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Serbiya–Azərbaycan strateji tərəfdaşdır
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Serbiyaya rəsmi səfəri
Belqradın “Nikola Tesla”
hava limanında qarşılanma

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Belqradda rəsmi qarşılanma mərasimi

Günün sözü
Prezident İlham Əliyev:
Bizi Prezident Vuçiç ilə dostluq əlaqələri
 ağlayır və hesab edirəm ki, Serbiya–Azərbaycan
b
əlaqələrinin sürətli inkişafında bu amil önəmli
rol oynamışdır.
Aramızda imzalanmış sənədlər ikitərəfli
əlaqələrimizin hüquqi bazasını təşkil edir və onların arasında, əlbəttə ki, strateji tərəfdaşlıq
haqqında sənədlər xüsusi yer tutur. Biz, sözün
əsl mənasında, strateji tərəfdaşıq. Çünki bir
çox sahələrdə uğurla əməkdaşlıq edirik və bizim
əməkdaşlığımızın strateji hədəfləri var.
Serbiya və Azərbaycan bir-birini hər zaman
beynəlxalq arenalarda müdafiə edir, dəstəkləyir.
Prezident Vuçiçin dediyi kimi, ölkələrimizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü qarşılıqlı surətdə
dəstəklənir
və bu mövqe birmənalıdır,
dəyişməzdir və dəyişməz olaraq qalacaq.

Ulu öndərin misilsiz
Şuşa sevgisi

Səhifə

Noyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Serbiya
Respublikasına rəsmi səfərə gəlib.
Belqrad şəhərinin “Nikola Tesla” hava limanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə

fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.
Dövlətimizin başçısını Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç qarşıladı.

AZƏRTAC

Sabit və təhlükəsiz
AZƏRBAYCAN:

keçmişin ibrət dərsi, bu günün reallığı

Noyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Serbiyanın paytaxtı Belqradda rəsmi qarşılanma
mərasimi olub.

Azərbaycanın və Serbiyanın Dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Prezident
İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi
düzülüb.

(ardı 2-ci səhifədə)

Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT)
İrəvan sammitinə bəslədiyi ümidlər özünü doğrultmadı. Bunu hələ iclas
başlamazdan öncə də demək mümkün idi. KTMT-nin baş katibi Stanislav
Zas üzv ölkələrin xarici işlər, müdafiə nazirləri və təhlükəsizlik şuraları
katiblərinin birgə iclasında Azərbaycan və Ermənistan sərhədindəki
gərginlikdən söz açarkən bildirmişdi ki, qurumun İrəvana yardım
göstərilməsi ilə bağlı qərar layihəsinə dair ümumi razılıq var. Ancaq Zasın
uzun-uzadı və dolaşıq fikirlərindən belə anlaşılmışdı ki, qərar layihəsi 
KTMT-nin monitorinq missiyasının nəticələrinə əsaslanır.
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Ərzaq təhlükəsizliyi
strateji məqsəddir
Səhifə
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“Kölgə”dən
işığa doğru...

Ermənistan üçün
tam bir fiasko
İrəvanın KTMT-yə bəslədiyi ümidlər puç oldu

A

zərbaycanın müstəqilliyini əldə etməsindən keçən otuz ildən artıq müddətdə
ölkənin davamlı inkişafı üçün bir sıra amillərin mövcudluğu nəzərə alınıb və
dövlətimiz fəaliyyətində onları prioritet seçib. Söhbət ölkənin malik olduğu
potensialın – insan resurslarının və təbii sərvətlərin düzgün yönləndirilməsindən,
iqtisadi rentabelliyin əldə edilməsindən gedir. Bu siyahını bir qədər də genişləndirmək,
ayrı-ayrı detalların üzərində dayanmaq, müxtəlif təfərrüatlara varmaq mümkündür.
Ancaq onu da xüsusi vurğulayaq ki, bir dövlətin inkişafını şərtləndirən ən mühüm amil
ölkədəki siyasi sabitlikdir.

1918-ci ildə Azərbaycan uzun fasilədən
sonra dövlətçilik ənənələrini bərpa etmişdi. Lakin dövlətçiliyin itirilməsindən onun
bərpasına qədərki dövrdə nəinki yaşadığımız coğrafiya, ümumən bütün dünya ciddi
dəyişikliyə uğramış, dövlət idarəçiliyinə yanaşmalar da kökündən dəyişmişdi. Məsələyə
bu aspektdən yanaşsaq, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranması, hər nə qədər
çar Rusiyanın süqutu prosesinin nəticəsi
olsa da, özlüyündə böyük hadisə sayılmalıdır. Bu hadisə XIX əsrin sonları – XX əsrin
əvvəllərində başlanmış nəhəng maarifçilik
hərəkatının tariximizdə əbədi qalacaq missiyasıdır. Bu missiya olmasaydı, dövlətin

formalaşması üçün zəmin də yaranmazdı.
Ancaq 1918–1920-ci illər Azərbaycanının
daxili
həyatının
mahiyyətinə
diqqət
yetirərkən, o zamankı cəmiyyətin də sabitlik
mühitindən uzaq olduğu təsəvvürü formalaşır. Nəzərə alaq ki, sabitlik vətəndaş rifahı olmaqla yanaşı, ən əsası, dövlətin möhkəmlik
göstəricisidir. Hansı aspektdən nəzər salsaq, 1920-ci ilin sovet işğalına yanaşma baxımından bir mütləq, həm də sadə həqiqət
meydana çıxır – dövlət möhkəm olmadığına
görə ayaqda dura bilmədi, özünü qorumağı
bacarmadı.
(ardı 5-ci səhifədə)

Bəli, cənab Zas da iki Cənubi Qafqaz
ölkəsinin sərhədində gərginliyin olduğunu və
ara-sıra atəş səslərinin eşidildiyini deyir. Ancaq o, İrəvan siyasi dairələrinin “Azərbaycanın
Ermənistan ərazisinə qəsd etdiyi” məntiqini
təsdiqləməkdən uzaqdır. Belə olan halda,
KTMT-nin necə yardım göstərəcəyi maraqlıdır. Hər halda, yardım olacaqsa belə, bunun
miqyasının məhdudluğu barədə düşünmək
üçün əsaslar var. Çünki bu qurumun yalnız
üzv ölkənin ərazi bütövlüyü pozulduqda hərbi
yardım göstərmək öhdəliyi var. İndiki halda
isə yardım deyildikdə, məsələn, Ermənistan
əsgərlərinə hərbi əhəmiyyətli çertyojların çəkilməsi üçün xətkeş göndərilməsi də
nəzərdə tutula bilər.
Yeri gəlmişkən, S.Zasdan sonra onun
müavini Valeriy Semerikov da “Sputnik
Ermənistan”ın Azərbaycanın Ermənistana
təcavüzü kontekstində qaldırdığı və buna
təşkilatın reaksiyasının nədən ibarət ola
biləcəyinə dair sualını cavablandırarkən
kifayət qədər diplomatik dillənib. O bildirib
ki, qurum məsələyə böhranlı vəziyyətlərə
cavab tərzinə uyğun formada münasibət
göstərəcək.
Semerikov
həmçinin
tələsməməyi tövsiyə edib, bu mövzudakı
açıqlamaların dövlət başçıları və xarici işlər
nazirləri səviyyəsində veriləcəyini vurğulayıb.

***
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin KTMT müttəfiqliyindən iki

gözləntisinin olduğunu açıqlamışdı. Əvvala,
sentyabrda Ermənistan – Azərbaycan
sərhədində baş vermiş hərbi toqquşmaya təşkilatın aydın siyasi qiyməti verməsi.
İkincisi, Azərbaycanın, guya, təcavüzkar
hərəkətlərinə qiymət verilməsi fonunda
Ermənistanın ərazi bütövlüyünün bərpası
üçün yol xəritəsinin qəbulu. Erməni baş
nazir noyabrın 17-də belə bir açıqlama da
vermişdi: “Ümid edirik ki, KTMT-nin Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının noyabrın 23-də
İrəvanda keçiriləcək iclasında konsensus
əldə edə biləcəyik. Məqsədimiz KTMT ilə
Azərbaycan arasında müharibəyə səbəb olmaq deyil. Biz qurumun bu vəziyyətdə hansı
siyasi mövqe tutduğunu anlamaq istəyirik”.

Səhifə
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Oğullar Vətən üçündür
Səhifə
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Dördüncü günün sensasiyası:
Yaponiya mundialı heyrətləndirdi

***
Ermənistan cəmiyyətində KTMT-nin
İrəvandakı sammitindən gözləntilər böyük
deyildi. Erməni siyasi ekspertlər belə hesab edirdilər ki, bu il sentyabrın 13–14-də
sərhəddə baş vermiş hərbi toqquşmadan
(bunu Azərbaycanın hərbi təcavüzü adlandırırlar – red.) sonra Ermənistan dövləti hərbi
yardım üçün Moskvaya və KTMT-yə müraciət
edib, lakin dəstək ala bilməyib. Qurum yalnız vəziyyəti qiymətləndirmək üçün missiya
göndərib. Hazırda rəsmi İrəvanın təşkilatdan
istədiyi isə “işğal məsələsinə” məqsədyönlü
siyasi qiymətin verilməsidir.

(ardı 8-ci səhifədə)

Səhifə
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Serbiya–Azərbaycan strateji tərəfdaşdır
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Belqradda rəsmi qarşılanma mərasimi

Prezidentlərin təkbətək görüşü
rük. Telefonla əlaqə saxlayırıq. Bir sözlə, əlaqədəyik.
Biz ikitərəfli əlaqələrimizin
inkişafına hər zaman töhfə
veririk. Hazırda onların artıq
strateji tərəfdaşlıq mahiyyəti
var. Bu, sadəcə, imzaladığımız bəyanatla kifayətlənmir,
əməkdaşlığımızın əsasını
təşkil edir. Artıq qeyd etdiyiniz kimi, biz hər zaman
bir-birimizin
ərazi
bütövlüyünü,
suverenliyimizi dəstəkləmişik və
bunu davam etdirəcəyik.
Biz, həmçinin çox sıx şəxsi
münasibətlər
qurmuşuq,
bir-birimizə böyük hörmətlə
yanaşırıq. Bu, ikitərəfli
əməkdaşlığımızın
vacib
elementlərindən biridir.
Mən böyük nümayəndə
heyəti ilə gəlmişəm və
həmçinin Serbiya tərəfinin
böyük nümayəndə heyətini
görürəm.
Nümayəndə
heyətimizin
üzvlərinin

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Noyabrın 23-də
Belqradda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin Serbiya
Respublikasının Prezidenti
Aleksandar Vuçiç ilə
təkbətək görüşü olub.

Serbiya Respublikasının
Prezidenti Aleksandar Vuçiç
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı.
Azərbaycanın və Serbiyanın Dövlət himnləri səsləndi.
Fəxri qarovul dəstəsinin
rəisi Azərbaycan Prezidentinə
raport verdi.
Prezidentlər fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından
keçdilər.
Serbiya
nümayəndə
heyətinin üzvləri Prezident
İlham Əliyevə, Azərbaycanın
dövlət
və
hökumət
nümayəndələri isə Prezident
Aleksandar Vuçiçə təqdim
edildi.

Əvvəlcə
birgə
foto
çəkdirildi.
Görüşdə çıxış edən
Serbiya
Prezidenti
Aleksandar Vuçiç dedi:
– Biz bu gün Sizi burada
qəbul etmək imkanına görə
çox məmnunuq. Serbiyaya xoş gəlmisiniz. Cənab
Prezident, Sizinlə əvvəllər
də görüşlərimiz olub. Siz
ölkəmizə dəfələrlə səfər etmisiniz. Biz Azərbaycanın
tutduğu mövqeyi yüksək
dəyərləndiririk
və
bu
mövqeyə çox hörmətlə yanaşırıq.
Vətəndaşlarımız
arasında əlaqələr inkişaf
edir.
Dostluğumuz
həm Sizin, həm də bizim
tərəfdə
görülən
konkret işlərdə öz təzahürünü
tapıb. Serbiyanın ərazi
bütövlüyünə hər zaman
verdiyiniz dəstəyə görə
təşəkkürümü bildirirəm. Biz
də Azərbaycanın çətin, ağır
vaxtlarında eyni mövqedən
çıxış etmişik. Azərbaycan

AZƏRTAC

Geniş tərkibdə görüş

bizim
çoxdankı
dostumuzdur və ümidvaram
ki, bundan sonra da biz
münasibətlərimizi daha da
inkişaf etdirəcəyik. Heç kəs
bir faktı inkar edə bilməz ki,
biz yaxın dostuq, yaxın dost
kimi qalırıq. Bundan sonra da ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın səviyyəsini
artırmaq üçün əlimizdən
gələni edəcəyik. Təşəkkür
edirəm. Bir daha xoş
gəlmisiniz.

Sonra
çıxış
edən
Azərbaycan
Prezidenti
İlham Əliyev dedi:
– Sağ olun, cənab
Prezident.
Dəvətə
və
qonaqpərvərliyə
görə
minnətdaram.
Gözəl
ölkənizdə olmaqdan və
fəal
dialoqumuzu
davam
etdirməkdən
çox
məmnunam. Biz beynəlxalq
arenada, bəzi beynəlxalq
tədbirlərdə tez-tez görüşü-

çox fəal surətdə söhbət
aparmaq və gələcək addımları
planlaşdırmaq
üçün yaxşı fürsəti olacaq.
Əməkdaşlığımızı
hansı şəkildə daha da inkişaf
etdirmək, tərəfdaşlığımızı
gücləndirmək
yollarını
müzakirə
edəcəyik.
Qonaqpərvərliyə görə bir
daha minnətdaram.

AZƏRTAC

Belqradda Azərbaycan–Serbiya sənədləri imzalanıb
Noyabrın 23-də Belqradda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç ilə geniş tərkibdə
görüşü başa çatdıqdan sonra sənədlərin imzalanması mərasimi olub.

Noyabrın 23-də Belqradda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç ilə geniş tərkibdə
görüşü olub.
Azərbaycan Prezidentini salamlayan Serbiya Prezidenti Aleksandar
Vuçiç dedi:
– Hörmətli cənab Prezident.
Əziz dostlar.
Serbiyaya
gəldiyinizə
görə
təşəkkür edirik. Bu gün Sizi Belqradda
görməkdən çox məmnunuq. Sizi
yenidən öz ölkəmizdə görürük və
ümid edirik ki, biz də Sizin ölkəyə
səfər edəcəyik. Səfər etdiyinizə
görə minnətdarıq və bilirik ki, Siz bu
günlərdə çox məşğulsunuz. Amma
öz tərəfimdən deyə bilərəm ki, Sizin
fəaliyyətiniz daha məhsuldardır. Biz
ən yaxşı dostlarıq. Bilirəm ki, ölkəmizə
səfərinizi öz gündəliyinizə salmaq nə
dərəcədə çətin idi.
Təkbətək
görüş
zamanı
ölkələrimiz arasında real dostluq
bir daha təsdiqləndi. Biz hər zaman
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə böyük
dəstək vermişik. Siz də həmişə heç
də asan olmayan şəraitdə Serbiyanın
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini hər

zaman çox dəstəkləmisiniz. Biz eyni
addımları davam etdirəcəyik. Bilirəm
ki, Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan hər
zaman eyni mövqedən çıxış edəcək.
Son dövrdə əldə etdiyiniz bir çox
uğurlar münasibətilə Sizi təbrik edirik.
İqtisadi uğurlarınız hər kəsin marağına
səbəb olur. Biz Sizin timsalınızda real,
çiçəklənən ölkəni, Serbiyanın daha
böyük dostunu və müttəfiqini görürük.
Gəldiyinizə görə bir daha təşəkkür
edirik. Ümidvaram ki, mənim Bakıya səfərim və Sizin yenidən Belqrada
gələcəyiniz zaman məsələləri müzakirə
etmək üçün daha çox vaxtımız olacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev çıxış edərək dedi:
– Sağ olun, cənab Prezident.
İlk
növbədə,
dəvətə
görə
minnətdaram. Sizi yenidən görməyimə
çox şadam. Qonaqpərvərliyə görə
təşəkkür edirəm. Bizim elə indicə
təkbətək surətdə ikitərəfli çox yaxşı
və məhsuldar müzakirəmiz oldu. İndi
isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Siz

haqlı olaraq qeyd etdiyiniz kimi, Serbiya
və Azərbaycan hər zaman beynəlxalq
arenada
bir-birini
dəstəkləyiblər.
Ölkələrimizin ərazi bütövlüyünə və
suverenliyinə aid məsələlərə hər zaman
ölkələrin maraqları əsasında baxılıb.
Bu da təbiidir, çünki ölkələrimiz strateji
tərəfdaşdırlar. Biz əməkdaşlığımızın
yeni səviyyəyə qaldırılması üçün müvafiq sənədləri imzalamışıq. Eyni zamanda, əməkdaşlığımızın məzmunu
da mehribançılığa əsaslanır. Bu
gün biz bir çox məsələləri müzakirə
edəcəyik. Fürsətdən istifadə edərək,
mən Sizi Azərbaycana səfərə dəvət
etmək istəyirəm. Azərbaycana rəsmi
səfərinizdən sonra biz son bir neçə il
ərzində beynəlxalq tədbirlər əsnasında
dəfələrlə görüşmüşük və bir yerdə
söhbət aparmaq imkanımız olub. Bu
dəvətə görə minnətdaram və gözəl
ölkənizdə, bizə dost olan Serbiyada yenidən olmağıma, Sizinlə və
nümayəndə heyətimizin digər üzvləri
ilə strateji tərəfdaşlığımızın gələcək inkişafına töhfə verməyimə çox şadam.
Bir daha sağ olun və Sizi Azərbaycanda
səfərlə gözləyəcəyik.

AZƏRTAC

Azərbaycan
Respublikasının
 rezidenti İlham Əliyev və Serbiya
P
Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç “Azərbaycan Respublikası
Prezidenti ilə Serbiya Respublikası
Prezidenti arasında Birgə Bəyanat”ı,
“Azərbaycan Respublikası və Serbiya Respublikası arasında Strateji
Tərəfdaşlıq Şurasının yaradılması haqqında Memorandum”u və onun əlavəsi
olan “Azərbaycan Respublikası və
Serbiya Respublikası arasında Strateji
Tərəfdaşlıq Şurasının Əsasnaməsi”ni
imzaladılar.

“Azərbaycan
Respublikası
Hökuməti ilə Serbiya Respublikası
Hökuməti arasında readmissiya haqqında Saziş”i Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri Vilayət Eyvazov
və Serbiya Respublikasının daxili işlər
naziri Bratislav Qaşiç imzaladılar.
“Azərbaycan
Respublikasının
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Serbiya Respublikasının
Tikinti, Nəqliyyat və İnfrastruktur
Nazirliyi arasında “Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə
və növbə çəkməyə dair 1978-ci il ta-

rixli Beynəlxalq Konvensiya”nın sertifikatlarının tanınması haqqında Anlaşma Memorandumu”nu Azərbaycan
Respublikasının rəqəmsal inkişaf və
nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev və Serbiyanın tikinti, nəqliyyat və infrastruktur
naziri Qoran Vesiç imzaladılar.
“Azərbaycan
Respublikası
Hökuməti ilə Serbiya Respublikası Hökuməti arasında sosial təminat
haqqında Saziş”in tətbiqinə dair
Azərbaycan Respublikasının Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Serbiya Respublikasının Əmək,
Məşğulluq, Veteranlar və Sosial İşlər
Nazirliyi arasında İnzibati Razılaşma”nı
Azərbaycan Respublikasının əmək və
əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil
Babayev və Serbiya Respublikasının
əmək, məşğulluq, veteran və sosial
məsələlər naziri Nikola Selakoviç imzaladılar.
“Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi
ilə Serbiya Respublikasının Serbiya
İnkişaf Agentliyi arasında Anlaşma
Memorandumu”nu Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasındakı səfiri Kamil Xasiyev və Serbiya
İnkişaf Agentliyinin direktoru Radoş
Qazdiç imzaladılar.
“Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi – AZPROMO ilə Serbiyanın Ticarət
və Sənaye Palatası arasında Anlaşma
Memorandumu”nu Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasındakı səfiri Kamil Xasiyev və Serbiyanın
Ticarət və Sənaye Palatasının vitseprezidenti Mixaylo Vesoviç imzaladılar.
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Serbiya–Azərbaycan strateji tərəfdaşdır
Azərbaycan və Serbiya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Noyabrın 23-də sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Serbiya Respublikasının Prezidenti
Aleksandar Vuçiç mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Əvvəlcə Serbiya
Prezidenti bəyanatla çıxış etdi.

Prezident Aleksandar
Vuçiçin bəyanatı
– Hörmətli Prezident Əliyev.
Hörmətli
dostlar,
Azərbaycan
hökumətinin hörmətli nazirləri, Serbiya Respublikasının hörmətli nazirləri,
hörmətli jurnalistlər.
Bu gün Belqradda ölkəmizin əsl
dostunu, Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevi qəbul etməkdən çox şadam. Bu gün səhərdən etibarən bizim
çox yaxşı müzakirəmiz oldu. Təəssüf
ki, ümumi vəziyyətə görə o, ölkəmizdə
daha uzun müddət ərzində qala bilmir, lakin inanıram ki, qısa müddətdən
sonra əlimizə yenə də onu Serbiyada
qəbul etmək fürsəti düşəcək.
Bizim Azərbaycanla bir çox oxşarlıqlarımız var. Hər iki ölkə öz ərazi
bütövlüyünü qətiyyətli şəkildə qoruyub saxlayır və biz bir-birimizə
beynəlxalq arenada, beynəlxalq təsisat
və təşkilatlarda BMT Nizamnaməsinə
və beynəlxalq ictimai normalara əməl
edərək kömək edirik. Biz bu məsələdə
bir-birimizə etibar edə bilərik.
Bu gün Prezident Əliyevdən bir çox
məsələləri öyrəndik. Yalnız bir neçə
ölkənin beynəlxalq hüquq normalarına
riayət etməsindən başqa beynəlxalq
hüquqdan çox az bir şey qalıb. Biz
buna əməl etməyin gələcəyimiz üçün
yeganə imkan və seçim olduğunu düşünürük. Bu gün biz Azərbaycanla
Birgə Bəyanatı, strateji tərəfdaşlıq və
müttəfiqlik haqqında Memorandumu
imzaladıq. Biz bu əməkdaşlığı yeni
müstəviyə qaldırdıq. Bu gün biz bütün
vacib məsələləri müzakirə etdik. Bu
məsələlər arasında enerji sahəsində
əməkdaşlığın
necə
aparılması
məsələsi də yer almışdır. Qazın isteh-

salı və ixracına gəldikdə, Azərbaycan
qüdrətli ölkədir, yeddi, səkkiz və
on ildən sonra Azərbaycan 35 milyard kubmetrdən daha çox qaz ixrac
edəcək. Bu gün qaz ixracı təxminən 22
milyard kubmetr təşkil edir. Bu həcmin
yarısından çoxu Avropa ölkələrinə nəql
olunur. Məhz buna görə biz Serbiya
və Bolqarıstan arasında interkonnektorun yaradılması üzərində çalışırıq
ki, Bakıdakı dostlarımızın ixrac etdiyi
əhəmiyyətli qaz həcmlərini təchiz edə
bilək. Biz elektrik enerjisinin verilişini
müzakirə etdik. Çünki Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstanı birləşdirən böyük bir Avropa layihəsi var. Biz Avropadan olan tərəfdaşlarımızın bu layihəyə
qoşulmasını müzakirə edəcəyik. Çünki burada elektrik xətti suyun altından
çəkiləcək. Xətt Qara dənizin altından
keçir ki, bizim paylayıcı şəbəkə Rumıniya və Macarıstanın paylayıcı
şəbəkəsinə müvəffəqiyyətlə qoşula bilsin, nəticədə biz gələcəkdə təhlükəsiz
şəkildə elektrik enerjisini ala bilək
və ölkəmizin elektrik enerjisi ilə bağlı tam təhlükəsizliyini təmin edək. Bu,
həmçinin ölkəmizdə sənaye istehsalının genişlənməsi və vətəndaşlarımızın
artan ehtiyacları ilə bağlıdır. Bizə bu
enerji təhlükəsizliyi lazım olacaq və
biz Azərbaycandan olan dostlarımıza, xüsusilə Prezident Əliyevə buna
görə minnətdarıq. Əlbəttə ki, Serbiya
etibarlı tərəfdaşdır və mən bir az bundan əvvəl bir zarafat etdim. Prezident
Əliyev bizim ərazimizdən Tartak, Prelinaya yolun çəkildiyini gördükdə buna
inana bilmədi. Bu Prelina hissəsi onlar
tərəfindən tikilmişdir. Bu, həqiqətən
də çətin hissə idi və onlar işi vaxtında,
heç bir gün də gecikmə olmadan təhvil
verdilər. Bu da bizim üçün qəribədir.
Onlar bir il yarım bundan əvvəl 2011-ci

ildə götürdüyümüz bütün borcu geri
ödədiyimizə görə təəccübləndilər.
Biz bu borcu tam şəkildə əvvəlcədən
ödədik, çünki ölkələr adətən, bunu
etmirlər. Lakin Serbiya borcları
ödəmək üçün imkanımız olduqda belə
məsələlərə alışıb. Mən bunu nəyə
görə deyirəm, çünki bu baxımdan bizim də bildiyimiz kimi, Azərbaycan
Serbiyanın etibarlı tərəfdaş olduğunu
bilir. Prezident Əliyev və Azərbaycan
təkcə bizə münasibətdə yox, hər kəsə
münasibətdə etibarlı tərəfdaşdır.
Mən Prezident Əliyevə dedim ki,
bütün şəffaf protokol məsələlərinə
görə bəzi sənədlər imzalanmalı olsa
da, onun sözü bizim üçün yetərlidir.
Çünki biz onun sözünə hər hansı imzadan daha çox inanırıq. O, nəyi
deyirsə, mənim üçün kifayətdir, bilirəm
ki, bu, belə də olacaq. Bu, bizim üçün
həqiqətən də vacibdir.
Biz bir çox başqa mühüm
məsələləri müzakirə etdik, gübrə çatışmazlığı, neft-kimya müəssisələrinin
fəaliyyəti barədə danışdıq, bir çox
başqa məsələləri – hərbi-texniki
əməkdaşlığı, nazirliklər arasında bir
çox başqa məsələləri, beynəlxalq
arenada əməkdaşlığın gələcək inkişafı üçün məsələləri müzakirə etdik. Bütün səviyyələrdə əməkdaşlıq,
kənd təsərrüfatı sahəsində, iki ölkənin
nazirlikləri tərəfindən bu gün imzalanmış əmək, sosial müdafiə sahəsində
mühüm
razılaşmalar
var.
Biz
müzakirələri davam etdirəcəyik. Bizim
üçün olduqca əhəmiyyət kəsb edən bir
neçə məsələni müzakirə etmək üçün
qarşıdakı 20 gündə mənim Bakıya,
Azərbaycana qeyri-rəsmi, lakin mühüm səfərim gözlənilir. Məni bu gün
əsası qoyulmuş strateji tərəfdaşlığı
çox konkret razılaşmalar və əməli addımlarla dərinləşdirmək üçün Serbiya
hökumətinin bir neçə naziri müşayiət
edəcək. Görürəm ki, bu, zarafat deyil,
baxmayaraq ki, kiməsə zarafat kimi
görünə bilər, İlham Əliyev bu gün Avropada ən populyar şəxsdir. Avropada
necə dəyişikliklərin baş verməsi inanılmazdır. Adətən, onlar onun üçün vaxt
tapa bilmirdilər, indi isə bütün vaxtlarını
ona ayırırlar, çünki onların Azərbaycan
qazına və Azərbaycanın təklif edə
biləcəyi hər şeyə ehtiyacları olduğundan o, orada çox sevilir. Lakin mən
bilirəm ki, o, ağıllı insandır, hər şeyi görür, hər şeyi başa düşür, düzünü desəm,
mən bir az paxıllıq edirəm. Onlar mənə
yalnız Kosovo ilə bağlı məsələ olanda,
Kosovo ilə bağlı nəyə isə ehtiyacları
olanda, məni təhdid etmək üçün zəng
vururlar. Lakin Prezident İlham Əliyevi
sevirlər və sevdiklərinə görə ona zəng
vururlar. Onlar ondan hər şeyi xahiş edirlər. Mən həqiqətən şadam ki,
mənim böyük dostum və Serbiyanın
böyük dostu necə uğur qazanıb və
dəyişməyib, o, hər zaman öz ölkəsinin
təhlükəsizliyini təmin edib, ona hörmət
edilməsinə nail olub, öz ölkəsinin qayğısına qalır və öz ölkəsinin maraqlarını
müdafiə edir. Qoy başqaları düşünsün
ki, onlar dəyişiblər ya yox, yanaşma və
prinsiplərini dəyişiblər ya yox.
Serbiya kiçik ölkədir. Bizim qazımız

yoxdur. Bizim litiumumuz var. Lakin biz
yeganə ölkəyik ki, dünya miqyasında
litium istehsalını əldən vermişik, daha
ağıllı insanlar hakimiyyətə gəldikdə
bu işi yerinə qoyacaqlar. Ölkəmizin
təhlükəsizliyini təmin edəcəyik, ən
azı cənab Əliyevin Azərbaycan üçün
etdiklərinin yarısını edəcəyik. Biz
ölkəmizin həqiqi dostunun kim olduğunu hər zaman görmüşük və onlarla əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək
üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
Mən çox şadam və günün qalan
hissəsini, həmçinin Azərbaycandakı
görüşlərimizi səbirsizliklə gözləyirəm.
Burada, Belqradda daha bir görüşü
səbirsizliklə gözləyirəm. O zaman mən
Azərbaycan Prezidentindən ölkəmizdə
daha çox qalmağı xahiş edəcəyəm,
çünki ölkəmizdə ən azı bir gecə qalmasanız bizim xətrimizə dəyər. İnanırıq
ki, qonaqpərvərliyimizi nümayiş etdirə
bilərik. İnanırıq ki, özünüzü Avropada
heç yerdə olmadığı kimi Serbiyada
evinizdəki kimi hiss edəcəksiniz. Bir
daha təşəkkür edirəm, xalqınıza ən xoş
arzularımı çatdırıram.
Qarşıda bizi çox işlər gözləyir və
mən bu gün imzaladığımız bütün
sənədlərə görə çox xoşbəxtəm və
bilirəm ki, hələ çox işlər görüləcək.
Biz Azərbaycan və Serbiya xalqlarının, vətəndaşlarının maraqları və rifahı
naminə daha çox iş görə biləcəyik. Bir
daha təşəkkür edirəm.

***
Sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti bəyanatla çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin
bəyanatı
– Hörmətli cənab Prezident.
Hörmətli xanımlar və cənablar.
İlk növbədə, cənab Prezident, mənə
və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz
qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm. Gözəl ölkənizə
dəvətə görə də Sizə minnətdaram.
Eyni zamanda, Azərbaycan haqqında dediyiniz xoş sözlərə görə də Sizə
təşəkkürümü bildirirəm. Bu, əsl dostun
sözləridir. Bizi Prezident Vuçiç ilə dostluq əlaqələri bağlayır və hesab edirəm
ki, Serbiya–Azərbaycan əlaqələrinin
sürətli inkişafında bu amil önəmli rol
oynamışdır.
Aramızda imzalanmış sənədlər
ikitərəfli əlaqələrimizin hüquqi bazasını təşkil edir və onların arasında,
əlbəttə ki, strateji tərəfdaşlıq haqqında
sənədlər xüsusi yer tutur. Biz, sözün əsl
mənasında, strateji tərəfdaşıq. Çünki
bir çox sahələrdə uğurla əməkdaşlıq
edirik və bizim əməkdaşlığımızın strateji hədəfləri var.
Serbiya və Azərbaycan bir-birini hər
zaman beynəlxalq arenalarda müdafiə
edir, dəstəkləyir. Prezident Vuçiçin
dediyi kimi, ölkələrimizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü qarşılıqlı surətdə
dəstəklənir və bu mövqe birmənalıdır,
dəyişməzdir və dəyişməz olaraq qalacaq. Eyni zamanda, Prezident Vuçiçin
beynəlxalq təşkilatlarla bağlı dediyi

sözlərə də şərh verərək bir neçə kəlmə
demək istərdim. Bizim torpaqlarımız
uzun illər işğal altında idi. Dünyanın
aparıcı beynəlxalq təşkilatları bu işğalla bağlı önəmli və həqiqəti əks etdirən
qərar və qətnamələr qəbul etmişdilər.
Onların arasında, əlbəttə ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini
qeyd etməliyəm. Bu qətnamələrdə
erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
torpaqlarından dərhal, qeyd-şərtsiz
və tam şəkildə çıxarılması tələb edilirdi. BMT-nin Baş Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa Şurası, Avropa
Parlamenti, ATƏT, yəni bütün aparıcı
beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qərar və qətnamələr
qəbul etmişlər, ancaq məsələ öz həllini
tapmırdı. Bu nəyi göstərir? Onu göstərir
ki, beynəlxalq təşkilatların qərar və
qətnamələri, onların icrası selektiv
xarakter daşıyır. Bəzi hallarda BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bir
neçə gün ərzində icra edilir, bəzi hallarda isə bir neçə saat ərzində icra edilir.
Amma bizim məsələmizə gəldikdə, biz
27 il bu qərarların icrasını gözləyirdik və
buna nail ola bilmədik. Ona görə dünya ictimaiyyəti beynəlxalq təşkilatların
gələcək fəaliyyəti ilə bağlı öz təkliflərini
verməlidir. Biz də Azərbaycan olaraq buna hazırıq. Çünki qəbul edilmiş
qərarlar əgər həyatda öz əksini tapmırsa, yerinə yetirilmirsə, əlbəttə ki, bu,
çox düşündürücüdür.
Biz nəticə etibarilə görəndə ki, bütün bu səylər, o cümlədən, aparılan danışıqlar səmərə vermir, güc amilindən
istifadə etdik. Beynəlxalq hüquq bu imkanı bizə verirdi, BMT-nin Nizamnaməsi
bu imkanı bizə verirdi, özünümüdafiə
etmə haqqı bütün dövlətlərə şamil
edilməlidir, o cümlədən, Azərbaycana.
Biz güc yolu ilə öz ərazi bütövlüyümüzü
bərpa etdik, ədaləti bərpa etdik və artıq
iki ildir ki, Azərbaycan xalqı azad edilmiş torpaqlarda qurub-yaradır, binaları
bərpa edir, bütün o böyük ərazini – 10
min kvadratkilometrdən böyük olan
ərazini yenidən qurur.

Biz, əlbəttə ki, bu və digər
məsələləri ölkələrimizin maraqlarının
prizmasından təhlil edirik və bu gün
ikitərəfli formatda bir çox beynəlxalq
məsələlərə də toxunduq. Eyni zamanda, regional təhlükəsizlik məsələlərini
müzakirə etdik. Mənim dostum
Aleksandar dediyi kimi, energetika
sahəsindəki əməkdaşlığı müzakirə
etdik və bu gün bu müzakirələr davam edəcək. Təbii qaz, elektrik enerjisi sahələrində əməkdaşlıq üçün
yeni imkanlar var. Azərbaycanın
zəngin qaz resursları bu gün bir çox
ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində öz rolunu oynayır və bizim rolumuz getdikcə artacaq. Əlbəttə
ki, ilk növbədə, biz dost olan ölkələrlə
bu sahədə və bütün başqa sahələrdə
əməkdaşlığı dərinləşdirmək fikrindəyik.
O cümlədən, hərbi-texniki sahədə
əməkdaşlıq aparılır və bu əməkdaşlığın
daha da dərinləşməsi, daha geniş
vüsət alması istiqamətində əlavə addımlar atılacaqdır.
Bir sözlə, biz bu gün növbəti illər
üçün bir gündəlik tərtib etdik. Əlbəttə
ki, prezidentlər bu gündəliyi diqqətdə
saxlayacaqlar, bu məsələlərin icrasına
nəzarət edəcəklər. Bunu daha operativ
və səmərəli şəkildə etmək üçün əlbəttə
ki, biz tez-tez görüşməliyik.
Mən əziz dostumu, Prezident Vuçiçi Azərbaycana səfərə dəvət etdim.
Hesab edirəm ki, ilin sonuna qədər bu
səfər gerçəkləşə bilər və ondan sonra,
əlbəttə, mən də yenidən gələcəyəm.
Mənim Serbiyaya səfərim bir qədər
uzandı, yəni bir qədər gecikdi. Çünki Prezident Vuçiç üç il yarım bundan əvvəl Azərbaycanda idi. Mən
də cavab səfəri etməli idim. Amma
COVID-in
müdaxiləsi
nəticəsində
bir qədər ertələndi. Amma yenidən
gözəl ölkənizdə olmağımdan çox
məmnunam. Belə səfərlərimiz çox olacaq. Bizim dostluğumuz da əbədi olacaq. Qonaqpərvərliyə və diqqətə görə
bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Serbiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub
Noyabrın 23-də Belqradda
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Serbiya
Respublikasının Baş naziri xanım Ana
Brnabiç ilə geniş tərkibdə görüşü
olub.
Serbiyanın Baş naziri Ana
Brnabiç dedi:
– Hörmətli cənab Prezident.
Hörmətli qonaqlar.
Sizi bu gün Belqradda görməkdən
olduqca məmnunam. Bilirəm ki, bizim
bir çox məsələlərə nəzər salmaq imkanımız oldu. Sizin bizim Prezidentlə
məhsuldar
müzakirələriniz
olub.
Sizi əmin etmək istərdim ki, Serbiya
hökumətinə arxalana bilərsiniz. Siyasi və iqtisadi əlaqələrimiz inkişaf edir.
Azərbaycanın bizim üçün çox böyük
əhəmiyyəti var. Ölkəniz bizim əsl dostumuzdur. Artıq qeyd etdiyim kimi,
Sizinlə görüşməkdən və məsələləri
müzakirə etməkdən məmnunam və
şərəf hissi duyuram. Özünüzü burada öz evinizdəki kimi hiss edin. Mən
Sizinlə birgə işləməyi səmimiyyətlə arzulayıram.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev dedi:
– Çox sağ olun, hörmətli Baş nazir.

Sizi görməyimə çox şadam. Haqlı
olaraq qeyd etdiniz ki, Prezidentlə bizim çox konstruktiv görüşümüz oldu,
biz qarşılıqlı maraq doğuran bir çox
məsələləri müzakirə etdik. Hazırda
biz həmin məsələləri davamlı şəkildə
nəzərdən keçirəcəyik. Ölkələrimiz strateji tərəfdaşlardır və biz Serbiyanı Avro-

pada özümüzün ən yaxşı dostlarımızdan biri hesab edirik. Əməkdaşlığımızın
mahiyyəti onun formalarını özündə əks
etdirir. Biz bu gün bir neçə mühüm
sənəd imzalamışıq və onlar iş birliyimizin hüquqi əsaslarını genişləndirir. Lakin, əlbəttə ki, strateji tərəfdaşlığa aid
sənəd xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Təbii ki, qlobal gündəlikdə mühüm
məsələlərdən biri enerji təhlükəsizliyidir
və biz cənab Prezidentlə bu məsələni
müzakirə etdik. İndi isə işimizi davam
etdiririk. Eyni zamanda, düşünürəm
ki, biz daşımalarla bağlı infrastrukturumuzun birləşdirilməsi üzərində çalışmalıyıq. Çünki Serbiya və Azərbaycan

Avropanı Asiya ilə birləşdirən enerji marşrutunun üzərində yerləşir.
Fikrimcə, bu sahədə əməkdaşlığın
əhatə dairəsi daha geniş olmalıdır.
Həmçinin mən ikitərəfli ticarətə aid bəzi
məlumatlara baxdım. Rəqəmlər çox
kiçikdir. Bu il dövriyyə artımına baxmayaraq, yenə də hesab edirəm ki,

bunun üzərində işləmək imkanları var.
Əlbəttə, bütün bu və digər məsələlər
nəzərdən keçiriləcək. Ümid edirik ki,
səfərdən sonra əməkdaşlığımızda yeni
dinamikanı görəcəyik.

AZƏRTAC

4

24 noyabr 2022-ci il, cümə axşamı

Serbiya–Azərbaycan strateji tərəfdaşdır
Belqraddakı Taşmaydan parkında
ümummilli lider Heydər Əliyevin və
Milorad Paviçin abidələrini ziyarət

Serbiya Respublikasında rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 23-də paytaxt Belqraddakı Taşmaydan parkında
ümummilli lider Heydər Əliyevin və görkəmli serb yazıçısı Milorad Paviçin abidələrini
ziyarət edib.

Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə Serbiya
Prezidenti tərəfindən rəsmi lanç verilib
Noyabrın 23-də Belqradda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin şərəfinə Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç
tərəfindən rəsmi lanç verilib.
AZƏRTAC

Rəsmi səfər başa çatıb

Dövlətimizin başçısı abidələrin önünə əklil qoydu.
Qeyd edək ki, ulu öndər Heydər Əliyevin Taşmaydan parkında ucaldılmış
abidəsinin açılışı Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 2011-ci ildə olub.
Dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin abidəsinin paytaxt Belqradın Taşmaydan parkında ucaldılması ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin yüksək səviyyədə
olmasının göstəricisidir.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Serbiya Respublikasına
rəsmi səfəri noyabrın 23-də başa çatıb.
Belqrad şəhərinin “Nikola Tesla” hava
limanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə
fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Azərbaycanın Baş naziri ilə Türkiyənin
Vitse-prezidenti arasında telefon danışığı

Dövlətimizin başçısını Serbiya Prezidenti
Aleksandar Vuçiç yola saldı.

Milli Məclis ASEAN Parlamentlərarası
Assambleyasına müşahidəçi üzv qəbul olunub

Noyabrın 23-də Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Əli Əsədov ilə Türkiyə Respublikasının Vitse-prezidenti Fuat
Oktay arasında telefon danışığı olub.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, telefon danışığı əsnasında Türkiyənin Düzce vilayətində baş
vermiş zəlzələ ilə bağlı narahatlıq ifadə olunub, yaralananların tezliklə sağalması, zəlzələnin nəticələrinin və dəymiş ziyanın aradan qaldırılması arzulanıb.
Bildirilib ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi, bu çətin
məqamda da Türkiyənin yanındadır.
Türkiyənin Vitse-prezidenti göstərilən diqqətə görə
minnətdarlığını bildirib.

“Xalq qəzeti”

İordaniyalı politoloq: Fələstin xalqı
Prezident İlham Əliyevə minnətdardır
Fələstin xalqı ona göstərilən dəstəyə, humanitar yardımlara və Ramallahda
Təmsilçilik Ofisinin açılması qərarına görə Prezident İlham Əliyevə minnətdardır.
Ərəb ölkələrində böyük nüfuza malik olan Azərbaycanın göstərdiyi həmrəylik
Yaxın Şərq ölkələrində rəğbətlə qarşılanır.
Bu fikirləri AZƏRTAC-ın xüsusi müxbirinə müsahibəsində iordaniyalı politoloq və siyasi məsələlər
üzrə tədqiqatçı Alaa Saqi söyləyib.
O deyib: “Azərbaycan Prezidenti bu
il avqustun 9-da Türkiyənin Konya
şəhərində Fələstin Dövlətinin Baş naziri Mohammed Ştayyehi qəbul edərkən
fələstinlilərlə həmrəy olduğunu bildirmişdi. Son bir əsrdə İslam dünyasında
ərazilərini öz gücü ilə işğaldan azad
etmiş Azərbaycanın lideri Yaxın Şərq
regionunda da sülhün bərqərar olmasına töhfə verir. Bu, rəsmi Bakının Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi dövründə
özünü daha aydın göstərir. Prezident
İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki,
Azərbaycan dövləti məzlum və humanitar fəlakətlərlə üzləşmiş xalqların
yanındadır, onlara yardımlar edir. Biz
COVID-19 pandemiyası dövründə bunun şahidi olduq”.
Politoloq daha sonra qeyd edib:
“İndi Yaxın Şərqdə yeni geosiyasi
şərait yaranıb. İsrail və ərəb ölkələri

arasında fəal əməkdaşlıq mövcuddur,
həmçinin uzun illər blokadada qalmış
Qətər Dövlətinin digər ərəb dövlətləri
ilə münasibətləri normallaşıb. Bundan başqa, Türkiyənin bu regionda diplomatik həmlələri davam edir.
Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi və qardaş ölkə olan Türkiyə Fələstin xalqının
ən böyük tərəfdaşıdır, eyni zamanda,
yeni regional reallıqlar fonunda İsrail
Dövləti ilə də münasibətlərini yaxşılaşdırır. Düşünürəm ki, bu gün dünyada
baş verən kataklizmlər bütün ölkələri,
o cümlədən Yaxın Şərq dövlətlərini
daha praqmatik və sülhsevər siyasət
yürütməyə sövq edir. Hazırkı şəraitdə
sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar
olması məhz bundan asılıdır. Bu
kontekstdə Azərbaycanın gələn ilin
martında Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçiriləcək mötəbər tədbirinə də
böyük ümidlər bəsləyirik”.
Alaa Saqi sonda vurğulayıb: “İkinci Qarabağ müharibəsində möhtəşəm
Qələbə qazanan Azərbaycan, eyni

Noyabrın 23-də Kamboca Krallığında keçirilən ASEAN Parlamentlərarası
Assambleyasının (ASEAN PA) 43-cü Baş Assambleyasının ikinci plenar iclası Azərbaycan
parlamentarizmi üçün əlamətdar hadisə ilə yadda qalıb.
İclasda Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin ASEAN Parlamentlərarası Assambleyasına müşahidəçi üzv kimi qəbul
olunması ilə bağlı təntənəli mərasim
təşkil olunub.
Ölkələrin
rəsmi
qəbuletmə
mərasimində ilk olaraq, Azərbaycanın

üçrəngli bayrağı fəxri qarovulun müşayiəti
ilə səhnəyə gətirilib.
Kamboca Krallığı Milli Assambleyasının sədri, ASEAN PA-nın 43-cü
Baş Assambleyasının prezidenti Akka
Moha Ponhea Çakri Henq Samrin Milli
Məclisin ASEAN PA-ya müşahidəçi üzv

qəbul olunması ilə bağlı müvafiq sənədi
Azərbaycan parlamentinin Sədri Sahibə
Qafarovaya təqdim edib.
Xatırladaq ki, ASEAN PA-nın daxili
nizamnaməsinə
əsasən,
milli
parlamentlərin təşkilatda müşahidəçi
statusu alması ilə bağlı müraciətləri 2–3
il ərzində araşdırıldıqdan sonra müvafiq qərar qəbul olunsa da, Milli Məclisin
bununla bağlı müraciətinə prioritet qaydada baxılaraq dərhal cavab verilib və
dəstəklənib.
Qeyd edək ki, iclasda Azərbaycan
parlamenti ilə yanaşı, ABŞ Konqresi və
Nepal Federal Demokratik Respublikasının Milli Assambleyası və Gürcüstan
parlamenti də müşahidəçi üzv qismində
təşkilata qəbul olunub. Qeyd edilib ki,
yeni müşahidəçi üzvlərin bu təşkilatda iştirakı ASEAN PA-nın fəaliyyətinə mühüm
töhfə verəcək.
Təntənəli mərasimdən sonra təşkilata
yeni müşahidəçi üzv qəbul olunmuş
parlamentlərin nümayəndələri ilə görüşlər
keçirilib.

“Xalq qəzeti”

Mərakeşin Nümayəndələr Palatasının sədri Qarabağda
aparılan quruculuq və bərpa işləri barədə məlumatlandırılıb
ASEAN Parlamentlərarası Assambleyasının 43-cü Baş Assambleyasında
iştirak etmək məqsədilə Kamboca Krallığında səfərdə olan Milli Məclisin Sədri
Sahibə Qafarova noyabrın 23-də Mərakeş Krallığının Nümayəndələr Palatasının
sədri Raşid Talbi El Alami ilə görüşüb.

zamanda, uğurlu diplomatiyası ilə
də fərqlənir. Rəsmi Bakının Cənubi
Qafqazda dayanıqlı sülhə nail olmaq
istiqamətində səyləri təqdirəlayiqdir.
Zənn edirəm ki, Azərbaycanın Ramallahda Təmsilçilik Ofisinin və İsraildə
səfirliyinin açılması Fələstin və İsrail
arasında problemin həllinə də töhfə ola
bilər.

AZƏRTAC

Nümayəndələr Palatasının sədrini
salamlayan Sahibə Qafarova, cari ilin
iyun ayında Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin
birinci konfransı çərçivəsində Raşid Talbi El Alami ilə görüşünü məmnunluqla
xatırlayıb. O, Mərakeşin Parlament
Şəbəkəsinin həm 2021-ci ildə Madriddə
keçirilən təsis iclasında, həm də Bakıda
keçirilən ilk konfransında təmsil olunmasından razılığını ifadə edib.
Qoşulmama Hərəkatının Parlament
Şəbəkəsinin Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradıldığını xatırladan Sahibə Qafarova təşkilatın
fəaliyyəti, qarşıda duran vəzifələr,
Azərbaycanın sədrliyi ilə həyata keçirilən
və Şəbəkənin institusional inkişafına
xidmət edən tədbirlər, həmçinin Parlament Şəbəkəsinin Manamada keçirilməsi
nəzərdə tutulan ikinci konfransına hazırlıq məqsədilə görülən təşkilati işlər
barədə geniş məlumat verib.

Görüşdə Milli Məclisin sədri ölkəmizin
Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın işğal altında saxlanılan ərazilərini 2020-ci
ildə azad etməsi və öz ərazi bütövlüyünü bərpası, münaqişənin həllindən
sonra bölgədə yaranmış yeni vəziyyət,
həmçinin hazırda Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində aparılan
böyük quruculuq və bərpa işləri barədə
ətraflı məlumat verib. Azərbaycanın
hər zaman sülh istədiyini, regionda
sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması
istiqamətində lazımi tədbirlərin həyata
keçirdiyini deyən Sahibə Qafarova
diqqətə çatdırıb ki, Ermənistan müstəqil
deyil, müstəqil siyasət həyata keçirə bilmir və destruktiv mövqe nümayiş etdirir,
ziddiyyətli bəyanatlar verir. Ermənistan
bu cür hərəkətlərdən çəkinməli və sülh
sazişinin imzalanması üçün real addımlar atmalıdır.
Mərakeş Krallığının Nümayəndələr
Palatasının sədri Raşid Talbi El Ala-

mi cari ildə Azərbaycana səfərindən
məmnunluğunu
bildirib,
ölkəmizdə
gördüyü inkişaf prosesləri barədə xoş
təəssüratlarını bölüşüb.
Mərakeşin Qoşulmama Hərəkatı
çərçivəsində fəaliyyətə xüsusi diqqət
yetirdiyini bildirən Nümayəndələr Palatasının sədri, o cümlədən, Hərəkatın Parlament Şəbəkəsində əməkdaşlığın da
əhəmiyyətini qeyd edib. O, Azərbaycanın
Parlament Şəbəkəsinə sədrliyini uğurlu hesab etdiklərini və hər cəhətdən
dəstəklədiklərini bildirib.
Ölkələrimiz arasında xoş münasibətlər
olduğunu deyən Raşid Talbi El Alami bu
münasibətlərin parlamentlər çərçivəsində
də davam etdiyini söyləyib, qanunverici
orqanlarımızda fəaliyyət göstərən dostluq qrupları arasında əməkdaşlığı qeyd
edib. Mərakeş Nümayəndələr Palatasının sədri ölkələrimizin ərazi bütövlüyü
məsələsində bir-birinə qarşılıqlı dəstək
verməsini də razılıqla qeyd edib.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir
mübadiləsi aparılıb.

“Xalq qəzeti”
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Yeni Azərbaycan Partiyasının beynəlxalq
əlaqələri sürətlə genişlənir
ICAPP-ın Bakı Bəyanatı mühüm tarixi sənəd oldu

Sabit və təhlükəsiz
AZƏRBAYCAN:

keçmişin ibrət dərsi, bu günün reallığı
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Beynəlxalq
münasibətlər
sistemində
ciddi
təlatümlərlə müşayiət olunan yeni dünya nizamının formalaşdığı hazırkı dövrdə siyasi partiyaların
və beynəlxalq təşkilatların müxtəlif səviyyələrdə öz
mövqelərini və hadisələrə təsir imkanlarını yenidən
dəyərləndirmələrinə ehtiyac yaranmışdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransının
Bakıda keçirilən “Təhlükəsizlik və əməkdaşlıq:
siyasi partiyaların rolu” mövzusunda
xüsusi konfransının iştirakçılarına məktubundan
Bakı, 22 noyabr 2022-ci il

Yeni Azərbaycan Partiyasının 1999-cu il dekabrın 20–21-də Bakıda
keçirilən I Qurultayının qətnaməsində belə bir bənd var idi: “Qurultay
hesab edir ki, partiyanın beynəlxalq əlaqələri genişləndirilməli,
dünyada, regionda və qonşu ölkələrdə strateji maraqları, siyasi
məqsəd və istiqamətləri YAP-la üst-üstə düşən siyasi partiyalarla
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına və möhkəmlənməsinə xüsusi
diqqət artırılmalıdır”.
Geridə qalan illər sübut etmişdir
ki, biz dövlətimizin qarşısında duran
vəzifələr kimi, siyasi partiyamızın da
yerinə yetirməli olduğu işləri layiqincə
reallaşdırırıq. Yeni Azərbaycan Partiyası son otuz ildə suverenliyimizin
əbədiləşdirilməsi,
dövlətçiliyimizin
qüdrətləndirilməsi, ölkənin idarə
edilməsi, xalqın rifah halının daha
da yaxşılaşdırılması istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlərdə uğurla
iştirak etdiyi kimi, özünün beynəlxalq
aləmdəki nüfuzunun artırılmasına da
nail olmuşdur.
Həm ulu öndər Heydər Əliyev,
həm Prezident İlham Əliyev, həm də
ümummilli liderimizin adını daşıyan
fondun prezidenti Mehriban xanım
Əliyeva YAP-ın beynəlxalq aləmdəki
nüfuzunun durmadan artması üçün
lazım olan bütün addımları atmışlar.
Nəticədə bizim iqtidar partiyamız
Türkiyə Cümhuriyyəti, Rusiya Federasiyası, Çin Xalq Respublikası və
digər ölkələrdəki aparıcı siyasi partiyalarla sıx əlaqələr yaratmış və uğurlu nəticələr əldə etmişdir.
Son illər isə partiyamızın dostluq münasibətləri konkret hansısa
ölkədəki siyasi təşkilatlarla yekunlaşmır, daha genişmiqyaslı arenanı
əhatə edən yeni əməkdaşlıq sferaları

ilə zənginləşir. Bu arqumentimizi son
günlər Bakıda keçirilən möhtəşəm
bir beynəlxalq tədbirdə qazanılan
uğurları yada salmaqla gücləndirmək
istəyirik.
Belə ki, noyabrın 22-də Bakıda Yeni Azərbaycan Partiyasının
evsahibliyi ilə Asiya Siyasi Partiyalar
Beynəlxalq
Konfransının
“Təhlükəsizlik və əməkdaşlıq: Siyasi partiyaların rolu” mövzusunda
keçirilən xüsusi konfransın sonunda imzalanmış Bakı Bəyanatı bizim
üçün bir neçə cəhətdən əlamətdar
olmuşdur.
Həmin sənəddə qeyd edilir
ki, biz, 10 ölkənin 11 siyasi partiyasının liderləri və nümayəndələri
2022-ci il 20–22 noyabr
tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində “Təhlükəsizlik
və əməkdaşlıq: Siyasi partiyaların
rolu” mövzusunda ICAPP-ın xüsusi
konfransına toplaşaraq “Sülhyaratma proseslərində siyasi partiyaların
iştirakı” və “Siyasi partiyalar arasında
əməkdaşlıq yolu ilə regional və qlobal
təhlükəsizliyin təşviqi” adlı iki mövzuya diqqətimizi yönəltdik və müvafiq
bəyanat imzaladıq.
Bəyanatda
xüsusilə vurğulamaq istədiyimiz iki məqam
var.

Birincisində
dünya dövlətlərinin
gələcək fəaliyyətini stimullaşdırmaq
üçün siyasi partiyaların dəstəyinə
böyük ehtiyacın olduğu qeyd edilir: “Milli dövlətlərə əsaslanan qlobal
təhlükəsizlik və beynəlxalq hüquq
sisteminin böhran yaşadığı hazırkı
dövrdə cəmiyyətin bütün təbəqələri
ilə sıx təmasları olan siyasi partiyaların sülh və əməkdaşlıq məsələlərində
dialoqa töhfə verən vasitəçi və iştirakçı kimi imkanlarından geniş istifadə
olunmasına böyük ehtiyac vardır”.
Yada
salmaq
istədiyimiz
digər məqamda
isə bilavasitə
Azərbaycanın son iki ildə yaratdığı yeni reallıqların dəstəklənməsi
zərurəti vurğulanır: “2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
Ermənistan Respublikasının baş
naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putin tərəfindən imzalanmış üçtərəfli
Bəyanat Azərbaycan ilə Ermənistan
arasında sülh müqaviləsinə zəmin
yaratmış, bütövlükdə, Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizlik və
hərtərəfli əməkdaşlıq üçün yeni
imkanlara yol açmışdır. Cənubi
Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin
faydalarının yalnız bu iki ölkənin
sərhədləri ilə məhdudlaşmadığına
inanan ICAPP davamlı əməkdaşlıq
vasitəsilə
regionun
sülh
və
təhlükəsizliyinin
genişləndirilməsi
və möhkəmləndirilməsinə sadiqdir”.
Fikrimizcə, bu, Azərbaycan diplomatiyasının, ictimai-siyasi fikrimizin
daha bir uğurudur.
ICAPP-ın Bakıda keçirilən xüsusi

konfransında qeyd edilib ki, qloballaşan dünyamızda, təəssüflər olsun
ki, qarşıdurmalar, insanların həyatı
üçün ciddi təhlükələr sürətlə artır.
Belə bir zamanda isə dialoqa, birgə
müzakirələrə, əməkdaşlığa daha
çox ehtiyac var. Çünki müharibələrə,
münaqişələrə silah gücü ilə deyil,
məhz qarşılıqlı anlaşma şəraitində,
dialoq yolu ilə son qoymaq, sülhə,
barışığa nail olmaq mümkündür.
Bu sətirləri ICAPP-ın Daimi
Komitəsinin həmsədri, Koreya Respublikasının sabiq xarici işlər naziri,
Milli təhlükəsizlik ofisinin keçmiş direktoru Çunq Eu-Yonqun videoformatda
səsləndirilən çıxışındakı bəzi fikirlərlə
yekunlaşdırmaq istəyirik: “Azərbaycan
regionun aparıcı dövlətinə çevrilmişdir. Qazanılan uğurlar Heydər
Əliyevin gələcəyə baxışı, cəsarəti və
öz xalqına inamı nəticəsində mümkün
olub. Eyni zamanda, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
əldə etdiyi nailiyyətləri çox yüksək
qiymətləndiririk”.
Sonda xatırladaq ki, Yeni
Azərbaycan Partiyasının həm ölkə
daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə
qazandığı uğurların təməlində ulu
öndər Heydər Əliyevin siyasi müdrikliyi və Prezident İlham Əliyevin
müasir dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərə ən incə məqamlarına
qədər bələd olması dayanır. Bütün
bunlar sübut edir ki, siyasi xadimin
qətiyyəti, iradəsi və ən başlıcası, milli
maraqlar naminə çalışması istənilən
məsələnin həllini asanlaşdırır.
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

İtkin düşmüş şəxslərin axtarışı davam etdirilir
Azərbaycan Respublikasının Hərbi
Prokurorluğunda Beynəlxalq
Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK)
Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin
yeni təyin olunmuş başçısı
xanım Draqana Koic ilə keçirilən
görüşdə Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsi dövründə itkin düşmüş
şəxslərlə bağlı görülmüş işlər
müzakirə olunub.
Hərbi Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən redaksiyamıza verilən
məlumatda bildirilir ki, görüşdə
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini – Hərbi prokuror,
ədliyyə general-leytenantı Xanlar
Vəliyev yeni təyinat münasibətilə
Draqana Koici təbrik edərək, ona
fəaliyyətində uğurlar arzulayıb və

qarşılıqlı fəaliyyətin bundan sonra
da yüksələn xətlə inkişaf edəcəyinə
əminliyini ifadə edib. O, bu əlaqələrin

yüksək səviyyədə və uğurla inkişaf
etdiyini vurğulayıb.
Hərbi
prokuror
Qarabağ

münaqişəsi zamanı əsir və itkin düşmüş, girov saxlanılan şəxslərin və
meyitlərin qaytarılması prosesində
komitə tərəfindən zəruri köməyin
göstərilməsinə görə təşəkkürünü
bildirib,
qonaqların diqqətini
ermənilərin ərazilərimizdə basdırdıqları minaların bu günə qədər davam edən acı fəsadlarına cəlb edib.
Komitənin
Azərbaycandakı
Nümayəndəliyinin başçısı Draqana
Koic göstərilən səmimi münasibətə
görə minnətdarlığını ifadə edərək,
qarşılıqlı işgüzar əlaqələrin bundan
sonra da uğurla davam edəcəyinə
əmin olduğunu bildirib.
Görüşdə
birgə
səmərəli
fəaliyyət, görülmüş işlər, qarşıda duran vəzifələr, eləcə də bir sıra digər
məsələlər müzakirə olunub və bildirilib ki, itkin düşmüş şəxslərin axtarışı davam etdirilir.
“Xalq qəzeti”

Yetmiş illik Sovetlər Birliyi dönəmi başa
çatdı və Azərbaycan müstəqilliyinə qovuşdu. Bundan sonra yaşanmış proseslərin
doğurduğu acınacaqlı reallıqdan geniş söz
açmaq niyyətindən uzağıq. Yalnız onu vurğulamaq istərdik ki, ulu öndər Heydər Əliyevin
dövlətimizə ikinci dəfə rəhbərliyini sosial
sifarişə çevirən amil də məhz xalqımızın sabit
ölkədə, firavan yaşamaq istəyi olmuşdu.
Heydər Əliyev hakimiyyətə ölkədəki mövcud qeyri-sabitliyi aradan qaldırmaq istəyi
ilə gəlmişdi. Vətəndaşlarımızın ulu öndərin
idarəçiliyinə təkid göstərməsi ölkədəki acınacaqlı durumdan qaynaqlanmışdı. Həmin
dövrdə
xoşbəxtlikdən
insanlarımızda
düşdükləri ağır vəziyyətin çətinliyinə qarşı müqavimət hissi formalaşa bildi. Bu, Uca
Tanrının lütfü idi. Ona görə qətiyyətlə söyləyə
bilərik ki, xalq Heydər Əliyevi ədalətsizliyə
və haqsızlığa müqavimətin və barışmazlığın
canlı obrazı kimi qəbul etdi. Bu, ulu öndərin
iqtidarını doğuran, onu labüdləşdirən başlıca cəhət idi. Ümummilli lider həm də qeyrisabitliyə cəbhə açmaq naminə meydandaydı.
Bəli, məhz sabitlik və təhlükəsizlik.
Azərbaycan xalqı bu iki amili mütləq qaydada nəzərə almalıdır. Yaşadığımız postsovet məkanına, dünyanın bir sıra yerlərinə
nəzər salırıq. Elə təəssürat yaranır ki, sanki
bəşəriyyət xaos və anarxiya burulğanında boğulur. Bəzi nöqtələrdə hətta olduqca dəhşətli
vəziyyət də müşahidə olunmaqdadır. Bu baxımdan ölkəmizdəki mənzərə, həqiqətən,
ürəkaçandır.

Təbii ki, arxayınlaşmamalıyıq. Nə də
hesab etmək olmaz ki, hər şey yaxşıdır.
Ölkəmiz problem və çətinliklərdən xali deyil.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev çıxışlarında özü də bu barədə söz açır. Ayrı-ayrı vəzifə sahiblərinin yol verdikləri nöqsanları
vurğulayır. Dövlət başçısının bu mövzudakı
nitqləri hətta sərt ritorikaya da köklənir. Çünki Prezident sabitlik və əmin-amanlığın, eyni
zamanda, vətəndaş rifahından asılı olduğunu
gözəl bilir. Hansı məmurlar ki, öz sahələrində
bu rifaha zərər gətirən hərəkət və davranışlara yol verirlər, vəzifə səlahiyyətlərindən
sui-istifadə edirlər, onlara münasibətdə
güzəştsizliyin prinsip kimi götürüldüyünü vurğulayır dövlətimizin başçısı.
Prezident İlham Əliyev cəmiyyətdəki,
dövlət idarəçiliyindəki mənfi tendensiyalara
münasibətdə ictimai nəzarət mexanizmlərini
də vacib sayır. Mövcud xüsusda medianın
fəaliyyətinə önəm verdiyini daim vurğulayır.
Bəli, məqsəd sabitliyi qorumaqdır. Bunun
üçün dövlətin müvafiq strukturlarının işi ilə yanaşı, cəmiyyətin bütün mütərəqqi qüvvələrinin
səfərbərliyinin təmin edilməsi, ümumən
ictimaiyyətin neqativ təmayüllərə müqavimət
ruhunun yüksək tutulması mütləqdir.
Dövlətimizin
başçısı
çıxışlarında,
həmçinin yaxın keçmişimizin dərslərindən
nəticə çıxarılmasını təlqin edir. O dərslərdən
ki, motivində qeyri-sabitlik dayanırdı. O
dərslərdən ki, qeyri-sabitlik nəticəsində dövlət
idarəçiliyi sistemi iflic hala gəlmişdi.
Bəli, xalqımız nizamsızlıq mühitinin
gətirdiyi ən böyük məhrumiyyəti – torpaqlarımızın işğalı faktını, bir milyondan artıq
vətəndaşımızın öz doğma yurd-yuvalarından
didərgin düşməsini, 30 ilə yaxın müddətdə
qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamağa
məhkum olduğunu əsla unutmamalıdır. Hər
kəs keçmişin dərslərini yada salmalıdır.
Keçmişin dərsləri xatırlanmalıdır ki,
yenidən məşəqqətlərə mübtəla olmayaq. Bu
mənada Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında
ötən əsrin 90-cı illərində – müstəqilliyimizin
ilk dövründə Azərbaycan cəmiyyətində baş
verən neqativ proseslərdən bəhs etməsi,
heç də, təsadüf deyil. Cənab Prezident olub-

bitənlərin həm də tarix, unudulması mümkünsüz mərhələ olduğu reallığına diqqət çəkir.
Bunun özü də bir dərsdir. İbrət dərsi.
“Birinci
Qarabağ
müharibəsindəki
məğlubiyyət xalqımızı mənəvi cəhətdən
sarsıtmışdır. O məğlubiyyətin də səbəbləri
bəllidir. O vaxt antimilli ünsürlər hakimiyyəti
zəbt etmişdilər, hakimiyyət uğrunda mübarizə
aparmışdılar. Şuşa kimi alınmaz qalanı, faktiki olaraq, Ermənistana, ermənilərə təslim
etmişdilər hakimiyyətə gəlmək üçün və belə
də oldu. Şuşa və Laçın işğala məruz qalandan bir ay sonra AXC–Müsavat cütlüyü
hakimiyyətə gəldi. Onlar bu faciə üzərində,
tökülən bu qan üzərində, milli rəzalət üzərində
hakimiyyətə gəldilər və hakimiyyətdə qaldıqları bir il ərzində ölkəmizi bərbad vəziyyətə
qoydular, vətəndaş müharibəsinə start
verdilər, öz əsgərlərini əsir götürdülər. Torpaqlar əldən gedirdi, onlar isə talançılıq,
soyğunçuluqla məşğul olurdular. Hakimiyyəti
möhkəmləndirmək üçün bütün səylərini
səfərbər etmişdilər”. Bu fikirləri Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 8-də Şuşada Zəfər Günü münasibətilə hərbçilərlə
görüşdəki çıxışında bildirmişdir. Prezident,
eyni zamanda, əlavə etmişdir ki, “Birinci Qarabağ müharibəsində məğlubiyyət labüd idi.
Çünki antimilli hakimiyyət müharibədə qələbə
qazana bilməz”.
Bu il noyabrın 21-də otuz illiyini qeyd etdiyimiz Yeni Azərbaycan Partiyası da təşkilatın
qurucusu ulu öndər Heydər Əliyevin özü kimi,
xalqın qeyri-sabitliyə müqavimət ruhunun
nəticəsi olaraq meydana atılmış siyasi qüvvə

idi. Bu qüvvə xaosa və anarxiyaya qarşı
müxalifətdə idi. Ən demokratik, proqressiv və
mütərəqqi müxalifət kimi də adını tariximizə
yazdırmağı bacaran YAP Heydər Əliyevin
start verdiyi konsolidasiya siyasətinə ideoloji
məzmun qazandırdı.
O dövrün proseslərinə qiymət verən
Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının ötən il keçirilmiş VII qurultayındakı
çıxışında bunları bildirmişdi: “Ölkə tamamilə
idarəolunmaz vəziyyətdə idi. Köhnə partnomenklatura, demək olar ki, tamamilə iflic
vəziyyətə düşmüşdü, hakimiyyətə qanunsuz yollarla gəlmiş AXC–Müsavat cütlüyü
ölkəni talayırdı, dağıdırdı. Eynən 2018-ci ildə
Ermənistana gəlmiş adamlar kimi, onlar da ölkəni dağıdırdılar və nəticə etibarı
ilə gətirdilər bizi uçurum kənarına qoydular. Azərbaycan xalqı buna dözə bilərdimi?
Əlbəttə ki, yox. Məhz bu idi Yeni Azərbaycan
Partiyasının yaranmasının tarixi zərurəti”.
Cənab
İlham
Əliyevin
keçmişin
dərslərindən nəticə çıxarılmasının zəruriliyini
vurğulayan fikirləri hər zaman olduğu kimi, bu
gün də aktuallığını saxlamaqdadır. Bu fikirlər
həm də ona görə aktualdır ki, biz, cəmiyyət
olaraq, ayrı-ayrı ştrixlərini diqqətə çatdırdığımız sabitliyin və təhlükəsizliyin qədrini
bilməliyik. Və vətəndaş olaraq çalışmalıyıq
ki, sabitlik və təhlükəsizliyə zidd təmayüllərə
münasibətdə daim ayıq-sayıq dayanaq.
Əvvəldə də bildirdiyimiz kimi, mövcud sahədə
arxayınlaşmaq qətiyyən olmaz.
Sonda bir məqamı da vurğulayaq ki, sabitlik və əmin-amanlıq həm də cəmiyyətin
müxtəlif qütblərinin, siyasi qüvvələri arasındakı münasibətlərdən asılı olan reallıqdır. Bu
mənada ölkəmizin həyatında mühüm hadisə
sayılan Yeni Azərbaycan Partiyasının Heydər
Əliyev Mərkəzində keçirilmiş 30 illik yubiley təntənəsinə ayrı-ayrı siyasi düşərgələrin
nümayəndələrinin dəvət olunmaları son
dərəcə əhəmiyyətlidir.

Ə.CAHANGİROĞLU,
“Xalq qəzeti”

İQTİSADİYYAT
6
Gələcək nəsillər borc
problemi ilə qarşılaşmayacaq
Bu gün ölkəmizin strateji valyuta
ehtiyatları 56,4 milyard dollar, xarici
ticarət dövriyyəsi 46 milyard dollar,
müsbət saldo isə 23 milyard dollardan
çoxdur. Bu göstəricilər isə birbaşa
xarici dövlət borcunu 8 dəfədən artıq
üstələdiyindən xəbər verir.
Qeyd edək ki, bu ilin altı ayında
ümumi dövlət borcu ÜDM-in 14,7 faizini, o cümlədən xarici dövlət borcu
ÜDM-in 11,7 faizini təşkil edib. Bu
müddətdə birbaşa xarici dövlət borcu
384,7 milyon manat azalıb.
Prezident
İlham Əliyev Yeni
Azərbaycan Partiyasının (YAP) yaradılmasının 30 illiyi münasibətilə
noyabrın 21-də keçirilən tədbirdəki
çıxışında ölkənin xarici dövlət borcu
kimi yuxarıda qeyd edilən çox mühüm
bir məqama toxunaraq deyib: “Bizim
uğurlu iqtisadi-maliyyə siyasətimiz
nəticəsində xarici dövlət borcumuzu əhəmiyyətli dərəcədə aşağı sala
bilmişik. Bu da həm bu gün üçün,
həm gələcək nəsillər üçün böyük üstünlük təşkil edir. Bu gün ona görə
ki, bizim kredit reytinqimiz yaxşılaşır. Gələcək nəsillər üçün ona görə
ki, bu yük gələcək nəsillərin üzərinə
düşməyəcək. Bir neçə il bundan əvvəl
mənim göstərişimlə aparılan islahatlar
nəticəsində bu ilin sonuna biz xarici
borcumuzun ümumi daxili məhsuldakı
payını 10 faizə qədər endirəcəyik.
Əgər valyuta ehtiyatlarımızı götürsək,
bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici
borcdan 8 dəfə çoxdur. Yəni, ancaq
nadir ölkələr bu göstəricilərlə fəxr edə
bilər”.
Prezident İlham Əliyev 2018-ci
il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə
“Azərbaycan Respublikasında dövlət
borcunun idarə edilməsinə dair orta
və uzun müddət üçün Strategiya”nı
təsdiq edəndən indiyədək diqqətçəkən
vəziyyəti hər zaman nəzarətdə saxlayıb. Dövlətimizin başçısı həmin strategiyanın reallaşdırılması ilə bağlı
fikirlərini bildirərkən, müvafiq dövlət
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professoru
Azərbaycan Prezidenti
İlham
Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının
yaradılmasının 30 illiyi
münasibətilə keçirilən tədbirdəki çıxışında xarici dövlət borcu ilə bağlı
söylədiklərinin əsasında hökumətin
bu sahədə idarəçilik strategiyasını
uğurla reallaşdırmaq faktı dayanır.
Xatırladım ki, ölkə rəhbəri dövlət borcunun idarə edilməsində səmərəliliyə
nail olunmasına hər zaman mühüm
önəm verir. Məhz bunun nəticəsidir
ki, hazırda valyuta ehtiyatlarımız xarici borcdan 8 dəfə çoxdur.
Yeri gəlmişkən, xarici dövlət borcumuzun aşağı səviyyədə olması
üçün reallaşdırılan bəzi tədbirlərə
nəzər salmaq istərdim. Belə ki, bu
məsələnin gerçəkləşdirilməsi üçün
Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan
Respublikasında dövlət borcunun
idarə edilməsinə dair orta və uzun
müddət üçün Strategiya”nın təsdiq
edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
qurumlarına xarici borcu ümumi daxili məhsulun 10 faizi səviyyəsinə

Həmin strategiyada qlobal iqtisadiyyatda, habelə maliyyə bazarında baş verən proseslər fonunda
respublikamızın maliyyə dayanıqlılığının daha da gücləndirilməsinə,
dövlət borcalmalarında səmərəliliyin
artırılmasına, qarşıda duran yeni çağırışlar və imkanlar nəzərə alınmaqla bu sahədə risklərin səmərəli idarə
edilməsinə, eyni zamanda, nəzarət
mexanizminin təkmilləşdirilməsinə
nail olmaq qarşıya əsas məqsəd
kimi qoyulub.
Strategiyada həm ortamüddətli,
həm də uzunmüddətli dövrdə
ölkə iqtisadiyyatının ehtiyaclarını
nəzərə almaqla dövlət borcunun
dayanıqlığını təmin etmək planlaşdırılıb. Bunun üçün 2018-2025-ci
illər üzrə ümumi dövlət borcunun
ÜDM-ə nisbətinin yuxarı həddinin
30 faizdən çox olmaması və 2025ci ilədək 20 faizdən aşağı salınması
vəzifəsi qərarlaşdırılıb.
Sənəddə, həmçinin dövlət borcalmaları üzrə müəyyənləşdirilən
strateji məqsədlərə çatmaq üçün bir
sıra digər prioritet tədbirlərin həyata
keçirilməsi də planlaşdırılıb. Belə ki,
ölkə üzrə prioritet layihələrdən başqa
digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
üçün borc vəsaitinin cəlb olunmaması və dövlət zəmanətinin təmin
edilməməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda, faiz dərəcələrinə artm riskinin rüblük əsasda qiymətləndirilməsi
və bu qiymətləndirmə əsasında yeni
borcların münasib faiz şərtləri ilə
cəlb olunmasının həyata keçirilməsi
qərara alınıb.

endirmək tapşırığı verdiyini və cari il
iyulun 1-də bu göstəricinin artıq 10,7

faiz təşkil etdiyini vurğulayıb. Ölkə
rəhbəri, eyni zamanda, bu uğuru,
Azərbaycanın, ilk növbədə, yeni kredit
almaması, əvvəlcədən alınan borcların isə artıq qaytarılmasının diqqət
mərkəzində saxlanıldığını bildirib.
“İkincisi, iqtisadiyyat artıb və ümumi
daxili məhsul artdıqca təbii ki, o nisbət
də, borcun nisbəti də azalır. İndi baxın, görün, inkişaf etmiş ölkələrin
bəzilərində xarici borc ümumi daxili
məhsulu iki dəfə üstələyir. Xarici borcu ümumi daxili məhsulun 70 faizi
olan ölkələr özlərini normal hiss edə
bilərlər. Amma bizdə bu, 10 faizdir. Bu,
nə deməkdir? Biz qoymuruq ki, borclar
yığılsın, istəmirik ki, gələcək nəsillər
bu borcun altında olsun. İstəyirik ki,
bunu daha da endirək və ayağımızı
yorğanımıza görə uzadırıq”.
Xatırladaq ki, həyata keçirilən
tədbirlərin nəticəsidir ki, bu ilin
əvvəlinə Azərbaycanın xarici dövlət
borcu 8,927.1 milyon ABŞ dolları
(15,176 milyon manat), xarici dövlət
borcunun Ümumi Daxili Məhsula
(ÜDM) olan nisbəti 19 faiz (2018-ci il
üçün hesablanmış 79,797.30 milyon
manat ÜDM-ә nisbətdə) təşkil edib.
Cari ilin ilk yarısında isə
Azərbaycanın xarici dövlət borcu 8
milyard 920 milyon dollar olub. Xarici dövlət borcunun Ümumi Daxili
Məhsula olan nisbəti 19 faiz (2019-cu
il üçün proqnozlaşdırılan 79 milyard
649 milyon manatlıq ÜDM-ə nisbətdə)
təşkil edib.
Dünya Bankı (DB) “Avropa və
Mərkəzi Asiya iqtisadi yeniləmə” hesabatında Azərbaycanın dövlət borcunun bundan sonra da azalacağı barədə
bugünlərdə məlumat yayıb. Bildirilib
ki, cari il üzrə dövlət borcunun ümumdaxili məhsulda (ÜDM) payı 11,8 faiz
müəyyənləşdirilib. Ümumiyyətlə, DB
Azərbaycanın dövlət borcunun 2023cü ildə 10,7 faiz, 2024-cü ildə isə 11
faiz olacağını proqnozlaşdırıb.

Ərzaq təhlükəsizliyi strateji məqsəddir
Ekspert rəyi
BMT
-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) “Ərzaq
icmalı” hesabatında cari il qlobal ərzaq idxalı ilə bağlı
xərclərin 1,94 trilyon ABŞ dollarına çatacağı, bunun
isə 2021-ci illə müqayisədə 10 faiz çox olacağı bildirilib. Sənəddə bu il
qlobal ərzaq idxalı xərclərinin bütün zamanların ən yüksək səviyyəsinə
yüksələcəyi də vurğulanıb.

“Ərzaq icmalı”nda daha sonra deyilir: “Rusiya–Ukrayna arasında hökm
sürən gərginlikdən sonra bütün dünyada ərzaq qiymətləri artsa da, bu,
hazırda bir qədər səngiyib... Qlobal
ərzaq idxal artımının əsas hissəsi
daha zəngin ölkələrin payına düşsə də,
ərzaq qiymətlərinin bahalaşması qeyrimütənasib şəkildə yoxsul ölkələrə təsir
edib. Aşağı gəlirli dövlətlər üçün ərzaq
idxalının həcm baxımından 10 faiz azalacağı proqnozlaşdırılsa da, xərc baxımından demək olar ki, dəyişməz qalacağı proqnozlaşdırılıb. Bu isə həmin
ölkələr üçün əlçatanlıq probleminin
artacağını şərtləndirib. Qeyd edilən
vəziyyət ərzaq təhlükəsizliyi baxımından həyəcanverici əlamətlər olaraq,
idxalçıların artan beynəlxalq xərcləri
maliyyələşdirməkdə çətinlik çəkdiklərini
göstərir”.
Onu da deyək ki, ötən ay Beynəlxalq
Valyuta Fondu (IMF) aşağı gəlirli
ölkələri fövqəladə maliyyə yardımı ilə
təmin etmək üçün yeni “Ərzaq şoku
pəncərəsi”ni təsdiqləyib. FAO isə bu
addımı ərzaq idxalının artan xərclərinin
yükünü yüngülləşdirmək istiqamətində
vacib addım kimi qiymətləndirib.
Bu il qlobal hesabın, təxminən,
əvvəlki illə müqayisədə 50 faiz, 2020-ci
ilə nisbətən isə təxminən, 112 faiz arta-

raq 424 milyard ABŞ dollarına çatması
gözlənilir ki, bu da əsasən idxal olunan
enerji və gübrələrin yüksək xərcləri ilə
bağlıdır.
FAO hesab edir ki, qlobal kənd
təsərrüfatı
məhsulları
və
ərzaq
təhlükəsizliyi üçün mənfi təsirlər 2023cü ilə qədər uzana bilər: “Gələn il Kanada və Rusiyada məhsul istehsalının
əhəmiyyətli səviyyədə bərpası ilə buğda istehsalının rekord həddə – 784 milyon tona çatacağı proqnozlaşdırılır. Bu,
qlobal buğda ehtiyatlarını ən yüksək
səviyyəyə qaldırsa da, tədarükləri daha

çox Çin və Rusiyada gözlənildiyi üçün
dünyanın qalan hissəsində ehtiyatların
8 faiz azalacağı gözlənilir.
Beləliklə, ərzaq təhlükəsizliyi üçün
mənfi təsirlər hazırda beynəlxalq ərzaq
və kənd təsərrüfatı qurumlarını ciddi narahat edir. Məsələn, bugünlərdə
Misirdə keçirilən “COP-27” iqlim sammitinin ərzaq məsələləri ilə bağlı sessiyasında mövcud vəziyyəti normallaşdırmaq üçün bir sıra təşəbbüslər
irəli sürülüb. Bu zaman əsas diqqət
Afrikanın Buynuz regionunda 37 milyon
insanın aclıqla üzləşməsi probleminə
yönəldilib.
Bununla yanaşı, Pakistanda misli
görünməmiş daşqınların ölkənin əsas
kənd təsərrüfatı bölgələrinə vurduğu ziyanın, Avropa və ABŞ-da rekord həddə
istilik dərəcəsinin məhsuldarlığı kəskin
azaltması ilə əlaqədar növbəti ilin ərzaq
təhlükəsizliyi baxımından ağır olacağı
qeyd edilib. Çıxışlarda vurğulanıb ki,
Rusiya–Ukrayna münaqişəsi buğdada,
yağlı toxumlarda və gübrədə qlobal qıtlığa və qiymət artımlarına səbəb olub,
yanacaq qiymətlərinin sürətlə qalxması isə qida sənayesini daha da kövrək
hala salıb.
“COP-27”-nin
rəhbəri
çıxışında deyib: “Əhali artımı fonunda qida
sistemlərimiz bütün dünyadakı icmaları
inklüziv, məsuliyyətli və
davamlı şəkildə istehsal
olunan qida ilə təmin
etmək üçün çalışmalıdır. Hər il 43 milyon
insan aclıqdan əziyyət
çəkir və bu, bəşəriyyətin
qarşısında duran ən vacib problemlərdən biridir. Bu baxımdan, yeni
təşəbbüslər
geosiyasi
dəyişikliklərin və ekstremal hava hadisələrinin
dünyanın ən yoxsul
təbəqələrinə zərər vuran, aclıq və qida
çatışmazlığını daha da gücləndirən
qida tədarük zəncirlərinin kütləvi
şəkildə pozulmasına səbəb ola biləcəyi
müasir dünyada çox mühümdür”.
Bəs Azərbaycan dünyanın üzləşdiyi
və hazırda da davam edən bu böhran şəraitində vəziyyətdən çıxmaq,
problemin təsirini azaltmaq üçün hansı tədbirləri həyata keçirir? Bu sualın
cavabı yazıdakı iqtisadçı rəyində öz
ifadəsini tapır.

“Xalq qəzeti”

Ramil HÜSEYN,
İqtisadi İslahatların Təhlili
və Kommunikasiya
Mərkəzinin icraçı
direktorunun müavini
Azərbaycan
Qlobal
Ərzaq
Təhlükəsizliyi İndeksi üzrə hesabata əsasən, ardıcıl olaraq mövqeyini
yaxşılaşdıran ölkələrin siyahısında
yer alıb. Respublikamızda görülən
kompleks tədbirlər nəticəsində ərzaq
təhlükəsizliyinin təmini sahəsində
ciddi nailiyyətlər əldə edilib. Bir çox
ölkələr COVİD-19 pandemiyası zamanı və Rusiya-Ukrayna müharibəsi
nəticəsində əhalisini ərzaqla təmin
etməkdə problemlə üzləşsə də,
Azərbaycan əhalisi üçün vəziyyət
belə olmayıb.
Qeyd edilən istiqamətdə vaxtında görülən tədbirlər hazırda öz
nəticələrini verir. Bu baxımdan
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 19 iyul tarixli
“Ərzaqlıq buğda ilə özünütəminetmə
səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair
bir sıra tədbirlər haqqında” fərmanı
da xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu
sənəd ölkənin ərzaqlıq buğda
ilə özünütəminetmə səviyyəsinin
yüksəldilməsini
və
ərzaq
təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsini
qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyur.
Ölkəmizdə kənd təsərrüfatında
məhsul
istehsalının
artmasına yönələn tədbirlərin həyata
keçirilməsi qarşıdakı illərdə ərzaq
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə
xidmət edəcək. İlk olaraq onu qeyd
edim ki, bu ilin iyul ayında qəbul
edilən “Azərbaycan Respublikasının 2022─2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda
ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin daha
da gücləndirilməsinə xidmət edən
tədbirlər əksini tapıb. Bu strategiyanın icrası zamanı ölkə üzrə ərzaq
təminatı xəritəsi hazırlanacaqdır.
Şübhəsiz ki, Qarabağda və Şərqi
Zəngəzurda işğaldan azad edilən
torpaqların əkin dövriyyəsinə cəlb

edilməsi ərzaq təhlükəsizliyimizin
təmin edilməsinə böyük töhfə
verəcək
və
özünütəminetmə
səviyyəsini də yaxşılaşdıracaq.
Hazırda Azərbaycanda kartof,
meyvə, tərəvəz və s. kimi bir sıra
ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə
səviyyəsi yüksəkdir. Ancaq ərzaqlıq
buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsi
aşağıdır və ərzaqlıq buğda istehsalının artırılması aktuallıq daşıyır.
Qeyd edək ki, bu məsələ ölkə
rəhbəliyinin də diqqətindədir və
2022-ci
ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunan müşavirədə
bununla bağlı xüsusi tapşırıq verilib. Burada onu da nəzərə alaq ki,
tarixən xalqımızın istehlakında çörək
mühüm yer tutub. Onun üçün də
ərzaqlıq buğda ilə özünütəminetmə
səviyyəsinin
yüksəldilməsi
istiqamətindəki tədbirlərin davamı
zəruridir. Artıq qərar verilib və 2023cü ildən başlayaraq 5 il müddətində
ərzaqlıq buğdaya məhsul subsidiyası tətbiq ediləcək.
Azərbaycan
Prezidenti
bu
istiqamətdə yeni hədəfləri də
müəyyənləşdirib və belə ki, 3-4
il ərzində ərzaqlıq buğda ilə
özünütəminetmə səviyyəsinin 80
faizə çatdırılması istiqamətində iş
aparılacaqdır.
Ətzaq
təhlükəsizliyinin
güclənməsinə
yönələn
kompleks tədbirlərdən biri kimi 2021-ci
ildə daxili bazarda strateji mallar
üzrə qısamüddətli kəskin qiymət
dəyişmələrinin
qarşısını
almaq
istiqamətində tədbirlər görmək üçün
Dövlət Ehtiyatları Agentliyi yardılıb.
Dövlət Taxıl Fondu bu Agentliyin
sərəncamına verilib.
Hazırda ölkəmizin buğda ehtiyatının dayanıqlığı üzərində iş aparılır.
Digər tərəfdən bu il işğaldan azad
olunan ərazilərdə 50 min hektarda
taxıl əkilib və məhsul əldə olunub.
Növbəti illərdə isə 80-100 min hektar
arasında torpağın əkin dövriyyəsinə
cəlbi planlaşdırılır. Qarabağda və
Şərqi Zəngəzurda bitkiçiliklə yanaşı
heyvandarlıq da inkişaf etdirilir. Artıq
Kəlbəcər və Laçın yaylaqlarında qoyunçuluq təsərrüfatları faydalanırlar.
Təkcə 2022-ci ildə Şərqi Zəngəzur
və Qarabağ iqtisadi zonalarındakı
yaylaqlara 61 mindən çox arı ailəsi
aparılıb. Bu isə o deməkdir ki, qarşıdakı illərdə işğaldan azad olunan
ərazilərin də hesabına Azərbaycanın
ərzaq
təhlükəsizliyi
daha
da
güclənəcəkdir.

24 noyabr 2022-ci il, cümə axşamı
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İnhisarçılığa son!

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının
30 illiyi münasibətilə keçirilən tədbirdəki çıxışında iqtisadi sahədə əldə edilən
mühüm uğurlarla yanaşı, bu gün də görüləsi çox iş olduğunu bildirib. Dövlətimizin
başçısı deyib: “İqtisadiyyatımızın şəffaflaşdırılması, xoşagəlməz hallara qarşı mübarizə,
kölgə iqtisadiyyatının həcminin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması, biznes mühitinin
yaxşılaşdırılması, inhisarçılığa qarşı daha ciddi mübarizə - bütün bunlar gündəlikdə duran
məsələlərdir. O cümlədən, dövlət şirkətlərində korporativ idarəetmə üsulunun tətbiq
edilməsi bu günün reallıqlarını əks etdirir”.
Xatırladaq ki, ölkə rəhbərinin nitqində vurğulanan problemlərin həlli istiqamətində mütəmadi
olaraq önəmli layihələr gerçəkləşdirilib və
müsbət nəticələr qeydə alınıb. Bununla bağlı bəzi məqamlara toxunmazdan əvvəl Prezident İlham Əliyevin cari ilin ilk yarısının
yekunlarına həsr olunan müşavirədəki çıxışın-

Bu fikir İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Dövlət Vergi Xidmətinin yaydığı məlumatda
da öz ifadəsini tapıb. Məlumatda kölgə iqtisadiyyatının miqyasının azalması sayəsində
büdcə gəlirlərinin yüksəlməsi vurğulanaraq, bu
məsələdə şəffaf iqtisadi münasibətlərin qurulmasının, biznes fəaliyyətinin və gəlirlərin leqal-

dan bir məsələni diqqətə yönəltmək istərdim.
Dövlətimizin başçısı kölgə iqtisadiyyatının hər
ölkədə mövcud olduğunu, lakin əsas cəhətin
onun həcmi və dövlətin, hökumətin buna
münasibəti ilə ölçüldüyünü vurğulayıb. “Dövlətin
və hökumətin buna münasibəti belədir ki, bu,
Azərbaycanda olmamalıdır və bizim əlimizdədir
ki, bu, olmasın. Çünki texnologiyalar inkişaf edir,
yeni nəzarət imkanları yaranır. Burada kölgə iqtisadiyyatı adlı mənfi faktor olmamalıdır, yaxud
da minimuma endirilməlidir. Ona görə ən qabaqcıl texnologiyalar tətbiq edilməlidir – uçot,
nəzarət və əlbəttə, kadrların yerləşdirilməsi”, –
deyə ölkə rəhbəri bildirib.
Prezident İlham Əliyev nitqində narahatlıq
doğuran bu problemin həlli yollarını da diqqətə
çatdırıb və vəziyyəti institusional tədbirlər,
dövlət və ictimai nəzarət, habelə kadrların düzgün seçilməsi yolu ilə nizamlamağın mümkünlüyünü xatırladıb.
Qeyd edək ki, son illərdə həyata keçirilən
dərin islahatlar yolu ilə bu sahədə müsbət
nəticələr əldə edilib. Kölgə iqtisadiyyatının qarşısının alınması üçün rəsmi statistika tərəfindən
uçota alınmayan, qeyri-formal, ictimai qaydalardan kənar qurulan iqtisadi münasibətlər
tənzimlənib. Belə bir neqativ “iqtisadiyyat”ın
ümumi daxili məhsulda payı kəskin şəkildə
aşağı salınıb. Bununla da respublikada iqtisadi təhlükəsizliyin mənfi təzahürlərindən biri olan
kölgə iqtisadiyyatının qarşısı geniş miqyasda
alınıb.
Lakin bütün bu müsbət nəticələrə baxmayaraq, respublikada kölgə iqtisadiyyatına
qarşı mübarizə hələ də davam edir. Prezident
İlham Əliyevin sözügedən problemin yaratdığı
fəsadların aradan qaldırılması, vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması və bazarda
sağlam rəqabətin təmin edilməsi istiqamətində
kompleks tədbirlərin görülməsi ilə bağlı müvafiq
göstərişləri davamlı şəkildə yerinə yetirilir.
Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramovun
sözlərinə görə, son illərdə kölgə iqtisadiyyatının minimallaşdırılması nəticəsində büdcəyə
yönələn vəsaitlərin həcmi artıb. Məsələn,
büdcəyə daxil olan vəsaitlərin proqnozlaşdırılandan 2 milyard manat çox olması bu sahədə
gerçəkləşdirilən tədbirlərin nəticəsi kimi diqqət
çəkib. Bu istiqamətdə tədbirlərin davamlı xarakter alması ilə gələcəkdə büdcəyə qeyi-neft
sektorundan daxilolmaların milyardlarla manat
artımla öz ifadəsini tapacağı proqnozlaşdırılıb.

laşdırılmasının önəmli rol oynadığı xatırladılıb.
Həqiqətən də, respublikada son illər ərzində
rəqabətin təmin edilməsi, qanunsuz sahibkarlığın qarşısının alınması, leqal fəaliyyətin vergi
stimullaşdırılması kimi mexanizmlərinin tətbiqi
nəticəsində biznesin şəffaflaşması gerçəkləşib,
leqal fəaliyyət reallaşıb, fəaliyyətin sağlam
rəqabət üzərində qurulmasına nail olunub.
Ölkədə liberal biznes mühitinin formalaşdırılmasına xüsusi önəm verilməsi isə investisiya şəraitinin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarıb.
Bu sahədə icra olunan layihələr iqtisadiyyatın
genişlənməsinə və investisiyaların artımına yol
açıb.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına
görə, cari ilin yanvar-sentyabr aylarında respublikada fəaliyyət göstərən müəssisə, təşkilat və
fərdi sahibkarlar tərəfindən 98,1 milyard manatlıq və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
5,6 faiz çox ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal edilib. Bu dövrdə əsas kapitala 10 milyard
154,4 milyon manat və yaxud ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,6 faiz çox vəsait yönəldilib.
Şübhəsiz ki, bu cür rəqəmlər yaradılan əlverişli
biznes şəraitində meydana gəlib.
Yeri gəlmişkən, bu məqamda mövcud biznes
mühitinə nəzər salaq: Hüquqi şəxsin qeydiyyatı
prosedurlarının sayı 3-dən 1-ə, müddəti isə 20
dəqiqəyədək azaldılıb, biznesə başlamaq üçün
maliyyə vəsaiti və sənəd sayı sıfıra endirilib.
Bu sistemə əsasən, qeydiyyat sənədləri yalnız vergi ödəyicisinin elektron kabinetinə onlayn
qaydada göndərilir və həmin sənədlərin kağız
daşıyıcılarda təqdim edilməsinə zərurət olmur.
Elektron kabinetə göndərilən qeydiyyat
sənədləri xüsusi barkodla şifrələnməklə onların rəsmi olaraq bütün dövlət qurumları, banklar, notariuslar və digər təşkilatlarda qəbulu
üçün qanunvericilik bazası və inzibatçılıq da
təkmilləşdirilib.
Yeni onlayn qeydiyyat sisteminin həyata
keçirilməsində əsas məqsəd biznesə başlamaqla bağlı prosedurların sadələşdirilməsi, vaxta
qənaət, əlverişli biznes mühiti, şəffaflığın təmin
olunması, məmur-sahibkar ünsiyyətinin minimuma endirilməsi və vətəndaş məmnunluğunun artırılmasıdır. Bütün bunlar vergi qanunvericiliyində
sahibkarlığın dəstəklənməsi ilə bağlı aparılan
islahatların davamıdır və ölkədə biznes mühitinin əlverişliliyinin daha da yaxşılaşdırılmasına
xidmət edir.
Vaqif BAYRAMOV “Xalq qəzeti”

“Kölgə”dən
işığa doğru...

“Azərenerji” payız–qış mövsümünə hazırdır
2022-2023-cü ilin payız–qış mövsümünə
hazırlıq çərçivəsində “Azərenerji” ASC-nin
müəssisələrində müvafiq tədbirlər həyata
keçirilib. Ölkənin fasiləsiz elektrik enerjisi
ilə təmin edilməsi, ixrac imkanlarının
genişləndirilməsi, enerjinin istehsalı və
ötürülməsi üzrə plan tapşırıqlarının yerinə
yetirilməsi, enerji müəssisələrində açılma
və imtinaların sayının minimuma endirilməsi
qarşıya əsas vəzifə olaraq qoyulub.
“Azərenerji” ASC-nin mətbuat xidmətindən
verilən məlumata görə, bu məqsədlə enerji müəssisələrində planlı təmir, təmir-bərpa,
yenidənqurma işləri həyata keçirilib. Lazımi
yanacaq ehtiyatı tədarük edilib. Bundan başqa, əsas və köməkçi avadanlıqların təmiri
təyin olunmuş normalara uyğun keyfiyyətlə
yerinə yetirilib. Elektrik stansiyalarında texniki göstəricilərin yaxşılaşdırılması üzrə mühüm
tədbirlər görülüb.

Yerinə yetirilmiş təmir işləri qiymətləndirildikdən sonra “Azərenerji”də yaradılmış aidiyyəti
tədbirlər planının yerinə yetirilməsi üzrə komissiya tərəfindən müəssisələrə 2022-2023-cü ilin
payız-qış mövsümünə “Hazırlıq pasportu”nun
verilməsi qərara alınıb.
“Xalq qəzeti”
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2023 – Heydər Əliyev İli

Ulu öndərin misilsiz Şuşa sevgisi
Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün
azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini
sevən hər bir vətəndaş üçün əziz bir
şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir.
Heydər ƏLIYEV
ümummilli lider

Bu

yazıda bütün həyat və fəaliyyətini xalqının tərəqqisinə,
respublikamızın inkişafına, Azərbaycanın dünya dövlətləri arasında
layiqli yer tutmasına həsr etmiş ümummilli lider Heydər Əliyevin
hər zaman Qarabağa – onun baş şəhəri Şuşaya böyük diqqət və qayğı
göstərməsindən və dağlar diyarına səfərlərindən söhbət açmaq istəyirəm.

Ulu öndər Heydər Əliyevin Şuşaya
mənim yadımda qalan ilk səfəri 1967-ci
ilin yayına təsadüf edir. Həmin il iyul ayının 3-də Xankəndidə ermənilər 3 nəfər
günahsız azərbaycanlını vəhşicəsinə
qətlə yetirmişdilər. Bu hadisə ilə əlaqədar
Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin
sədri Heydər Əliyev xüsusi əməliyyat
qrupu ilə vilayət mərkəzinə gəlmişdi. O,
az bir müddət içərisində cinayətkarları
tapıb üzə çıxarmış və onlar məhkəmə
qarşısında dayanaraq lazımi cəzalarına
çatmışdılar.
1969-cu ildən Heydər Əliyevin
Azərbaycan
Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
seçilməsi ilə respublikamızın tarixində
böyük dönüş yarandı. Xalqımızın
mənəvi-əxlaqi dəyərlərinə söykənən
genişmiqyaslı
tədbirlərin
həyata
keçirilməsi insanlarda milli ruhun oyanmasına təkan verdi. Bu baxımdan ulu
öndər, Qarabağa da diqqət və qayğısını əsirgəmir, bu qədim türk torpağında
Azərbaycanın milli maraqlarını daim
uca tuturdu. Bu dövrdə Heydər Əliyevin
qətiyyəti sayəsində ermənilərin millətçi
iddialarının da qarşısı qətiyyətlə kəsilir,
əsassız tələblər iflasa uğrayırdı.
Qarabağın keçmişini çox gözəl
bilən Heydər Əliyev Şuşaya zəngin tarixi abidə kimi, xalqımızın qəhrəmanlıq
rəmzi kimi baxırdı. Şuşa şəhərində
kurort kompleksinin inkişaf etdirilməsi
məqsədilə hələ yetmişinci illərin ikinci
yarısında bilavasitə onun təşəbbüsü və
rəhbərliyi altında 3 qərar qəbul edilmiş,
genişmiqyaslı quruculuq işlərinə təkan
verilmişdi. Həmin qərarların yerinə
yetirilməsi Şuşanın sosial və mədəni inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb etmiş,
yeni sənət ocaqları yaradılmış, bərpa,
tikinti və yaşıllaşdırma işlərində yüksək
nailiyyətlər qazanılmışdı.
Heydər Əliyevin respublikamıza
rəhbərliyi dövründə Şuşanın inkişafına
göstərdiyi müstəsna diqqət və qayğını

şuşalılar daim minnətdarlıqla xatırlayırlar. 4 noyabr 1976-cı il tarixli “Şuşa
şəhərində kurort kompleksinin gələcək
inkişaf tədbirləri haqqında”, 22 fevral
1977-ci il tarixli “Şuşa rayon əhalisinin
ət və süd məmulatları ilə təmin edilməsi
haqqında” qərarlar, Azərbaycan SSR
Nazirlər Sovetinin 280 nömrəli qərarı ilə
Şuşa şəhərinin tarix-memarlıq qoruğu
elan edilməsi rayonun sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirən ciddi addımlar idi.
O zaman hər üç qərarın icrası sürətlə yerinə yetirildi. Burada kurort kompleksinin inkişaf etdirilməsi
istiqamətində görülən işləri hamımız
yaxşı xatırlayırıq. Qərarlara əsasən
xeyli iş görülmüş, bir sıra mədənimaarif, ictimai-iaşə obyektləri açılmış,
şəhərin mədəni həyatında mühüm
hadisələr baş vermişdi. Şuşa getdikcə
ümumittifaq əhəmiyyətli kurort şəhərinə
çevrilmişdi. Bütün bunlarla yanaşı, Qarabağın görkəmli şəxsiyyətlərinin evmuzeylərinin, xalça muzeyinin yaradılması, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin
ucaldılması, Şuşa Dövlət Dram Teatrının açılması, turist bazasının və
yeni məktəblərin tikintisi, abadlıq işləri
üçün ayrılan vəsaitin hər il əhəmiyyətli
dərəcədə artırılması kimi davamlı
tədbirlər Heydər Əliyevin Şuşaya olan
xüsusi münasibətinin təzahürü idi.
Ötən əsrin 80–90-cı illərini Şuşa
tarixinin qızıl dövrü adlandırsaq, heç
də yanılmarıq. Həmin illərdə şəhərin
şeiriyyətlə, musiqi ilə dolu mədəni
həyatına daxil olan, öz dərin izini qoyan, bu yurda yeni həyat verən, onu
zinətləndirən iki böyük ədəbi hadisə
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır: böyük
şair Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin
açılışı və “Vaqif poeziya bayramı”.
1981-ci ilin sonlarında Molla Pənah
Vaqifin məqbərəsinin tikintisi başa çatdırıldı və bununla da şəhərin müasir memarlığına əzəmətli bir abidə daxil oldu.
Bir neçə aydan sonra isə məqbərənin,
eyni zamanda, poeziya evinin və bir sıra

mədəniyyət obyektlərinin təntənəli açılışı oldu. Həmin günü – 1982-ci il yanvar
ayının 14-nü şuşalılar hələ də unutmayıblar. Xalqımızın böyük oğlu Heydər
Əliyevin Şuşaya gəlişini səbirsizliklə
gözləyən minlərlə insan əziz qonağını
layiqincə qarşılamaq və yerləşdirmək
üçün böyük hazırlıq işləri görmüşdü.
Bu da səbəbsiz deyildi. Axı o, Şuşanı
həmişə özünə doğma saymışdı. O zaman ulu öndər Vaqifin məqbərəsinin açılışında iştirak etmək üçün Bakıdan Şuşaya Mərkəzi Komitənin büro üzvlərini,
ədəbiyyat və incəsənət xadimlərindən
ibarət böyük bir heyəti də özü ilə
gətirmişdi.
Həmin gün Şuşa “qar çiçəyi”nə
bələnmişdi. Lopa-lopa yağan qar şəhərə
xüsusi bir gözəllik vermişdi. Buz bağlamış yollar maşınların gediş-gəlişinə imkan vermirdi. Bunu görən yerli camaat
Heydər Əliyevin əyləşdiyi maşını “Xan
qızı bulağı”dan əllərində qaldırıb “Güllü

DOST mərkəzlərindən 66 mindən çox şəxsə xidmət

P

rezident İlham Əliyevin 25 iyun 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılan vahid
əlaqələndirmə mərkəzlərində (VƏM) ötən dövrdə 66 min 132 şəxsə xidmət
göstərilib.

DOST mərkəzlərində, həmçinin
Gəncə şəhərində, Masallı, Ucar,
Şəmkir, Qusar və Salyan rayonlarında ümumilikdə 48 rayon və şəhər üzrə
şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə ilə
əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçular və əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə
xidmət göstərən 11 vahid əlaqələndirmə
mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Bu mərkəzlərdə 5 mərkəzi icra
hakimiyyəti (Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi,
Səhiyyə Nazirliyi, Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti,
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi) və 48 yerli icra hakimiyyəti üzrə 26
xidmət “bir pəncərə”dən, operativ və
şəffaf, vətəndaş məmnunluğu prinsipi
əsasında təqdim edilir.
Həmin xidmətlərə əmək, məşğulluq,
sosial müdafiə, tibbi-sosial ekspertiza
və reabilitasiya, müalicə, müayinə və s.
üzrə xidmətlər daxildir.
Z.BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

bağ”ın qarşısına çıxarmışdılar. Şuşadakı qarlı havaya baxmayaraq bayram
yüksək səviyyədə keçmişdi. Ölməz
Səməd Vurğunun
Qalxacaq, şairim, bir gün heykəlin,
Bizim Qarabağın Cıdır düzündə.
Vaqif canlanacaq onun üzündə. –
misraları yazılmış lövhə məqbərənin
görümlü yerindən asılmışdı. Alqış səsləri
altında dahi Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının uvertürası dağlarda, daşlarda, dərələrdə əks-səda vermişdi. Böyük rəhbər Heydər Əliyev məqbərənin
qarşısındakı lenti kəsmiş, sonra nitq
söyləmiş və dərin məzmunlu çıxışının
sonunda əlavə etmişdi: “Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar
üçün, vətənini, millətini sevən hər bir
azərbaycanlı üçün əziz bir şəhərdir, əziz
bir torpaqdır, əziz bir abidədir. Şuşanı
çox sevirəm… Şuşa abidələr şəhəridir.

Diyarın zəngin tarixi ilə bağlı hər şeyi
qorumaq, qədim tikililəri bərpa etmək
lazımdır”.
Sonra Heydər Əliyev bildirmişdi ki,
bu qarlı havada şəhəri maşınsız, piyada gəzəcək. Elə də olmuşdu. O, bir
neçə obyektin, o cümlədən, poeziya
evinin açılışında da iştirak etmiş, “Vaqif çeşməsi” ədəbi birliyinin üzvləri ilə
görüşmüş, onların şeirlərini dinləmişdi.
Elə ordaca gənc yazarlar hər il Şuşada
Vaqif poeziya günlərinin keçirilməsini
təklif etmişdilər. Bu təklifi diqqətlə qarşılayan Heydər Əliyev yanındakı yazıçılara – Mirzə İbrahimova və İsmayıl Şıxlıya
tövsiyə etmişdi ki, şuşalı gənclərin bu arzusunu nəzərə almaq və bu ənənəni hər
il davam etdirmək lazımdır. Hər il Şuşada Vaqif poeziya günləri keçirilməlidir.
Sonra əlavə etdi ki, mən özüm də gəlib
iştirak edəcəyəm.
Həqiqətən də, həmin gün böyük
bir mədəni tədbirə start verilmişdi və

Heydər Əliyev də verdiyi sözü yerinə
yetirmiş, həmin il iyulun 29-da Şuşaya gəlmişdi. Ulu öndərin bu dəfə
Şuşaya elm, ədəbiyyat, incəsənət
xadimlərindən əlavə, ailə üzvlərini –
həyat yoldaşı Zərifə xanımı və oğlu
İlham Əliyevi də gətirməsi onun bu diyara və milli ədəbiyyatımıza, tariximizə
xüsusi diqqətinin bir daha təzahürü idi.
Həmin gün minlərlə insan qonaqları salamlayırdı. Azərbaycanın görkəmli şair
və yazıçılarının, tanınmış müğənni və
musiqiçilərinin Cıdır düzündəki çıxışları
və konsertləri də heç yaddan çıxmaz.
İyul ayının 29-dan avqust ayının 3-nə
kimi Heydər Əliyev Şuşada qaldı, bir sıra
tədbirlərdə – xalça muzeyinin, rəsm qalereyasının, şəhər parkında Natəvanın
büstünün açılışında iştirak etdi. Həmin
günlər Şuşanın tarixinə şanlı səhifələrlə
yazıldı. Ulu öndər Heydər Əliyevin Şuşaya bu qədər diqqət və qayğı göstərməsi
heç də adi məsələ deyildi. Bu, ilk növbədə
Ermənistana, ermənilərə xəbərdarlıq idi
ki, Qarabağdan gözlərini çəksinlər. Respublika rəhbərinin Şuşa şəhərinə xüsusi
qayğıkeşliklə yanaşması, bir ildə iki dəfə
ən məşhur azərbaycanlı ziyalılarla bura
gəlməsi Heydər Əliyevin kölgəsini daim
qılınclayan, paxıl, xəbis, kinli düşmənlərin
gözünə bir ox olub batmışdı.
1982-ci ilin payızında Heydər Əliyev
Sov.İKP MK Siyasi Bürosuna üzv seçildi, SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci
müavini vəzifəsinə təyin olundu. Xalqımızın sevimli oğlu bununla əlaqədar
Moskvaya köçdü və bir daha Şuşaya
gələ bilmədi...
Lakin vaxt gəldi, Heydər Əliyev siyasi
kursunun ləyaqətli davamçısı, Prezident
İlham Əliyevin Ali Baş Komandan olduğu qüdrətli ordumuz Şuşanı 28 illik
işğaldan sonra xalqımıza qaytardı. Şuşada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi də
həyata qaytarıldı, bu yurdun şöhrət bayrağı kimi yenidən ucaldı.Vaqif Poeziya
bayramı ənənəsi təzədən davam etdirildi. “Qarabağ şikəstəsi” Xan Şuşinskinin
zəngulələrində yenə də Cıdır düzünün
dördbir tərəfini dolaşdı, Topxanada əkssəda verərək Xankəndi üzərinə yayıldı.
Vasif QULİYEV,
“Şuşa” qəzetinin redaktoru

Peşəyönümü məsləhət karyera
inkişafına dəstəkdir
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət
Məşğulluq Agentliyi tərəfindən cari ilin 10 ayında 40 minə yaxın
şəxsə düzgün peşə seçimi və karyera inkişafına dəstək məqsədilə
peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib.
Onlardan 1600 nəfəri “Alo Karyera”
dəstək xidməti çərçivəsində, 38,3 minə
yaxını agentliyin Regional Məşğulluq
filialları
tərəfindən
peşəyönümü
məsləhət xidmətlərinə cəlb olunub.
Həmin şəxslər karyera planlaması,
düzgün ixtisas/peşə seçimi, iş axtarışı
yolları, CV, istək məktubunun hazırlanması, müsahibəyə hazırlıq kimi mövzular barədə məlumatlandırılıb.
Agentliyin Mərkəzi Karyera filialı tərəfindən Bakıda və bölgələrdə
vebinarlar,
konfranslar,
karyera
sərgiləri və yarmarkalar da təşkil
olunub. İşsiz şəxslər, şagirdlər,

tələbələr,
abituriyentlər
və
digər
iştirakçıların qatıldığı tədbirlərdə
ümumilikdə 16 minə yaxın şəxsə peşəyönümü
xidməti göstərilib. Agentlik
tərəfindən, eyni zamanda,
yeniyetmə və gənclərin
müasir
əmək
bazarı
barədə məlumatlılığının və
peşələrə marağının artırılması, əmək bazarının tələblərinə uyğun peşə seçiminə dəstək məqsədilə
Peşələr Festivalı keçirilib.
Ölkənin 10 rayon və şəhərini əhatə

edən festival çərçivəsində 29 min
700-dən çox iştirakçıya qeyd olunan
istiqamətlərdə məlumatlar verilib.
Z.HÜSEYNOVA, “Xalq qəzeti”
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Qeyd edək ki, KTMT Ermənistanın
müraciətinə cavab verməyə tələsməsə
də, Rusiyanın yüksək rütbəli rəsmiləri
İrəvan-Bakı qarşıdurmasının “təşkilatın
səlahiyyətlərinə
aid
olmadığı”
məntiqindən çıxış edirlər. Məsələn, Rusiya Federasiyası Federasiya Şurasının sədr müavini Konstantin Kosaçev
“Arqumentı i faktı” qəzetinə bir neçə
gün öncəki müsahibəsində bildirib ki,
Ermənistanla Azərbaycan arasındakı
münaqişə, mənim fikrimcə, təşkilatın
səlahiyyətlərinə aid deyil. KTMT-yə üzv
olan ölkələrin hər biri ona münasibətini
müstəqil şəkildə müəyyənləşdirir.
Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişəli duruma Rusiyanın fərdi
şəkildə müdaxiləsinə gəlincə, Kosaçev vurğulayıb ki, Moskva nizamlama
prosesinə səmimi şəkildə kömək edir:
“Bizim səylərimiz hər iki tərəfdən eyni
dərəcədə tələb olunur. Başqa cür ola

24 noyabr 2022-ci il, cümə axşamı

şinyan öz ampluasına və təxribatçı
erməni xarakterinə uyğun tərzdə şantaj yolu tutub. O bildirib ki, ölkəsinin
təşkilata üzvlüyü Azərbaycanı ona qarşı
təcavüzkar hərəkətlərdən daşındırmır.
Paşinyan həm Ermənistan daxilində,
həm də xaricində bunun İrəvanın KTMTyə sədrlik missiyasının əsas uğursuzluğu kimi qiymətləndirildiyini vurğulayıb.
Erməni baş nazir çıxışında ölkəsinin
quruma sədrliyinin bu gün başa çatdığını xatırladıb. “Bu il çox gərgin keçdi. Biz
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinin 30
illiyini və KTMT-nin yaradılmasının 20 illiyini qeyd etdik. Yubileylərdən fərqli olaraq, əhval-ruhiyyəmiz, təəssüf ki, heç bir
halda yubileylik deyil”.
Ermənistanın baş naziri bildirib ki,
son iki ildə KTMT üzvü olan Ermənistan
ən azı üç dəfə Azərbaycan tərəfindən
təcavüzə məruz qalıb. “Mən eyni şeyi
müttəfiqlərimiz – Qırğızıstan-Tacikistan
sərhədində gərginliyin yaranması barədə

sım-Jomart Tokayev də Azərbaycan və
Ermənistan arasındakı duruma münasibət
bildirib. O, Rusiyanın sülhməramlı səyləri
ilə münaqişənin həllinə ümid etdiyini deyib, ölkəsinin problemin diplomatik yolla
həllinə yönəlmiş addımları dəstəklədiyini
vurğulayıb. "Biz hamımız Ermənistan
və Azərbaycan arasında münasibətlərin
normallaşmasında maraqlıyıq. Ümid
edirik ki, Rusiya tərəfinin sülhməramlı
səyləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin, ancaq siyasi və diplomatik vasitələrlə həllinə imkan verəcək
və tərəflərin sülh sazişi imzalamasına
gətirib çıxaracaq”, - deyən Qazaxıstan
liderinin də Azərbaycanla Ermənistanın
münasibətlərinin nizamlanmasındakı vurğunu KTMT-nin deyil, bilavasitə Rusiyanın üzərinə qoyduğu aşkardır.
Bu arada, KTMT-nin sammitində iştirak üçün İrəvana gəlmiş Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun baş nazir Nikol
Paşinyanla məzələnməsi erməni mediası-

Ermənistan üçün
tam bir fiasko
bilməz, vəziyyət ancaq bu şəkildə inkişaf
edə bilər. Bu münaqişədə yalnız bir tərəfi
dəstəkləmək mövqeyindən çıxış etmək
onu daha da gərginləşdirmək deməkdir.
Sülh yolu ilə nizamlanma mövqeyini tutmaq və bu nizamlanma şərtlərinin bütün
tərəflər üçün məqbul olmasına kömək
etmək lazımdır”.
Onu da bildiririk ki, Ermənistanın hakim siyasi dairələri Rusiya Federasiya
Şurası sədrinin müavininin söylədiklərini
təəccüblə qarşılayıblar. “Axı, təşkilatın
nizamnaməsi var. Nizamnaməyə baxmadan belə mövqe bildirmək sadəcə
qəbuledilməzdir” – fikrinin müəllifi ölkənin
hakim “Vətəndaş sazişi” partiyasının
nümayəndəsidir. Maraqlıdır ki, bu şəxs
“verelq.am” saytına açıqlama versə də,
adının çəkilməsini istəməyib...
***
Erməni müxalifətinə gəldikdə isə, bu
siyasi qütb KTMT-nin və Ermənistanın
əsas müttəfiqi Rusiyanın, İrəvanın
təhlükəsizlik ehtiyaclarını ödəmək baxımından kifayət qədər passiv davranmasına görə Paşinyan hakimiyyətini qınayır.
“Nikol Paşiyanın komandası hakimiyyətdə olduğu müddətdə həm KTMT
sammitindən, həm də müttəfiqlərdən
ciddi dəstək gözlənilməməlidir. Paşinyan
xarici tərəfdaşlar üçün anlaşılmaz sayılan “hibrid siyasət” yeridir. Eyni zamanda, hakimiyyətdə KTMT məsələsində
diametral əks-mövqe tutan fiqurlar var.
Ermənistanın tərəfdaşları aydın siyasi
xətti olmayan hökumətlə işləyirlər. Sizcə,
onlar bu hakimiyyətin tələblərinə hansısa
şəkildə cavab verməlidirlər?”, – deyə müxalif “Ermənistan” blokundan olan deputat
Qeqam Manukyan ritorik sual səsləndirir.
O, rəsmi İrəvanın KTMT-yə düzgün formada müraciət etməsi ilə bağlı bəyanatlarının
səmimiliyinə də şübhə ilə yanaşdığını bildirir: “2022-ci ilin yanvarında mən parlamentin üzvü kimi Ermənistan Təhlükəsizlik
Şurasının katibinə (Armen Qriqoryan
nəzərdə tutulur–red.) sorğu göndərdim.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistanın sərhəd ərazilərinın işğalı ilə
bağlı KTMT-yə müraciət üçün hansı rəsmi
prosedurların reallaşdırıldığını soruşdum.
İndiyədək heç bir cavab almamışam və
belə nəticəyə gəlirəm ki, Ermənistan
hakimiyyəti öz xalqını aldadır, ölkə
daxilində bir şey deyir, xarici siyasətdə
başqa şeylər edir”.
***
Ermənistan siyasi müşahidəçilərinin
də KTMT-nin İrəvan sammitindən xüsusi gözləntiləri yox idi. Onların böyük
əksəriyyəti hesab edirdi ki, təşkilata
üzv ölkələrin Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi ilə bağlı maraqları fərqlidir.
Politoloq Qrant Mikaelyan: “Bununla bağlı konsensus əldə etmək mümkün deyil.
Bu baxımdan, Ermənistanda müəyyən
məyusluq var. Lakin ölkələr ən yüksək
səviyyədə təmsil olunacağından Rusiya
rəhbərliyi də daxil olmaqla, hansısa növ
ikitərəfli danışıqların olacağı gözləntiləri
var. Ola bilsin ki, bu, Ermənistan-Rusiya
münasibətlərindəki situasiyaya və regionda təhlükəsizlik vəziyyətinə hansısa
şəkildə aydınlıq gətirəcək”.
***
Qeyd edək ki, Paşinyan administrasiyası üçün İrəvan sammiti sonuncu şans
idi. Çünki bu sammitdə KTMT-yə sədrlik
rotasiya qaydasında Ermənistandan Belarusa keçirdi. Ona görə bu şansdan maksimum dərəcədə istifadə etmək istəyirdi.
Ancaq istəyi alınmadı. Bir məsələ də var
ki, erməni baş nazir bunu anlayırdı. Ona
görə özü bilərəkdən ölkə daxilində siyasi hərarəti qaldırırdı. Elə fon yaradırdı ki,
sanki erməni xalqı KTMT-nin timsalında
Rusiyaya böyük ümid bəsləyir. Doğrudur, Paşinyan bu ümidin ifadə meydanı
kimi Rusiya əleyhinə düzənlənmiş aksiyanı seçdi. Yəni sentimentallığı da düzəməlli etmədi. Əslində isə, bu sentimentallıq nümayişi yox, şantaj idi. Paşinyan
Putinə demək istədi ki, erməni xalqının
Rusiyadan ciddi narazılığı var. Şüarlar
da bunu təsdiqləyir: “Putin, oğullarımızı
qaytar”, “Ermənistanla Rusiya arasında
qardaşlıq dağılmasın”, “Erməni əsirləri
Azərbaycandan qaytarın”. Yəni, xalqın
Moskvadan tələbi özünü doğrultmur.
Bu isə Paşinyanın Rusiyadan tamamilə
qopması,
Azərbaycanla
danışıqlar
müstəvisində Qərbə yıxılmaq istəməsi
üçün yaxşı bəhanədir.
***
Bilavasitə
KTMT-nin
İrəvan
sammitinə, yəni qurumun Kollektiv
Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın
paytaxtında keçirilmiş iclasına gəlincə,
tədbirdə çıxış edən baş nazir Nikol Pa-

də deyə bilərəm. Eyni zamanda, uğurlu fəaliyyətlərimizi də qeyd etməliyəm.
KTMT-nin Qazaxıstan prezidentinin bu ilin
yanvarında ölkədə asayişin bərpasında
onlara dəstək olmaq xahişinə operativ
reaksiyasını nəzərdə tuturam. Belə olan
halda məsələni bir gecədə həll etdik ki, bu
da Qazaxıstana daxili xaosdan qaçmağa
imkan verdi. Ümid edirəm ki, biz müttəfiq
yanaşmalarımızı uyğunlaşdıra və aktual məsələlərdə yaxşı əlaqələndirilmiş
kollektiv qarşılıqlı fəaliyyətə nail olacağıq”, - deyən N.Paşinyanın Qazaxıstan
məsələsinə operativ yanaşıldığını vurğulaması heç də təsadüf deyil. Tam aydındır ki, erməni baş nazir ölkəsinin maraqlarına münasibətdə, yəni konkret olaraq,
Azərbaycana qarşı hərbi gücün tətbiq
edilməməsindən nəinki narazıdır, hətta
əməlli-başlı küsüb.
Göründüyü kimi, N.Paşinyan KTMT
ilə münasibətləri qırmaq yolu tutub və öz
həqiqətlərinin mütləqliyi prizmasından
yanaşaraq bəhanə axtarır ki, qurumdan
uzaqlaşsın. Əlbəttə, o bunu açıq şəkildə
bildirəcək qədər cəsarətli ola bilməz.
Çünki, əvvəla, ölkəsində Rusiya hərbi
bazası var. İkincisi, erməni baş nazir
yaxşı anlayır ki, Qərbi Azərbaycanla
ziddiyyətlərə hərbi müstəvidə cəlb etmək
imkanları yoxdur. Hazırda faktiki olaraq
rus sülhməramlıları Qarabağ erməniləri
üçün, belə demək mümkünsə, yeganə
mövcudluq
istinadgahıdır.
Üçüncüsü isə, o, nəzərə alır ki, Azərbaycanla
sərhəddə Rusiya sərhədçiləri keşik çəkir.
İndiki durumda, məhz, onlar İrəvanın
təhlükəsizliyinin təminatçılarıdırlar.
***
“Biz Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya liderlərinin Soçidə keçirilmiş sammitini
müsbət qiymətləndiririk”. Bu fikrin müəllifi
isə Rusiya prezidenti Vladimir Putindir.
Onun sözlərinə görə, bu sammitin yekunu, o cümlədən birgə bəyanat gələcək
kompromislər üçün yaxşı zəmin yaradıb.
Putin eyni zamanda bildirib ki, delimitasiya, nəqliyyat yollarının açılması
və humanitar problemlərin həlli ilə bağlı sazişlərin ardıcıl icrası nəticəsində
Ermənistanla
Azərbaycan
arasında
münasibətlərin normallaşmasına nail olmaq mümkündür. Rusiyanın dövlət başçısı mövcud istiqamətdə görülmüş işlərin
Yerevanla Bakı arasında sülh müqaviləsi
bağlamağa imkan verəcəyinə ümidvar
olduğunu deyib. Putinin ErmənistanAzərbaycan nizamlanmasının diqqət
tələb etdiyini vurğulaması isə İrəvanın
sammitdən gözləntilərinin tam puç olması mənasını verir.
Ümumən V.Putinin yanaşmasından
görünən budur ki, o, iki Cənubi Qafqaz
ölkəsi arasındakı gərginliyin aradan qaldırılmasında KTMT-yə qətiyyən fokuslanmır. Mövcud xüsusda Azərbaycan,
Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladıqları Üçtərəfli bəyanatların şərtlərinin
yerinə yetirilməsini vacib sayır. Ən əsası
isə, Putin Azərbaycan-Ermənistan sərhəd
gərginliyinə ayrıca yanaşmır, vəziyyəti
ümumi gərginlik prizmasından görür.
Nəzərə alsaq ki, Rusiya prezidenti vurğunu üçtərəfli sammit formatları üzərinə qoyur, onun Ermənistanın iddialarına bilvasitə
cavabını da görmək mümkündür. Putin
İrəvana öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, bundan yayınmamaq mesajı verir.
Rusiya liderinin bu fikri isə Paşinyanın
KTMT-nin faydasızlığı ilə bağlı görüntü
yaratmaq yönümlü hərəkətlərinə kifayət
qədər tutarlı cavabdır: “Əlbəttə, biz təkcə
nailiyyətləri deyil, problemləri də görürük.
Bu gün həmkarlar bu barədə danışdılar,
heç bir kamera (burada məhdudiyyət –
red.) olmadan, daha ətraflı söhbət açacağıq. Amma hər bir halda aydındır ki,
KTMT çərçivəsində görülən birgə iş əməli
nəticələr verir, ölkələrimizin milli maraqlarının, suverenliyinin və müstəqilliyinin
qorunmasına kömək edir”. Bir sözlə,
Rusiya lideri özünün təmsil olunduğu və
baş rol oynadığı təşkilatın aşağılanmasının yolverilməzliyinə eyham vurur. Onun
milli maraqlar, suverenlik və müstəqillik
barədə söylədiklərinin isə, iclas zalında
oturanlardan yalnız Paşinyana aidiyyatı var. Putin Rusiya kimi, KTMT-nin də
kənara çəkiləcəyi təqdirdə, Ermənistanın
dövlət kimi yox olacağı mesajını verir.
KTMT-nin İrəvan sammitində çıxış edən Qazaxıstan prezidenti Ka-

nın diqqətindən yayınmayıb. Belə ki, Belarus prezidenti onu iclas zalında qarşılayan
baş nazirə deyib: “Niyə belə kefsizsən?”
Nikol sifətinə növbətçi gülüş qondurmaqla
sualdan yayınıb. Bəlkə də, Ermənistan lideri Lukaşenkonun iclasda nə deyəcəyini
əvvəlcədən ehtimal etdiyindən onunla
soyuq görüşüb. Çünki Belarus prezidenti Paşinyanla məzələnmək tərzini masa
ətrafında da davam etdirib. Onun iclasdakı çıxışını, belə demək mümkünsə,
anti-Paşinyan doktrinası da adlandırmaq
mümkündür. Lukaşenko, əvvəlcə, Nikolun Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişənin həlli üçün KTMT-nin bütün
səyləri göstərməsinin zəruriliyi ilə bağlı şikayətinə toxunub. Sözünə bir qədər
dərindən başlayan Lukaşenko Qərb
dairələrinin Rusiya Federasiyasının perimetri boyu bütün cəmiyyətləri silkələməyə
çalışdıqlarını dilə gətirib. Onun sözlərinə
görə, əvvəlcə Ukrayna alovlandı, 2020ci ildə Belarusu məhv etmək istədilər, bu
ilin yanvarında Qazaxıstanda gərginlik
yaşandı, indi isə gündəlikdə Ermənistanla
Azərbaycan arasındakı münaqişədir: “Oktyabrın 28-də KTMT-nın növbədənkənar
sessiyasında dediklərimi təkrar edəcəyəm
- biz iki qonşu və dost dövlət arasında
münaqişənin sülh yolu ilə həllini istəyirik”.
A.Lukaşenkonun sözlərindən hasil
olan daha bir qənaət budur ki, Qərbin
oyunlarında alətə çevrilmiş Ermənistanın
baş naziri KTMT-ni yanlış istiqamətə
çəkmək niyyəti güdür: “Hesab edirəm
ki, hamının fikrini ifadə edirəm. Biz
uzaq deyilik. Burada Nikol Vovayeviç
(Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
– red.) deyir ki, Azərbaycanı təcavüzdən
daşındırmadıq. Ancaq biz reaksiya
verməliyik və reaksiya verməyə hazırıq”.
Reaksiyaya
gəldikdə
isə,
A.Lukaşenko da Tokayev kimi diqqəti
Kremlin vasitəçiliyi üzərinə yönəldir. Onun
sözlərinə görə, Rusiya bu məsələdə həm
Ermənistanın, həm də Azərbaycanın razılaşdığı vasitəçilik missiyasını həyata
keçirir: “Gəlin, bu istiqamətdə hərəkət
edək. Razılaşaq, hər şeyi edək ki, insanlar həyatını itirməsin. Bu, Ermənistan və
Azərbaycan cəmiyyətində məmnuniyyətlə
qəbul ediləcək”.
“Bəli, Nikol Vovaeviç, nüanslar var.
Bəlkə də onlar ciddidir. Amma biz indi
yenidən alovlana biləcək bu münaqişəni
əsaslı şəkildə həll edə bilərik. İlk növbədə
Ermənistan rəhbərliyinin istəyi ilə.
Əlbəttə, Azərbaycanın da. Yeri gəlmişkən,
mən bu barədə danışacağam. Bu, Belarus təmsilçiliyinin prioritetlərindən biridir
(KTMT-yə sədrliyin rotasiya qaydasında
Belarusa keçdiyini nəzərdə tutaraq deyir –
red.). Biz buna göz yummamalıyıq. Problemi həll edəcəyik, ya yox, hər bir halda
məsələ KTMT-nin diqqət mərkəzində olmalıdır”, - deyən Belarus lideri, həmçinin,
müttəfiqlik münasibətlərinin saxlanmasının qlobal tərəflərinə də diqqət çəkib:
“Bu qəzəbli və sürətlə dəyişən dünyada
müttəfiq münasibətlərimiz dəyişməz qalmalıdır. Biz özümüzlə dava salmağa,
aramızda ziddiyyət və fikir ayrılığı toxumu səpməyə imkan verməməliyik. Həm
ölkələrimizin, həm də təşkilatımızın
gələcəyi bundan asılı olacaq”.
Göründüyü kimi, KTMT-nin İrəvan
sammiti Ermənistan, xüsusən də baş nazir Nikol Paşinyan üçün tam bir fiaskodur.
Ölkə heç bir halda qurumu Azərbaycanla
münaqişəyə çəkə bilmədi, üstəlik, buna
yönəlik cəhdlərinə görə, bir növ, uşaq
kimi danlandı da. Bundan sonra uşaq,
yəni Ermənistanın baş naziri nə edəcək,
çox maraqlıdır.
Onun hələlik nə etdiyi məlumdur.
Paşinyan KTMT Kollektiv Təhlükəsizlik
Şurasının iclasında Ermənistana yardım göstərilməsi ilə bağlı sənədləri
imzalamağa hazır olmadığını bildirib.
Söhbət “KTMT-nin Bəyannaməsi” və
“Ermənistan Respublikasına yardımın
göstərilməsi üzrə birgə tədbirlər haqqında” sənədlərdən gedir. Erməni hökumət
başçısı qeyd edib ki, sənədlər yekunlaşdırılmayıb və bu formada onları imzalamağa hazır deyil. Bu da Ermənistan üçün
KTMT ilə bağlı ümidin sonu. Başqa sözlə,
tam fiasko...

Ə.RÜSTƏMOV,
“Xalq qəzeti”

İstedadlar sorağında

Sevgi və inamdan
yaranmış sənət möcüzəsi
Şərq üslubunda bəzədilmiş bir mənzildəyik. Tavandan tutmuş, divarlara
qədər hər şeydə əl izi, göz nuru, qəlb duyumu hiss olunur. Evin sahibləri texniki
təhsildən jurnalistikaya, oradan tətbiqi sənətə adlayan İsgəndər və Lalə
Sərdarlılar və övladları Toğruldur.
Şah saraylarına məxsus bəzək vurulmuş tavanın dizaynına heyran qalmamaq
olmur. Və söhbət əsnasında biləndə ki,
bu gözəlliyi, əsasən, qadın əli yaradıb,
daha da heyrətlənirsən.
Qeyd edim ki, İsgəndər müəllim və
Lalə xanım təhsil illərindən bir-birinə könül verib, ailə qurublar. Aralarındakı saf
sevgi onları daim eyni sahədə fəaliyyət
göstərməyə
ruhlandırıb.
Jurnalistika
sahəsində respublikada, ilk olaraq, analitik informasiya, ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə
və mətbuat xidmətinin birləşdiyi şirkət yaradaraq, ayrı-ayrı qurumlarda 10 il xidmət
göstəriblər. Xoşbəxt, qayğısız yaşayıblar. İsgəndərin səhhətində problemlər
yarananadək bir addımlayıblar. İsgəndər
Sərdarlı xəstələnəndən sonra Lalə xanım
işdən ayrılmalı olub. O, bütün karyerasının
üstündən xətt çəkib. Gün gəlib, sevgi onların üzünə qapı açıb...
Lalə həkimlər axtarıb, İsgəndərin
sağalmağı üçün əlindən gələni edib.
Gözün nadir xəstəliyinin əməliyyatlarına
çox vəsait tələb olunduğundan şəhərin
mərkəzindəki evi satmalı olublar.
Bakı ətrafına köçən ailə yeni yurd salıb. İsgəndərin ardıcıl, bəzən bir ayda
iki dəfə əməliyyat olunması Laləni
ümidsizləşdirməyib.
Hələ uşaqlıqdan atasının “Hər kəsə,
xüsusən də qıza təhsildən əlavə sənət də
lazımdır”, – deyərək onu dərzilik kursuna
göndərdiyini, əla qiymətlərlə oranı bitirib diplom aldığını xatırlayıb. İsgəndərin
dərmanlarını verdikdən sonra boş saatlarında vaxt tapıb boşqablara bəzək
vurub, nöqtə təsviri sənəti ilə məşğul
olub. Rəngləri özü alıb, qarışdırıb istədiyi
çaları əldə edib. Sonra qadın corablarından oyuncaqlar düzəltməyə başlayıb,
barelyeflər hazırlayıb, onları feysbukda
paylaşıb. Sifarişlər bir-birinin ardınca
gəlib. Lalə xanımın dediyi kimi: “Elə bil
bataqlıqda addımlayıb çəmənliyə çıxıb”.
Ailənin bir oğlu var – Toğrul. Geniş
dünyagörüşünə, mükəmməl istedada,
yaradıcılıq qabiliyyətinə malik Toğrul da
atasının xəstəlik dönəmində öz dəstəyini
göstərmək istəyib. İnstituta daxil olan
il, 17 yaşında riqalı bir gənc haqqında
fantastik kitab yazıb. İndi də bir roman
üzərində işləyir. Yazdığı əsər Zərdüştlə
bağlı, muğamın necə yaranması haqqındadır. Toğrul texniki təhsil alsa da,
incəsənətə marağı böyükdür. O vokalla,
yazıçılıqla məşğul olmaq istəyib. Amma
valideynlərinin arzusunu qanun kimi

Topqapı üçün düşündüyüm işi kədərlə
satdım. Toğrulun ilk işi olan mücrüyə 5
min manat təklif ediblər. Onun ilk övladı
kimidir. Vermədik. Amma ikinci əl işi Macarıstandadır.
Toğrul: – Əsas fikir odur ki, əvvəllər
əl işi adlanan, sənət əsəri sayılmayan
işlər artıq dəyərləndirilib. Texnologiyaya
marağım, sevgim sonsuzdur. Biz həm
əl, həm beyin məhsulu, həm bir neçə
dəzgahdan keçən işi bacarmışıq. Samballı iş bir ay çəkir. Hazır məhsul müxtəlif
üsullarla yaradılan, bir neşə dəzgahdan
keçən
kompozisiyadır.
Azərbaycan

qəbul edən gənc texniki sahəyə yönəlib.
18 yaşında kitabının təqdimatı ilə bağlı
Riqaya dəvət alıb. Atasının xəstəliyi ilə
bağlı o da öz işlərinə davam etməyib.
Gəncliyini, gələcəyini, arzularını atasının
xəstəliyinə qurban verib.
Ana – oğul hər ikisi həyatlarını
İsgəndər müəllimin sağalması üçün
səfərbər ediblər. Şükürlər olsun ki,
arzuedilən nəticə mənəvi sarsıntılar və
böyük maddi vəsait bahasına çətinliklə də
olsa alınıb. Bu gün ailə xoşbəxtdir!Atanın
gözləri açılıb! Hər üçü tətbiqi sənətlə
məşğul olur, xalqın yaddaşında zamanzaman iz qoyacaq əsərlər yaratmaqla tarixi, mədəni yaddaşımızı zənginləşdirirlər.
İlk olaraq İsgəndər Sərdarlı ilə müsahib olduq.
İsgəndər: –Tətbiqi sənətlə məşğul
olmağa başlayanda akademik təhsil almamışdıq, rəssamlıqla, təsviri sənətlə
bağlı peşəkar bilgilərimiz yox idi. Elə
bil, ruh dünyamızdan bizə nə siqnal
gəldisə, qəlbimizdən nə keçdisə, gözümüzü nə oxşaya bilərdisə, onları qruplaşdırıb modelləşdirib yaratdıq. Əslində,
hədəfimiz muzey yaratmaqdır.
O sandığın üstündə bir il işləmişəm.
Lalə İspaniyada olanda ona təklif ediblər
ki, gətirin 50–200 min evroya sataq.
Biz etiraz etdik, çünki fikrimiz dünya
müzeylərində sərgilər təşkil etməkdir. Biz
Kiprdə, Türkiyədə, Topqapı muzeyində
sərgilər etməliyik. İndiyədək 70–80 əsər
hazırlamışıq. Daha yaxşıları satılıb,
əlimizdə 30 əsər qalıb. Bizim işlərdən
Amerikada, Yaponiyada, demək olar, bir
çox qitələrdə var. İmkanlı iş adamları alıb
hədiyyə aparıblar. Diplomatlar aparıblar.

İsgəndər: – Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyinin elmi bərpa şöbəsinin müdiri,
Əməkdar rəssam, Ali dərəcəli bərpaçı
ekspert Natiq Səfərov işlərimizlə tanış
olandan sonra dedi ki, siz həm bərpa
edirsiniz, həm də yeni texnologiya ilə inkişaf etdirir, yeni nəfəs verirsiniz. Ümumdünya Rəssamlıq və İncəsənət, həmçinin
Türk Dünyası Beynəlxalq Akademiyalarının həqiqi üzvü, Xalq rəssamı, professor
Sakit Məmmədov bizə həm mənəvi dayaq oldu, həm böyük inam yaratdı, ruhlandırdı.
Həyatımızda önəmli rolu olan,
işlərimizə ciddi qiymət verənlərdən biri
Ukraynanın tanınmış Xalq rəssamı Andrey Kulagin olub. Toğrulun Beynəlxalq
İncəsənət Akademiyasının onlayn platformada keçirilən dərslərində mühazirə
deyən kuratorlardan biri də odur. Kulagin
əsərləri Vatikanda, Luvrda sərgilənən
dünya çaplı rəssamdır. 2014–2016-cı
illərdə onlayn mühazirə oxuyarkən Toğrulun arxasındakı mücrülərdən biri onun
diqqətini çəkdiyindən mühazirəni kəsib,
mücrü ilə maraqlanıb, onun hansı əsrə
aid olduğunu soruşub. Toğrul deyəndə
ki, atamın əl işidir, heyrətini gizlətməyib.
Azərbaycanı tərifləməyə başlayıb ki, orada belə istedadlı insanlar, rəssamlar var.
Mühazirədən sonra bizimlə tanış olmaq istədiyini bildirib. Skayp vasitəsilə
onunla danışdıq, işlərimizi göstərdik.
Kulagin bir-bir mücrülərin qapağını açdırıb baxdı. O da öz işlərini göstərdi. Sən
demə, o kolleksionerdir, əntiq əşyalar
toplayır.
Bugünlərdə sosial şəbəkədə paylaşdığım bir statusdan sonra Azərbaycan
Milli Ensiklopediyanın redaksiya müdiri,
qrafika ustası Hüseyn Mürtəqəvi “Gözəl
tablo” fikrinə münasibət bildirərək yaz-

ərazisində elə qədim naxışlar var ki, onların öz mənası, mahiyyəti, mistikası var.
Və onlar unudulur. O milli naxışları yaşatmasaq itəcək. Hədəfimiz o naxışlara yeni
həyat verməkdir.
İsgəndər: – Yaratdığımız bütün
işlərdəki naxışlarda gələcəyə mesajlar
var. Əminəm ki, o unudulmaqda olan
qədim naxışlarımızda da bizə ötürülən
mesajlar olmamış deyil. Biz məhz
onu öyrənmək istəyirik. İnanıram ki,
gələcəkdə texnika elə səviyyəyə çatacaq ki, o mesajlar oxunacaq. O əsərlərə
qiymət veriləcək. Biz həm də onun
təbliği ilə məşğul olmalı, məktəb yaratmalıyıq. Hazırda Lalənin İsraildən, Ukraynadan, Amerikadan, Kanadadan onlayn tələbələri var. Niyə öz ölkəmizdən
tələbəmiz olmasın? Bu missiyamızı başa
çatdıracağımıza inanıram. İstədiyimiz
odur ki, bizim naxışlar olan əşyaları alıb
aparanda bilsinlər ki, bu ornamentlər
məhz Azərbaycana məxsusdur.
– Sənət adamlarından işinizlə tanış
olan, fikir, məsləhət bildirən olubmu?

mışdı ki, ayrı-ayrı istedadlı adamlarla maraqlanıram. Ailə əsərləri birgə yaradırsa,
bu, ölkənin sərvətidir. Yaradıcı insanların
belə fikirləri bizə qol-qanad verir.
Andrey Kulaginin “gələrsiniz film
çəkərik” dəvətini həyata keçirə bilmədik,
pandemiya
başladı.
Amma
Teatr
Xadimləri İttifaqından gənclər yaradıcılığımızla bağlı film çəkmək istəyirlər.
Deyirlər ki, sizin həyat hekayəniz maraqlıdır ki, sıfırdan başlayıb gəlmisiniz.
Andrey
Kulagin
bu
günlərdə
AZƏRTAC-a bizimlə bağlı müsahibə
verəcək. Həmin müsahibədən həm də
filmdə istifadə ediləcək. Bizə ilk dəyər
verən də A.Kulagin olduğuna görə filmdə
onun fikirlərinə yer ayrılmasını istədik.
“Yutub” kanalımız var. İşlərimiz LATİS
brendi ilə tanınır – Lalə, Toğrul, İsgəndər

adlarının qısa ifadəsidir.
Nəhayət ki, növbə Lalə xanıma çatdı:
Lalə: – Uşaqlıqdan bu sahəyə marağım olub. Şəbəkə sevdiyimdən evin
dizaynında Şərq naxışlarına üstünlük
vermək istəmişəm. İş orasındadır ki, detalları hazırlamaqdan da çətini onu tavana yapışdırmaq idi. Baş əyilmiş şəkildə
şəbəkəni yapışana qədər tavanda saxlamaq fiziki güc istəyir. 2 min 250 detalın hər
birinin yalnız tavanın ortasına yapışdırılması üçün pilləkən üstündə, ən azı, 5 min
dəfə başı irəli-geri əymək lazımdır. Gipsi
alıb özümüz qəlibə tökmüşük. Şəbəkələri
də özümüz hazırlamışıq, kənarları qızılı
rənglə işləmişik. Divardakı 1000-dən çox
elementi özündə birləşdirən dəniz ovqatı yaratmaq üçün neçə rəng çalarından
istifadə etmişəm.
Haşiyə: Nə qədər təvazökar olsa da,
Lalə xanımın ruhunun hopduğu, əllərinin
hərarəti ilə hazırladığı mücrülər, sandıqlar, digər sənət nümunələri, az qala, dil
açıb danışır. Şibrı ipəklə bəzənmiş qolbaq, boyunbağı, kəmər üstünə elə naxış-

lar vurulub ki, ona baxmaq özü həyəcan
yaradır. İstifadə olunan bəzək əşyalarının
əksəriyyəti xaricdən gəlir. Lalə xanım deyir ki, İspaniya daşları çox keyfiyyətlidir.
Çünki ora dünyanın hər yerindən daşqaş gətirilir. Hər daşın öz mistikası, xeyri, informasiyası var. O bəzəklərin sözlə
ifadəsi yoxdur. Lalə xanım iştirak etdiyi
müsabiqələrin hamısından qələbə ilə qayıdıb.
İsgəndər: –Bizi bu sahədə ruhlandıran 3 nəfərə –Sakit Məmmədova, Natiq
Səfərova, Andrey Kulaginə, “Jurnalistikadan incəsənətə” adlı ilk sərgimizi
aprel ayında təşkil edən Mətbuat Şurasına təşəkkürlərimiz var. Xüsusilə qeyd
etməliyəm ki, Heydər Əliyev Fondunun
mədəniyyətə, musiqiyə, sənətkarlığa
göstərdiyi doğma münasibət olmasaydı, indi kim bilir, muğam harada idi,
sənətə diqqət nə vəziyyətdə idi? Dövlət
tərəfindən yaradılan mühit bizə imkan
verdi ki, özümüzü təsdiqləyək.
Lalə xanım İspaniyada olanda orada yaşayan İraq mənşəli sənətkar
Rəhim Cabbar ona deyib ki, siz xoşbəxt
sənətkarlarsınız ki, öz Vətəninizdə yaşayıb-yarada bilirsiniz. Biz bunun üçün
dövlət başçımıza minnətdarıq. ƏlCəzirənin baş direktoru da bizə göndərdiyi
məktubda yazıb ki, sizin işlərinizə heyran
olmuşuq.
Sevinirik ki, Qətərdə, Türkiyədə, İspaniyada bizi sərgilərlə gözləyirlər. Lazımi
qədər əsər hazır olanda bu sərgilər baş
tutacaq. Biz orada biləcəyik ki, maraq və
sifarişlər nəyə və hansı naxışlaradır.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
Elşən AĞALAR (foto),
“Xalq qəzeti”
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“İran türklərində aşıqlıq ənənəsi” adlı
birinci bölmədə bu ölkədə türk aşıqlıq
sənətinin yaranıb inkişaf etməsi, İranda məşhur türk aşıqları barədə araşdırmalar öz əksini tapmışdır. İkinci
bölmə “İran türk milli kimliyi və aşıqlar” adlanır ki, burada da ölkə aşıqlarının türk dilinə, ədəbiyyatına, inanc
dünyasına, musiqi mədəniyyətinə
göstərdikləri sevgi, sayğı və xidmətləri,

Arazın o tayından
“Güney Azərbaycan” deyiləndə gözümüz önünə ilk gələn Təbriz,
“Təbriz” deyiləndə ilk yada düşən milli kimlikləri davamlı olaraq
aşağılanma və aşılanmaya məruz qalmış, İran adlı dövlətdə bağrı şan-şan
edilmiş bacı-qardaşlarımız – qanıbir, canıbir, dinibir, dilibir soydaşlarımız
olur.
Məktəbləri yox, təhsili yox, söz
azadlığı yox, toplaşmaq hüquqları əllərindən alınaraq yasaqlanmış,
“türk”, “türklük”, “Can Azərbaycan”
kəlmələrindən xoflanan bütöv bir xalq
İranda hakimiyyət dairələri rəsmilərinin
belə haqsız təpkisinə qarşı çıxan bəlli
bir türk toplumu vardır ki, ümumi sayları bu ölkədə yaşayan xalqlar arasında ən yüksək rəqəm təşkil edir. İranın
sabiq naziri Əliəkbər Salihi Türkiyədə
olarkən müsahibə vermiş və bu zaman ölkəsində yaşayan əhalinin 40
faizinin türk dilində danışdığını vurğulamışdı. Bu isə özlüyündə İran rəsmi
dairələrinin bu sayı qat-qat kiçildərək,
sözdə 8 milyon nəfərə gətirib çıxarmasının siyasi saxtakarlıq olmasından
xəbər verir.
Beləliklə, azərbaycanlıların İran
coğrafiyasına aid olan bütün şəhər,

kənd, oba və oymaqlarda yaşadıqları
məlum olur. Bəs bu qədər geniş arealda yaşayan, bütün mühüm hüquq
və azadlıqları əlindən alınan nəhəng
bir toplumun tarixi kimliyinin, millimənəvi sərvətlərinin – mədəniyyət
və incəsənətinin, ağız ədəbiyyatının,
folklor və yazılı abidələrinin, tarixi
keçmişinin və bu gününün sabaha daşınmasında kimlərin xidməti olmuş və
olmaqdadır?
Təbii ki, bu yerdə həm tədqiqatçıalimlərin, folklor araşdırmaçılarının,
həm də xalq yaradıcılığının ən geniş
və mühüm qolu olan ozan-aşıq sənəti
nümayəndələrinin, el şairlərinin danılmaz rolu olduğunu vurğulamaq
lazım gəlir. Bu baxımdan yanaşsaq,
Türkiyədə yaşayıb-çalışan ünlü alim,
professor Əli Kafkasyalının əvəzsiz

dünyaca ünlü aşıqların da hazırda
“Oğuz ata, Dədə Qorqud ənənəsini
davam etdirdiklerini” fəxrlə qeyd edir.
Kitabda
dildən-dilə,
ağızdanağıza ötürülərək, aşıqların sazında,
sözündə yaşadılan xalq dastanlarından nümunələrə də yer verilmişdir.
“Köroğlu ve Eyvaz” adlı örnək Qaşqay
variantı, “Tilimxan ilə Mehri xanım” isə
Qum/Savə Şahsevən variantı olaraq

Yeni qanun layihəsi
plenar iclasa tövsiyə olundu

İranda türk milli kimliyini
yaşadan aşıq sənəti
(Türkiyə aliminin araşdırması əsasında)
xidmətləri olduğunu görərik. Müəllifin
bildirdiyi kimi, el içindən çıxan, xalqın
fikir və duyğularını, arzu və istəklərini
sazın, sözün diliylə ifadə edən
sənətkarların – yaradıcı aşıqların
meydanı digər qəbildən olan insanlara nisbətən daha geniş və azad sayıla
bilər.
Ruhunu soydaşlarının könlündə
yuvalanmış el havalarının tərcümanına
çevirən bu sənətkarların xalqın zəngin
ağız ədəbiyyatı nümunələrinin, aşıq
yaradıcılığı xəzinəsinin, dastan və
mərasim folklorunun yaşadılmasında xidmətləri əvəzsizdir. Belə demək
mümkündürsə, onlar əsl fədailər,
milli kimliyin daşıyıcılarıdır. “Dil və
ədəbiyyat bir millətin kültürünün ən
önəmli daşıyıcılarıdır” – deyə məhz
bu cəhəti önə çəkən Əli Kafkasyalı,
aşıqların daim el məclislərində, bayram, mərasim və şənliklərdə iştirakını
təqdir edir.
Kitabda milli dilin, milli əxlaqi
dəyərlərin, ana dilimizdə təhsilin,
soy-kökə bağlılığın bütün sahələrdə
gözgörəsi sıxışdırılıb aradan çıxarılmasına hesablanmış İran siyasətinə
qarşı bir fədakar elm adamının dəqiq
və tutarlı faktlara söykənən etiraz
dolu nidaları əksini tapıb. Tədqiqatda
İran coğrafiyasında yaşayıb-yaradan, aşıqlıq ənənələrini qoruyubsaxlayan, dilimizə, mənəviyyatımıza,
ənənələrimizə
bütün
varlığıyla
sədaqət ruhu nümayiş etdirən aşıqlarımızdan söz açılır.
Alimin araşdırmaları tam olaraq
İran coğrafiyasını əhatə edir. O, 10
ildən artıq bir müddətdə alim İranı
şəhərbəşəhər, kəndbəkənd gəzmiş,
türk dilində, türk ruhunda çalıb-oxuyan, yaşayıb-yaradan müasir aşıqlarla
görüşmüşdür. Əli Kafkasiyalı onların
çalıb-oxumalarını lentə almış, yazıya
köçürmüş və artıq haqq dünyasına
qovuşmuş el sənətkarları barədə geniş bilgilər, dəyərli məlumatlar əldə
etmişdir.
Əsər 3 mühüm bölmədən ibarətdir.

millətsevərlik, vətənsevərlik, azadlıq və istiqlal şüurunun inkişafı, soykökə bağlılıq, qəhrəmanlıq və şərəf
duyğusunun güclənməsində aşıqların
mühüm rolu ətrafında tədqiqatlar aparılmışdır. “Aşıkların sosial meydanda fəaliyyəti” adlı üçüncü bölmədə,
əsasən, aşıqların cəmiyyətin sosial
həyatında yeri və rolu, evlənmə və
kiçik toy mərasimlərində, müxtəlif
bayram və ziyafət məclislərində, eyni
zamanda, radio-televiziya proqramlarında iştirak və çıxışları geniş şəkildə
araşdırmaya cəlb olunmuşdur.
Araşdırma əsərinin mühüm bir
hissəsində isə aşıq şeiri örnəklərinə,
aşıq şeiri şəkillərinin izahına geniş
yer verilmişdir. “İran coğrafyasındakı
Qurbani, Tufarqanlı Aşıq Abbas, Sarı
Aşıq, Xəstə Qasım, Dollu Mustafa,
Balovlu Miskin kimi, ustad aşıqların
bu bölgədə yetişmələri” ilə qürur duyan alim Aşıq Çingiz Mehdipur, Həsən
İsgəndəri, Yədullah Şəkibi, Cəfər İbrahimi, Qurban Süleymani, Hüseyn
Yeganə, Qılınc Ənvəri, Məhəmməd
Hüseyn Kiyani, Məhəmməd Hüseyn
Ciddifər, ustad Aşıq Nəvaz, Hüseyn
Dehqan, Mənəf Rəncibəri və başqa

“Beynəlxalq İpək yolu və Naxçıvan”

oxucu kütləsinə ilk dəfə təqdim edilir.
Ümumilikdə, bu qiymətli nəşrdə
2 mindən yuxarı güneyli aşıq barədə
məlumat verilməklə, onların yaradıcılığından bəzi örnəklər təqdim edilir.
Nəzərə alsaq ki, İran siyasilərinin daim
nəzarətdə saxladıqları, hər zaman böyük cidd-cəhdlə qarşısını almağa çalışdıqları türk qövmünün möhtəşəm
birliyini sarsıtmağa yönəlik xüsusi
nəzarət və izləmələr altında belə böyük iş görmək o qədər də asan deyil. Bu, tədqiqatçıdan böyük cəsarət,
fədakarlıq və sevgi tələb edir.
Lakin məsələ milli kimliyə, milli varoluşa bağlanarsa, bütün ideya
və məqsədlər yalnız bir müstəvidə
birləşər. Professor Əli Kafkasyalının
əsərinin əhəmiyyəti bir də ondadır ki,
alim Güneyli aşıqlarımızın həyatını, yaradıcı fəaliyyətini ümumtürk ozan-aşıq
yaradıcılığı ənənələri kontekstində və
bu zəngin xəzinənin mühüm bir qolu
kimi tədqiqata cəlb etmişdir.

Qiymət MƏHƏRRƏMLİ,
AMEA Folklor İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi, filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru, şair

Qəzetlər rəqabət
sınağında...
Belə bir fikir var ki, sosial media xəbərləri və internet
məlumatlarının bolluğu çap mətbuatının oxucu kütləsini azaldıb.
Məsələnin əsl məğzinə varmaq istəyilə paytaxtın Nəsimi, Səbail və
Nərimanov rayonlarının ərazisində yerləşən köşklərə üz tutub həm
oxucularla, həm də satıcılarla söhbət etdim.

“Naxçıvan” Universitetində keçirilən “Beynəlxalq İpək yolu və Naxçıvan” mövzusunda
konfransda AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, İğdır, Atatürk, Milli
Savunma, Ərzincan Binali Yıldırım, Biləcik Şeyh Edebali universitetlərinin akademik heyət
üzvləri və alimlər iştirak ediblər.
Konfrans iştirakçıları əvvəlcə Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
Naxçıvan şəhərində ucalan abidəsini ziyarət
edərək önünə gül dəstələri qoyublar. Sonra
onlar görkəmli dövlət xadiminin adını daşıyan
muzeyə gələrək dahi şəxsiyyətin həyatını və
çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətini əks etdirən
eksponatlarla tanış olublar.
Plenar iclası “Naxçıvan” Universitetinin
rektoru, dosent Nurlana Əliyeva açıq elan
etdikdən sonra deyib ki, Böyük İpək yolu əsrlər
boyu Şərq ilə Qərb ölkələrinin iqtisadi, ticarət
və mədəni əlaqələrin inkişafında misilsiz rol
oynayıb. Rektor beynəlxalq tarixi yolun bərpası
təşəbbüsünün ümummilli lider Heydər Əliyevin
adı ilə bağlı olduğunu diqqətə çatdıraraq bildirib ki, strateji cəhətdən əhəmiyyətli olan bu
layihənin həyata keçirilməsində ən fəal tərəf

Azərbaycan olub. Ulu öndərin “Tarixi İpək yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfransın
keçirilməsi haqqında” imzaladığı 1998-ci il 7
iyun tarixli sərəncamı Azərbaycanın dünya birliyi
ölkələri ilə inteqrasiyasının gücləndirilməsində
müstəsna rol oynayıb.
Məruzə ətrafında çıxışlarda Naxçıvanın
Böyük İpək yolu üzərində yerləşən mühüm
geosiyasi
rolundan,
Qars-İğdır-Naxçıvan
dəmiryolunun önəmindən, eləcə də Prezident
İlham Əliyevin qətiyyətli səyləri ilə açılması planlaşdırılan Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətindən
bəhs olunub.
İkigünlük konfrans bölmə iclasları ilə davam
edib.

Səbuhi HƏSƏNOV

Gender bərabərliyi mövzusunda təlim
Tovuz Gənclər Evində qurumun
direktoru, Azərbaycan İdman Jurnalistləri
Assosiasiyasının (AİJA) və Beynəlxalq İdman
Mətbuatı Assosiasiyasının (AİPS) üzvü Rauf
Rüstəmovun moderatorluğu ilə gender
bərabərliyi mövzusunda təlim keçirilib.
Qadın güləşi üzrə 4 qat Olimpiya mükafatçısı, 2 qat dünya, 8 qat Avropa çempionu Mariya Stadnik, AİJA prezidenti, Əməkdar jurnalist
Eldar İsmayılov, AİJA və AİPS üzvü “Olimpsport” jurnalının baş redaktoru Ramin Allahverdiyev tədbir iştirakçılarını salamlayaraq təlimin
önəmini vurğulayıblar.
Gənc mütəxəssis Təbriz Qasımovun
müxtəlif fəaliyyət sahələrində və məişətdə gender balansının qorunmasına dair təlimi maraqla dinlənilib. Qonaqlar salona toplaşan gənc və

yeniyetmələr arasında maraqlı söhbətlər aparıb, onların suallarını cavablandırıb, xatirə fotoları çəkdiriblər. Sonda Tovuz Olimpiya-idman
Kompleksi ilə tanışlıq olub. Burada əhalinin
müxtəlif təbəqələrinin maraq dairəsinə uyğun
yüksək şəraitə diqqət yetirilib.

“Xalq qəzeti”

Bəzi satıcılar mütaliə
səviyyəsinin sovet dövrü
ilə müqayisədə xeyli aşağı düşdüyünü bildirdilər.
Əksəriyyəti bunu onlayn
medianın hazırkı dominantlığı ilə əlaqələndirdilər.
Bəziləri isə qəzet satışının
zəifləməsini alıcıların maddi
təminatı ilə bağladılar.
Lakin
oxucularla
söhbətdən məlum oldu
ki, nə səbəb gətirirlər-gətirsinlər, qəzetlərə maraq və münasibət
cəmiyyətdə formalaşdırılan şəkildə deyil. Heç bir sosial media
vasitəsi və ya internet xəbər saytı qəzetləri əvəz edə bilməz. Çap
mətbuatına tələbat hər zaman olub və olacaq.
Pensiyaçı Arif Xəlilov söhbət zamanı bildirdi ki, sosial mediada
və saytlarda yerləşdirilən hər hansı məlumatı sonradan dəyişmək
və ya düzəliş etmək, hətta silib atmaq imkanı var. Buna görə də bir
çox hallarda onlayn mediada gedən xəbərlər yalnış, qüsurlu olur
və ya dezinformasiya xarakteri daşıyır. Lakin qəzetlər bu imkandan
məhrum olduğu üçün çap edilən məlumatlar, əsasən, dəqiq olur və
həqiqəti əks etdirirlər. O qeyd etdi ki, məhz buna görə, qəzetlərə
etibar daha çoxdur.
Oxucu Şəhriyar Həsənov isə dedi ki, dünyada “The New York
Times”, “Washington Post”, “Hürriyyət”, “Komsomolskaya pravda” kimi çoxlu sayda nüfuzlu nəşrlər var. Əgər qəzetlərin satışının
zəifləməsinə virtual vasitələr səbəb olursa, onda nəyə görə onlar
böyük tirajla çap olunur? Bu, bir daha onu göstərir ki, sosial media
və xəbər saytları nə qədər çox olsa da, günün tələblərinə cavab
verən aktual mövzuları dizaynı ilə seçilən klassik çap vasitələri də
“dəb”dən düşmürlər. Əlbəttə, çap prosesi ilə bağlı olaraq ən azı bir
gün gecikmiş xəbərləri oxumaq heç kəs üçün maraqlı və sərfəli olmaz.
Məsələ ilə bağlı “Qaya Mətbuat Yayımı” MMC-nin direktoru
Xanhüseyn Əliyev bildirdi ki, dünyada və ölkəmizdə qəzet satışının
zəifləməsini sosial media və saytlarla əlaqələndirirlər. Lakin bu, heç
də belə deyil. İsveçrədə 40 min nəfər əhalisi olan bir şəhərdə 35
min tirajla qəzet çap olunur. Deməli, İsveçrə kimi inkişaf etmiş və
müasir informasiya texnologiyalarına kommunikasiya xidmətlərinə
ən yüksək səviyyədə malik olan ölkədə qəzetə tələbat var. İnternet saytları qəzetlərin satışına olsa-olsa 5-20 faiz təsir göstərə bilər.
Qəzetlərin geniş satılmamasına abunənin aşağı düşməsi, yayım
firmalarının nəqliyyat xərclərinin artması və digər subyektiv amillər
də səbəb olur.
Hər bir halda, qəzet elə buraxılmalı, elə mühüm məsələləri işıqlandırmalıdır ki, cəlbedici olsun, özünə oxucu təbəqəsi toplaya bilsin.

Elçin ABBASOV,
“Xalq qəzeti”

Dünən Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar, Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu, İnsan hüquqları komitələrinin birgə iclası keçirildi. Tədbirdə parlamentdə təmsil
olunan siyasi partiyaların sədrləri və üzvləri olan deputatların iştirakı ilə “Siyasi partiyalar
haqqında” yeni qanun layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı.
Milli Məclis sədrinin müavini, İctimai
birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri
Fəzail İbrahimli iclası açaraq bildirdi ki,
ölkədə cəmiyyət həyatının bütün sahələrini
əhatə edən sistemli, ardıcıl islahatlar
həyata keçirilir. Bu islahatlar nəticəsində
Azərbaycanın dövlət və cəmiyyət həyatının
müxtəlif sahələrində ciddi dəyişikliklər
müşahidə olunur. Milli Məclis də qanunvericilik müstəvisində bu prosesdə yaxından
iştirak edir.
F.İbrahimli parlamentdə təmsil olunan
siyasi partiya
nümayəndələrinin "Siyasi
partiyalar haqqında" yeni qanun layihəsinin
hazırlanması ilə bağlı Milli Məclisin Sədrinə
müraciət etdiyini diqqətə çatdırdı. O, yeni
qanunun hazırlanmasını zəruri edən
məqamlardan söhbət açaraq, qeyd etdi
ki, qanunun qəbulundan 30 il keçib. Bu
müddətdə ölkənin ictimai-siyasi həyatında
köklü dəyişikliklər baş verib. Yeni qanunda
həmin dəyişikliklər öz yerini tapmalı idi. O,
bildirdi ki, Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova siyasi partiyaların təklifini dəstəkləyib və
yeni qanun layihəsinin hazırlanması haqqında tapşırıq verib.
Vitse-spiker İctimai birliklər və dini qurumlar, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, İnsan hüquqları komitələri tərəfindən
qanun layihəsinin hazırlanması prosesi
barədə məlumat verdi. İş prosesində dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsinin
öyrənildiyini, ölkənin siyasi sisteminin və
milli xüsusiyyətlərinin, bununla yanaşı,
Venesiya Komissiyasının siyasi partiyaların fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında
tövsiyələrinin nəzərə alındığını bildirdi. O,
bu məsələ ilə bağlı Milli Məclisin ölkədə
fəaliyyət göstərən siyasi partiyalara müraciət
etdiyini və 47 siyasi partiyadan 250-dən çox
təklifin daxil olduğunu söylədi.
Qeyd edildi ki, qanun layihəsi hazır olduqdan sonra Milli Məclisin saytında yerləşdirilərək, geniş ictimaiyyətin
müzakirəsinə təqdim olundu. Sonra qanun
layihəsi ilə bağlı siyasi partiya təmsilçilərinin
və
Qeyri-hökumət
təşkilatlarının
nümayəndələrinin iştirakı ilə iki dinləmə
keçirildi. Bununla yanaşı, mətbuatda, sosial şəbəkələrdə sənədlə bağlı aparılan
müzakirələrdə müxtəlif fikirlər səsləndirildi.
İctimai dinləmələrdə, müzakirələrdə təqdim
olunan təkliflər nəzərə alınaraq, qanun
layihəsi üzərində iş davam etdirilib və sənəd
yenilənmiş variantda müzakirəyə çıxarıldı. O,
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin qanun layihəsi
ilə bağlı həyata keçirdiyi işləri də təqdirəlayiq
hesab etdi.
Sənədin yenilənməsi zamanı layihədə 66
dəyişiklik edildiyi diqqətə çatdırıldı.
Milli Məclis sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin

sədri Əli Hüseynli siyasi partiyaların ictimai
müzakirələr zamanı səsləndirdiyi fikirlərin
sənəddə öz əksini tapdığını bildirdi. Qeyd etdi
ki, məqsəd qanun layihəsinin Konstitusiyaya
və Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına
uyğun olması, habelə birləşmək azadlığı hüququnu özündə ehtiva etməsindən ibarət idi.
O, qanun layihəsinə edilən dəyişikliklərdə
müzakirələr zamanı siyasi partiyalar və
ictimaiyyət nümayəndələrinin səsləndirdiyi
fikirlərin öz əksini tapdığını bildirdi.
Birinci vitse-spiker yenilənmiş layihədə
sənədlərin toplanması ilə bağlı müddətin
artırıldığını, partiyanın təsis edilməsi, qeydiyyatı, sənədlərin yoxlanılması ilə bağlı
rəqəmlərin isə azaldıldığını bildirdi. Qeyd etdi
ki, layihəyə edilən dəyişikliklər nəticəsində
müzakirələr zamanı bəzi məqamlarla bağlı
narahatçılıq doğuran məsələlər aradan qaldırılıb.
Parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin
sədri Zahid Oruc qanun layihəsinə edilən bəzi
dəyişikliklər barədə məlumat verdi. Diqqətə
çatdırdı ki, partiyaların yaradılması üçün üzv
tələbinin 10 mindən 5 min nəfərə endirilməsi
demokratik bir normadır. Partiyalarla bağlı
dövlət orqanları tərəfindən atılan addımların yalnız siyasi plüralizm, açıq və ədalətli
rəqabət mühitinin gücləndirilməsinə xidmət
edəcəyi sənəddə qeyd olunub. Həmçinin,
seçkilərdə 2 və ya 3 dəfə iştirak etməyən
partiyaların qeydiyyatının ləğv edilməsi ilə
bağlı müddəalar layihədən çıxarılıb. Eyni
zamanda, Azərbaycanda ilk dəfə dövlət hər
hansı kvota qoymadan, yəni 3 faizlik baryer müəyyənləşdirmədən seçki prosesinə
marağı artırmaq və beləliklə, siyasi rəqabəti
gücləndirmək, təbliğat və təşviqat prosesini
genişləndirmək, hər vətəndaş səsi uğrunda
mübarizə aparmaq, seçiciləri ayrılıqda deyil, nizami və strukturlaşmış partiyalara cəlb
etmək üçün Avropa siyasi təcrübəsində geniş
tətbiq olunan bir model qanunvericiliyə daxil
edilir. Bu baxımdan, qanun layihəsinin 25.2.4
və 25.2.5-ci maddələrini inqilabi addımlar
kimi xarakterizə etmək olar. Layihədə hər
hansı etnik siyasi birliklərə və separatizmə
yol açan müddəalara yol verilməyib. Komitə
sədri vurğuladı ki, dövlətin məqsədi ölkədə
siyasi mühitin canlanması və çoxpartiyalılıq
üçün əsasların genişləndirilməsidir.
Sonra sənədlə bağlı geniş müzakirələr
aparıldı.
İclasın sonunda qanun layihəsi birinci oxunuşda Milli Məclisin plenar iclasına
tövsiyə olundu.
***
Sonda mətbuat konfransında jurnalistlərin
sualları cavablandırıldı.

Əliqismət BƏDƏLOV,
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Mərkəzi Asiyanın tanınmış azərbaycanlıları
Özbəkistan Jurnalistlər İttifaqının təşəbbüsü ilə keçirilən, 50-dən artıq xarici ölkə
tyəmsilçisinin iştirak etdiyi “Milli jurnalistika: ənənələrin davamlığı və müasirlik”
mövzusunda II Media Forumu çərçivəsində Azərbaycanın tanınmış jurnalisti Qulu
Kəngərlinin Daşkənddə 2 dildə çap olunmuş 700 səhifəlik “Keçmiş unudulmayanda tarixə
dönür” adlı publisistik kitabının təqdimatı keçirilib.
Özbəkistan Jurnalistlər İttifaqı sədrinin
müavini Abdusattor Bustonov kitab haqqında məlumat verərək qeyd edib ki, topluda
Mərkəzi Asiyada yaşamış və hazırda fəaliyyət
göstərən 50-dək tanınmış Azərbaycan türkü
haqqında söhbət açılır. Azərbaycan dilində
çıxmış kitabın özbək dili variantını tanınmış
jurnalist və tərcüməçi Rüstəm Cabbarov çevirib. Təqdimatda özbək yazarlar Mirasror Axrorov, Şirəli Avazmetov Şaxira Xamro və başqaları Mərkəzi Asiyada yaşayan Azərbaycan
türklərinin həyat və fəaliyyətinin öyrənilməsi
baxımından kitabın önəmini vurğulayıblar.
Uzun illər AZƏRTAC-ın Mərkəzi Asiya
ölkələri üzrə xüsisi müxbiri olmuş, bu regionda 20-dən artıq soydaşımızın kitablarını
tərcümə etdirib yaymış Qulu Kəngərli ilə onlayn əlaqə saxlayıb ondan yeni kitab barədə
qısa məlumat aldıq.
Həmkarımız bildirdi ki, topluda adları
bizə bəlli olan soydaşlarımızla yanaşı, tanımadığımız, heç vaxt eşitmədiyimiz adlar
daha çoxdur:
– Səmərqənd şəhərində yaşayan, sonra
İndoneziyaya gedərək orada müsəlmançılığı
yayan Mövlana Malik İbrahim, Azərbaycandan
gəlib ömrünü Buxara fəlsəfi mühitinə bağlayan
Mövlana Yusif Qarabaği, böyük filosof Mirzəcan
Şirazi, tacik mətbuatının Zərdabisi, Buxarada
çap edilən ilk tacikdilli “Buxarai Şarif” qəzetinin
naşiri və redaktoru Mirzə Cəlal Yusifzadə, Fransada tanınmış bəstəkar, Əminulla Hüseynov
(Andre Osseyn), onun oğlu, məşhur fransız aktyor və rejissoru Rüstəm Hüseynov (Rober Osseyn), Pakistanın azərbaycanlı prezidenti, Qızılbaş nəslindən olan Ağa Məhəmməd Yəhya Xan
və digərlərinin Vətəndən kənardakı bəlalı taleyi
indiyədək soydaşlarımıza məlum deyildi.

“Günahsız günahkarlar” adlı ikinci fəsildə
Orta Asiyaya sürgün olunan azərbaycanlılar
haqqında söhbət açılır, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistanda yüksək vəzifə
tutan, min bir əzaba düçar olan soydaşlarımızın
acı taleyindən bəhs edilir, məşhur Rəfibəylilər
nəslindən məhrumyyətli həyatından danışılır.
Tanınmış yazıçı, özbək ədəbiyyatının
klassikinə çevrilmiş Maqsud Şeyxzadə, ictimaisiyasi xadim Əli Yusif Yusifzadə, Azərbaycanın
və Qazaxıstanın böyük ictimai-siyasi xadimi
Əhməd bəy Pepinov, Səmərqənddə ömrünün
sonunadək sürgün həyatı yaşayan Qara bəy
Qarabəyli, “Qürbətdə günəşi neylərəm” – deyə
fəryad edən Almas İldırım, Tacikistan KP MKnın birinci katibi olmuş Mirzə Davud Hüseynov, bu ölkələrdə yüksək vəzifələrdə çalışmış
Əliheydər Şirvani-Mustafabəyov və Daşkənddə
sürgündə olmuş məşhur xanəndə Cahan Talışinskayanın acı taleyi ikinci bölmədə işıqlandırılır.
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Xalqımızın İki il bundan əvvəl 44 günlük şanlı savaşda yağı
düşmən üzərində qazandığı parlaq qələbə böyükdən-kiçiyə hər bir
Vətən övladında, qəlbi xalqın arzu və diləkləri ilə döyünən hər bir
qeyrətli vətəndaşda böyük coşqu və ruh yüksəkliyi yaradıb. Qədim
və şərəfli tariximizin bu mübarək səhifəsi bizim hər birimiz üçün
son dərəcə doğma və əzizdir.
Azərbaycan
xalqı
bu
Tarixi Zəfəri əziz şəhidlərimizin qanı,
həyatı, qazilərimizin, bütün əsgər
və zabitlərimizin qeyri-adi hünəri və
şücaəti hesabına qazanıb. İllər, onillər
keçəcək, qərinələr, əsrlər bir-birini
əvəz edəcək, ancaq başımızı uca
edən, ruhumuza ruh verən, hər birimizi
qürurlu və məğrur edən bu Qələbənin
əhəmiyyəti heç vaxt azalmayacaq.
Bəli, bu gün Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin liderliyilə
Azərbaycan öz tarixinin ən xoşbəxt
günlərini yaşayır. Biz bugünkü
nəsillərin yenilməz ruhunu övladlarımıza, gənclərimizə, bu gündən sabaha, gələcək nəsillərə ötürməliyik. Bu,
bizim müqəddəs vətəndaşlıq borcumuzdur. Bu zaman şəhidlərimizin pak
ruhu bizdən razı qalacaq. Nə qədər
Azərbaycan var, Qarabağ bizimdir,
Qarabağ Azərbaycandır!
Məlum olduğu kimi, bu il noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin müzəffər
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və oğulları
Heydər Əliyev Zəfər Günü münasibətilə
Şuşada təşkil olunmuş tədbirdə iştirak
ediblər. Dövlətimizin başçısı hərbçilər
qarşısında parlaq çıxış edərək fəxrlə
demişdir: “Gənclərimiz vətənpərvərdir,
Vətənə bağlıdır və İkinci Qarabağ
müharibəsi bunu göstərdi. Bir daha
demək istəyirəm, heç vaxt Qarabağı
görməyən gənclərimiz Qarabağ uğrunda ölümə getməyə hazır idilər və
ölümə gedirdilər, cəmiyyətdə milli birlik, milli həmrəylik ideyaları üstünlük
təşkil etdi”.
Möhtərəm Prezidentimiz çıxışında, həmçinin qeyd edib ki, dövlətimiz
vətənpərvərlik məsələləri ilə bağlı çox
fəal, uğurlu siyasət həyata keçirib.
Gənc nəslin yüksək vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə edilməsi cənab
Prezidentin
siyasətinin
əsas
istiqamətlərindən biri olmuşdur və
Azərbaycanın parlaq gələcəyi kimi ali
amallara xidmət edən bu siyasət böyük uğurla davam etdirilir.
Azərbaycan dövləti yeniyetmə və
gənclərin vətənpərlik ruhunda tərbiyə
olunması ilə bağlı yaradıcı, düşünülmüş şəkildə işlər görür. Bu mühüm
sahə dövlət qurumları, siyasi parti-

tanıyıram. Onun Birinci Qarabağ
müharibəsində könüllü surətdə vuruşaraq yaralandığından da xəbərim var.
Sərraf Vətən müharibəsində də vuruşmaq üçün hərbi komissarlığa müraciət
edərək könüllü surətdə düşmənə qarşı ən ağır döyüşlərə atılmağa hazır

QHT nümayəndələrinin iştirakı ilə işgüzar konfrans keçirildi. Konfransa
“Xalq qəzeti”nin əməkdaşı qismində
mən də dəvətli idim.
Quba rayonundakı Heydər Əliyev
Muzeyində keçirilmiş həmin tədbirdə
Birinci Nügədi kəndindən olan, Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Pərviz
Şirinbəyovun anası Qalina xanımla
söhbətləşdim. Qalina xanım dedi ki,
oğlu Pərviz 1992-ci ildə Ağdərə uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına
həlak olub. İllər ötsə də, kövrək ana
qəlbi şəhid övladı üçün çox sızlayır.
Bununla bərabər, başa düşür ki, “oğullar Vətən üçündür. Vətəndən uca və
müqəddəs heç nə yoxdur!.
Mən
Qalina
Şirinbəyovanı
dinlədikcə onun qeyrət və dəyanətinə
heyran qalmışdım. Məlum oldu ki,
ağbirçək ana əslən Ukraynanın Nikolayevsk vilayətindəndir və son aylar
Ukrayna torpağında ağır döyüşlər getdiyi üçün oradakı doğmalarına görə
narahatdır.
Bir anlıq sükutdan sonra artıq yarım əsrə yaxındır Qubada yaşayan

Oğullar Vətən üçündür
yalarla bərabər, ziyalıların, eləcə də
vətəndaş cəmiyyəti fəallarının da
daim diqqətindədir. Qeyri-hökumət
təşkilatlarının (QHT) bu istiqamətdə
atdığı addımlar, icra etdikləri layihələr
həqiqətən diqqətəlayiqdir.
Konkret misal çəkmək istərdim.
Bir müddət əvvəl məni vətənpərvərlik
mövzusunda keçirilən bir tədbirə
dəvət etmişdilər. Əslində, bu, dəyirmi
masa idi. Burada QHT rəhbərləri və
fəalları öz gördükləri işlərdən söz açır,
qarşıda duran vəzifələr barədə fikir
mübadiləsi edirdilər.
Tədbirdə
iştirak
edən
“Beynəlmiləlçi
Əlil
Döyüşçülər
Fondu”nun sədri, Birinci Qarabağ
müharibəsi əlili Sərraf Orucov çıxış
edərək dedi ki, o, bir qrup Əfqanıstan
və Birinci Qarabağ müharibələri veteranları ilə birlikdə ölkəmizin müxtəlif
bölgələrinə gedərək şəhid ailələrini,
qaziləri ziyarət etmiş, onların qayğıları ilə maraqlanıb. Onlar, həmçinin, bir
çox ümumtəhsil məktəbləri ilə yaxından əməkdaşlıq edərək, yeniyetmə və
gənclərin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmaları istiqamətində
təbliğat işi aparırlar.
Mən Sərraf Orucovu çoxdan

olduğunu bildirmişdi.
Sərraf Orucov bu gün son dərəcə
xoşbəxtdir ki, yenilməz Azərbaycan
Ordusu erməni silahlı qüvvələrini
məğlub edərək torpaqlarımızdan qovmuşdur. O, bu gün Sərraf vətəndaş
cəmiyyətinin üzvü kimi də fəaldır.
Rəhbərlik etdiyi fondun üzvləri böyük
ruh yüksəkliyilə bir-birindən maraqlı
vətənpərvərlik layihələri icra edirlər.
Onu bir vətəndaş olaraq qane
edən həm də budur ki, Azərbaycan
dövləti hər bir şəhid ailəsinin, qazilərin
problemlərini diqqətdə saxlayır. Sərraf
müəllim bu barədə danışarkən dedi:
– Cənab Pezident İlham Əliyev
dəfələrlə
bildirmişdir
ki,
şəhid
ailələrinin, müharibə əlillərinin və veteranlarımızın problemləri yalnız onların
problemləri deyil, bütün cəmiyyətin
problemi sayılmalıdır. Xoşbəxtlikdən,
bu gün Azərbaycan dövləti də, xalqı da öz şəhidinin də, qazisinin də
dərdini, qayğısını özününkü bilir.
Bu il noyabrın 16-da Azərbaycan
Respublikasının Baş Prokurorluğunun təşkilatçılığı ilə “Söz azadlığı və
cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyi”
mövzusunda Quba şəhərində rayon
ictimaiyyətinin, çox sayda media və

Qalina Şirinbəyova səlis Azərbaycan
dilində bu sözləri söylədi:
– Kaş bütün müharibələr bir an
içində dayanaydı, Yer kürəsinin hər
bir guşəsində əmin-amanlıq hökm
sürəydi.
Burada bu yazıya nöqtə qoymaq olardı. Amma Qalina xanımla
söhbətdən o da məlum oldu ki, o,
Qubada uğurla fəaliyyət göstərən
“Şəhid Ailələrinin Müdafiə Cəmiyyəti”
İctimai Birliyinin sədridir və QHT
rəhbəri kimi rayonun müxtəlif idarə
və müəssisələrində, xüsusilə də orta
ümumtəhsil məktəblərində keçirilən
görüşlərdə fəal iştirak edir, yeniyetmə
və gəncləri hər an Vətəni qorumağa
hazır olmağa səsləyir.
– Nə Azərbaycan xalqı, nə də
ukraynalılar özgə torpaqlarına göz
dikməyiblər, amma bir qarış torpağımızı da heç kəsə verən deyillər.
Beləcə, şəhid anası Qalina
Şirinbəyova ilə söhbətimiz başa çatdı.
Mən Bakıya qayıtdım, o isə mərhum
həyat yoldaşı Əkrəm və oğlu Pərvizin
ruhlarının uyuduğu Birinci Nügədi
kəndinə.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Qoruyaq, yaşadaq

Xocalı muzeyinin didərgin eksponatları
Ermənistan silahlı birləşmələrinin ərazilərimizi işğal etməsi
nəticəsində 22 muzey və onların filialları darmadağın edilib, eksponatlar
təcavüzkar ölkəyə daşınıb. Ümumiyyətlə, işğal olunmuş ərazilərdə 762
abidə və 1431 mədəniyyət müəssisəsi qalıb. Qarət edilmiş muzeylərdə
Azərbaycan xalqının tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı qiymətli əşyalar, rəsm
və heykəltəraşlıq əsərləri, dünya şöhrətli xalçalarımız, Azərbaycanın
görkəmli şəxsiyyətlərinin xatirə əşyaları və digər eksponatlar toplanmışdı.
Azərbaycanın tarixi guşələrindən
biri olan Xocalı ən qədim memarlıq
və mədəniyyət abidələri ilə zəngindir.
Təəssüf ki, mənfur qonşularımızın işğalçılıq siyasəti nəticəsində
Xocalıdakı tarixi abidələrimiz də
təcavüzə məruz qalaraq dağıdılmışdır. Qədim tarixlərdən yadigar qalan
eksponatların bəziləri Xocalı rayonu
Yaloba Kənd Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyində saxlanılır. Ancaq muzeyin əksər dəyərli eksponatları da
düşmən tapdağı altında qalmışdır.
Muzeyin
direktoru
Tofiq
Məmmədov bildirir ki, obyekt 1988-ci
ildən 1991-ci ilə kimi ictimai əsaslarla
fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycan
Respublikası mədəniyyət nazirinin
1991-ci il 19 aprel 144 saylı əmrinə
əsasən, Şuşa rayon Mədəniyyət

Şöbəsinin 5 may tarixli əmri ilə rəsmi
fəaliyyətə başlamışdır. Əfsuslar olsun ki, 1992-ci il may ayının 9-da
erməni quldurlarının Xocalı rayonunun Kosalar kəndinə hücumu zamanı muzeyin bütün eksponatları
işğal zonasında qalıb. Kənd işğal
edilməmişdən əvvəl muzeydə 800
adda 1500 ədəd qiymətli eksponat var idi. Qarabağın tarixini əks
etdirən qədim xalçalar, kilimlər
və başqa çoxlu sayda toxuculuq
əşyaları, saxsı və keramikadan hazırlanmış maddi-məişət əşyaları,
Şuşa rəssamlarının yağlı boyalarla
çəkdikləri rəsm əsərləri, mədəniyyət
xadimlərinin portretləri, qədim kənd
təsərrüfatı alətləri muzeydə yer almışdı.
Köçkünlük illərinin əvvəllərindən

xocalıların özü kimi didərgin düşən
Xocalı rayon Yaloba kənd Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi Gəncə
şəhəri Kəpəz rayonunun Hacıkənd
qəsəbəsində fəaliyyətini davam
etdirmişdir. Muzey 2014-cü ilin dekabr ayından isə Gəncə şəhəri
yaxınlığında xocalılar üçün salınmış qəsəbədə öz ekskursiyaçılarını qəbul edir. Hal-hazırda Gəncə
Regional Mədəniyyət İdarəsinin
nəzdində fəaliyyətini davam etdirən
muzeyin fonduna vətənpərvərlik
mövzusunda stendlər və Qarabağın
qədim tarixini əks etdirən eksponatlar toplanaraq daxil edilmişdir.
Yaloba Kənd Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi bizim üçün əziz ziyarət
yerlərindən biridir. Şagirdlərimiz,
muzeyə baş çəkən qonaqlarımız
burada Xocalı haqqında özlərində
təəssüratlar yaradırlar. Çünki bu
muzeyə daxil olarkən sanki Xocalının havasını udur, torpağında gəzir,
qədim tarixinə nəzər salırsan. Eyni
zamanda, Xocalı soyqırımından
bəhs edən stendlər, şəhidlərimiz
haqqında məlumatverici lövhələr in-

Xatırlatma
Tez-tez eşitdiyimiz ifadələrdən biridir: “Xahiş edirəm, növbənizi gözləyin!”
Bəli, növbə məsələsi artıq ciddi problemə çevrilib. Halbuki ötən əsrin 80-ci
illərində növbə mədəniyyəti önəmli olub. Sonra nə baş verdisə, bu ənənə itdi...
İctimai nəqliyyata minərkən, ticarət
obyektlərində
alış-veriş
edərkən,
xidmət sahələrinə gedərkən mütləq
şəkildə növbə tutmalıyıq. Tuturuq,
amma bir çox hallarda xoşagəlməz
durumla da qarşılaşırıq. Saatlarla
gözləməyimiz bir yana, bəzən növbəyə
düşmək üçün bir neçə gün öncədən
yazılırıq. İstəyimizə çatanda görürük
ki, hansısa nataraz biri “basıb-keçdi”
önə. Əlimiz üzümüzdə qalır. Dillənmək
istəyəndə isə borclu çıxarılırıq.
Müştəri xidmətləri olan qurumlarda vəziyyət nisbətən qənaətbəxşdir.
Orada xüsusi aparatlar var. Növbə
götürürsən və rəqəm elektron məlumat
lövhəsində görünəndən sonra yaxınlaşırsan. Heç kim, istəsə belə, yuxarı
başa keçmir… Məsələn, “Asan xidmət”
mərkəzlərində, Azercell, Bakcell, Nar

kimi şirkətlərdə, bəzi notariat kontorlarında, banklarda haqqında söz açdığımız sistem özünü doğruldur. Nəbadə,
işin xəstəxanaya, poliklinikaya düşə.
Dünəndən yazdırdığın növbə əlində
qalacaq, səndən qabaq neçəsi həkimin
yanına keçəcək (hələ bəzi həkimlərin
öz adamlarını növbəsiz çağırmalarını
demirik). Hansına irad tutursan, deyir mən sübh tezdən buradayam. Bu
yerdə növbə, necə deyərlər, gedir işinin dalınca.
Marketlərdə
də
belə
hallar
müşahidə olunur. Uzun-uzadı növbədə
dayanırsan, görürsən ki, əlində siqaret
qutusu və ya su şüşəsi tutmuş biri heç
kimə əhəmiyyət vermədən gəlib keçir qabağa. Adam belə hesab edir ki,
əlində cəmi iki məhsul varsa, deməli,
növbə gözləməyə bilər.

sanı dərin kədərə qərq edir.
Dövlətə və dövlətçiliyimizə daim
sədaqət göstərən, Prezident İlham
Əliyevin ətrafında sıx birləşən xocalıların Vətən müharibəsində əldə
etdiyimiz böyük Zəfərdən sonra Xocalıya qayıdacaqlarına olan inamları
daha da artmışdır. Bu gün Xocalının qədim tarixini, mədəniyyətini
özündə əks etdirən, maddi-mənəvi
xəzinəmiz olan Yaloba Kənd TarixDiyarşünaslıq Muzeyinin didərgin
eksponatları da aid olduğu torpaqlara qayıdışı səbirsizliklə gözləyirlər.

Qalib BƏYMƏMMƏDOĞLU

Fikrət Əmirov – 100

Dünya şöhrətli bəstəkarın Nyu-York təntənəsi
ABŞ-dakı Milli Musiqi və Qlobal Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə NyuYorkun məşhur “Karnegi holl” salonunda dünya şöhrətli Azərbaycan bəstəkarı
Fikrət Əmirovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Dostluq körpüsü” adlı
konsert keçirilib.

Musiqi məclisini giriş sözü ilə açan Milli Musiqi və Qlobal Mədəniyyət Cəmiyyətinin
yaradıcısı və prezidenti Nərgiz Əliyarova
Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli
nümayəndəsi, simfonik muğam janrının banisi,
mədəni sərvətlər xəzinəmizə misilsiz töhfələr
bəxş etmiş Fikrət Əmirovun həyat və yaradıcılığı barədə məlumat verib.
Konsertdə Nyu-York Beynəlxalq Virtuozlar
Orkestrinin müşayiəti ilə Azərbaycan, türk və
yəhudi bəstəkarlarının əsərləri tanınmış pianoçu, Azərbaycanın Əməkdar artisti, professor
Nərgiz Əliyarovanın və skripka ifaçısı Aleksandr Markovun ifasında səsləndirilib. Konserti
tanınmış maestro, Azərbaycan Dövlət Simfonik

Orkestrinin dirijoru, Münhen Yeni Filarmoniyasının və Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin baş dirijoru, Azərbaycanın əməkdar artisti
Fuad İbrahimov idarə edib.
Yubiley konsertinin iştirakçıları Fikrət
Əmirovun “Azərbaycan kapsiççiosu”, Fikrət
Əmirov və Elmira Nəzirovanın “Fortepiano və
orkestr üçün ərəb mövzuları əsasında konsert"
(ABŞ premyerası), Cerri Brubeykerin oranjemanında “Corc tərəfindən Gerşvin”, Faruk
Kancanın Terrada səs” və Feliks Mendelsonun
“E minorda skripka ilə orkestr üçün konsert”
əsərlərinin ifasını alqışlarla qarşılayıblar.

“Xalq qəzeti”

Zəfər salnaməsi

Yarımçıq ömürlərin əbədiyyət nəğməsi
İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk gülləsi də tarixdi,
sonuncu gülləsi də. Xalqın qələbə ruhu ilk güllədən sonuncu
gülləyə kimi mənəvi döyüş bayrağı oldu. Bu ruhun zəfəri
döyüşlərdə şəhid olanlara, cəbhədən dönən qazilərə sayğısevgi ilə salnamələşir.
Vətən
müharibəsində
Azərbaycan
Ordusu
düşmənin işğal müddətində
yaratdığı, möhkəmləndirdiyi,
təkmilləşdirdiyi
müdafiə
sədlərini dağıdırdı, döyüşədöyüşə qələbələr qazanırdı,
qələbələr qazana-qazana döyüşürdü. Azərbaycan Ordusu
şəhidlik zirvəsinə yüksələyüksələ döyüşürdü.
Respublika Xatirə Kitabının hazırladığı 5 filmdən
ibarət “Vətən daşı” sənədli
serialına baxdıqca bir daha
əmin olursan ki, hər şəhid
hər birimizin əzizidir – şəhid
ömrü ömürlərdə yaşayır.
Filmlərin ssenari müəllifi və
rejissoru yazıçı Vüsal Nuru
şəhidlik fəlsəfəsinin dərki
üçün maraqlı detallara istinad
edib. Təhkiyyələr səmimidir.
Müəllif şəhidlik fəlsəfəsinin
mahiyyətini açmaqla filmin
ədəbi, mənəvi-psixoloji uğurunu təmin edib.
Filmlərə baxdıqca böyük
Məmməd Arazın tanış misralarını xatırlayırsan:
Vətən daşı olmayandan
Olmaz ölkə vətəndaşı!
Filmlərin layihə rəhbəri
və direktoru şair Nəzakət
Məmmədli bildirir ki, Vətən
müharibəsində hər döyüş
bir tarix olub. İllər keçsə də,
o döyüşlər unudulmayacaq.
Qəhrəmanlar həm tarixdə
yaşayacaq, həm də yaddaşlarda.
...Ömər Rəhimli də döyüşüb, qəhrəmanlıqla döyüşüb, qəhrəmanlıqla şəhid

olub. Ömərin tarix müəllimi
Könül Cəfərova onun qürurlu
şagird olmasından danışır,
bu qürurun heysiyyət çalarından söz açır. Kəlmələr bir
ömürə düşən işıq misallıdır
– dinləyənin könlünə səpilir.
Ömər
yeniyetməliyindən
Vətənin nə olduğunu gözəl
dərk edib. Zənnimcə, bu
amil sənədli filmin ideyası
üçün gərəkli remarkadır – bu,
həm də şəhidliyin dərkinə
vasitədir.
...Vüsal
Şükürov
isə
həqiqi hərbi xidmətdə Aprel
döyüşlərinin iştirakçısı olub.
O da rəşadətlə döyüşüb.
İkinci Qarabağ müharibəsi
başlayanda o da döyüşlərə
gedib. Alxanlıda, Cəbrayılda
döyüşüb. Son döyüşü Şuşada olub. Son nəfəsi də Şuşada alıb. Ssenari müəllifi bu
məqamın bir sevgi elegiyası
kimi təqdiminə nail olub.
“Vətən
daşı”
sənədli
filmləri həm də Vətən haqqında dünyəvi duyğular əsəridir.
Gümüş üzüklər haqqında
səslənən fikirlər də sənədli
filmin milli mentalitetdən
rişələndiyinin təsdiqi kimi
səslənir. Bu sənədli filmlər
Azərbaycan əsgərinin döyüş
yoludur, müharibə tariximizdir. Müəlliflər “Vətən daşı”nı
Zəfər tariximiz kimi təqdim
edə biliblər; bu tarixdə qazilik də var, şəhidlik də. “Vətən
daşı”
sənədli
filmlərinin
mahiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin şəhidlərə ünvanladığı bir kəlamla səsləşir:
“Biz bu qələbəyə görə onlara
borcluyuq. Onlar torpaqları-

mızı işğalçılardan qarış-qarış
azad ediblər”.
“Vətən
daşı”
sənədli
filmləri
Azərbaycan
əsgərinin – İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid
olan
döyüşçülərimizin
əbədi ömrü haqqında sənət
əsəridir,
tarixin
özünün
tarixləşdirdiyi hadisələr haqqında qürurlu bir elegiyadır.
Bu filmlər həm də deyir ki,
şəhidlərimiz qəhrəman olmaq üçün döyüşməyiblər,
qəhrəmanlıqla döyüşüblər...
“Vətən daşı” yarımçıq
ömürlər haqqında əbədiyyət
nəğməsidir. Bu nəğmə İkinci
Qarabağ müharibəsində qazanılan Zəfəri tərənnüm edir.

Rəşid FAXRALI,
şair-publisist

“Xahiş edirəm, növbənizi gözləyin!”
dı tutulsun. Bakıda ətrafımız hər gün
belə adamlarla doludur. Bu yerdə böyük Ramiz Rövşənin bir misrasını azacıq təhrif etmək istədik.
...Sağımız-solumuz adamla dolu,
Qol-qola kişilər, qadınlar keçir.
Özündən xəbərsiz, ömründə min yol
Növbə gözləməyən adamlar keçir.

Biz
qədim
xalqıq,
dünyaya
mədəniyyət bəxş edən toplumuq. Böyük ədiblərimiz, filosoflarımız, tariximemarlıq abidələrimiz var. Əcnəbilər
sivil cəmiyyətə sahiblik haqqımızı tanıyırlar və s. Amma, təəssüf ki,
növbə mədəniyyəti zəifdir. Halbuki

xaricdə, bəzən müxtəlif səbəblərdən
bəyənmədiyimiz uzaq ellərdə, növbə,
intizam ənənəsi ciddi şəkildə qorunur.
İnanmırıq ki, Fransada, Almaniyada,
İngiltərədə, götürək elə Rumıniya, Polşa, və Çexiyada kiməsə “xahiş edirəm,
keçin yerinizə, növbənizi gözləyin!” ira-

İllərdir yollarımız nəqliyyat sıxlığından əziyyət çəkir. Dövlət bu durumu
aradan qaldırmaq üçün çox düşünüb,
daşınır. Körpülər, tunelllər tikir, təmir
işləri aparır. Amma tıxac gündən-günə
artır. Əlbəttə, bunun səbəblərindən biri
avtomobillərin çoxalmasıdır. Amma,
əminik, bəzi sürücülərin növbə qaydalarına əməl etməmələri də vurğulanmalıdır. Heç kəs bir-birini gözləmir, demək
olar, əksəriyyət özünə aid olmayan
yola çıxaraq qaydanı pozur. Nəticədə,
tıxac yaranır, siqnal səsləri aləmi bürüyür, əsəblər tarıma çəkilir.

Dayanacaqlarda marşrut gözləyən
sərnişinlərin də arasında növbə intizamına əməl etməyənlər çoxdur. İntervalı
pozan və vaxtından gec gələn avtobusun yaxınlaşdığı anı təsəvvür edəndə
təbiətlə bağlı sənədli filmlərdəki qorxunc epizodlar yada düşür. Əlqərəz,
hər kəs çalışır ki, qapıdan içəri birinci
keçsin.
Bax belə… Bir sözlə, növbə
məsələsi həyatımızın bütün sahələrinə
təsir
göstərir.
Ümumən,
növbə
prinsiplərinə,
qaydalarına
əməl
etmənin vacibliyi hiss olunur. Bəli, yenə
bildirək ki, növbə mədəniyyətdir və hər
bir insanın bu mədəniyyətin daşıyıcı olması şərtdir. Bu mədəniyyət cəmiyyət
üzvlərinin şüurunda elə oturuşmalıdır ki, heç kimlə mübahisəyə, kiməsə
xəbərdarlığa ehtiyac duyulmasın.

Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”
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Türkiyəyə yeni raket zərbələri

Dördüncü günün sensasiyası:

PKK-nın Suriya qanadı olan YPG terrorçuları yenidən Türkiyə ərazisini hədəfə
alıb. Dünən Suriyanın şimalından Türkiyə ərazisinə 3 raket atılıb. Raketlər
Öncüpınar Sərhəd Qapısı bölgəsindəki boş əraziyə düşüb. Hücum nəticəsində ölən
və yaralanan olmayıb. Məlumatı “Anadolu” verib.

Yaponiya mundialı heyrətləndirdi
Tarixdə özünün dünya çempionu titulunu qorumaq cəmi iki komandaya
nəsib olub. Ötən əsrin 30-cu illərində İtaliya, sonra isə –1958 və 1962-ci illərdə
möhtəşəm Braziliya milliləri buna nail ola biliblər. Bundan əlavə, çempion kimi
finala qədər də iki komanda yüksələ bilib: 1990-cı ildə Argentina və 1998-ci ildə
Braziliya.

Bu statistikanı nəzərdən keçirəndən
sonra istər-istəməz düşünürsən ki, XXI
əsrdə Fransa ötən mundialdakı zəfərini
təkrar edə bilərmi? Argentina–Səudiyyə
Ərəbistanı milliləri arasında qeydə alınan
sensasiyadan sonra bu qərara gəldim
ki, bu barədə qəti proqnoz vermək çox
çətindir. Amma Qətər çempionatından sonra postunu Zinəddin Zidana verəcək, Fransa komandasına ötən mundialda Dünya
Kuboku qazandıran hazırkı baş məşqçisi
Didye Deşamın belə bir istəyinin olmasına
şübhə etmirik. Buna baxmayaraq, əsrlərlə
qızıl qayda kimi yaddaşlarda yaşayan
bir ifadəni xatırlatmaq istərdik: “Yüksək
səviyyələrdə qalib gəlmək çətindir, lakin titulu qoruyub saxlamaq daha çətindir”.
Bu fikir diplomatlara aid olsa da, bir
həyat həqiqətinin təsdiqidir. Fransa millisinin heyəti elan ediləndə bu seçim Deşamın
öz uğurunu təkrarlamaq iddiasında olduğunu aydın göstərdi. Baş məşqçinin iddiası
komandasının hücumçularını seçməsində
də özünü göstərir. Bu gün, həqiqətən
Fransa millisində praktik olaraq iki güclü
və sürətli hücum üçlüyü var və onlar elə
Avstraliya ilə noyabrın 22-də keçirilən debüt matçında nəyə qadir olduqlarını əyani
sübut etdilər. Kilian Mbappe, Olivier Jiru,
Dümbele, Qrizman, Koman kimi ulduzlar
rəqibə heç bir şans qoymadılar. Amma bu
siyahıda bir ulduz futbolçu yox idi – Kərim
Benzema. Zədə səbəbindən Kərimin mundialda iştirak etməməsi əslində baş məşqçi
üçün bir növ faciədir. Əvvəlki illərdə milli
komandadan kənarlaşdırılan “builki “qızıl
top”un sahibinin indi artıq nə vaxtsa Dünya Çempionu titulunu qazanacağına heç
bir ümid qalmır.
Əslində, komandada Matyudi, Poqba
və Kante kimi oyunçuların olmaması da
mundialın qrup mərhələsinin ilk oyununda
Fransa millisinin yarımmüdafiə və müdafiə
xətlərində boşluqların olduğunu üzə çıxardı. Oyunun 9-cu dəqiqəsində qrupun
autsayderi sayılan Avstraliya fransızların
qapısına möhtəşəm bir qol vurdu. Bunu
müəyyən mənada xoruzların (Fransa millisinin simvolu – İ.R.) rəqibə yuxarıdan
aşağa baxıb, oyuna çox arxayın çıxması
da səbəb oldu. Bundan sonra fransızların
özünə gəlməsinə 30 dəqiqəyə yaxın vaxt
lazım gəldi.
Avstraliya
millisi
matçın
ilk
dəqiqələrindən nümayiş etdirdiyi oyunla
komandasının autsayder olmadığını sübut
etməyə çalışırdı. Oyunun 9-cu dəqiqəsində
millisinin mudialda ilk qolunu vuran avstraliyalı forvard Qudvin sanki çempionatın bir
gündə ikinci sensasiyasının baş verəcəyi
mesajını verirdi. Lakin fransızlar bir gündə
ikinci senssasiyanın mümkün olmayacağını cəmi 5 dəqiqəyə isbat etdilər və 27-ci
dəqiqədə Rabiot, 32-ci dəqiqədə isə Jiru
avstraliyalıları Lorisin qoruduğu qapıya qol
vurmağa peşman etdilər.
İkinci hissədə Kilian Mbappe və Osman Dembele səhnəyə çıxdılar. Sürətli
driblinqləri
ilə
Avsrtraliya
millisinin
müdafiəçilərini hələ birinci hissədə əldən
salan bu iki forvardın birgə səyi nəticəsində
matçın 68 və 71-ci dəqiqələrində Fransa
hesabı 4-1-ə çatdırdı. Mbappe əvvəlcə
Dembelenin ötürməsini qola çevirdi, sonra isə özünün əla ötürməsilə Jirunun dubl
etməsinə şərait yaratdı. “Milan” klubunun
36 yaşlı oyunçusu öz millisinin ən “qocaman” bombardiri oldu. Bu dublla Jiru
əfsanəvi fransız futbiolçusu Terri Anrinin
rekordunu təkrarladı. Çox yəqin ki, növbəti
oyunlarda fransız oyunçu bu rekordu
təzələyə biləcək. Yeri gəlmişkən, Jiru da
millidə artıq 51-ci oynuna çıxmışdı.
Mbappe isə millidəki qollarının sayını
5-ə çatdırdı. İndi “PSJ”-nin gənc ulduzu
öz ölkəsinin yığmasının Dünya çempionatındakı bombardirlərinin siyahısında
Mişel Platini və Zinəddin Zidanla üçüncü
yeri bölüşür. İndi Mbappeni yalnız Terri
Anri (DÇ-da 6 qol), Oliver Jiru (6 ) və Jüst
Fonte (13) qabaqlayırlar. Bundan əlavə 23
yaşlı Mbappe DÇ-da hesabında 5 qol olan
ən gənc fransız oyunçudur. O, 24 yaşında
1958-ci ildə keçirilən Dünya çempionatında 5 qol vuran Fonteni geridə qoyub.
Beləliklə, Fransa qrupda ilk oyununu
autsayderlə keçirsə də, çempiona layiq
oyun nümayiş etdirib böyük hesablı qələbə
qazandı. Əgər Fransa qrup mərhələsini
uğurla keçərsə, həm də optimal heyəti
dəqiq müəyyənləşdirə bilsə, Dünya çempionatının pley-offunda hədəflərinə doğru
yaxınlaşmaqda problem yaşamaz. Bircə
Terri Anrinin rekordunu təkrarlayıb özünün

dördüncü mundialına çıxan qolkiper Lloris
işləri korlamasın. Veteran son qarşılaşmalarında bir çox səhvlərə yol verir. Nahaq
deyil ki, mütəxəssislər ehtiyatda qalan
Menyanı çərçivədə ondan daha etibarlı
hesab edirlər. Llorisin səhvlərini düzəltmək
üçün kifayət qədər güclü və stabil oynayan
Mbappe, Dembele, Koman, Qrizman, Jiru
kimi top ustaları olsa da, bəzən qarşıya
çox döyüşkən komandalar çıxır ki, onlara
da öz ustalıqlarını nümayiş etdirməyə imkan vermirlər.

Noyabrın 23-də – çempionatın 4-cü
günü meydanda futbol mütəxəssislərinin
elə bir sürpriz gözləmədikləri Mərakeş
millisi ilə kifayət qədər tanınmış ulduz futbolçulardan formalaşdırılan Xorvatiya komandası qarşılaşacaqdı. Oyundan əvvəl
komandalar haqqında bəzi araşdırmalar
aparandan sonra bu qənaətə gəldik ki,
Mərakeş millisi mundiallarda yeni komanda olmasa da, illərdir ki, onun bu yarışmalarda elə bir uğurlu çıxışı qeydə alınmayıb.
Dörd il əvvəl mərakeşlilər heç İran millisinə
belə qalib gələ bilməyib, qrupda dördüncü yeri tutmaqla kifayətləndilər və Dünya
çempionatını vaxtından əvvəl tərk etdilər.
Gözləmək olardı ki, “atlas şirləri” bundan
nəticə çıxaracaq və bu mindiala vəsiqəni
elə belə qazanmadıqlarını oyunları ilə
sübut edəcəklər. Amma onların yer aldığı qrupda komandalar elə də zəif hesab
edilmirlər.
Mərakeş millisinin heyətində çıxış
edən futbolçular zəif oyunçular da hesab
edilmir. Onların ən güclü tərəfi müdafiə
xəttidir. Əlbəttə, təkcə ona görə yox ki, bu
mövqedə Avropada tanınan ulduz futbolçu Əşrəf Hakimi oynayır. Onun yer aldığı mövqedə çox istedadlı həmkarları yer
alır və üstəgəl bu xətt yüksək intizamı və
əzmkarlığı ilə seçilir.
Mərakeşlilər turnir öncəsi 4 oyunda
qapılarından bir top belə buraxmayıblar. Onlar hücum futbolundan daha çox
müdafiə oyununa üstünlük verirlər və
əks-hücumlara ümid bəsləyirlər. Ona görə
Hakimi və komandasının daim müdafiəyə
çəkilib, qapılarını “bağlayacaqlarına” ümid
etmək doğru olmazdı. Mərakeşlilər qapılara top vurmaqda elə qolla seçilməsələr də,
lazımi nəticəni əldə etməyi bacarırlar.
Diqqət çəkən bir məqam da mundial öncəsi bu millinin baş məşqçisinin
dəyişdirilməsidir. Təcrübəli bosniyalı Vahid
Xəlilxociç yığmanın liderləri ilə, xüsusilə
Hakim Ziyeşlə dil tapa bilmədiyindən, federasiya qərara gəlib ki, komandada mühit
daha vacibdir və ona görə baş məşqçi ilə
yollarını ayırıb. Hazırda Mərakeş millisinə
rəhbərlik edən Valid Reqraquidir. O, az
bir vaxtda ərköyün liderləri komandaya
qaytararaq onlarla razılğa gələ bilib. İndi
həmin ərköyün uşaqlar sübut etməyə çalışacaqlar ki, keçmiş baş məşqçinin istefaya göndərilməsinə nahaqdan səy
göstərməyiblər.
Xorvatiya millisinə gəldikdə isə, futbol azarkeşləri bu komanda haqqında
kifayət qədər məlumatlıdırlar. Xorvatlar
bu mundial öncəsi beynəlxalq turnirlərdə
beş ardıcıl qələbə qazanaraq, 16 oyunu
məğlubiyyətsiz başa vurublar. Yəni Xorvatiya Qətər turnirinə favorit kimi getməsə də,
aktivində 16 məğlubiyyətsiz oyunla gəlib ki,
bu göstəriciyə top komandalar belə qibtə
ilə yanaşardılar. Əlbəttə, bu statistika Xorvatların Avro-2020-də İspaniya millisinə

ekstra taymda məğlub olmasından sonra
qeydə alınıb.
Amma belə statistikaların
bəzən
zərərdən başqa bir fayda vermədiyini Argentinanın timsalında gördük. Şübhəsiz,
bu fakt komandanın səviyyəsini və gücünü
göstərdiyi üçün rəqib komandaların ciddi
nəzərə alması vacibdir. Çünki xorvatlar
heç də zəif rəqiblərlə güclərini sınamayıblar. Onlar əsasən Avropanın güclü və mübariz komandaları olublar. Məsələn, hazırkı dünya çempionu Fransa millisini iki dəfə
məğlubiyyətə uğradıblar.
Ekspertlər söyləyirlər ki, xorvatlar hücum xəttindən başqa bütün mövqelərdə
güclü oyun nümayiş etdirirlər. Güclü
yarımmüdafiə Xorvatiya millisinin əsas
“kozır”larından biri hesab edilir. Bu xətdə
Luka Modriç kimi təcrübəli veteranlarla
yanaşı, onları layiqincə əvəzləyə biləcək
etibarlı gənc futbolçular da yer alıb. Baş
məşqçi Zlatko Daliçin seçmək imkanlarının geniş olduğunu nəzərə alsaq, demək
xorvatların debüt matçında baxımlı oyun
nümayiş etdirib azarkeşlərinə sevinc yaşadacağına ümid bəsləmək olar.
Heyətində Modriç, Brazoviç, Vlaşiç,
Kramariç, Kovaçiç kimi tanınmış futbolçulara qarşı oyuna Valid Reqraui Avropa futbol liqalarında top qovan Ziyeç, Amarabat,
Hakimi, Mazraou, En Nasiri kimi istedadlı
oyunçuları çıxarmışdı.
Matçin gərgin mübarizə şəraitində
keçməsinə baxmayaraq, birinci hissədə
komandalardan heç biri qapılara yol tapa
bilmədi. Xorvatiyalıların ikinci hissədə də
mərakeşlilərin müdafiəsini yarmağa gücü
çatmadı. Beləcə Mundialda artıq üçüncü
qolsuz heç-heçə qeydə alındı: Mərakeş-0,
Xorvatiya -0.
***
Günün ikinci qarşılaşması E qrupunda yer alan və mundialın Avropa
fovaritlərindən bəlkə də birincisi sayılan Almaniya millisi ilə gündoğar ölkənin
təmsilçisi Yaponiya komandası arasında keçirildi. Almaniyanı oxuculara geniş
təqdim etməyə elə böyük ehtiyac olmasa
da, favoritin bəzi üstün oyun imkanlarını
diqqətə çatdırmağı lazım bildik.
Mütəxəssislər bu qrupdakı ilk turun
oyunlarını,
favoritlərlə
nominal
autsayderlər arasında klassik matçlar adlandırırlar. Çünki Almaniya və Yaponiya
milliləri ilə yanaşı, dünən qrupun daha iki
komandası – İspaniya və Kosta-Rika komandaları qarşılaşdılar.
Almaniya bu mindialda ilk dəfə Hans
Ditrix Flikin rəhbərliyi altında uğur qazanmaq üçün mübarizəyə başlayırdı. Yaponi-

mandanın bir çox oyunçuları Bundesliqada çalışırlar və kimə qarşı necə oynamağı
yaxşı bilirdilər. Çox yəqin ki, yaponiyalılar
almanların qapısı qarşısında öz şanslarını
qazanacaq və bundan maksimum istifadə
edəcəklər. Lakin almanlar baş məşqçi
kimi Flikin Dünya çempionatındakı debüt
matçında məğlub olmaq istəməzdilər. Öz
klasslarına görə onlar qətiyyətlə oynayıb
qələbə əldə etməyə qabildirlər. “Alman maşını” Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da Yaponiya
milisinə qarşı nə qədər dəqiq olduğunu nümayiş etdirməyə çalışdı.
Oyunun 33-cü dəqiqəsində hakim qayda pozuntusuna görə Yaponiya millisinin
qapısına 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin
etdi. Türk əsilli Almaniya futbolçusu İlkay
Gündoğan zərbəni qola çevirib komandasını 1-0 irəli çıxardı. Birinci hissənin son
dəqiqəsində Qaya Havertsin vurduğu ikinci
qol hesaba alınmadı.
Bunlar bir qədər ümidləri artırsa da,
ikinci hissədə yaponlar daha əzmkar
oyun nümayiş etdirirdilər. Nəticə özünü
çox gözlətmədi. 75-ci dəqiqədə gündoğan ölkənin futbolçusu Ritso Doan hesabı
bərabərləşdirdi. 83-cü dəqiqədə isə oyunun ən yaxşılarından olan Takumo Asano
komandasını hesabda irəli çıxardı: Almaniya – 1, Yaponiya – 2. Almanlar əlavə
edilmiş vaxtda belə məğlubiyyətdən qaça
bilmədilər. Beləliklə, Qətər çempionatının
dördüncü günü mundial ikinci sensasiyanın şahidi oldu.
***
Günün üçüncü qarşılaşması Bakı vaxtı
ilə saat 21-də başlayan İspaniya–KostaRika matçı oldu. “Qırmızı furiya” bundan
əvvəlki iki çempionatda heç də gözlənilən
səviyyədə oyun nümayiş etdirə bilməmişdi.
Bir dəfə qrup mərhələsini adlaya bilmədi,
bir dəfə də 1/8 finaldan kənarlaşdırıldı. İspanlar ümumiyyətlə, üç Dünya çempionatının qrup mərhələsinin ilk matçında qalib gələ bilməyiblər. Ona görə də dünənki
oyun həm turnir baxımından, həm də psixoloji cəhətdən onlar üçün vacib rol oynayırdı.
Hazırkı İspaniya millisi çempionatın ən
gənc komandalarından sayılır. Komanda-

Bölgədə təhlükəsizlik tədbirləri
gücləndirilib. Müdafiə naziri Hulusi
Akar bildirib ki, ölkənin Rusiyadan aldığı S-400 hava hücumundan müdafiə
sistemləri artıq istismara hazırdır. Əgər
ölkənin hava məkanı üçün təhlükə yaranarsa, bir saat ərzində S-400-lər işə
düşəcək: “Hər hansı təhdid olduğu
zaman ölkəmizin müdafiəsini harada
quracağımıza qərar verəcək və gedib
quracağıq”.
Akar ABŞ-dan F-16 qırıcılarının alınması məsələsinin Pentaqon
tərəfindən dəstəkləndiyini də bildirib:
“Əks təqdirdə, təbii ki, digər planlarımız
var”.

ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının
təmsilçisi Con Kirbi də YPG-PKK terrorçularının təhdidlərinə toxunaraq təsdiq
edib ki, Türkiyə cənub sərhədlərində
terror təhlükəsi ilə üzləşib və özünü
qorumaq hüququ var.

Yaponiya hərbi potensialını artırır
İndiyədək özünün siyasətində “yumşaq güc” amilinə sadiq olmuş Yaponiya
son illərdə hərbi potensialını kifayət qədər artırmaq iddiasındadır. Bu sahədə Tokio
ABŞ və NATO ilə sıx əməkdaşlıq edir.

Mütəxəssislərin
bu
günlərdə
hökumət başçısı Fumio Kisidaya təqdim
etdikləri hesabatdan məlum olur ki,
ölkə raket arsenalının artırılmasını da
perspektiv vəzifə kimi həll etməkdədir.
Sənəddə yaxın dörd il ərzində ABŞdan qanadlı raketlər (Tomahawk)

alınması və ölkədə raket istehsalının
modernləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər irəli
sürülür. Hökumət təklifi bəyənib və bu
əsasda potensial rəqiblərin qarşısını almağı nəzərdə tutur.
Bəs bu ölkələr hansılardır? Yaponiyanın müdafiə üzrə Ağ kitabında qeyd
olunur ki, bunlar Şimali Koreya, Çin və
Rusiyadır. Ekspertlərin fikrincə, Tokio
artıq hərbi münaqişə riskini artırmaqdadır. Ukrayna hadisələri fonunda Yaponiya da hücum təhdidi ilə üzləşdiyini
elan edə bilər. Hərbi mütəxəssislərin
sözlərinə görə, Yaponiyanın öz raket
sənayesini artırması qonşu ölkələrin bu
sahədə yeni istehsal növləri yaratması
ilə bağlıdır.

İranlı futbolçulardan etirazçılara dəstək
İranda 22 yaşlı Məhsa Əmininin
müəmmalı ölümündən sonra kütləvi
etiraz aksiyaları davam edir. Hökumətin
aksiyaçılara qarşı sərt davranışına və
geniş zorakılıq hallarına baxmayaraq,
etirazlara qoşulanların sayı günbəgün
artmaqdadır.
Mərkəzi ofisi ABŞ-da yerləşən İnsan Haqları Fəalları Xəbər Agentliyinin
yaydığı məlumata görə, bu günədək
aksiyalar zamanı öldürülənlərin sayı
434-ə çatıb, 17 mindən artıq insan
saxlanılaraq polis idarələrinə aparılıb. Saxlanılanlara qarşı zorakılıq və
qəddarlıq halları barədə xarici KİV-də
informasiyalar yayılır. Son məlumatlara
görə, etirazlar artıq 150-yə qədər şəhər
və qəsəbəni əhatə edir. İştirakçılar
hökumət və dini liderlər əleyhinə şüarlar səsləndirir, onları istefaya çağırırlar.
İki gün əvvəl iranlı futbolçular da
etirazlara dəstək olaraq Dünya Kuboku çərçivəsində İngiltərə ilə oyundan
əvvəl milli himni oxumaqdan imtina
ediblər. Matçı izləyən bəzi azarkeşlər
isə himn səslənərkən müxtəlif şüarlar
səsləndirib, üzərində "Qadın, Həyat,

Azadlıq" yazılmış lövhələr qaldırıblar.
İranın dövlət televiziyası himnə qarşı
laqeydliklə bağlı kadrları kəsərək nümayiş etdirməyib.
Məsələyə münasibət bildirən Böyük Britaniya parlamenti xarici əlaqələr
komitəsinin rəhbəri Alisia Cairns dövlət
himninin oxunmamasını “cəsur siyasət”
adlandırıb və bildirib ki, İran milli komandasının futbolçuları Britaniyadan
sığınacaq istəsələr, onlara bu dəstəyi
mütləq təmin etməyə çalışmalıyıq.
Dünən Türkiyənin xarici işlər naziri
Mövlud Çavuşoğlu da bu ölkədə baş
verənlərə münasibət bildirib: “İranda
etiraz aksiyalarında çox sayda insanın
həlak olmasına görə təəssüflənirik”.
Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

ya hələ ki, bu kvartetin üçüncüsü olmağa namizəd təsiri bağışlayır. Amma onun
favoritlərin əsəbləri ilə oynayacağını da
istisna etmək olmaz.
Matçın əsas diqqət çəkən məqamı Almaniya millisinin müdafiəsi olacaq. Hələ
Flik heyəti elan edəndə aydın olmuşdu ki,
baş məşqçi əsas seçimi yarımmüdafiəyə
və hücuma edir. Yarımmüdafiədə oynayan
futbolçuların fonunda müdafiə həqiqətən
çox zəif təsir bağışlayır. Təbii ki, bu xəttdə
əsas dayaq müdafiəçisi Antonio Ryudiger istisna olunmaqla. Yəqin əsas ağırlıq
da elə bu “anderdoqun” üzərinə düşəcək.
Əslində, Flikin seçimindən kənarda qalan
Mats Hummels Ryudigerlə tandemdə daha
güclü müdafiə xətti formalaşdırmaq olar və
bu daha ideal görünərdi.
Amma
“Bavariya”
klubundakı
fəaliyyətindən bəllidir ki, Flik komandasının çox yüksək müdafiə xəttində oynamasına həmişə üstünlük verir. Ona görə onun
üçün çox sürətli olan Mattis Ginterdən Niko
Şlotterbek və “Bavariya”dan yaxşı tanıdığı
Niklas Zyüle daha məqbuldur.
Almaniyanın
hücum
imkanlarına
gəldikdə, nəinki mütəxəssislər, eləcə də
futbol azarkeşləri komandanın bu potensialını yaxşı bilirlər. Ancaq almanlara kreativlik cəhətdən yeniləşmə çatmırdı ki,
bunu da özünün Dünya çempionatında
debüt oyununa çıxan Camal Musial təmin
edəcəkdi. “Bavarıya”nın bu istedadı haqqında onun əldə etdiyi uğurlar və vurduğu
qollar özü-özlüyündə hər şeyi deyir. Başlıca intriqa ondadır ki, Flik Musialı yığmada
hansı keyfiyyətdə görür.
Yaponiya millisinə gəldikdə isə, komanda “ortabab”lar arasında ən maraqlı
yığmalardan biri hesab edilir. Milliyə Avropanın hətta top klublarında çalışan tanınmış futbolçular cəlb edilib – müdafiədə
Takexiro Tomnyasu, yarımmüdafiəçilər
Takumo Minamino, Lamasiyanın yetirməsi
olan Takefuso Kubo, öz ampluasında millinin ən bahalı və ən yaxşısı hesab edilən
“Ayntraxt” klubunun yarımmüdafiəçisi Daiti
Kamada.
Bir faktı da qeyd edim ki, bu oyunda Yaponiya millisi heyətinə görə deyərdim hətta
müəyyən üstünlüklərə malikdir. Çünki ko-

da orta yaş 25,9 il sayılır. Bundan az yaş
yalnız 6 komandada qeydə alınıb. Millinin
bir neçə yarımmüdafiəçisi artıq komandanın əsas oyunçuları sayılırlar. Söhbət
təbii ki, Luis Enrikenin komandasında yer
alan Qavi və Pedridən gedir. İspanların
gənc heyəti həm fiziki, həm də taktiki baxımdan çox yaxşı təsir bağışlayırlar. Onlar
bir qədər də təcrübə toplasalar, möhtəşəm
futbol nümayiş etdirəcəklər. Ancaq psixoloji cəhətdən komandanın problemləri yarana bilər, çünki onların əksəriyyəti ilk dünya
çempionatlarına çıxırlar.
Bir çatışmayan cəhət də İspan komandasında parlaq liderin olmamasıdır. Təbii
ki, qələbə qazanmaq üçün qol hissiyyatı olan futbolçunun olması çox vacibdir.
Amma nə Ferran Tores, nə Alvaro Morata,
nə də Eder Sarabiya hələ ki, bu xaraktera
malik oyunçular deyillər. Gənc Ansu Fati
isə uzun müddət zədə səbəbindən oynamadığı üçün ona ümid etmək baş məşqçini
də, komandanı da məyus edə bilər. Hər
halda nominal autsayderlər sırasında olan
Kosta-Rika ilə matçdan sonra “Furiya
roxa”nın imkanlarını daha obyektiv və dolğun qiymətləndirmək olar.
Matç başlayar–başlamaz Luis Enrikenin yetirmələri mütəxəssisin taktiki planlarına əməl edib, yüksək müdafiə xəttində
oynayır və rəqibi topsuz qoyaraq öz oyun
üslublarını diktə etməyə çalışırdılar.
Elə matçın birinci hissəsində ispanlar
kosta-rikalıların qapısından 3 cavabsız top
keçirdilər. Olmo, Asensio və Torres hərəyə
bir qola imza atdılar. İkinci hissə isə Kosta–Rika millisi üçün daha fəlakətli oldu.
Torres, Qavi, Soler və Moratanın qolları
ilə Luis Enrikenin yetirmələri hesabı 7-0-a
çatdırdılar.
Bu görüşdən sonra İspaniya millisinin DÇ-də qollarının sayı 106-ya çatdı.
Beləliklə, “furiya roxo” Dünya çempionatlarında qollarının sayı 100-ü keçən altıncı
komanda oldu.

İlqar RÜSTƏMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Dövlət
Rəssamlıq Akademiyası
Kafedralarda vakant vəzifələri tutmaq
üçün müsabiqə elan edir
Bədii toxuculuq və xalça sənəti – 0,5 ştat, professor – 1 yer, 1 ştat baş
müəllim – 1 yer.
Rəsm - 1 ştat, baş müəllim – 2 yer.
Heykəltəraşlıq - 1 ştat, professor – 1 yer, 1 ştat, baş müəllim – 1 yer.
Bədii keramikla, şüşə və metal – 1 ştat, dosent – 1 yer.
İncəsənət tarixi - 1 ştat, dosent – 1 yer.
Dizayn - 1 ştat, baş müəllim – 2 yer.
Rəngkarlıq və təsviri incəsənət müəllimliyi – 1 ştat, baş müəllim – 1 yer.
Akademik rəngkarlıq və kompozisiya – 1 ştat, baş müəllim – 1 yer.
Müsabiqə müddəti bu elan dərc edildikdən sonra bir ay keçənədəkdir.
Sənədlər təlimata uyğun olaraq aşağıdakı ünvana göndərilməlidir.
Ünvan- Bakı şəhəri, H.Əliyev prospekti 58.
Rektorluq

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
tabeliyindəki idarələrə tələb olunan müxtəlif təyinatlı
xortumların satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 28
noyabr 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində,
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender

təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,
daxili: 1263.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər
prospekti 2.
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Maraq dünyamız

İdman xəbərləri

Kolizeydən böyük gəmi

İtaliyanın “Pierpaolo Lazzarini” memarlıq
şirkəti dünyanın ən böyük və ən bahalı
gəmisinin inşa ediləcəyini bəyan edib.
Tikintisi 2033-cü ildə başa çatacaq obyekt
dünyadakı ən böyük üzən platforma olacaq.
Qeyd edilir ki, “Pangea” adını alacaq
həddindən artıq iri yaxta nəhəng tısbağa
şəklində inşa ediləcək. Qeyri-adi gəminin Romadakı Kolizey abidəsindən iki dəfə böyük olacağı gözlənilir. Maraqlıdır ki, nəhəng obyektin
içərisində otellər, restoranlar, ticarət mərkəzləri
də daxil olmaqla, rahat həyat üçün hər şey yaradılacaq.
Sözügedən gəminin uzunluğu 550 metr, eni
isə 610 metr olacaq. Həmçinin, 30 metrlik üst
quruluşa malik nəhəng korpus doqquz müxtəlif
hissə və blokdan ibarət olacaq. Bundan əlavə,
bəzi mərtəbələrdə müasir üslubda villalar,
bəzilərində isə kafe və digər əyləncə obyektləri
tikiləcək. Gəmi ilə bağlı planlara hətta təyyarələr
üçün xüsusi platforma və dənizə çıxış üçün bir
neçə mini-port da daxildir. Yaxtanın hazırlanmasının 8 milyard dollara başa gələcəyi vurğulanıb.
Dizaynerlərin planlaşdırdığı kimi, “üzən
şəhər” 60 minədək qonağı qəbul edə biləcək.
Yaxtanın Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə
şəhərindəki Kral Abdulla limanında tikiləcəyi bildirilib.

Zibilliyə atılan rəsm
8,63 milyona satıldı

Dünya şöhrətli meksikalı rəssam Frida
Kahlonun bir vaxtlar bəyənmədiyi və zibilliyə
atdığı avtoportreti hərracda 8,63 milyon dollara
satılıb. Belə ki, rəssamın 1933-cü ildə çəkdiyi
"Avtoportret. Çox kifir" (Autorretrato. Muy feo
-ispanca) adını verdiyi və sonra atdığı rəsm
bu günlərdə ABŞ-ın Nyu-York şəhərindəki
“Christie's” hərrac evində adı açıqlanmayan
bir şəxs tərəfindən satışa çıxarılıb.
Qeyd edək ki, Frida Kahlonun nadir hallarda
istifadə etdiyi, freska üsulu ilə çəkdiyi 27,3 santimetr ölçüsündə olan rəsminə 6-7 milyon dollararası təxmini qiymət qoyulmuşdu. Lakin əsər

gözləniləndən baha - 8,63 milyon dollara satılıb.
Məlum olub ki, Kahlonun atılan əsərini Lüsen
Blox adlı dostu tapıb və onu gizlicə götürərək
satıb.
Xatırladaq ki, 2021-ci ildə rəssamın “Dieqo
və mən” adlı əsəri 34,9 milyon dollara satılmışdı.
Həmin şəkil rəssamın bu günə qədər ən yüksək
qiymətə satılan əsəri sayılır. Ümumiyyətlə, Frida Kahlo (1907-1954) 100-dən çox rəsm çəkib
ki, onlardan bir çoxu xalis sürrealizmə aiddir.
Meksikalı rəssamın rəsmləri bütün dünyaya
səpələnmişdir: onlar muzeylərdə və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.

Musiqini
“dinləyən” köynək

Eşitmə əngəlli insanlar üçün musiqinin ecazkarlığını hiss etmək artıq əlçatandır. Bunun üçün sadəcə,
bir köynəyə ehtiyac var. 30 müxtəlif sensorla təchiz
edilmiş bu geyim ətrafda çalınan musiqinin ritminə
görə bədənə siqnallar ötürür.
Beləcə, bu qeyri-adi köynəyi geyinən insanlar musiqini sözün əsl mənasında bütün
bədənlərində hiss etmiş olacaqlar. Bu şəxslər
zərb alətlərinin melodiyasını mədələri, skripka və fleytanın səslərini isə qolları, çiyin və
sinə nahiyələri ilə duya biləcəklər. Hazırda köynəklərin “dilinə” görkəmli bəstəkarlar
Frans Şubert və Feliks Mendelsonun əsərləri
“tərcümə” edilib.

Aya növbəti missiya

Bildirilir ki, 4 gün davam edəcək yarışda ölkəmizi 17 idmançı
təmsil edəcək.
Avropa birinciliyində baş məşqçi Rəşad Məmmədov və
məşqçi Vurğun Cəfərov Zəhra İsayeva (29 kq), Gülü Zamanlı (33
kq), Xuraman Cavadzadə (37 kq), Firəngül Abbaszadə (41 kq),
Banu Quliyeva (44 kq), Şəms Əlizadə (47 kq), Fatimə Həsənova
(51 kq), Mehdi Budaqlı (33 kq), İlyas Hətəmli (37 kq), Riad Quliyev (41 kq), Fuad Məhərrəmli (45 kq), Bahadur Dostuyev (49
kq), Vasif Səlimov (53 kq), Abdulsübhan Dadaşlı (57 kq), Yunis
Hüseynov (61 kq), Elcan Əliyev (65 kq) və Nihad Həsənova (+65
kq) şans verəcəklər.
Komandamız noyabrın 30-da Vətənə qayıdacaq.
Xatırladaq ki, Azərbaycan taekvondoçuları noyabrın
əvvəlində Eyndhoven şəhərindəki açıq Niderland çempionatında
7 medal qazanıblar. Ümid edirik ki, idmançılarımız Maltada da
yüksək nailiyyətlər əldə edəcəklər.

Dörddəbir finalda...
Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) məlumatına
görə, futbol üzrə ölkə kuboku yarışının səkkizdə-bir final
mərhələsinə start verilib.

ABŞ-ın Milli Aerokosmik Agentliyi (NASA) "Artemis" proqramı çərçivəsində Aya ilk missiyasını yola
salıb. SLS raket daşıyıcısının uçuşu ABŞ-ın Florida
ştatında həyata keçirilib.
Bildirilir ki, daşıyıcı qısa müddət sonra "Orion" kapsulunu Ayın orbiti istiqamətinə yola salacaq. Bu kapsul Ayın orbitində 26 gün ərzində iki
dövrə vurduqdan sonra geri qayıdacaq.
Qeyd edək ki, "Artemis" missiyasının avqustun sonunda göndərilməsi planlaşdırılmasına
baxmayaraq, yanacaq sızması, daha sonra isə
sentyabr ayında baş verən qasırğa nəticəsində
təxirə salınmış, nəhayət, iki gün əvvəl baş tutmuşdur. NASA "Artemis" proqramı çərçivəsində
yaxın illər ərzində kosmonavtların Aya uçuşunu
planlaşdırır.

“Sahibsiz itlər”ə sahib çıxaq
Sahibsiz itlər mözvusu bir çox ölkələr üçün
ciddi problemə çevrilib. Hər il minlərlə adamı it
tutur. Biz də bu problemlə üz-üzəyik. Paytaxtımızın
şəhərətrafı ərazilərində sahibsiz itlərin sayı
xeyli artıb. Müxtəlif mənbələrə görə, Bakıda 600
mindən çox belə it var. Əlbəttə, onlar də canlıdır, it
kimi də olsa, yaşamaq haqları var.

Azərbaycanın Şəhriyar
Məmmədyarov, Teymur
Rəcəbov, Rauf Məmmədov,
Qədir Hüseynov, Aydın
Süleymanlı və Vüqar Əsədlidən
ibarət milli komandası
İsraildə keçirilən şahmat üzrə
dünya çempionatının qrup
mərhələsinin sonuncu, beşinci
turunda yarış sahiblərinə
2,5:1,5 hesabı ilə qalib
gələrək dörddəbir finalda
yoluna davam etmək hüququ
qazanmışdır.

Maltadan da xoş
xəbərlər gözləyirik
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından aldığımız
məlumata görə, Maltanın paytaxtı Vallettada yeniyetmə
taekvondoçular arasında Avropa birinciliyinə start veriləcək.

Replika

Azərbaycan 1997-ci ildə Strasburqda “Heyvanların Muhafizəsi” ilə bağlı Avropa Konvensiyasına qoşulub. 2007-ci ildə ölkəmizdə bu
barədə qanun qəbul olunub. Daha sonra Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai
Birliyinin təsisçisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
ilə Balaxanı qəsəbəsində “Toplan” Heyvanlara
Qayğı Mərkəzi yaradılıb. Əsas hədəf sahibsiz
itləri toplayıb diaqnostik müayinəsini keçirmək,
sağlamlıqlarına nəzarət etməkdir. Mərkəzsığınacaqda bu heyvanlar qidalandırılır, sterilizasiya və peyvənd olunur.
Bundan əlavə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
Sahibsiz Heyvanlara Qarşı Mübarizə İdarəsi
tərəfindən onların birkalanmasına başlanılıb.
Qulağında birka olan itlər əvvəlcədən himayəyə
götürülmüş, peyvənd olunmuş, quduzluğa qarşı
vaksinasiya edilmiş və axtalanmış heyvanlardır.
İdarənin rəisi Mübariz Hüseynovun sözlərinə
görə, bir ayda orta hesabla 100-150 it birkalanaraq siyahıya alınır.
Təbii ki, hey artıb törəyən sahibsiz itlərin
əksəriyyəti nəzərdən qaçır, qayğıdan kənarda
qalır, xəstələnir və insanlar üçün daha çox
təhlükəli olur. Bəs, onda, nə etməli?..
Saymazyana şəkildə sürü ilə gəzib dolaşan, səs-səsə verib hürüşən və insanlara hücum çəkən itlərdən uşaqlar daha çox qorxurlar.
Məsələ yalnız itlərin quduz olub-olmamasında
deyil. Bu heyvanların böyük əksəriyyəti əsasən
baxımsız zirzəmilərdə, zibilliklərdə yaşayır və

Dəqiq gedişlərlə finişə doğru

Bildirilir
ki,
Binə
qəsəbə
stadionunda
MOİK-lə
qarşılaşan
“Səbail” rəqibi üzərində
4:0 hesablı qələbə qazanıb. “Səbail”in qollarını
Franko Mazurek, Ədilxan
Qarəhmədov, Mirabdulla
Abbasov və Maksim Çex
vurublar.
Azərbaycan kuboku
uğrunda digər oyunda
“Şamaxı” və “Turan Tovuz” komandaları üz-üzə
gəliblər. Qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçən gərgin mübarizə
Tovuz təmsilçisi 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Matçdakı
yeganə qolun müəllifi Natan Oduva olub.
Qəbələ şəhər stadionunda oynanılan günün sonuncu matçında “Araz-Naxçıvan”la qarşılaşan meydan sahibləri 5:0 hesabı ilə qalib gəliblər. “Qəbələ”nin qollarını Məqsəd İsayev,
Ramon Maçado, İsnik Alimi, Felipe Santos və Ülvi İsgəndərov
vurublar.
Bununla da “Səbail”, “Turan Tovuz” və “Qəbələ” klubları yarışın dörddəbir final mərhələsinə yüksəliblər. “Səbail”
növbəti mərhələdə "Sabah" - "Qaradağ Lökbatan" cütünün,
“Turan Tovuz” isə “Kəpəz” – “Sumqayıt” duelinin qalibilə qarşılaşacaq. “Qəbələ” isə “Qarabağ”a rəqib olub.

İlkin mərhələnin finişində
İsrail şahmatçıları ilə matçda yığmamızın qələbəsini
Məmmədyarovun
Maksim
Rodşteynlə,
Hüseynovun
isə Avital Boruxovski ilə
görüşlərdə dəqiq gedişləri
təmin etmişdir. Digər iki oyunda Məmmədov Yevgeni Postnı ilə heç-heçəyə razılaşmış,
Rəcəbov isə Tamir Nabatiyə
uduzmuşdur.
Qrossmeysterlərimizin çıxış etdikləri "B" qrupunda ilk
iki yeri hərəyə 7 xal toplayan
Özbəkistan və Azərbaycan
komandaları tutmuşlar (əlavə
göstəricilərə görə özbəklər
birinci olmuşlar). Hindistan 6

"Bir ağac-min nəfəs" Xırdalanda
Ölkədə yaşıllıqların artırılmasına töhfə
vermək məqsədilə "Bir ağac-min nəfəs"
aksiyası bu dəfə Abşeron rayonunun
Xırdalan şəhərində keçirilib.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Maarifləndirmə və İctimaiyyətlə
Əlaqələr
şöbəsinin
müdiri
Səyyarə
Məmmədova bildirib ki, ETSN, “Təmiz Şəhər”
ASC və "Neptun" marketlər şəbəkəsinin birgə

Q.Qasımov, M.Qəribov, E.Abbasov, R.Toğrul, İ.Əliyev və S.Rzayeva.
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təşkilatçılığı ilə keçirilən ting paylama aksiyası
zamanı vətəndaşlar tərəfindən ümumi tutumu
1126 litr olan plastik, 36 litr şüşə, 17 kq kağız
tullantı və 55 ədəd işlənmiş batareya təhvil verilib və əvəzində onlara ağac tingləri paylanılıb.
"Bugünədək ölkə ərazisində 8 aksiya keçirilib və vətəndaşlardan ümumilikdə tutumu
2409 litr olan plastik, 71 litr şüşə, 124 kq kağız
tullantı, 483 ədəd işlənmiş batareya təhvil götürülüb".

Yeni ölçü vahidləri
Beynəlxalq Vahidlər sisteminə yeni ölçü vahidləri əlavə
edilib. Dünyanın ən böyük və ən kiçik ölçülərini ifadə etmək
üçün Fransada bir araya gələn elm adamları səsvermə yolu ilə
yeni ölçü vahidləri – ronna, quetta, ronto və quecto prefikslərini
sistemə əlavə ediblər.

Dünən komandamız dörddəbir finalda
İspaniya yığması ilə qarşılaşıb. İlk görüş
2:2 hesabı ilə başa çatsa da, ikinci qarşılaşmada rəqibinə 1,5:2,5 hesabı ilə uduzan
Azərbaycan millisi çempionatla vidalaşıb.

Səhifəni hazırladılar:

Oqtay BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının
məlumatına görə, Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə
təşkil edilən “II New Look Cup” beynəlxalq
turnirində gimnastlarımız uğurlu nəticə qazanıblar.
Gimnastlarımız 11 qızıl, 9 gümüş və 5 bürünc olmaqla, ümumilikdə, 25 medal qazanıblar.
Bildirilir ki, Gülnar Rəsulzadə, Sara Atakişiyeva və Fatimə Tarverdiyeva hərəsi 3 dəfə fəxri
kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Bundan başqa, Aylin Yusifli 1 qızıl, 3 gümüş,
Güllüzar Şərifova 1 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc,
Leyla Əliyeva 2 gümüş, Xəzra Qasımlı, Nərgiz
Əliyeva hərəyə 1 gümüş, 1 bürünc, Fatimə
Zeynalova və Salma İsmayılova gümüş, Leyla
Nemakinа isə bürünc medal qazanıblar.

Şahmatçılarımız mübarizəni dayandırdılar

99 Noyabrın 24-də
99 Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb
küləyi əsəcək, gündüz cənub küləyi ilə əvəz
olunacaq. Gecə 9-12°, gündüz 14-17°, Bakıda
gecə 10-12°, gündüz 14-16° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 762 mm civə
sütununa enəcək, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
99 Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə
0-5°, gündüz 13-18° isti olacaq.
99 Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 2-7°, gündüz 9-14° isti olacaq.
99 Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə

aləmini heyrətə gətirdiyi və
ölkə əhalisinin ürəyindən olan
bayram bəxş etdiyi gün İsraildə
şahmat mundialının dörddəbir
final mərhələsinə vəsiqələri
Özbəkistan, Azərbaycan, Hindistan, Polşa, Çin, Fransa, İspaniya və Ukrayna təmsilçiləri
qazanmışlar.
Qruplarda turnirlərə yekun
vurulduqdan sonra məlum
oldu ki, pley-off mərhələsində
qrossmeysterlərimizin rəqibi
İspaniya komandasıdır.

Gimnastlarımızdan möhtəşəm nailiyyət

Kişi şahmatçılardan ibarət
Azərbaycan millisi İsraildə təşkil olunan
komandalararası dünya çempionatında
mübarizəni dayandırıb.

virus daşıyıcısı olurlar. Bakıda, Sumqayıtda
əhalinin gur yerində, səkinin ortasında, necə
deyərlər, heç nədən çəkinmədən uzanıb yatan itlərə də az rast gəlmirik. Onlar uşaqlarla
bərabər, qadınlarda, qızlarda da vahimə yaradır. Yeni salınan yaşayış məntəqələrində it hücumuna məruz qalmaq riski daha böyük olur. Bu
“dördayaqlı təhlükə” gecənin sakit saatlarında
şəhərin lap mərkəzinə də gəlib çıxır.
Məsələ burasındadır ki, heç bir it doğulanda
vəhşi və ya təhlükə mənbəyi olmur. İnsanların
yalnış bəsləmə üsulları, qəddar davranmaları,
heyvanların xarici görünüşlərində edilən zorakı
dəyişikliklər (qulaqlarının kəsilməsi və s.) onları
“qəzəbli” edir. Yeri gəlmişkən, heyvan haqlarını
pozmaq kimi tövsif olunan bu hərəkətlərə görə
müvafiq cəza tədbirləri nəzərdə tutulub.
Təbii ki, sahibsiz itlər probleminin həlli üçün
bu heyvanları toplu şəkildə aradan götürmək,
onlara zərər vermək yox, problemin həlli ilə bağlı səyləri artırmaq, sterilizasiyanı genişləndirmək
tələb olunur.
Görəsən, əlaqədar təşkilatlar bu barədə nə
düşünürlər?

xalla üçüncü, hərəyə dörd xal
qazanan Polşa və İsrail müvafiq surətdə dördüncü və beşinci, ABŞ (2 xal) altıncı nəticə
göstərmişlər.
Digər qrupda ən güclü dörd
komanda Çin (9 xal), Fransa,
İspaniya və Ukrayna ( hərəyə
6 xal) olmuşlar. Hollandiya
beşinci yerlə kifayətlənmiş (3
xal), bütün matçlardan məğlub
ayrılan Cənubi Afrika Respublikasının şahmatçıları isə sonuncu, altıncı yerdə qalmışlar.
Beləliklə, Qətərdə dünya çempionatında Səudiyyə
Ərəbistanı
komandasının
Messili Argentina millisinə qalib gələrək (2:1) bütün futbol

duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə
2-7°, gündüz 9-14° isti olacaq.
99 Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər
bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 7-12°, gündüz 14-19° isti olacaq.
99 Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi
əsəcək. Gecə 7-12°, gündüz 13-18°, dağlarda
gecə 2-7°, gündüz 8-13° isti olacaq.
99 Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 8-12°,
gündüz 15-20° isti olacaq.
99 Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 9-12°, gündüz
15-19°, dağlarda gecə 10-13°, gündüz 15-18° 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

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə 1991ci ildə Beynəlxalq Vahidlər Sisteminə
zetta (1021) və yotta (1024) prefiksləri
əlavə edilmişdi. İndiki dövrdə isə ölçü
vahidlərinə tələbat gündən-günə artır. Xüsusən kimya sahəsində çoxlu
sayda molekulyar birləşmələri ifadə
etmək üçün sistemə yeni vahidlər əlavə
edilib. Böyük Britaniyanın Milli Fizika Laboratoriyasının metrologiya şöbəsinin rəhbəri Riçard Braun bildirib ki,
yeni prefikslərin adları sadəcə olaraq, R və Q hərflərinin başqa dəyərlər üçün
istifadə edilməməsi ilə bağlıdır.
Yeni ölçü vahidləri bunlardır: Ronna-1027, Quetta-1030, Ronto-10-27,
Quecto-10-30. Göründüyü kimi, Ronna və Quetta daha böyük rəqəmləri,
Ronto və Quecto isə daha kiçik rəqəmləri ifadə etmək üçün nəzərdə tutulub.
Yeni ölçü vahidləri olduqca böyük ölçüdə olan obyektlər haqqında fikirləri
sadələşdirəcək. R.Braun bildirib ki, məsafədən çox kütləni nəzərə alsaq, Yerin
çəkisi təxminən, altı ronnaqramdır. Əvvəllər yottagram ilə ifadə olunan Yer
kürəsinin yeni çəkisi 6 ronnagram olaraq qəbul edilir.
Sonda onu da əlavə edək ki, yeni ölçü vahidləri hələ 20-25 il bundan
sonra da elmin tələbatını ödəyəcək.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin sədri İsmayıl
Hacıyev Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin
Babayevə qardaşı
NAZİM BABABƏYLİNİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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