsərlərin, nəşr edilən
kitabların xalqımızın Qarabağ uğrunda 30 illik
qəhrəmanlıq mübarizəsinin əhatəli xronikasının
və xalqımıza bu misilsiz zəfəri qazandırarkən
canlarından keçmiş igidlərin canlı obrazının yaradılmasında, yeni nəsillərin bu öyünclü tarixin
ən yaxşı örnəkləri ilə tərbiyələnməsində zəruri
rolunu qeyd etdilər. Onlar təqdim edilən kitabda
bu yaradıcı missiyyanın məharətlə əksini tapdığını vurğuladılar.
Kitabın işıq üzü gördüyü “Təhsil”
nəşriyyatının redaktoru, yazıçı-publisist Mustafa
Çəmənli təmsil etdiyi kollektivin torpağı qanları
ilə vətənləşdirən şəhidlərdən bəhs edən bu
kitabı ən yüksək poliqrafik səviyyədə, şəhidlərin
ruhuna dərin ehtiramla nəşrə hazırladığını
söylədi və belə kitabları çap etməyə həmişə
hazır olduqlarını bildirdi.

Yevlaxlı şəhidlərdən polkovnik-leytenant
Soltan Məmmədovun həyat yoldaşı Tünzalə
Məmmədova, Veyis İsmayılovun anası Zeynəb
İsmayılova, Toğrul Barxudarovun həyat yoldaşı
Zəhra Barxudarova, Faiq Adıgözəlovun bibisi
Zöhrə Adıgözəlova, Qarabağ döyüşçüsü Zaur
Bayramoğlu və digər çıxış edənlər şəhidlərin
adlarının əbədiləşdirilməsi və gələcək nəsillərin
onları daha da yaxşı tanıması, onların ailələrin
hərtərəfli himayə edilməsi üçün dövlətin
gerçəkləşdirdiyi tədbirlərdən razılıqla söz açdılar. Onlar Yevlax şəhidlərinin döyüş bioqrafiyasını əhatəli və nəfis bir kitab şəklində oxuculara
təqdim edən redaktor-publisit Əminə Yusifqızına
təşəkkürlərini bildirdilər.
Mərasimi öz çıxışı ilə yekunlaşdıran Əminə
Yusifqızı 65 şəhid həmyerlisi barədə ikinci
kitabı da göz yaşları ilə yazdığını, hər ailəyə
dəfələrlə baş çəkdiyini, onların kədərlərini və
öyünclü düşüncələrini bütün varlığı ilə yaşayaraq qələmə aldığını söylədi. Müəllif onu da
söylədi ki, qürurlu, güclü, başı dik şəhid anaları,
xanımları, bacıları bu kitabı yazmaqda materialla yanaşı, ona mənəvi güc də veriblər.
Sonda Əminə Yusifqızı təqdimatın təşkilinə
görə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
Nazirliyinə və Milli Kitabxanaya öz təşəkkürünü
bildirdi. Müəllifə şəhid ailələrinin yaralı
qəlbinə məlhəm, yeni nəsillər üçün isə canlı
qəhrəmanlıq salnaməsi olan bir mənbə ərsəyə
gətirdiyinə görə Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar
İttifaqı Respublika Komitəsinin diplomu təqdim
edildi.

Tahir AYDINOĞLU,
İlqar MUSAOĞLU,
“Xalq qəzeti”

FHN növbəti yoxlama
tədbirləri həyata keçirib
vasitəsinin yük yerində şübhəli cizgilər
müşahidə olunduğundan yükə baxış keçirilib
və əməliyyat məlumatı təsdiqini tapıb. Belə ki,
yükün içərisində gömrük nəzarətindən gizlədilən
120 qutu “Marlboro Touch” markalı siqaretlər və
qutularda dərman vasitələri aşkar edilib. Daha
sonra nəqliyyat vasitəsindəki yük boşaldılıb
və döşəmənin taxta örtüyünün altında dərman
vasitələrinin gizlədildiyi müəyyən olunub.
Ümumilikdə, nəqliyyat vasitəsindən
2400 ədəd siqaret və 7 adda külli miqdardaüzərində “Devit-3 50.000 I.U./15 ml” yazısı
olan 2010 flakon, üzərində “Devit-3 1 ml İ.M
300.000” yazısı olan 6400 ampula və həmin
ampulaların boş qutuları, üzərində “Atarax
25 mgfilm kaplı tablet” yazısı olan 1170 qutu,
üzərində “Kindan 600 mg/4ml IM/IV Enjeksiyonluk çözelti içeren ampul” yazısı olan 28
qutu, üzərində “Cyclo-Progynova 2mg+2mg/0.5
mgkaplı tablet” yazısı olan 11 qutu, üzərində
“Diane 2mg/35 mcg kaplı tablet” yazısı olan 34
qutu, üzərində “Fucidin %2 krem” yazısı olan 6
qutu dərman preparatları və üzərində “Mirena”
yazısı olan 46 ədəd tibbi vasitə aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə
Əlaqələr İdarəsi

Fövqəladə halların nəticələrinin aradan
qaldırılması işinin təşkili Baş idarəsinin
əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
təsdiq olunmuş əmrinə uyğun olaraq,
“Mülki müdafiə, fövqəladə halların
qarşısının alınması və nəticələrinin aradan
qaldırılması, yanğın təhlükəsizliyi və su
hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin
təmin olunması sahəsində Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin hazırlığı üzrə Təşkilati-metodiki göstərişlər”in icrasının təmin
edilməsi məqsədilə nazirliyin Şimal-qərb
regional mərkəzinin ərazisində yerləşən
hərbi hissəsində növbəti yoxlama
tədbirləri həyata keçirilib.
Yoxlama zamanı fəaliyyətin müvafiq
normativ-hüquqi aktların tələbərinə uyğun
təşkil edilməsi, şəxsi heyətin döyüş və
peşə hazırlığı vəziyyəti, nizam-intizamı,
sıra hazırlığı, geyim formasının düzgün
daşınması, xidmətin təşkili, fiziki hazırlıq
üzrə normativlərin yerinə yetirilməsi, zabit
heyətinin komandir və peşə hazırlığı üzrə bilik
səviyyələrinin artırılması, mövcud texnika və
avadanlıqların hazır vəziyyətdə saxlanılması,
növbətçilik sisteminin qurulması, günün

nizam qaydalarının tələblərinə riayət
olunması, tibbi təminat və mənəvi-psixoloji
vəziyyət, xilasetmə işinin təşkili və fövqəladə
halların nəticələrinin aradan qaldırılması
zamanı qəza-xilasetmə və axtarış xilasetmə
işlərinin yerinə yetirilməsi, texniki təhlükəsizlik
qaydalarına riayət olunması və bu kimi digər
sahələr diqqət mərkəzində olub.
Yoxlama zamanı əməli köməklik
göstərilib, aşkar olunmuş nöqsan və
çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına dair
müvafiq tapşırıqlar verilib.

“Xalq qəzeti”
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Türkiyə ordusu Suriyada
antiterror əməliyyatı keçirib
qarşıdurması səbəbindən bu
ölkədən Türkiyəyə 3,5 milyona yaxın qaçqın gəlmişdir.
Ankara qaçqınların könüllü
surətdə öz doğma yurdlarına
qayıtmaları üçün Suriyanın şimalında təhlükəsizlik
zonası yaratmağa çalışır. Bu
məqsədilə Türkiyə tərəfindən
bir çox mühüm tikinti və
infrastruktur layihələri uğurla
icra edilir.
Hazırda Türkiyə dünyada qaçqınların ən çox
məskunlaşdığı ölkədir.
Qaçqınların bir qismi Türkiyə
ərazisindən Avropaya can
atır. “Köhnə qitə”də isə suriyalı qaçqınların gəlişinə hər
vəchlə mane olmağa cəhd
edirlər.
Qaçqın problemi Türkiyə
üçün ağır yükdür. Burada
bir məqamı da qeyd etmək
yerinə düşər. Belə ki, Avropa
İttifaqı Ankaraya qaçqınların
problemlərinin həllində ciddi
maliyyə dəstəyi vəd etsə də,
öz vədinə yalnız qismən əməl
edib.

ABŞ
Nadir xəstəlik qadını canlı heykələ çevirib
Nadir genetik
xəstəlik ABŞ-ın
Konnektikut ştatının
29 yaşlı sakinini bir
növ canlı heykələ
“çevirib”. Bu barədə
“The Mirror” məlumat
yayıb.
Beş yaşındaykən
diaqnoz qoyulan
Jasmine Floyd birləşdirici toxumaların sümükləşməsinə
səbəb olan fibrodisplaziyadan əziyyət çəkir. Xəstəlik onun
hərəkət qabiliyyətinə təsir etməyə başladığı üçün o, son iki
il ərzində yataq xəstəsinə çevrilib.
Xəbəri “lenta.ru” yayıb.

NASA Aya göndərdiyi aparatla əlaqəni itirib
Amerika kosmik
agentliyi NASA Aya
göndərilən Capstone ilə əlaqənin
kəsildiyini bildirib. Bu
barədə qurumun saytında məlumat verilib.
Cihazın rabitə ilə
bağlı problemlərinin
olduğu izah edilir. Mütəxəssislər
nasazlığın səbəbini müəyyənləşdirməyə və əlaqəni bərpa
etməyə çalışırlar.
Xəbəri TASS yayıb

Norveç
Hava limanlarında tətillər genişlənir

Avropa hava limanlarında tətillərin coğrafiyası
genişlənir. SAS – “Scandinavian Airlines” aviaşirkətinin
900-dən çox pilotu rəhbərliklə 8 ay davam edən danışıqlardan əhəmiyyətli nəticə əldə etmədikdən sonra işlərini
dayandırıb. Tətilçilərin tələbləri arasında maaşların 30 faiz
artırılması da var. İsveç, Danimarka və Norveçdə hər ikinci
reys ləğv edilib.
Xəbəri TASS yayıb

Çili
Yeni Konstitusiya layihəsi ölkə başçısına
təqdim edilib
Çilinin paytaxtında polis təhsil
şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb
edən tələbələrə
qarşı su şırnaqlarından istifadə
edib. Həmin gün
ölkə prezidentinə
yeni konstitusiya layihəsi təqdim edilib. Layihənin qəbulu
ilə bağlı iki aydan sonra Çilidə referendum keçiriləcək.
Hazırkı konstitusiya 1980-ci ildə, Auqusto Pinoçetin
hərbi diktaturası dövründə qəbul edilib. Sorğulara görə,
vətəndaşların əksəriyyəti əsas qanunun dəyişdirilməsinin
tərəfdarıdır, lakin təklif olunan layihədən narazılıqlarını
bildirirlər.
Xəbəri “euronews.com” yayıb.

İtaliya
İbrahimoviçin müqaviləsi uzadılıb
“Milan”ın hücumçusu Zlatan
İbrahimoviç klubu ilə
müqaviləsini uzadacaq. “Sky Sport”un
məlumatına görə,
tərəflər müqavilənin
müddətini 2022/23
mövsümünün sonuna qədər uzatmaq barədə razılığa gəliblər. Oyunçunun
maaşı performansına görə bonuslarla birlikdə 1-1,5 milyon
avro olacaq.
İbrahimoviç komandaya 2020-ci ildə qoşulub. O, klubda 58 oyuna çıxıb, 33 qol vurub.
Xəbəri AS nəşri verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında daha 11
terrorçunu zərərsizləşdirib. “Anadolu” agentliyi
bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi
açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.
Xəbərdə deyilir ki, PKK
yaraqlıları “Fərat qalxanı”
və “Barış pinarı” hərbi
əməliyyatları zonalarında
məhv ediliblər. Terrorçulara
qarşı əməliyyatlar davam
etdirilir.
Xatırladaq ki, son illər
PKK terror təşkilatının
Suriya və İraqda YPG və
PYD saxta adları altında
kəskin təxribatçılıq fəaliyyəti

ilə məşğul olan törəmə
qurumları Türkiyənin milli
təhlükəsizliyinə ciddi təhdid
törədir. Terrorçuları öz
yuvalarında aşkar edib məhv
etmək məqsədilə Türkiyə
təhlükəsizlik qüvvələri Suriya
və İraqda vaxtaşırı antiterror
əməliyyatları həyata keçirir.
Məlum olduğu kimi,
Suriyada artıq 11 ildən çox
davam edən silahlı vətəndaş

“XALQ QƏZETİ”

2022-ci il üçün abunə yazılışı kampaniyasını
davam etdirir!
Abunə respublikanın bütün poçt şöbələri və mətbuat yayımı ilə məşğul olan
firmalar tərəfindən aparılır.
Qəzetə abunə yazılmaq üçün aşağıda göstərilən mətbuatyayımı q
 urumlarına
müraciət etmək olar.
6 aylıq
62.40 (altmış
1. “Azərpoçt” MMC (012)-598-49-55, (051)-225-02-13.
iki manat
2. “Qaya” firması (012)-566-77-80, (050)-214-40-53.
qırx qəpik)
manat.
3. “Azərmətbuatyayımı” ASC (012)-440-46-94, 440-16-26.
5. “ZİYA” LTD (012)-497-76-96, (050)-306-77-22.
6. “PRESSİNFORM” MMC (012)-598-49-52, (070)-340-01-00.

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

Hörmətli oxucular!
ABUNƏ YAZILMAĞA TƏLƏSİN!

Neftdən nə xəbər?!

Avropalı diplomat əlavə edib: “Neft hasilatı
sahəsində təkcə xarici şirkətlərin getməsi
ilə problem bitmir, həm də üfqi qazma kimi
qabaqcıl texnologiyalardan istifadə sahəsində
vəziyyət kifayət qədər çətindir”.
Xatırladaq ki, Avropa İttifaqı Rusiyaya
qarşı artıq 6-cı sanksiyalar paketini qəbul edib.
Sonuncu paket Aİ ölkələrinin 6 ay ərzində
Rusiyadan neft idxalından, 8 ay ərzində isə
neft məhsullarının idxalından imtina etməsini
nəzərdə tutur.
Aİ-nin yeni sanksiyaları Rusiya Federasiyasından dəniz yolu ilə daşınan neftin
mərhələli şəkildə dayandırılmasını da ehtiva
edir. Boru kəməri ilə Rusiyadan neft idxalına
isə müvəqqəti istisna tətbiq olunub.
Bundan başqa, altıncı sanksiyalar paketinə
“Sberbank”, “Rosselxozbank” və Moskva
Kredit Bankının SWIFT-dən ayrılması və
Rusiyanın RTR/RTR Planeta, Rossiya 24, TV
Center-Beynəlxalq telekanallarının Avropada
yayımının qadağan olunması da daxildir.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
artdığı halda birdən-birə kəskin azalmağa
başladı. “Brent” markalı neftin qiyməti
10 faiz azalaraq 113,91 dollardan 102 dolara düşdü. ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin
qiyməti 11,1 faiz azalaraq 110,46 dollardan
95,52 dollara, Azərbaycanın “AzeriLight”
markalı neftinin qiyməti 8,6 faiz azalaraq
128,80 dollardan 117,70 dollara düşdü.
Analitiklər bildiriblər ki, dünyada baş
verən qlobal riskli iqtisadiyyat, ABŞ-ın Federal Ehtiyatlar Sisteminin uçot dərəcəsini
qaldırması dünya bazarında neftin qiymətinin
kəskin azalmasına səbəb olub. Hətta, Norveç
neft-qaz sənayesi işçilərinin də tətili neftin
qiymətinin aşağı düşməsinin qarşısını ala
bilmədi.
Ekspertlər bildiriblər ki, zəif iqtisadiyyata
az yanacaq sərf olunur. Buna görə də neftin
qiyməti aşağı düşür.
Lakin az keçməmiş dünya bazarında “qara

Avstraliyanın Yeni Cənubi Uels əyalətinin paytaxtı
Sidneydə iyunun 30-dan bəri davam edən güclü yağışlar
və daşqınlar səbəbindən şəhər və ətraf ərazilərdə 85 min
insanın təxliyəsi əmri verilib. Bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.
xidmətlər rəhbəri Steph
Cooke, Sidneydə yağışın
təsirinin azaldığını, lakin
daşqın səviyyəsinin bir çox
bölgələrdə hələ də yüksək
risk daşıdığını bildirib. Cooke,
fövqəladə hallar işçilərinin
gecə boyu qapı-qapı gəzərək
evakuasiya qərarı barədə
ictimaiyyətə məlumat verdiyini açıqlayıb.
Avstraliyanın Baş naziri
Entoni Albaneze federal yardımın sabah daşqından zərər
çəkənlərə veriləcəyini bildirib.
Dünən Yeni Cənubi
Uels əyalətində təxminən
23 yaşayış məntəqəsinin
“fəlakət bölgəsi” elan edildiyini xatırladan Albanese,

ÂÂ İyulun 7-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənubşərq küləyi əsəcək. Gecə 20-23°, gündüz 30-34,
Bakıda gecə 21-23°, gündüz 31-33° isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət
50-55 faiz olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz
suyunun temperaturu: Şimal çimərliklərində:
(Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh,
Zaqulba) 23-24° isti,Cənub çimərliklərində: (Türkan,
Hövsan, Sahil, Şıx) 24-25° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən yağmursuz
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bu yardımın indiyə qədər
qəbul edilən ən sürətli ödəniş
olduğuna diqqət çəkib.
Albanese bunun Sidney və
ətraf bölgələrdə 2021-ci ilin
mart ayından bu yana 4-cü
yüksək riskli daşqın olduğunu
bildirib. Uzunmüddətli həll
yolu axtardıqlarını qeyd edən
Albanese, hökumətin işə başladığı ilk gündə ölkənin iqlim
dəyişikliyinə qarşı mövqeyinin dəyişdiyini deyib.

keçəcək. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-21°, gündüz 31-36°
isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 10-15°,
gündüz 17-22° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın, Zəngilan rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 10-15°, gündüz 17-22° isti
olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi
əsəcək. Gecə 16-21°, gündüz 31-36° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,

qızıl”ın qiyməti artmağa başladı. Londonun
“İCE” (“Inter Continental Exchange Futures”)
Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 0,95 faiz artaraq bir bareli
106,20 dollar olub. “NYMEX” (“New York
Mercantile Exchange”) Birjasının məlumatına
görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 1 faiz artaraq bir bareli
100,5, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,12 faiz artaraq bir bareli 118,10
dollar olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
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filialının dairəvi möhürü itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Daşqınlar səbəbindən 85 min insan təxliyə ediləcək
Son günlər yağan güclü
yağışlar nəticəsində bənd və
kanalların daşdığı Sidneydə
şəhərin böyük hissəsi sellərə
təslim olub. Yeni Cənubi Uels
əyalətinin rəhbəri Dominik Perrottet sel səbəbiylə
evləri su altında qalan və ya
təhlükə altında olan 85 min
insanın təxliyə ediləcəyini
açıqlayıb. Əyalət rəsmiləri
xatırladıblar ki, dünən 50 min
nəfərin təxliyəsi əmri verilib.
Səlahiyyətlilər bildiriblər ki,
fəlakət artdıqca təxliyə əmri
Sidney və ətraf ərazilərdə
yaşayan 85 min insanı əhatə
edəcək.
Yeni Cənubi Uels
əyalətinin Fövqəladə

3 aylıq
31.20 (otuz
bir manat
iyirmi qəpik)
manat.

4. “SƏMA-M” MMC (012)-594-09-59.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Avropa İttifaqı Rusiya
ilə müharibəyə girmək
niyyətində deyil
Avropa İttifaqının xarici işlər və
təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi
Jozep Borrel bəyan edib ki, təşkilat Rusiya
ilə müharibəyə girmək niyyətində deyil. Bu
barədə o, “Yomiuri” qəzetində dərc edilmiş
məqaləsində bildirib. Məlumatı “Lenta.ru”
verib.
Borrel qeyd edib ki, Ukraynada həyata
keçirilən xüsusi hərbi əməliyyata əsas cavab
Rusiyaya qarşı sanksiyaları qüvvədə saxlamaq və davam etdirməkdir. Onun fikrincə, bu
məhduddiyyətlərin effekti get-gedə artacaq.
Avropa İttifaqı rəsmisi özünün məqaləsində
təsdiq edir ki, Rusiyanın Avropa və ABŞ-da istehsal olunan texnologiyalardan asılılığı Çin istehsalı olan texnologiyalardan altı dəfə çoxdur.
Ona görə də, diplomat hesab edir ki, hazırda
tətbiq olunmuş məhdudiyyətlər şəraitində alternativ Çin məhsulları Rusiya iqtisadiyyatının
tələbatını ödəyə bilməyəcək.
Bundan əlavə, Borrel belə bir məsələyə
də diqqət çəkib ki, mövcud sanksiyalar
səbəbindən Rusiyanın yüksəkdəqiqlikli
“İskəndər” və X-101 raketlərini istehsal etmək
imkanı da məhdudlaşıb.

OXUCULARIN NƏZƏRİNƏ!

Qeyd edilir ki, Sidneydə
güclü yağış və daşqın riski
səbəbindən iyulun 3-də on
minlərlə insan üçün təxliyə
əmri verilib və sakinlər
zərurət olmadıqca səyahətə
çıxmamağa çağırılıb. Yeni
Cənubi Uels ştatı ötən
gün 23-ə yaxın yaşayış
məntəqəsini “fəlakət zonası”
elan edib.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 15-20°, gündüz
28-33°, dağlarda gecə 8-13°, gündüz 18-23° isti
olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir,
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar,
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz tədricən
kəsiləcək. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 18-22°, gündüz
31-36° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz tədricən
kəsiləcək.Şərq küləyi əsəcək. Gecə 20-22°, gündüz
29-34°, dağlarda gecə 17-19°, gündüz 22-27° 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

“BAKAVTOSERVİS” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
20 avqust 2022-ci il saat 11.00-da “Bakavtoservis”
ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının
2021-ci il üçün maliyyə-təsərrüfat fəaliyətinin müzakirəsi
və təsdiqi.
2. Digər məsələlər.
Telefon- (012) 473-76-07.
Ünvan- Bakı şəhəri, Zığ qəsəbəsi, Zığ-Suraxanı yolu
2 -ci km 10.
İdarə heyəti

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Xalq qəzeti”nin kollektivi Bakı Dövlət Universitetinin
kafedra müdiri, professor Ramiz Əskərə əzizi
ÖNDƏRİN
Türkiyədə faciəli surətdə həlak olmasından kədərləndiyini
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
“Xidmət-İş” Həmkarlar İttifaqları Federasiyasının kollektivi
federasiyanın prezidenti İlyas Əliyevə qayınanası
DİLARƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Səhiyyə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin
sədri Emin Əfəndiyev və aparat işçiləri Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyası sədrinin birinci müavini İlyas Əliyevə
əzizi
DİLARƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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