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E.T.Quliyevin “İstiqlal” ordeni ilə
təltif edilməsi haqqında

Xəzəryanı ölkələrin əməkdaşlığı... çox
dinamik, qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı dəstək ruhunda inkişaf edir, bunun
nəticəsində Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya imzalanıb....
Çoxillik uzun diskussiyalardan sonra enerji resurslarının mənimsənilməsi, habelə
Xəzərin qorunması üzrə birgə fəaliyyət
üçün ölkələrə yeni imkanlar açan Konvensiya razılaşdırılıb. Biz birgə səylərimizlə
bundan sonra da xalqlarımıza bu qədər
nemətlər bəxş edən bu nadir su hövzəsini
qorumaq üçün nə lazımdırsa etməliyik.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan mədəniyyətinin
inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Hörmətli Eldar müəllim!
Sizi – Azərbaycanın görkəmli kino
xadimini 80 illik yubileyiniz münasibətilə
ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür və
möhkəm cansağlığı diləyirəm.
Sizin zəngin yaradıcılığınız milli
kino sənətinin parlaq səhifələrindəndir.
Dünya kinematoqrafiyasının mühüm
nailiyyətlərindən məharətlə bəhrələnərək
yaratdığınız çoxsaylı filmlər Azərbaycan
kino salnaməsində xüsusi yer tutur.
Siz Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin
yetirdiyi görkəmli şəxsiyyətlərə unudulmaz
ekran həyatı bəxş etmisiniz. Ölkəmizin
hüdudlarından kənarda da Azərbaycan

Qurbanqulu BERDİMƏHƏMMƏDOV
Türkmənistan Prezidenti

Xəzər mehriban qonşuluq
və əməkdaşlıq dənizidir
Bir neçə gündür dünya mətbuatının gündəliyində
xüsusi yer tutan Azərbaycan Respublikası hökuməti
ilə Türkmənistan hökuməti arasında Xəzər dənizində
“Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə
kəşfiyyatı, işlənilməsi və mənimsənilməsi haqqında Anlaşma Memorandumu”nun imzalanması ilə bağlı qələmə almaq istədiyimiz sətirlərin əvvəlində xüsusilə qeyd edilməli
olan bəzi məqamları yada salmaq istərdim.
ölkələrin dövlət başçılarının 
2018-ci il avqustun 12-də
Qazaxıstanın Aktau şəhərində
keçirilən V Zirvə toplantısında
çıxış edən Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev dövlətimizin
Xəzərdəki əməkdaşlığa mühüm
töhfələr verdiyini söyləmişdi:
“Nəqliyyat sektoruna çoxmilyardlıq
investisiyanın qoyulması
Azərbaycanı Avrasiyanın mühüm
nəqliyyat və logistik mərkəzlərindən
birinə çevirmişdir. Azərbaycan
Xəzəryanı ölkələr üçün mühüm
tranzit rolu oynayır və bu rol ildən-ilə
artmaqdadır”.
Dövlət başçımızın bu il yanvarın
21-də Türkmənistan Prezidenti
Qurbanqulu Berdiməhəmmədov
arasında videokonfrans formatında
keçirilən görüşündə də bu barədə
maraqlı faktlardan söz açıldı. Qardaş
ölkənin Prezidenti Türkmənistan
hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti
arasında Xəzər dənizində
“Dostluq” yatağının karbohidrogen
resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənilməsi və mənimsənilməsi
haqqında imzalanan qarşılıqlı
Anlaşma Memorandumu” haqqında
danışarkən dedi ki, ölkələrimiz
tərəfindən aparılmış çoxillik böyük
işin nəticəsi olan bu sənəd enerji
sahəsində əməkdaşlığın və qarşılıqlı
anlaşmanın möhkəmlənməsinə,
iki nəhəng enerji dövlətinin çox
zəngin birgə potensialının üzə
çıxarılmasına, Xəzər dənizi
regionunda davamlı energetikanın,
geniş qarşılıqlı faydalı və beynəlxalq
tərəfdaşlığın inkişafı üçün ən
əlverişli şərait yaradılmasına
yönəlib”.

Bakı şəhəri, 23 yanvar 2021-ci il

Xalq artisti Eldar Quliyevə

2020-ci ilin mart ayında mənim Bakıya
rəsmi səfərim zamanı... Xəzər dənizində
energetika sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq
imkanlarını ətraflı müzakirə və təhlil
etdik. Nəticədə Xəzərdə iri karbohidrogen
resursları yataqlarından birində birgə
iş barədə razılaşma əldə edildi. Həm də
vurğulandı ki, həmin fəaliyyətin əsas
prinsipləri həmrəylik, qarşılıqlı hörmət və
dəstək olacaq.

Əvvəla, bu uğurun təməlində
Azərbaycan Prezidentinin
qonaqpərvərliyi və öz dostları,
həmkarları ilə müzakirələrdə
nümayiş etdirdiyi səmimiyyət, dosta,
tərəfdaşa sədaqət kimi keyfiyyətlər,
eləcə də, öz sözünün üstündə
durması dayanır. Elə adı çəkilən
memorandumun imzalanmasından
əvvəl çıxış edən Türkmənistan
Prezidenti də xatırlatdı ki, bu
razılaşmanın təməli ötən ilin yazında
mənim Bakıya rəsmi səfərim zamanı
qoyulmuşdur.
İkinci, bu fakt ulu öndər
Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı
neft diplomatiyasının Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla
inkişaf etdirilməsinin nəticəsidir.
Ulu öndərin Azərbaycan neft və
qazının xaricə çıxarılması zamanı
yaxın qonşularımızın, türkdilli
cümhuriyyətlərin, İslam dövlətlərinin
və Xəzəryanı ölkələrin maraqlarının
nəzərə alinmalı olduğu barədə
tövsiyələri günümüzün möhtəşəm
reallığına çevrilir. Xəzərin gündoğan
sahilindəki qonşu və qardaşlarımız
özlərinin karbohidrogen ehtiyatlarını
dünya bazarına Azərbaycanın
yaratdığı ixrac kəmərləri vasitəsilə
çıxara biləcəklər. Ekspertlərin
fikrincə, “Dostluq” yatağının
müştərək işlənməsi üçün mükəmməl
razılığın əldə edilməsi də məhz
həmin perspektivlə əlaqələndirilir.
Üçüncü, dünya ictimaiyyəti
güclü və qalib Azərbaycan
dövlətinin reallıqlarını yüksək
qiymətləndirdikcə, respublikamızla
iş birliyini genişləndirən ölkələrin
sayı durmadan artacaq. Doğrudur,
“Dostluq” yatağının müştərək
izlənməsi barədə razılıq 44 günlük
müharibədən bir neçə ay əvvəl əldə
edilmişdi. Ancaq o da faktdır ki,
müdrik insanlar Azərbaycanın öz
haqq işində qələbə çalacağını da elə
müharibədən əvvəl bilirdilər.
Beləliklə, Azərbaycan dövləti
təkcə Cənubi Qafqazda deyil,
Xəzərdə də öz uğurlarını davam
etdirir. Yadımdadır, Xəzəryanı

Eldar Tofiq oğlu Quliyev “İstiqlal” ordeni
ilə təltif edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Xatırladaq ki, bu sənədin
imzalanması Xəzərdə Türkmənistan
ilə Azərbaycanın energetika
sahəsində əməkdaşlığında prinsipcə
yeni mərhələ deməkdir. Belə
ki, möhkəm beynəlxalq hüquqi
bazaya əsaslanan birgə iş üçün
yeni imkanlar açılır, bizim regiona
sistemli və uzunmüddətli əsasda iri
xarici investisiyalar axını üçün əlavə
ciddi stimullar yaranır, ölkələrimizin
milli iqtisadiyyatlarının inkişafına
və dinamik artımına, yəni, yeni iş
yerlərinin yaradılmasına, insanların
həyat səviyyəsinin və keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə güclü təkan verilir.
Xüsusilə vurğulanmalı
məqamlardan biri də odur ki,
ökələrimiz Xəzər dənizinin möhkəm
sülh, mehriban qonşuluq, qarşılıqlı
anlaşma və səmərəli tərəfdaşlıq
zonasına çevrilməsinə böyük töhfə
verirlər. Bütün Xəzəryanı ölkələrin
fikrincə Xəzər dənizi sülh və
mehriban qonşuluq dənizidir. Dövlət
başçılarının görüşündə xatırladıldı ki,
2018-ci ilin avqust ayında sahilyanı
beş dövlətin rəhbərləri tərəfindən
Xəzər dənizinin hüquqi statusu
barədə Konvensiyanın imzalanması
çoxtərəfli birgə işin nəticəsi idi. Bu
konvensiya Xəzərdə, o cümlədən,
enerji sahəsində əməkdaşlığın yeni
mərhələsinin başlanğıcı olmuşdur.
Bundan başqa, Türkmənistan
və Azərbaycan həm də Xəzər
dənizi–Qara dəniz nəqliyyat
yolu sisteminin yaradılmasının
təşəbbüskarlarındandır.
Bu məsələyə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin

münasibətinə gəlincə isə
xatırladaq ki, dövlət başçımız
bu memorandumu tarixi sənəd
adlandıraraq əlavə etdi ki,
Azərbaycan və Türkmənistan ilk
dəfə olaraq Xəzər dənizindəki
yatağın mənimsənilməsi üzrə
birgə işə başlayır və bu yataq,
həmin yataqdakı iş ölkələrimizi
və xalqlarımızı daha da
yaxınlaşdıracaq, həm Türkmənistan,
həm də Azərbaycan xalqlarına xeyir
gətirəcək.
Dostlarımızı sevindirən,
bədxahlarımızı daha çox narahat
edən məqamlardan biri də odur
ki, son 3 ildə Türkmənistan və
Azərbaycan prezidentlərinin 5
qarşılıqlı səfəri olub. Bu səfərlər
çərçivəsində 50-dən çox sənəd
imzalanıb. Azərbaycan Prezidenti
xatırlatdı: “Müqayisə üçün deyim ki,
bizim qarşılıqlı münasibətlərimizin
bütün tarixi ərzində 100-dən
çox sənəd imzalanıb, onların
yarısı son 3 ildə imzalanıb. Ən
sevindirici hal ondan ibarətdir ki,
bütün bu sənədlər, o cümlədən,
enerji sahəsində əməkdaşlığa
dair əldə etdiyimiz razılaşmalar
yerinə yetirilir. Bugünkü imzalama
Xəzərin karbohidrogen resurslarının
mənimsənilməsində yeni səhifə
açır. Bu layihə ölkələrimizin,
habelə qonşularımızın enerji
təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə
şərait yaradacaq. Bu layihə ixrac
üçün böyük imkanlar açır, ona
görə də xalqlarımızın rifahının
yüksəlməsinə şərait yaradacaq”.
Bu qeydlərimi dövlət
başçımızın “Dostluq” yatağı barədə
memorandumun imzalanmasının
əhəmiyyəti barədə dediyi fikirlərlə
tamamlamaq istərdim: “ Xəzər
mehriban qonşuluq dənizi,
əməkdaşlıq dənizidir. Əminəm ki,
Xəzər ölkələrimiz arasında təbii
sərhəd olduğuna baxmayaraq,
bundan sonra da ölkələrimizi və
xalqlarımızı birləşdirəcək”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

mədəniyyətini müvəffəqiyyətlə təmsil
etməyiniz təqdirəlayiqdir. Milli kinematoqrafiyanın inkişafı sahəsində uzunmüddətli
səmərəli xidmətlərinizə görə Siz yüksək
dövlət mükafatları ilə təltif edilmisiniz.
Novator ruhlu böyük yaradıcı şəxsiyyət kimi
Sizin daim axtarışlarla dolu sənət yolunuz
gənc kinematoqrafçılar nəsli üçün bundan
sonra da bir məktəb olacaqdır.
Ən xoş arzularla,

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 yanvar 2021-ci il

İ.M.Hacıyevin “Şöhrət” ordeni ilə
təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycanda elmin inkişafında xidmətlərinə görə İsmayıl Muxtar oğlu
Hacıyev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 yanvar 2021-ci il

“Biz daha güclü
Azərbaycan quracağıq”
Ötən il Azərbaycanın siyasi, sosial-iqtisadi sahələrində bir sıra m
 ühüm
uğurlarla yadda qaldı. Son 30 il ərzində davam edən qanlı münaqişə
Azərbaycanın ədalətli qələbəsi ilə başa çatdı: müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin müdrik siyasəti, rəşadətli ordumuzun güc-qüdrəti, xalqımızın
birliyi ilə Ermənistanın təcavüzkar əməllərinə son qoyuldu.

Vətən müharibəsinin ilk günündən
Azərbaycan möhtəşəm uğura addım-addım
yaxınlaşdı. Nəhayət, silahlı qüvvələrimizin
44 gün davam edən əks-hücum əməliyyatı
ötən il noyabrın 10-da tarixi qələbəmizlə
yekunlaşdı. Həmin gün Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri
tərəfindən imzalanan birgə bəyanatla ordumuzun cəbhədəki parlaq qələbəsi diplomatik
sahədə də rəsmiləşdirildi, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün tam bərpası gerçəkləşdi,

Naxçıvanla Azərbaycanın quru əlaqəsinin reallaşacağı, Naxçıvanın blokadadan çıxacağı
bəyan edildi. Beləliklə, xalqımızın 30 il çəkən
torpaq həsrətinə son qoyuldu, tarixi ədalət
bərpa olundu.
Noyabrın 10-da xalqa müraciətində
dövlətimizin başçısı dedi: “Bu bəyanat bizim
şanlı qələbəmizdir. Şadam ki, bu gün bu
müjdəni Azərbaycan xalqına verirəm.

(ardı 4-cü səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev:
Biz gərək ərzaq təhlükəsizliyinə
düşünülmüş şəkildə yanaşaq
 Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində önəmli
addımlar atılır və bu məsələ ilə bağlı göstəriş verilib. Ərzaq
təhlükəsizliyi o demək deyil ki, biz bütün ərzaq məhsullarını,
yaxud da kənd təsərrüfatı məhsullarını Azərbaycanda tam
həcmdə istehsal etməliyik. Biz gərək ərzaq təhlükəsizliyinə,
necə deyərlər, düşünülmüş şəkildə yanaşaq. Bu ərzaq
təhlükəsizliyinin böyük hissəsi, təbii ki, Azərbaycanda
formalaşmalıdır və əgər indi buğda istehsalını istisna etsək,
bütün digər əsas ərzaq-qida məhsulları ilə özümüzü böyük
dərəcədə təmin edirik. Ancaq, eyni zamanda, bu, bizim ixrac
imkanlarımıza da maneçilik törətməməlidir. İxrac bazarlarına
çıxarıla biləcək məhsullara da diqqət yetirilməlidir.

“İlham Əliyev. İnkişaf –
məqsədimizdir” çoxcildliyinin yenicə
çapdan çıxmış 104-cü kitabında yer
alan bu fikirlər dövlətimizin başçısının
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin birinci
yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə
həsr olunmuş videoformatda iclası
zamanı söylədiyi nitqindən götürülüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, çoxcildliyin növbəti kitabındakı materiallar
2020-ci ilin iyun-iyul aylarını əhatə
edir.
Yeni kitabda Prezident İlham
Əliyevin Dövlət Təhlükəsizlik Şurası-

nın iclasında Ermənistan-Azərbaycan
sərhədindəki mövcud vəziyyət haqqında çıxışının mətni, Ermənistanın
təxribatları ilə bağlı həqiqətlərin
dünyaya çatdırılması üçün müxtəlif
ölkələrin başçılarına, habelə İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
rəhbərlərinə ünvanlandığı məktublar
yer alıb.
Nəşrdə Prezident İlham Əliyevin
BMT-nin Ümumdünya Turizm
Təşkilatının baş katibi Zurab Pololikaşvili, Əfqanıstan İslam Respublikasının Prezidenti Məhəmməd

Ukraynanın Prezidenti Zati-aliləri
cənab Volodimir Zelenskiyə

Əşrəf Qani və Türkmənistan
Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov ilə videokonfrans formatında, BMT-nin
Baş katibi Antonio Quterreş,
Qazaxıstan Respublikasının
birinci Prezidenti Nursultan
Nazarbayev ilə telefonla
görüşlərinə dair materiallar
toplanıb.
Oxucular Prezident İlham
Əliyevin Gəncə şəhərinə
və Samux rayonuna,
Mingəçevirə səfərləri, istehsalat
müəssisələrinin, xəstəxanaların
və digər infrastruktur
obyektlərinin açılışında iştirakı,
ictimaiyyət nümayəndələri ilə
görüşləri barədə materiallarla
da tanış ola bilərlər.
Kitaba Azərbaycan Prezidentinin
Bakının Xətai rayonunda Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin Tibb Mərkəzinin koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün
nəzərdə tutulmuş modul tipli hospitalının açılışında iştirakı haqqında
informasiya, Azərbaycan Televiziyasına, İctimai Televiziyaya və “Xəzər”
Televiziyasına müsahibəsinin, habelə
Xətai rayonunda şəhid ailələrinə,
müharibə əlillərinə mənzillərin və

Hörmətli cənab Prezident!
Xarkov şəhərindəki ahıllar evində baş
vermiş yanğın nəticəsində insan tələfatı
xəbəri məni olduqca kədərləndirdi.
Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün Ukrayna
xalqına şəxsən öz adımdan və Azərbaycan

smetasını təsdiq etmək və onun
icrasına nəzarəti həyata keçirmək;
4.3. SOCAR-ın xalis aktivlərinin
dəyərinin 25 (iyirmi beş) faizindən
artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi
əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil
auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə
dəyəri SOCAR-ın aktivlərinin 5 (beş)
faizini və daha çox hissəsini təşkil
edən əqdin bağlanması ilə bağlı
ümumi yığıncağa təkliflər vermək;
4.4. aidiyyəti şəxslərlə
bağlanması nəzərdə tutulan və
dəyəri SOCAR-ın aktivlərinin 5
(beş) faizinədək hissəsini təşkil edən
əqdləri təsdiq etmək;
4.5. mövcud normativ hüquqi
aktların tələbləri nəzərə alınmaqla
SOCAR-ın aktivlərinin idarəetməyə
verilməsi və özəlləşdirilməsi ilə
bağlı əqdlərin bağlanmasına razılıq
vermək;
4.6. fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələri
üzrə siyasəti, daxili qaydaları,
habelə filial və nümayəndəliklərinin
əsasnamələrini təsdiq etmək;
4.7. SOCAR-ın korporativ
strukturunun və ştat cədvəlinin təsdiq
edilməsinə razılıq vermək;
4.8. SOCAR-ın Audit Komitəsini
və digər komitələrini yaratmaq,
onların əsasnamələrini təsdiq etmək,
rəhbərlərini və üzvlərini vəzifəyə təyin
və vəzifədən azad etmək;
4.9. bu Fərmanın 3-cü hissəsi
nəzərə alınmaqla, Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsi,
SOCAR-ın nizamnaməsi və
Azərbaycan Respublikasının bu
sahədə münasibətləri tənzimləyən
digər normativ hüquqi aktları ilə
Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə
aid edilmiş digər məsələləri həll
etmək.
5. Azərbaycan İnvestisiya
Holdinqi:
5.1. SOCAR-ın idarə olunmasına
dair korporativ idarəetmə
standartlarını, habelə SOCAR-ın
idarəetmə orqanlarının üzvlərinin
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
sistemini altı ay müddətində təsdiq
etsin;
5.2. beynəlxalq məsləhətçi
şirkət cəlb etməklə, SOCAR-ın
mövcud müqavilə öhdəliklərinə
riayət olunması şərtilə onun hüquq,
maliyyə, vergi və kommersiya

sahələrində fəaliyyətinin nəticələrinin
diaqnostikasının aparılmasını altı
ay müddətində təmin edib nəticəsi
barədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
5.3. bu Fərmanın 5.2-ci bəndində
nəzərdə tutulan diaqnostika başa
çatdıqdan sonra onun nəticəsindən
asılı olaraq SOCAR-ın yeni
nizamnaməsinin və strukturunun
layihəsini iki ay müddətində hazırlayıb
razılaşdırılmaq üçün Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim
etsin;
5.4. bu Fərmandan irəli gələn
digər məsələləri həll etsin.
6. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti:
6.1. SOCAR-ın Müşahidə
Şurasının yaradılması ilə əlaqədar
onun nizamnaməsinin 4-cü və
5-ci hissələrinin bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini 15
(on beş) gün müddətində Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim
etsin;
6.2. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini
üç ay müddətində hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;
6.3. Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin normativ
hüquqi aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasını üç ay
müddətində təmin edib Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
6.4. mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının və normativ
xarakterli aktların bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə
saxlasın və bunun icrası barədə
beş ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
6.5. bu Fərmandan irəli gələn
digər məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 yanvar 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
Müşahidə Şurasının aşağıdakı tərkibi təsdiq edilsin:
Müşahidə Şurasının sədri
Mikayıl Cabbarov – Azərbaycan
Respublikasının iqtisadiyyat naziri

Müşahidə Şurasının üzvləri
Emin Hüseynov – Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi
İsrafil Məmmədov – Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru
Elnur Soltanov – Azərbaycan Respublikası
energetika nazirinin müavini
Azər Bayramov – Azərbaycan Respublikası
maliyyə nazirinin müavini

Bakı şəhəri, 23 yanvar 2021-ci il

avtomobillərin təqdim olunması mərasimində çıxışının, ölkədə
su təsərrüfatının vəziyyətinə həsr
olunmuş videomüşavirədə nitqinin
mətnləri də daxil edilib.
“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan
çoxcildliyin 104-cü kitabının hazırlanmasında Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC) materiallarından istifadə olunub.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
korporativ idarəetmə standartları
nəzərə alınmaqla təkmilləşdirmək
məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin (bundan
sonra – SOCAR) fəaliyyətinə ümumi
rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək
üçün SOCAR-ın Müşahidə Şurası
(bundan sonra – Müşahidə Şurası)
yaradılsın.
2. Müəyyən edilsin ki, Müşahidə
Şurası Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad etdiyi sədr də daxil
olmaqla 7 (yeddi) üzvdən ibarətdir.
3. SOCAR-ın ümumi yığıncağının
səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi
aşağıdakılara həvalə edilsin:
3.1. Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə:
3.1.1. SOCAR-ın yenidən təşkili
və ləğvi;
3.1.2. SOCAR-ın Müşahidə
Şurasının və icra orqanının üzvlərinin
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edilməsi;
3.2. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti ilə razılaşdırmaqla
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinə:
3.2.1. SOCAR-ın nizamnaməsinin
və strukturunun təsdiq edilməsi,
nizamnamə kapitalının miqdarının
müəyyən edilməsi;
3.2.2. SOCAR-ın illik
hesabatlarının, maliyyə
hesabatlarının təsdiq edilməsi,
mənfəətinin və zərərinin
bölüşdürülməsi;
3.2.3. SOCAR-ın dividend
siyasətinin təsdiq edilməsi;
3.2.4. SOCAR-ın qiymətli
kağızlarının buraxılması barədə qərar
qəbul edilməsi;
3.2.5. SOCAR-ın xalis aktivlərinin
dəyərinin 25 (iyirmi beş) faizindən
artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi
əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil
auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə
dəyəri SOCAR-ın aktivlərinin 5 (beş)
faizini və daha çox hissəsini təşkil
edən əqdin bağlanması haqqında
qərar qəbul edilməsi.
4. Müəyyən edilsin ki, SOCAR-ın
Müşahidə Şurasının səlahiyyətləri
aşağıdakılardır:
4.1. SOCAR-ın uzunmüddətli
inkişaf strategiyasını təsdiq etmək;
4.2. SOCAR-ın xərclər və gəlirlər

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“Yüksəliş” müsabiqəsi Prezidentin
köməkçisi Hikmət Hacıyevin
təqdimatında vebinar təşkil edib

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin idarə
edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Neft Şirkəti yarandığı dövrdən
böyük inkişaf yolu keçərək ölkənin
sosial-iqtisadi tərəqqisində mühüm rol
oynamışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
qətiyyətli siyasəti nəticəsində 1994-cü
ildən başlayaraq həyata keçirilən
uğurlu neft strategiyası Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq
iqtisadiyyata inteqrasiyasında
və ölkəyə xarici investisiyaların
cəlb edilməsində müstəsna rol
oynamaqla yanaşı, Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
fəaliyyətində mühüm dəyişikliklərlə
müşayiət olunmuşdur. Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda
yerləşən karbohidrogen yataqlarının
işlənilməsinə dair dünyanın qabaqcıl
neft şirkətləri ilə bağlanılmış “Əsrin
müqaviləsi” respublikanın neft-qaz
sənayesinin inkişafında yeni mərhələ
olmuşdur. Hazırda Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
neft-qaz hasilatı, nəqli və emalı
ilə məşğul olan müəssisədən
transmilli şirkətə çevrilərək, iştirakçısı
olduğu beynəlxalq layihələrdə
Azərbaycan Respublikasını
uğurla təmsil edir, ölkənin iqtisadi
potensialının güclənməsinə, sosialiqtisadi tərəqqisinə, eləcə də milli
maraqlarımızın həyata keçirilməsinə
mühüm töhfə verir.
Qlobal iqtisadiyyatda, o cümlədən
xarici neft bazarında baş verən
prosesləri və qeyri-müəyyənlikləri
nəzərə alaraq, Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
korporativ idarəetmə sisteminin və
biznes modelinin təkmilləşdirilməsi
yolu ilə onun beynəlxalq mühitdə
rəqabətədavamlılığı, orta və
uzunmüddətli perspektivdə maliyyə
dayanıqlığı, idarəetmənin, habelə
sərmayələrin effektivliyinin və
aktivlərinin dəyərinin əhəmiyyətli
dərəcədə artırılması əsas çağırışa
çevrilmişdir.
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq, qabaqcıl
təcrübə və müasir idarəetmə
tələbləri çərçivəsində Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
fəaliyyətində səmərəliliyi artırmaq,
onun idarə edilməsini müasir

xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı
verir, xəsarət alanların tezliklə sağalmasını
diləyirəm.

Rövşən Nəcəf – Azərbaycan Respublikası
iqtisadiyyat nazirinin müavini
Ruslan Əlixanov – Azərbaycan İnvestisiya
Holdinqinin Baş İcraçı direktoru.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 yanvar 2021-ci il

 Yanvarın 22-də “Yüksəliş” müsabiqəsinin İşçi Qrupu tərəfindən
növbəti vebinar keçirilib.
300-dən çox iştirakçının qatıldığı vebinarda Prezidentin köməkçisi–Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev
“Müasir dövlət qulluqçusu, menecment
və ictimaiyyətlə əlaqələr” mövzusunda
təqdimatla çıxış edib. Vebinarın moderatoru
Yüksəliş İşçi Qrupunun rəhbəri Fərhad Hacıyev olub.
Hikmət Hacıyev bildirib ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin sərəncamı
ilə yaradılan “Yüksəliş” layihəsi, eləcə də
bu layihənin ərsəyə gəlməsi təşəbbüsü
ali məqsədlərə xidmət edir. Hər bir dövlət
üçün insan resursları ehtiyatının əhəmiyyətli
olduğunu söyləyən Hikmət Hacıyev bu
müsabiqəni dövlət qulluğu və digər sahələrə
uyğun potensial kadrların formalaşdırılması,
onların inkişaf etdirilməsi baxımından vacib
təşəbbüs kimi qiymətləndirib.
Prezidentin köməkçisi 2020-ci ilin
Azərbaycan xalqının həyatında və tarixində
müstəsna dövr olduğunu vurğulayıb.
H.Hacıyev qeyd edib ki, müzəffər Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi altında rəşadətli əsgər
və zabitlərimizin qəhrəmanlığı ilə xalqımız
Vətən savaşında tarixi zəfərini əldə etdi.
Hikmət Hacıyev kommunikasiya strategiyasının dövlət orqanları qarşısında ən vacib

fəaliyyət istiqamətlərindən biri olduğunu
deyib. O, həmçinin bildirib ki, vətəndaşlarla
canlı ünsiyyət, vətəndaş məmnunluğunun
təmin edilməsi, ictimaiyyətə məlumatların
düzgün və operativ ötürülməsi dövlət qurumlarının qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir.
Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki,
məmurlar, səlahiyyət həvalə olunmuş şəxslər
dürüst, xalqına, dövlətinə sadiq, təvazökar və
peşəkar xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Onlar
əmək fəaliyyətində zəhmətkeşlik, səmərəli
çalışmaq və qarşıya qoyulan hədəflərin
düzgün seçilməsi keyfiyyətlərini özündə
daşımalıdır.
Qeyd edək ki, vebinar hazırda
müsabiqədə iştirakını davam etdirən iştirakçılar üçün nəzərdə tutulub və qapalı şəraitdə
keçirilib. İştirakçılarla qarşılıqlı müzakirə formatında aparılan vebinarda, həmçinin onların
sualları cavablandırılıb.
“Yüksəliş” müsabiqəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2019cu il 26 iyul tarixli Sərəncamı ilə intellektual
səviyyəsi və idarəçilik keyfiyyətləri yüksək
olan perspektivli rəhbər şəxslərin müəyyən
edilməsini, dəstəklənməsini və ölkədə kadr
ehtiyatı bankının yaradılmasını təmin etmək
məqsədilə təsis olunub.

AZƏRTAC

Milli Məclisin deputatları AŞPA-nın
qış sessiyasında iştirak etmək üçün
Strasburqda səfərdə olacaqlar
 Milli Məclisin
Beynəlxalq münasibətlər və
parlamentlərarası əlaqələr
komitəsinin sədri, Avropa Şurası
Parlament Assambleyasındakı
daimi nümayəndə heyətinin
rəhbəri Səməd Seyidov və bir
qrup deputat AŞPA-nın qış
sessiyasında iştirak etmək
üçün yanvarın 24-dən 29-dək
Strasburqda səfərdə olacaqlar.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, nümayəndə heyətinə deputatlardan Sevinc Fətəliyeva, Rafael Hüseynov, Sabir Hacıyev, Erkin Qədirli, Tural Gəncəliyev,
Nigar Arpadarai və Kamal Cəfərov daxildirlər.
Sessiya dövründə Assambleya Bürosunun və Daimi Komitənin görülən işlər
barədə hesabatı dinləniləcək, assambleyanın
monitorinq prosedurunun təkmilləşdirilməsı,
Gürcüstanda keçirilmiş parlament seçkilərinin

müşahidəsinin nəticələri, Monteneqro ilə
postmonitorinq dialoqu, COVID-19 vaksininin etik, leqal və praktiki tərəfləri, xroniki
və uzunmüddətli xəstəliklərlə məşğul olan
şəxslərə qarşı ayrı-seçkilik və digər mövzularda fikir mübadiləsi aparılacaq.
Tədbirlərdə Milli Məclisin deputatları gündəlikdəki məsələlərlə bağlı çıxışlar
edəcək, fikirlərini bildirəcəklər.

Vətən müharibəsi şəhidlərindən 2783 şəhidin
7127 ailə üzvünə sosial ödənişlər təyin olunub
 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət
Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) tərəfindən Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə
üzvlərinə Prezidentin aylıq təqaüdünün, müavinət və pensiyaların təyinatı
işləri yekunlaşmaq üzrədir.
Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib
ki, postmüharibə dövrü üzrə sosial dəstək
tədbirləri çərçivəsində şəhidlərimizdən 2783
nəfərin 7127 ailə üzvünə sosial ödənişlər
təyin olunub.
Bu sahədə işlərin operativ şəkildə yerinə
yetirilməsi məqsədilə DSMF əməkdaşları
səfərbər edilib. Sosial ödəniş təyinatları
üçün şəhid ailələri üzvlərindən zəruri

sənədlər istənilmədən, bu sənədlər fondun
əməkdaşları tərəfindən aidiyyəti qurumlardan
alınaraq toplanılmaqla sosial ödənişlər təyin
olunur.
Təyinatlar elektron qaydada, proaktiv
şəkildə həyata keçirilir.
Aparılmış sosial ödəniş təyinatları barədə
şəhid ailələri məlumatlandırılır, bir çox hallarda onlarla ünvanlarında görüşlər keçirilərək
təqaüd kartları təqdim olunur.
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24 yanvar 2021-ci il, bazar

Azərbaycan-Türkmənistan
münasibətlərində yeni səhifə

əzər dənizinin mövcud enerji ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini
artırmaq son onilliklər ərzində hövzə ölkələrinin maraq dairəsində
olan ən mühüm məsələlərdən biridir. Bu sırada Xəzəryanı dövlətlərin
karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsi və bu məhsulların əhəmiyyətli
bir hissəsinin səmərəli yollarla ixracı olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Bu önəmi şərtləndirən əsas tələblərdən biri də enerji resursları ətrafında
aparılan siyasi oyunların miqyasının getdikcə genişlənməsidir. Belə ki, heç
bir hasilatçı ölkə ixrac etdiyi enerji resurslarının taleyinin siyasi motivlərə
bağlanmasını istəmir və bu səbəbdən də Xəzəryanı ölkələr, ilk növbədə,
bu hövzənin böyük karbohidrogen yataqlarına sahib olan Azərbaycan və
Türkmənistan enerji resurslarının ixracını şaxələndirmək üçün səylərini
əsirgəmirlər. Başqa bir məsələ isə Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının
istifadəsində Qərbin maraqlarının dayanmasıdır. Qərb artıq uzun illərdir
ki, Xəzər hövzəsinin enerji resurslarının Avropaya çatdırılmasının yollarını
arayır. Elə bu səbəbdəndir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri və bu il artıq
son seqmentinin də istifadəyə verildiyi Cənub Qaz Dəhlizi layihələri qoca
qitənin bütün dövlətlərinin dəstəyini qazana bilmişdir.

X

Y

anvarın 21-də Aşqabadda “Azərbaycan Respublikası Hökuməti
ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında Anlaşma Memorandumu”
imzalandı. Bununla da Azərbaycanın neft-qaz sənayesi yeni inkişaf
mərhələsinə daxil oldu.
Anlaşma Memorandumunun imzalanması ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevlə Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov
arasında videokonfrans formatında
keçirilən görüşdə dövlətimizin başçısı
memorandumun əhəmiyyətini qeyd
edərkən onu tarixi sənəd adlandırdı:
“Çünki Azərbaycan və Türkmənistan ilk
dəfə olaraq, Xəzər dənizindəki yatağın
mənimsənilməsi üzrə birgə işə başlayır və bu yataq, həmin yataqdakı iş
ölkələrimizi və xalqlarımızı daha da
yaxınlaşdıracaq, həm Türkmənistan,
həm də Azərbaycan xalqlarına xeyir
gətirəcək”.
Anlaşma Memorandumunun strateji istiqamətdə – enerji
sahəsində Türkmənistan-Azərbaycan
tərəfdaşlığında prinsipcə yeni mərhələ
açdığını qeyd edən Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov 2020-ci ilin
mart ayında Bakıya rəsmi səfəri zamanı
Azərbaycan Prezidenti ilə birgə Xəzər
dənizində energetika sahəsində ikitərəfli
əməkdaşlıq imkanlarını ətraflı müzakirə
və təhlil etdiklərini xatırladaraq deyib:
“Nəticədə Xəzərdə iri karbohidrogen
resursları yataqlarından birində birgə iş
barədə razılaşma əldə edildi. Həm də
vurğulandı ki, həmin fəaliyyətin əsas
prinsipləri həmrəylik, qarşılıqlı hörmət
və dəstək olacaq. Buna görə də həmin
yatağı “Dostluq” adlandırmaq barədə
bizim ümumi qərarımız dərin rəmzi
məna daşıyır. Şübhə yoxdur ki, yuxarıda
qeyd etdiyim razılaşmalar, qəbul olunmuş qərarlar bizim münasibətlərimizin,
dövlətlərimizin tarixinə həqiqi mehriban qonşuluğun, məsuliyyətin və
uzaqgörənliyin, hüquq bərabərliyinin
və bir-birinin mənafelərini nəzərə

almağın parlaq nümunəsi kimi daxil
olacaq. Onlar, əlbəttə, Türkmənistan
və Azərbaycan xalqları, həmçinin bizim
dövlətlərimiz arasında dostluğu və qardaşlığı daha da möhkəmlədəcək”.
“Dostluq” yatağına dair memorandumun imzalanması Azərbaycanın hazırkı
strategiyasında əsas prioritet istiqamət
kimi müəyyənləşdirdiyi neft hasilatının
nisbətən stabil saxlanılması, lakin təbii
qaz istehsalının maksimum artırılması planları ilə üst-üstə düşür. Belə ki,
ölkəmizdəki neft yataqlarının əksəriyyəti
uzun illərdir istismar olunur. Təbii olaraq
həmin yataqların neftverimliliyi aşağı düşür. “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarında
da hazırda hasilatın təbii yolla müəyyən
qədər azalması müşahidə edilir. Bu baxımdan, “Dostluq” yatağı Azərbaycanın
neft hasilatını stabil saxlamasına və bir
qədər artırmasına imkan yaradacaq.
Həmçinin yataqda Türkmənistanın
payına düşəcək neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri vasitəsilə dünya
bazarlarına çıxarılması imkanı yaranır.
Bu da BTC-nin rentabelliyinin artması,
Azərbaycana əlavə tranzit gəlirlərin daxil
olması deməkdir.
Yatağın qaz resursları nəzərə
alındıqda isə burada hasil olunacaq
təbii qazın Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə

nəqlinə imkan yarana bilər ki, bu da
öz növbəsində, Azərbaycanın təbii
qaz gəlirlərinin artmasına, layihənin
effektivliyinə öz töhfəsini verəcək. Digər
tərəfdən, Azərbaycan və Türkmənistan
arasında imzalanan bu memorandum
gələcəkdə yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin
qurulması üçün də əhəmiyyətlidir.
“Dostluq” yatağı Azərbaycanın neft
hasilatını artırmasına da əlverişli imkan
yaradacaq. Milli Məclisin deputatı Vüqar
Bayramov bununla bağlı dedi:
–Yanvarın 21-də Azərbaycanla
Türkmənistan arasında Xəzər dənizində
“Dostluq” yatağının karbohidrogen
resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi
və mənimsənilməsi haqqında Anlaşma
Memorandumu”nun imzalanması tarixi
hadisə olmaqla yanaşı, eyni zamanda,
hər iki ölkənin dövlət gəlirlərinin artmasına gətirib çıxaracaq.
Sözügedən yataqda kəşfiyyat
işlərinə ötən əsrin 80-ci illərində start
verilsə də, sonradan iki ölkə arasında
yatağın işlənməsi barədə müzakirələrə
başlanılıb. İlkin qiymətləndirmələrə
görə, yataqda 100 milyon ton neft,
30 milyard kubmetr mavi qaz var. Bu
isə “Dostluq”da kifayət qədər böyük
enerji resurslarının olmasından xəbər
verir. Bununla yanaşı, yeni kəşfiyyat
işlərindən sonra bu ehtiyatların həcminin
daha da çox olacağı gözləniləndir.
Deməli, yataqdakı resurslar hər iki
ölkənin valyuta gəlirlərinə əhəmiyyətli
şəkildə töhfə verəcək.

“Bu gün Xəzəryanı ölkələr arasında geniş əməkdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Bu platformanın yaradılmasında və funksionallığının təmin olunmasında Azərbaycanın rolu əvəzsizdir. Azərbaycan hər zaman Xəzərdə dialoq,
qarşılıqlı anlaşma, əməkdaşlıq və sabitlik mühitinin formalaşdırılmasına böyük
səy göstərib və dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün ilk
təşəbbüs göstərən ölkələrdən biri kimi çıxış edib. Xəzəryanı dövlətlər arasında qarşılıqlı kompromis və mövqelərin yaxınlaşması nəticəsində 2018-ci
ildə “Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında” Konvensiyanın imzalanması da buna nümunədir”. Bu fikirləri Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər
və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədr müavini, YAP-ın Beynəlxalq
əlaqələr şöbəsinin müdiri Sevinc Fətəliyeva deyib.

Azərbaycan Xəzər dənizinin hüquqi
statusunun müəyyənləşdirilməsinə
təşəbbüs göstərən ölkələrdən biridir

Yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikası
hökuməti ilə Türkmənistan hökuməti arasında Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının
karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənilməsi və mənimsənilməsi haqqında
Anlaşma Memorandumu”nun imzalanması ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevlə Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov arasında videokon
frans formatında keçirilən görüşdə də bu
məsələlər diqqqət mərkəzində olub.
S.Fətəliyeva bildirib ki, Xəzərin hüquqi
statusunun müəyyənləşməsinə sanballı töhfələr verən Azərbaycan, həmçinin
dənizin karbohidrogen resurslarının qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində işlənməsi
istiqamətində bir ilkə imza atıb. Belə ki,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra ulu öndər Heydər Əliyevin
apardığı uzaqgörən siyasət nəticəsində
1994-cü il sentyabrın 20-də Bakı şəhərində
bütün dünyada məşhur olan transmilli
şirkətlərlə Xəzər dənizində neft yataqlarının
işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
tarixə "Əsrin müqaviləsi" kimi düşən sənəd
imzalandı. "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması
Xəzərin mineral sərvətlərindən istifadə üçün
dünyanın aparıcı neft şirkətlərinin və xarici investisiyaların cəlb edilməsi üzrə çox mühüm
siyasi addım olmuş, bu istiqamətdə dənizdə
beynəlxalq əməkdaşlığa yol açılmışdır.

"Əsrin müqaviləsi"ndən sonra Xəzər
dənizinin zəngin resurslarının işlənməsinə
dair yeni müqavilələr imzalandı. Hazırda
əksər region dövlətləri, eləcə də Avropanın ayrı-ayrı ölkələri özlərinin enerji
təhlükəsizliyini respublikamızın təşəbbüsü
və fəal iştirakı ilə yaradılan şaxələndirilmiş
mənbələr və dəhlizlər vasitəsilə təmin edirlər.
Deputatın sözlərinə görə, Azərbaycanın
"Kəpəz", Türkmənistanın isə "Sərdar" adlandırdığı “Dostluq” yatağı zəngin neft-qaz
ehtiyatlarına malikdir. Prezident İlham Əliyev
bundan əvvəl respublikamızın neft-qaz hasilatı, nəqli, ölkəmizin enerji potensialının daha
da yüksəldilməsi istiqamətində yeniliklərin
olacağı anonsunu vemişdi.
"Dostluq" yatağının işlənməsi üzrə memorandumun imzalanması ilə dövlət başçısının
verdiyi mesaj öz təsdiqini tapdı. Bu layihə
Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin perspektiv inkişafı baxımından böyük əhəmiyyətə
malikdir. Yataqdan hasil olunacaq neft və qaz
Azərbaycanın mükəmməl infrastrukturu, ixrac
kəmərləri vasitəsilə daşınacaq. Neft və qaz
ixracatçısı olan Azərbaycanın həm də tranzit
ölkə kimi önəmi artacaq. Memorandumun
imzalanması Azərbaycanla Türkmənistan
arasında energetika və nəqliyyatkommunikasiya sahələrində əməkdaşlığın
yeni mərhələyə qaldırılması baxımından çox
önəmli addımdır.
S. Fətəliyeva bu layihənin çox böyük
beynəlxalq və regional əhəmiyyətə malik
olduğunu da bildirib: “Sözügedən sənədin
imzalanması sübut edir ki, Xəzər dənizində
bütün məsələlər dialoq və əməkdaşlıq
mühitində həll oluna bilər. Memorandum Xəzər dənizi regionunda enerji və
nəqliyyat-kommunikasiya layihələrinin
həyata keçirilməsinə və xarici investorların bu layihələrə cəlb edilməsinə, habelə
Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit potensialının
möhkəmlənməsinə yeni imkanlar yaradır”.

Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

V. BAYRAMOV “Xalq qəzeti”

“Dostluq” yatağı əməkdaşlıq
perspektivlərini artırır
Avropanın qaz təchizatının
şaxələndirilməsinə xüsusi səy göstərən
Amerika Birləşmiş Ştatları da belə nəhəng
layihələrin əsas dəstəkçilərindən biri kimi
çıxış etmişdir. Çünki ABŞ yaxın müttəfiqi
olan Avropa Birliyinin enerji və ilk növbədə,
qaz təchizatında hər hansı bir ölkənin
dominantlıq etməsinin əleyhinədir. Çünki
enerji təchizatında bir dövlətin dominantlıq
etməsi istənilən vaxt iqtisadi əməkdaşlığı
siyasi münasibətlər müstəvisinə daşımağa
imkanı verir.
Son onilliklər ərzində isə Avropanın
enerji təchizatında beynəlxalq siyasi
müstəvidə baş verən olaylar səbəbindən
dəfələrlə yaranmış anoloji hadisələr
bölgənin enerji təchizatına Qərbin baxışlarını kökündən dəyişdirdi. Bu gün
Azərbaycan qazı artıq Avropanın bir neçə
ölkəsinin enerji təchizatında öz sözünü
deyir. Gələcək perspektivlər isə yetərincə
böyükdür.
Azərbaycan və Türkmənistan artıq
illərdir ki, enerji resurslarından istifadə
sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi
üçün səylər göstərirlər. Son bir neçə ildə
hər iki ölkənin prezidentləri səviyyəsində
keçirilən görüşlərdə bu məsələlərin
müzakirəsi, sonda bu ilin yanvar ayının
21-də Azərbaycan Respublikası Hökuməti
ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər
dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənilməsi və mənimsənilməsi haqqında

Anlaşma Memorandumu”nun imzalanması
ilə nəticələndi.
Müstəqillik dövründə Azərbaycan
və Türkmənistan tərəfindən enerji resurslarının ixracının şaxələndirilməsi
istiqamətində böyük işlər görülüb. Lakin
hər iki ölkənin rəhbərliyi bu sahədə imkanların daha geniş olduğunun fərqindədirlər.
Bu baxımdan, Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi və
mənimsənilməsi haqqında Anlaşma Memorandumu” Azərbaycan və Türkmənistan
arasında enerji resurslarının hasilatı, eyni
zamanda, istifadə olunması sahəsində
böyük bir əməkdaşlığın təməl daşıdır.
Burada bir məqama da diqqət yetirmək
istərdim. Belə ki, Türkmənistan qaz
ehtiyatlarının həcminə görə dünyanın
beş ölkəsindən biridir. Deməli, artıq əsası
qoyulan belə uğurlu bir əməkdaşlıqla
gələcəkdə bu qazın böyük bir hissəsinin

Azərbaycan üzərindən Qərb istiqamətində
ixrac olunması imkanları daha da artır. Bu imkanları gerçəkləşdirə biləcək
başlıca şərtlərdən biri 2018-ci ilin avqust
ayında, məhz Xəzəryanı beş ölkənin
prezidentləri tərəfindən “Xəzər dənizinin
hüquqi statusu haqında Konvensiya” ilə
qoyulub. Bu sənədin 14-cü bəndində
göstərilir ki, Xəzəryanı ölkələr tərəfindən
Xəzər dənizinin dibi ilə sualtı kabellər və
boru kəmərləri çəkilə bilər. Bu zaman boru
xətlərini reallaşdıran tərəflər, ilk növbədə,
Xəzər dənizinin dəniz ətrafı mühitinin
mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyasının və tərəfi olduqları beynəlxalq
müqavilələrdə müəyyən edilmiş ekoloji
tələb və standartları gözləməlidirlər.
Beləliklə, Azərbaycanla Türkmənistan
arasında yanvar ayının 21-də imzalanan
Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənilməsi və mənimsənilməsi haqqında
Anlaşma Memorandumu” Xəzərin böyük
karbohidrogen yataqlarının Avropaya çatdırılması kimi mühüm bir məsələnin həlli
istiqamətində əhəmiyyətli addım hesab
edilməlidir. Azərbaycan isə bu yatağın
istismarından əldə edəcəyi mənfəətlə yanaşı, eyni zamanda, iqtisadiyyatının qeyrineft sektorunun əhəmiyyətli bir istiqaməti
olan tranzit yükdaşımalar sahəsində də
yeni uğurlar qazanmış olacaqdır.

Fikrət YUSİFOV,
iqtisad elmləri doktoru, professor

İqtisadi zonaların dinamik inkişafı
üçün əlverişli şərait yaradılır
Sərəncama əsasən, Neftçala,
Masallı, Hacıqabul, Sabirabad sənaye
məhəllələri və Mingəçevir, Qaradağ,
Pirallahı sənaye parkları İqtisadiyyat
Nazirliyinin tabeliyindəki İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin tabeliyinə
verilib.
Qeyd edək ki, İqtisadi Zonaların
İnkişafı Agentliyi sənaye parklarının
(Balaxanı Sənaye Parkı istisna olmaqla), sənaye məhəllələrinin (Naxçıvan
Muxtar Respublikasında yaradılan
sənaye məhəllələri istisna olmaqla)
və aqroparkların fəaliyyətinin təşkili,
onların idarə olunması və inkişafı
ilə bağlı tədbirlər hazırlayan, həyata
keçirilməsini reallaşdıran, o cümlədən,
bu istiqamətdə göstərilən dövlət
dəstəyi tədbirlərində iştirak edən publik hüquqi şəxsdir.
“Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin balansındakı əmlak agentliyin balansına
veriləcək. “Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkı” MMC isə öz fəaliyyətini davam
etdirəcək.
Xatırladaq ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində İqtisadi Zonaların
İnkişafı Agentliyinin yaradılması
ölkədəki mövcud sənaye parkları,
sənaye məhəllələri və aqroparklar sahəsində idarəetməni, habelə
nəzarət mexanizmlərini daha da
təkmilləşdirmək, bu sahədə həyata
keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini
artırmaq, daha sıx koordinasiyanı,
həmçinin sistemliliyi təmin etmək
məqsədi daşıyır.
Qabaqcıl korporativ idarəetmə
standartlarına müvafiq olaraq, agentliyin müvafiq dövlət qurumlarının
nümayəndələrindən ibarət Müşahidə
Şurası və İdarə Heyəti formalaşdırılacaq.
Fərmanla bu iqtisadi subyektlərin
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və
onların səmərəliliyinin artırılması
barədə təkliflərin hazırlanması da
nəzərdə tutulub. Sənaye parkları,
sənaye məhəllələri və aqroparkların
işinin səmərəli, yeni tənzimləyici və
idarəetmə çərçivəsində təşkili ölkəyə
sərmayə axını, ixracın genişlənməsi
və iş yerlərinin yaradılması prosesini
sürətləndirəcək. Bununla bərabər
4-cü sənaye inqilabının texnologiyalarının ölkəyə transfer edilməsini də
şərtləndirəcək.
Yeri gəlmişkən, bio, fiziki və
rəqəmsal texnologiyaların tətbiqində
yeni yaradılan agentlik və formalaşmış qanunvericilik bazası mühüm
rol oynayacaq. Bu zaman parkların
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rezident İlham Əliyevin 22 yanvar 2021-ci il tarixli fərmanı
ilə İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki “Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin əsasında
İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs statuslu İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi yaradılıb. Bu məqsədlə
ölkədəki bəzi sənaye parkları və məhəllələri “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyindən çıxarılıb.
Dövlətimizin başçısı bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb.

ərazisində 10 il ərzində korporativ
vergi üzrə 50 faiz güzəşt, idxal olunan
avadanlıqlara, texnoloji vasitələrə görə
ƏDV-dən, idxal olunan avadanlıqlara, texnoloji vasitələrə görə gömrük
rüsumu, həmçinin torpaq və mülkiyyət
vergisindən azad olunma kimi stimullaşdırma məsələləri diqqətdə saxlanılacaq.
Bu dəstək güzəştlərinin nəticəsidir
ki, indiyədək respublikamızda fəaliyyət
göstərən sənaye parklarına 3,5 milyard ABŞ dolları məbləğində investisiya yatırılıb, 3,3 milyard manatlıq satış
həyata keçirilib və 25 faiz məhsul ixrac
olunub.
Xatırladaq ki, bu müəssisələrin
yerləşdiyi Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkı Azərbaycanın ilk və Cənubi
Qafqazın ən böyük sənaye parkıdır. Burada qeydiyyata alınmış 24
rezidentdən 15-i artıq fəaliyyətinə
başlayıb. Sənaye parkı məhsul istehsalı və ixracı istiqamətində uğurlarını
getdikcə artırır. Keçən il parkda 1,1
milyard manatlıq, yəni ondan əvvəlki
illə müqayisədə 37 faiz çox məhsul
istehsal edilib. İxrac isə 2019-cu ilə
nisbətən 18 faiz artıb. Bu da onu
göstərir ki, hazırkı dövrdə sənaye
parkları və məhəllələri, aqropark-

lar kimi mütərəqqi mexanizmlər
ixracyönümlü məhsulların istehsalının genişləndirilməsinə, neft-qaz
amilindən asılılığın daha da azaldılmasına, innovativ və yüksək texnologiyalara əsaslanan rəqabətqabiliyyətli
sənayenin inkişafına və əhalinin
istehsal sahəsində məşğulluğunun
artırılmasına böyük dəstək verir.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev yanvarın 18-də Sumqayıt
Kimya Sənaye Parkında “Azərsulfat”
MMC-nin sulfat turşusu istehsalı, “Glassica” QSC-nin şüşə tara
məhsullarının istehsalı zavodlarının
təməlqoyma, “Azerfloat” QSC-nin
termoformasiya metodu ilə vərəqə
şüşə istehsalı müəssisəsinin açılışı
mərasimlərindən sonra Azərbaycan
Televiziyasına verdiyi müsahibədə
sözügedən sənaye parkı haqqında deyib: “Sovet vaxtında burada
tikilmiş çoxsaylı müəssisələr istismar
müddətini başa vurmuşdu, sıradan
çıxmışdı və ekoloji vəziyyətə çox mənfi
təsir göstərirdi. O müəssisələr söküldü
və mənim göstərişimlə 10 il bundan
əvvəl onların ərazisində 500 hektar
sahəni əhatə edən Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı yaradılmışdır. Son
illər ərzində bu sənaye parkı o qədər

böyüdü və genişləndi ki, artıq göstəriş
verildi, əlavə torpaq sahələri tapılsın
və bu istiqamətdə işlər aparılır”.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına belə
bir əhəmiyyət verilməsi ölkəmizdə
sənayeləşmənin, eləcə də qeyri-neft
sənayesinin şaxələndirilməsinin dövlət
siyasətində prioritet istiqamətlərdən
biri olduğunu göstərir. Bu, həmçinin
respublikamızda qeyri-neft sektorunun uğurla inkişaf etməsindən xəbər
verir. Keçən il qeyri-neft sənaye
sahəsində 12,5 faiz artım əldə olunması da məhz bunun bariz ifadəsidir.
Bütün bunlar deməyə əsas verir
ki, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlu
nəticələr, inkişaf göstəricilərinin davamlı
olaraq yüksəlməsi həyata keçirilən
siyasətin, aparılan islahatların real
həyatda təsdiqini əks etdirir, sosial-iqtisadi nailiyyətlərin davamlılığı və dayanıqlı inkişaf üçün etibarlı zəmin yaradır.
Təsadüfi deyildir ki, dünyada gedən siyasi-iqtisadi böhran fonunda Prezident
İlham Əliyevin çevik, praqmatik siyasəti
sayəsində Azərbaycan xarici iqtisadi
təsirləri neytrallaşdırıb, nəzərdə tutulan
bütün sosial-iqtisadi proqramlar tam
icra edilib, iqtisadiyyatımız artıb. Bütün
bunlara nail olunmasında isə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, neftdən asılılığın
minimuma endirilməsi, sahibkarlıq
fəaliyyətinin genişləndirilməsi tədbirləri
xüsusi önəm kəsb edir.
Bu baxımdan, dövlətimizin başçısının sənayeləşmə siyasətinə uyğun
olaraq, mövcud təbii və iqtisadi resursların istehsala cəlb edilməsi, yeni
sənaye sahələrinin yaradılması, ən
müasir texnologiyalar təmin edilməsi
istiqamətində sistemli tədbirlər həyata
keçirilir.
İqtisadi tərəqqidə “Bizim uğurlu
inkişafımız qeyri-neft sənayesinin
hesabına təmin edilməlidir” prinsipini
strateji kurs kimi müəyyənləşdirən
Prezident İlham Əliyevin müvafiq
sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair
2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” sənayenin modernləşdirilməsi
və strukturunun təkmilləşdirilməsi,
qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının artırılması, enerjidən səmərəli
istifadə edən, yüksək əlavə dəyər
yaradan rəqabətqabiliyyətli sənaye
istehsalının genişləndirilməsi, yeni
istehsal sahələri üçün ixtisaslı kadrların hazırlanması və s. vəzifələr uğurla
gerçəkləşdirilir.

Vaqif BİNYATOĞLU, “Xalq qəzeti”
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Hesab edirəm ki, bu
bəyanatın imzalanmasının
səbəblərindən biri də dünən qeyd
etdiyimiz parlaq qələbəmizdir, tarixi qələbəmizdir, Şuşanın işğaldan
azad edilməsidir. Şuşa Qarabağın
tacıdır! Şuşanın azad edilməsi
həm böyük siyasi, həm böyük
strateji, eyni zamanda, çox böyük
mənəvi məna daşıyır. Biz Şuşaya
qayıtdıq, biz Şuşanı qaytardıq, biz
Şuşada yaşayacağıq və işğaldan
azad edilmiş digər bütün torpaqlarda həyat qaynayacaq. İnsanlar
o torpaqlara qayıdacaq, orada
yaşayacaq, insanlarımızın 30 illik
həsrətinə son qoyulur”.
Vətən müharibəsndə Ali
Baş Komandan, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə silahlı qüvvələrimiz misilsiz
şücaət göstərdi, cəsur əsgər və
zabitlərimiz hər qarış torpağımızın yağılardan azad edilməsi
uğurunda böyük qəhrəmanlıq
nümayiş etdirdi. Təbii ki, savaş
dövründə dövlətimizin başçısı
siyasi müstəvidə də fədakarlıqla
Ermənistanın havadarlarının
təzyiqlərinə sinə gərdi, aparıcı
telekanallara və informasiya
agentliklərinə ardıcıl müsahibələr
verdi, öz yüksək intellekti, məntiqli
diplomatiyası ilə onları susdurdu.
Bununla bərabər, Azərbaycan
Respublikası Prezident Adminis
trasiyasının və Müdafiə Nazirliyinin gündəlik cəbhə məlumatları
da informasiya müharibəsində
boşluğun yaranmasının qarşısını
aldı. Belə bir vəziyyət isə təbii ki,
düşmənin saxta xəbərlərinin (fake
news), necə deyərlər, ayaq açıb
yeriməsinə imkan vermədi.
Vətən müharibəsi dövründə
xaricdə yaşayan ziyalılarımız,
diaspor rəhbərləri və fəallarımız
tərəfindən erməni kimi qəddar,
yaltaq və hiyləgər düşmənə qarşı
informasiya mübarizəsinə böyük
dəstək verildi, sosial şəbəkələrdə
səmərəli iş aparıldı. Qarabağ
və işğaldan azad olunan ətraf
ərazilərdə baş verən hadisələr
dünya ictimaiyyətinə tam
təfərrüatı, obyektivliyi ilə çatdırıldı,
ermənilərın xarici ölkələrin dövlət
qurumlarında yaydıqları yalanları
təkzib etmək məqsədilə davamlı
tədbirlər keçirildi.
Təcavüzkar Ermənistanın
30 il ərzində işğal altında saxladığı əzəli-əbədi torpaqlarımızın
azad olunmasının təntənəsinə
çevrilən möhtəşəm Zəfər para-

24 yanvar 2021-ci il, bazar

dının keçirilməsi də unudulmaz
hadisəyə çevrildi. Bu qələbə
bayramı ölkə Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin qətiyyətli
sərkərdə fəaliyyətinin, müdrik
siyasətinin və Azərbaycan Ordusunun güc-qüdrətinin, döyüş ruhunun məntiqi nəticəsi idi. Bu parad,
eyni zamanda, bütün dünyaya
xalqımızın torpaq, yurd sevgisini,

bizim səbrimizlə oynamasınlar, 44
günlük müharibə onların yadından
çıxmasın. İti qovan kimi qovmuşuq sizi, rədd etmişik, cəhənnəmə
göndərmişik. Əgər kimsə revanş
haqqında düşünürsə, o, bizim
dəmir yumruğumuzu bir daha
görəcək. Azərbaycanın dəmir
yumruğu düşmənin belini qırıb,
lazım olarsa, bir daha qırar”.
Yeri gəlmişkən, burada bir

Respublikamızda pandemiyayanın fəsadlarının aradan qaldırılması, habelə zərərçəkmiş kateqoriyalardan olan vətəndaşlara
maliyyə dəstəyi göstərilməsi
üçün dövlət büdcəsindən
təqribən 2,5 milyard manat
vəsait ayrıldı. Dövlət başçısının
tapşırığı ilə dəstək tədbirlərinin
genişləndirilməsi nəticəsində bu
vəsaitin məbləği 3,5 milyard ma-

məqsədyönlü şəkildə aparmalıyıq ki, Azərbaycanın imkanlarını
genişləndirək və ölkəmizin inkişaf
dinamikasını artıraq”.
Dövlətimizin başçısının
rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilən
regionlarda tikinti-quruculuq
işlərinin sürətlə aparılması, bu
ərazilərin dayanıqlı iqtisadiyyata
və yüksək rifaha malik bölgəyə
çevrilməsi üçün hazırda ciddi

“Biz daha güclü
Azərbaycan quracağıq”
haqq-ədalət uğrunda mübarizə
əzmini, yumruq kimi bir olmağını, milli birliyini nümayiş etdirdi,
həmçinin şəhidlərimizin, Xocalı
qurbanlarının, Gəncə, Bərdə
soyqırımları zamanı həlak olan
günahsız insanların qanlarının
yerdə qalmadığını göstərdi.
Zəfər bayramında meydanda qürurla addımlayan əsgər və
zabitlərimiz, nümayiş etdirilən
texnika Azərbaycan Ordusunun döyüş ruhundan, qələbə
sevincindən, silahlı qüvvələrimizin
hansı imkanlara malik olmasından
xəbər verdi.
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev bu dövrdə ordumuzun güclənməsinə daim önəm
verib, ən müasir döyüş texnikasının alınmasını gerçəkləşdirib.
Əsgər və zabitlərimizin sosial
şəraitinin yaxşılaşdırılmasını hər
zaman diqqət mərkəzində saxlayıb. Məhz bütün bunların nəticəsi
idi ki, 44 günlük döyüşdə silahlı
qüvvələrimiz möhtəşəm uğurlara
imza atıb, döyüş meydanında öz
üstünlüyünü dəfələrlə sübut edib.
Azərbaycanın Vətən
müharibəsində əldə etdiyi
möhtəşəm qələbə bütün Cənubi
Qafqaz regionunda yeni reallıqlar
yaratdı. Lakin işğalçı Ermənistan
və onun havadarları hələ də bu
reallıqla barışmaq istəmirlər.
Prezident İlham Əliyev müqəddəs
üçrəngli bayrağımızı qaldırdığı
Şuşa şəhərində etdiyi çıxışında
bu barədə deyib: “Unutmasınlar,

məsələni də qeyd etmək istərdim.
Azərbaycanda haqq savaşı
dünyanı çənginə alan koronavirus pandemiyası ilə mübarizə
şəraitində aparıldı. Ötən il fevral
ayından başlayaraq ölkəmizdə
COVID-19-un törətdiyi fəsadların
qarşısını almaq üçün vaxtında
çevik tədbirlər reallaşdırıldı.
Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı əsasında əhalinin həyatının
və sağlamlığının qorunması,
sosial müdafiəsinin təmin olunması və iqtisadi fəallığının inkişaf
etdirilməsi diqqət mərkəzində
saxlanıldı. Bununla bərabər,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
COVID-19 əleyhinə mübarizə
fonduna 10 milyon ABŞ dolları,
həmçinin 5 milyon ABŞ dolları
Qoşulmama Hərəkatının daha
çox ehtiyacı olan dövlətləri üçün
ayrıldı. Eyni zamanda, 30-dan
çox ölkəyə humanitar yardım
göstərildi.

natı üstələdi. Təkcə məşğulluğa
və sosial rifaha dəstək məqsədilə
600 milyon manat vəsait ayrıldı.
Bu gün artıq ölkəmiz özünün
inkişaf tarixində tamamilə yeni
bir mərhələ yaşayır. Bu, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin
yenidən həyata qaytarılması,
Azərbaycanın siyasi-iqtisadi suverenliyinin daha da gücləndirilməsi
mərhələsidir.
Azərbaycan Prezidenti
işğaldan azad edilən ərazilərə
böyük qayıdışın başlanılması istiqamətində həyata
keçiriləcək layihələrin icrasını
diqqət mərkəzində saxlayır. Bu
barədə dövlətimizin başçısı cari
ilin yekunlarına həsr olunan
müşavirədə ətraflı bəhs edib: “İndi
torpaqlar azad edilib, indi böyük
qayıdış başlanmalıdır, böyük
inkişaf prosesləri başlanmalıdır.
Ona görə, əlbəttə, biz bütün
bu işləri daha da fəal, daha da

tədbirlər həyata keçirilir. Bununla bağlı onu qeyd edə bilərik ki,
Prezident İlham Əliyev, Birinci
vitse-prezident Mehriban Əliyeva
tərəfindən yanvarın 14-də
Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun 27-ci kilometrində
Füzuli-Şuşa yolunun və Füzuli
rayonunda beynəlxalq hava limanının təməli qoyulub.
Şuşa Azərbaycan Prezidenti
tərəfindən mədəniyyət paytaxtımız elan edilib. Şəhərin bərpası
və tarixi simasının özünə qaytarılması istiqamətində işlərə start
verilib.
Yeri gəlmişkən, hazırda
Horadizdən Zəngilana, oradan
Qubadlıya və sonra Laçına
qədər yolun çəkilişi işlərinə də
hazırlıq görülür. Qeyd edim ki,
Toğanalıdan Kəlbəcərə çəkiləcək
yol da Laçın rayonuna qədər
davam etdiriləcək. Beləliklə, hər
iki tərəfdən Şuşa şəhərinə rahat

Müharibə başa çatdı, müzəffər ordumuz
müharibədə qələbə çaldı, düşməni məğlub etdi. Azad
olunmuş torpaqların bərpası üçün əlimizdən gələni
edəcəyik. Hər gün mənim işimin əsas hissəsi buna həsr
olunur. Ancaq digər ərazilərin inkişafı da heç vaxt
yaddan çıxmayacaq, Azərbaycan xalqı əmin ola bilər.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
şəkildə getmək mümkün olacaq.
Dövlətimizin başçısı cari
ilin yekunlarına həsr olunan
müşavirədə, həmçinin dəmir
yollarının tikintisi ilə bağlı da
göstərişlər verib. Buna görə də
Horadiz-Füzuli və bundan sonra
Füzuli-Şuşa dəmir yolunun tikintisi
nəzərdə tutulub.
Xatırladaq ki, artıq Suqovuşana yol çəkilib, Füzuli-Şuşa yolu
müasir standartlara uyğun inşa
edilir, şəhərlərin yeni baş planları
hazırlanır. Digər kommunal infra
strukturun bərpası istiqamətində
zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Azərbaycan Prezidentinin
tapşırığı ilə sosial-iqtisadi, humanitar, hüquqi və digər məsələlər
üzrə yaradılan işçi qrupları,
hazırlanan Strateji Fəaliyyət Planı
əsasında nəzərdə tutulan işlər
bütün istiqamətlər üzrə planlı və
kompleks yanaşma əsasında reallaşdırılır.
Dövlətimizin başçısının
tapşırığı ilə bu işlərin sürətli
icrası məqsədilə Əlaqələndirmə
Qərargahı yaradılıb və bütün
aidiyyəti dövlət strukturları Qarabağın bərpası tədbirlərinə cəlb
olunub.
Yeri gəlmişkən, Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
Qarabağın dirçəldilməsi prosesinə
töhfə vermək məqsədilə Qarabağ
Dirçəliş Fondunun yaradılması
da xalqımız və dövlətimiz üçün
mühüm tarixi hadisədir.
Böyük inam və qələbə əzmi
ilə qədəm qoyduğumuz 2021-ci
ilə də mühüm uğurlarla başlamışıq. Bu baxımdan, Azərbaycan və
Türkmənistan arasında yanvarın
21-də Xəzər dənizində “Dostluq”
yatağının karbohidrogen ehtiyatlarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi
və mənimsənilməsi haqqında
Anlaşma Memorandumu”nun
imzalanması olduqca mühüm
bir hadisədir. Adı çəkilən sənəd
istər iki dost və qardaş ölkənin
enerji sahəsində əməkdaşlığının

Hərbçilərimizə psixoloji dəstək
göstərilməsi vacib məsələdir

V

ətən müharibəsinin qələbə ilə başa çatmasından iki
ay keçməsinə baxmayaraq, onun ağrılarını, zədələrini
hələ uzun müddət daşıyacaq hərbçilər, eyni zamanda, ailələr var. Səhiyyə Nazirliyi Psixi Sağlamlıq Mərkəzinin
rəhbəri Fuad İsmayılov Vətən müharibəsi qazilərinə
göstərilən psixoloji yardım barədə verdiyi müsahibədə
öncə müharibədə iştirak etmiş hərbçilərdə əsasən hansı
psixoloji hallara rast gəlindiyi və bunların təzahür formaları haqda məlumat verib. Bildirib ki, müharibə dövründə
hərbiçilərimizdə ən çox rast gəlinən psixoloji hal kəskin
stress reaksiyası olmuşdur. Bu barədə nazirliyin mətbuat
xidməti xəbər verib.
Mərkəzin rəhbəri ona verilən
sulları cavablandıraraq deyib ki,
stress reaksiyalarının yaranmasında
və ağırlığında şəxsin fərdi təsirlənmə
və özünü idarə etmək qabiliyyəti
böyük əhəmiyyətə malikdir.
Əlamətlər tipik, qarışıq və dəyişkən
mənzərəyə malikdir. Bu proses eləcə
də, düşüncə və diqqət sferasının
daralması ilə, qıcıqlandırıcıları tam
dərk etməyin qeyri-mümkünlüyü ilə
ilkin “heyrət” halından ibarətdir. Bu
hal ətraf situasiyadan “uzaqlaşma”
(dissosiativ stupor halına qədər) və
ya yüksək aktivliklə (uçuş və ya fuqa
reaksiyası) müşayiət oluna bilər. Bu
zaman adətən həyəcanın əlamətləri
də (taxikardiya, həddən artıq tərləmə,
qızarma) mövcud olur. Şəxsdə stress
hadisəyə qarşı hissəvi və ya tam
amneziya da baş verə bilər.
Hərbçilərin və əsgərlərin çoxunda
kəskin stress reaksiyası əlamətləri
kimi yuxusuzluq, “fleşbeklər”
(müharibə görüntülərini dəfələrlə
parlaq təəssüratlarla yaşama), səsə
qarşı kəskin oyanıqlıq, emosional
dəyişik reaksiyalar (müalicə aldıqları
müddətdə döyüş və şəhid xəbərlərinə
qarşı həssaslıq), mutizm (qısa
müddətli nitqin itməsi) və müxtəlif psixosomatik şikayətlər müşahidə edilib.
Travmadan sonra yaranan stress
pozuntusu hər bir şəxsdə dərin stress
törədə biləcək, xüsusi ilə təhlükəli və
ya faciə xarakterli stress hadisəsinə
təxirəsalınmış və ya yubanmış cavab
kimi meydana çıxır. Belə ki, psixi sağ-

lamlıq xidmətləri üçün müraciət edən
hərbçilərdə və əsgərlərdə kəskin
stress pozuntusu əlamətləri davamlı
və uzunmüddətli olduqda, posttravmatik stress pozuntusu diaqnozuna
dəyişdirilir. F. İsmayılov deyib:
“Psixoloji yardım üçün müraciət
edən kəskin stress reaksiyası yaşayan bütün hərbiçilərə və əsgərlərə
ilkin psixoloji yardım göstərilib və
bu davam edir. İlkin psixoloji yardım
kəskin stress əlamətlərinin azalması və tələbatların ödənilməsinə
yönəlmiş mərhəmətli və dəstəkedici
yardım növüdür. İlkin psixoloji
yardım zamanı şəxslərə praktiki və
emosional dəstək göstərilir, onların
tələbatları və problemləri öyrənilir,
əsas tələbatların ödənilməsinə
yardım olunur və böhran vəziyyətinin
qarşısı alınaraq, insanlara stabil
vəziyyətdə qalmağa kömək edilir. Bu
isə hərbçiləri və əsgərləri gələcəkdə
baş verə biləcək zərərlərdən qoruyur.
Postravmatik stress pozuntusu (PTSP) diaqnozu təyin edilmiş
hərbçilərə və əsgərlərə həm klinik
psixoloqlar tərəfindən psixoloji
yardımın müxtəlif növləri (psixoloji
profilaktika, psixoloji konsultasiya,
psixoloji dəstək, psixoterapiya), həm
də psixiatrlar tərəfindən dərman
müalicəsi təyin olunur. Psixoloji
yardımın növü və dərman müalicəsi
psixi problemin ağırlıq dərəcəsinə
əsasən təklif edilir. Bundan əlavə
postravmatik stress pozuntusu
diaqnozu təyin edilmiş hərbçilərə və

əsgərlərə əsasən psixoloji yardımın
psixoterapiya növü olan koqnitiv –
davranış terapiyası (KDT) aparılır.
KDT travmatik hadisənin hərbiçidə və
əsgərdə yaratdığı emosional, koqnitiv
və davranış nəticələrinə yönəlmiş
qısamüddətli və strukturlaşdırılmış
psixoloji müdaxilədir. Bu zaman
PTSP – dən əziyyət çəkən hərbçi və
əsgərlər travmatik hadisə ilə bağlı
xatirələri ilə, həmçinin travma ilə bağlı çəkinmə situasiyaları ilə idarə olunan və təhlükəsiz mühitdə üzləşdirilir
(təsəvvür ekspozisiyası). PTSP – nin
müalicəsində koqnitiv davranış terapiyası hərbçilərə travmatik hadisə ilə
bağlı əmələ gələ bilən təhrif olunmuş
mənfi fikirləri, eləcə də özləri və ətraf
mühit haqda uyğun olmayan, faydasız inancları müəyyənləşdirmək,
aradan qaldırmaq və dəyişməkdə
kömək edir”.
Mərkəzin rəhbəri hərbçilərimizdə
qalan səksəkə, qorxu hissini aradan
qaldırmağın yollarından da danışıb.
Bildirib ki, səksəkə və qorxu bir çox
psixi pozuntunun əlaməti kimi özünü
göstərə bilər. Buna görə də əvvəlcə
hərbçi və əsgərlərdə diaqnozun
dəqiqləşdirilməsi aparılır. Daha sonra
ona uyğun psixi sağlamlıq xidmətləri
təklif olunur. Hərbçilərə, əsgərlərə,
onların ailələrinə və müharibədən
xəsarət almış vətəndaşlara psixoloji problemlərin xüsusiyyətlərindən
asılı olaraq psixoloji yardım müxtəlif
müddətlərdə göstərilir. Müddətindən
asılı olaraq şəxslərə təcili, qısa
müddətli və uzun müddətli psixoloji yardım növləri göstərilir. Həkim
deyib: “Təcili psixoloji yardım –
böhran vəziyyəti, neqativ psixoloji
gərginliyin aradan qaldırılmasına
istiqamətlənmiş ilkin psixoloji yardımın təxirəsalınmadan göstərilməsidir.
Qısa müddətli psixoloji yardım (12
məşğələyə qədər) psixoloji yardım
alan şəxsin fərdi xüsusiyyətləri
nəzərə alınmaqla 3 ay müddətində
ardıcıl şəkildə həyata keçirilir.
Uzunmüddətli psixoloji yardım 12
məşğələdən çox müddət tələb edən
psixoloji yardımın, o cümlədən, psixoterapiya və ya psixoloji reabilitasi-

möhkəmləndirilməsi, istərsə də
bütövlükdə regionumuzda yeni
tərəfdaşlıq və tranzit kommunikasiyalarının inkişafı perespektivləri
baxımından əhəmiyyətlidir. Bu,
eyni zamanda, Xəzər ekvatoriyasında yeni tərəfdaşlıq və
əməkdaşlıq platforması yaradılması ilə də əlamətdardır.
Sözügedən sənədin imzalanması Azərbaycanla Türkmənistan
arasında energetika və nəqliyyatkommunikasiya sahələrində
əməkdaşlığın yeni mərhələyə qaldırılmasında çox vacib rol oynayacaq, eyni zamanda, bölgə üçün
yeni geoiqtisadi perspektivlər
açacaq. Memorandum həm də
Xəzər dənizi tarixində ilk dəfə
olaraq iki ölkənin yatağı birgə
istismar etməsi və xarici bazarlara
nəql etməsi ilə yadda qalacaq. Bu
layihə Azərbaycanın geoiqtisadi
mövqeyini möhkəmləndirməklə
yanaşı, onun tranzit və nəqliyyat
əhəmiyyətini də xeyli dərəcədə
gücləndirəcək.
Bütün bunlarla yanaşı, bu
sənəd həm də siyasi, mənəvi
və tarixi baxımdan da çox
əhəmiyyətlidir. Bunu Prezident
İlham Əliyevin memorandumun imzalanması mərasimi ilə
əlaqədar keçirilən videokonfransda çıxışından da aydın görmək
olar: “Bu gün imzalanma prosesini
müşahidə edərək düşündüm ki,
əcdadlarımız bugünkü mərasimi
görsəydilər, yəqin ki, şad olardılar. Necə deyərlər, onların
ruhu şaddır. Onlar bizə görə, iki
qardaş xalqın əl-ələ, çiyin-çiyinə
birlikdə inamla irəliləməsinə,
bir-birini dəstəkləməsinə, öz
xalqlarının gələcəyi naminə
əməkdaşlıq etməsinə, bununla
da ölkələrimizin hələ illər boyu,
onilliklər boyu davamlı inkişafını təmin etmələrinə görə qürur
duyardılar”.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Qarabağın iqlimi və relyefi
turizmin inkişafı üçün
əlverişli imkan yaradır

yanın həyata keçirilməsidir (3 aydan
daha uzun müddət)”.
Postmüharibə dövründəki psixoloji durumda qarşılaşdıqları çətin
vəziyyətlərdən söz açan F.İsmayılov
bildirib ki, müharibə bitdikdən
sonra çətin psixoloji vəziyyət şəhid
ailələrinin itkini qəbul etməsidir.
“Şəhid ailələrinin üzvlərində
fəsadlaşmış hüzn reaksiyaları baş
verir. Onlar hüznün şok və inkar, güclü emosiyalar, depressiya və itkinin
qəbul edilməsi mərhələlərini yaşayırlar. Şəhid ailələrinin üzvlərində itkinin
qayıtmayacağının dərk olunması
çıxılmazlıq, emosional boşluq, kəskin
tənhalıq hissləri doğurur. Onlarda
eyni zamanda digər kəskin ifadə
olunmuş affektiv reaksiyalar da
müşahidə edilə bilər. Fəsadlaşmış
hüzn reaksiyası yaşayan şəhid
ailələrinə interpersonal psixoterapiya
(İPT) yardımı göstərilir”.
Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə,
hərbi hissələrin psixoloqları ilə
“Hərbi qulluqçunun fərdi-psixoloji
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi”
mövzusunda keçirilən təlim-metodiki
məşğələlərdə xidmətə yeni çağırılan
və döyüş növbətçiliyinə yeni cəlb olunan hərbi qulluqçuların uyğunlaşma
dövrünə xüsusi diqqətin yetirilməsi
qeyd olunub. Həmçinin hərbçilərə
fərdi – psixoloji işə dair təlimat və
tövsiyələr verilib. Bundan əlavə,
“Hərbi hissələrdə psixoloji işin təşkili
və aparılması”, “Hərbi kollektivlərdə
sosial psixoloji proseslərin
öyrənilməsi” və “Hərbi qulluqçularla
iş zamanı psixoloji amillərin rolu”
mövzularında seminar məşğələlər
keçirilib.
Onu da qeyd etmək yerinə
düşər ki, ölkəmizdə hərbçilərimizə,

qazilərimizə yalnız psixoloji yox,
hərtərəfli dəstək, və reabilitasiya
xidmətləri də göstərilir. Buzovna
Reabilitasiya Mərkəzi də 14 noyabr 2020-ci il tarixindən Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şücaət
və qəhrəmanlıq göstərən, Vətən
müharibəsi qazilərinin istifadəsinə
verilib. Qısa müddətdə 200-dən çox
qaziyə xidmət göstərilib, bunlardan
100 nəfəri müalicələrini bitirdikdən
sonra öz ailəsinə və ya xidməti yerinə
yola salınıb. Hazırda səhiyyə ocağında 70-ə yaxın qazi müalicə alır.
Mərkəzdə qazilər üçün nevroloji
və psixoloji müalicələrlə yanaşı,
fizioterapiya, bolneoterapiya, hidromasaj, müalicəvi masaj, müalicəvi
bədən tərbiyəsi, loqoped xidməti
(əgər nitq qusurları varsa) təşkil olunub. Qeyd edək ki, mərkəz qazilərin
reabilitasiyasında istifadə olunan
ortopedik vasitələr və geniş spektorlu
“Giger” adlı cihazla təmin edilib.
Burada əsasən kəllə-beyin,
onurğa-beyin travmaları, dayaq
hərəkət və periferik sinir sisteminin
zədələnmələrindən sonrakı vəziyyət
diaqnozları (paraplegiya , monoplegiya, tetraplegiya və müxtəlif növ
kontrakturalar) ilə göndərilir. Bu
diaqnozlar içərisində əsasən periferik
sinir sisteminin travmaları üstünlük
təşkil edir. Belə ki, qazilərdə nevrotik
pozulmalar və psixoloji travmalar
daha çox müşahidə olunur. Müalicə
kursu ərzində qazilərin psixoloji
durumunda maksimum yaxşılaşma
əldə olunur.

Hazırladı:
Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Qarabağ regionunun əlverişli iqlimi
və relyefi burada müxtəlif növ turizm
məhsullarının inkişafına imkan yaradır.
Azərbaycan Turizm Bürosunun Baş
icraçı direktoru Florian Zenqstşmit yeni
“WhereisKarabakh.com” (“Qarabağ harada
yerləşir?”) platformasının istifadəyə
verilməsi ilə bağlı danışarkən bildirib ki, bu
möhtəşəm regionun zəngin tarixi, mədəni
abidələri və təbiəti haqqında məlumatları
bütün dünyaya çatdırmaq mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. “WhereisKarabakh.com” vebsaytının yaradılması da məhz bu missiyanı
daşıyır.

Qeyd edək ki, platformanın yaradılmasında məqsəd
dünyaya Qarabağın coğrafi olaraq harada yerləşdiyini
göstərmək, həmçinin Qarabağ regionunun tarixini,
mədəniyyətini, eləcə də gəzməli-görməli yerlərini düzgün
formada çatdırmaqdan ibarətdir.
İstifadəçilər sadə interfeysi olan veb-sayta daxil olduqdan sonra dünya xəritəsindən istənilən ölkəni seçərək
buradan Qarabağa olan məsafəni görə, eləcə də “Qarabağ”
toponiminin mənşəyi, regionun tarixi, abidələri, görkəmli
şəxsləri, muğam və xalçaçılıq sənəti, Qarabağ atları və
təbiəti haqqında məlumatlar əldə edə bilərlər.
Məlumatlandırma pəncərəsində veb-sayt ziyarətçilərinin
daha ətraflı məlumatlar almaları üçün isə “Azerbaijan.travel”
platformasının Qarabağla bağlı tərtib olunmuş səhifəsinə
keçid etmək təklif olunur.

“Xalq qəzeti”

24 yanvar 2021-ci il, bazar
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övbəti ildönümünü dərin hüzn, eyni zamanda,
yenicə başa çatmış Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi qələbənin öyüncü ilə qeyd etdiyimiz
20 Yanvar faciəsindən bizi 31 il ayırır. Bu faciə artıq arxada qalmış 33 illik Qarabağ münaqişəsinin ikinci ilində
Ermənistanın millətçi-separatçı dairələrinin daxildəki və
xaricdəki havadarlarının fəal himayəsi ilə Azərbaycana
qarşı başladıqları təcavüzkarlıq siyasətinin dərinləşməsi
gedişində mərkəzi hakimiyyətin xalqımızı cəzalandırması
aksiyası kimi baş versə də, nəticədə, ərazi bütövlüyümüz
uğrunda mübarizəni azadlıq hərəkatı müstəvisinə çıxardı.

20 Yanvara gedən 2 illik yolun
özü də bir çətin, mürəkkəb sınaqlarla müşayiət olunmuşdu. Faciədən
əvvəlki aylarda və günlərdə respublikada vəziyyət getdikcə pisləşir, eyni
zamanda, xalq açıq-aşkar görürdü ki,
Azərbaycanla əlaqəsi çoxdan kəsilmiş,
Kremldən Azərbaycana xüsusi diqtə
ilə göndərilmiş Ə.Vəzirov hər dəfə
erməni millətçilərinə, mərkəzə güzəştə
gedir. Ona görə Azərbaycan xalqı belə
rəhbərdən xilas olmaq, öz sözünü
demək üçün ayağa qalxdı. Sovet
sistemində isə kommunist ideologiyasına uyğun gəlməyən fikirlər, baxışlar dəstəklənmir, əksinə, çox ciddi
təzyiqlərə məruz qalırdı. O sistemin
qurbanları içərisində Azərbaycan xalqının qeyrətli, ziyalı övladları çox olub.
Ötən əsrin 50-ci illərinin ortalarında
sovet cəmiyyətində hakim partiya söz,
fikir azadlığına münasibətini nisbətən
yumşaltsa da, bütövlükdə, sistemin dayaqlarını sarsıtmağa yönəldilmiş hər bir
tədbirə qarşı amansız mövqe tuturdu.
Buna baxmayaraq, SSRİ iqtisadiyyatında mərhələlərlə baş verən uğursuzluqlar, hökumətin tez-tez təkrar olunan və
sarsıntılarla müşayiət edilən tədbirləri
bu sistem barədə ümidsiz fikirlərin
geniş yayılmasına gətirib çıxarır,
insanları azadlıq uğrunda mübarizəyə
qalxmağa sövq edirdi. 80-ci illərin
axırlarında və 90-cı illərin əvvəllərində
isə Azərbaycanda gündən-günə ağırlaşan siyasi, iqtisadi və sosial durum bu
proseslərin inkişafı üçün əlverişli şərait
yaradırdı, cəmiyyətdə ziyalı sözünə
ehtiyac artırdı.
1988-ci ilin əvvəllərində başlayan
və mərkəzi hakimiyyət tərəfindən qarşısı alınmayan Qarabağ münaqişəsi xalqı
çox çətin bir imtahanla üzləşdirmişdi.
Mərkəzi hakimiyyətin Azərbaycana
ögey münasibəti nəticəsində yaranmış
kütləvi inamsızlıq şəraitində təsadüfi
adamların ürəyindən xalqa liderlik
etmək istəyi keçirdi. Əlbəttə, bu, çox
qorxulu bir meyil idi. Xalqa liderlik
etmək qabiliyyətinə malik olmayanlar
isə ziyalıları yaxına buraxmırdılar.
Əlbəttə, ziyalıların da təşəbbüskarlığı
yüksək deyildi.
Xatırladaq ki, XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda böyük ziyalı ordusu
yox idi, lakin ayrı-ayrı ziyalılar xalq
üçün çox əhəmiyyətli, daha dəqiq
desək, tarixi iş görürdülər. Elə bir
Üzeyir bəy Azərbaycan xalqının
milli mədəniyyətinin inkişafında nə
qədər böyük rol oynamışdır. Əli bəy

si mədəniyyətin yüksək olduğu şəraitdə
daha az itki ilə əldə edilə bilər. Sovet
rəhbərliyi çalışırdı ki, müxalifətdən olan
radikal qüvvələr hər hansı bir təxribata
əl atsınlar ki, onlara qarşı cəza tədbirləri
görməyə bəhanə olsun, Qarabağ problemi kölgədə qalsın. Belə bir şəraitdə
Ermənistanın silahlı birləşmələri
Azərbaycan kəndlərinə basqın edir, dinc
əhalini öldürürdü, mərkəz isə səsini
çıxarmır, biganəlik göstərirdi. Moskvada sovet rəhbərliyi gözləyirdi ki,
Azərbaycan xalqı qəzəblənsin, hansısa
bir hərəkətə əl atsın və bundan istifadə

böyük nüfuzu olan ziyalıların siyasi
meydandan uzaqlaşdırılması üçün bütün
vasitələrdən istifadə edirdi.
1989-cu ilin son aylarında, 1 990-cı
illərin əvvəllərində respublikamızın hər
yerində olduğu kimi, Bakının və onun
ətraf kəndlərinin əhalisi də mərkəzin və
erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı
xəyanətkar siyasətinə etiraz əlaməti olaraq küçələrə çıxmışdı. Adamlar soyuğa,
şaxtaya, yuxusuzluğa baxmayaraq,
küçələrdə qurduqları maneələrdə (barrikadalarda) növbə çəkərək, sovet qoşunlarının Bakı şəhərinə daxil olmasına

edib, onu ordunun, tankların, zirehli
maşınların qabağına çıxarmaqda xüsusi
məqsəd güdürdülər. Hətta müxtəlif
yerlərdə əhaliyə silah paylanacağı da
vəd edilmişdi. Hadisələrin gedişindən
hiss edilirdi ki, dinc əhaliyə qarşı SSRİ
dövlətinin rəhbərliyi səviyyəsində qabaqcadan təxribatlar hazırlanmışdır.
Vəziyyətin getdikcə belə
gərginləşdiyi günlərdə S
 ov. İKP MK-nın
yüksək vəzifəli nümayəndələrinin əhali
ilə görüşlərində, habelə kütləvi informasiya vasitələri ilə verilən məlumatlarda
bildirilirdi ki, Bakıya qoşunlar daxil

bədnam sovet rəhbəri Mixail Qorbaçov Bakıda qanlı qırğın törətməkdən
çəkinmədi.
Lakin 1990-cı il yanvarın 20də xalqımıza qarşı törədilən faciə
Azərbaycan xalqını, Bakı əhalisini
daha sıx birləşdirdi. O günlər minlərlə
gənc Bakının komendantı Dubinyakın,
digər sovet zabitlərinin təhdidlərinə,
təhqirlərinə, şaxtaya, yorğunluğa
baxmayaraq, iki gün ərzində hava
qaralana kimi Dağüstü parkda məzarlar
qazmış, öz vətəndaşlıq borcunu yerinə
yetirmişdilər.

20 Yanvar – xalqımızın Azadlıq
mübarizəsinin şanlı səhifəsi
Hüseynzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli
Xan Xoyski, Əhməd bəy Ağayev, Cəlil
Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov
o qədər nəhəng insanlardı ki, xalq
onların arxasınca inamla və iftixarla
gedə bilərdi. Çünki onlar millətin taleyi
naminə ən çətin mübarizədən qorxmayan əsl vətəndaş idilər.
Qarabağ hadisələri başlananda
ziyalılar xalq hərəkatına qoşulmuşdular və bir sıra taleyüklü məsələlərin
müzakirəsində öz sözlərini deyirdilər.
Lakin xalqla rəhbərlik arasında dərin
uçurumun olduğu şəraitdə onların
bəziləri öz mövqelərini müəyyən edə
bilmədilər.
Müxalifətin radikal mövqedən çıxış
edən bəzi nümayəndələri ziyalıların
əksəriyyətini, demək olar, qorxutmuşdular, amma başı bəlalar çəkmiş
Azərbaycan xalqı daha ayılmışdı.
Mərkəzin Azərbaycana sərt
münasibəti isə dəyişmirdi, bu da respublikada onsuz da ağır olan ictimaisiyasi şəraiti daha da gərginləşdirirdi.
Vəziyyətin daha da kəskinləşməsinə
yol verməmək üçün xalq arasında nüfuz
sahibi olan ziyalılar, Xalq Cəbhəsinin
və digər təşkilatların nümayəndələri
yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarını
müəyyən etmək üçün intensiv görüşlər
keçirir, danışıqlar aparırdılar.
Amma ziyalılar çox böyük narahatlıq keçirirdilər. Azadlıq, müstəqillik
sözləri o qədər tez-tez işlənirdi ki, onların öz əhəmiyyətini itirməsi təhlükəsi
yaranırdı. Rəhbərlik ilə xalq arasındakı
boşluğu doldurmaq istiqamətində
konkret addımlar atılmırdı. Xalq tələb
edirdi ki, respublika rəhbərliyi Qarabağ
probleminin həllində daha prinsipial
mövqe tutsun, onun qayğıları, arzuları
ilə yaşasın.
Tarixdən məlumdur ki, azadlıq siya-

edərək öz gücünü işə salsın. Respublika
rəhbərliyi və müxalifətdə olan qüvvələr
isə bunu açıq-aşkar görə-görə düşmənə
qarşı vahid cəbhədə birləşə bilmədi.
Bunlar tarixi faktlardır, o dövrün
reallıqlarıdır. O vaxt çoxları başa düşmürdü ki, Moskva Azərbaycan xalqının
müstəqillik uğrunda mübarizəsinə, sözün
əsl mənasında, ziyalıların rəhbərlik
etməsini istəmir. Elə ona görə də respublika rəhbərinin əli ilə xalq içərisində

yol verməmək üçün bütün vasitələrdən
istifadə etməyə hazır idilər. Nə qədər
bəsit olsa da, əhali müdhiş haqsızlığa
və ədalətsizliyə qarşı mübarizə üçün
özünün bacardığı bu yolu seçmişdi.
Qəzəblənmiş xalq əsarətdə
olduğunu bir daha anlayır, azadlığa
çıxmaq, Vətən torpağını müdafiə etmək
üçün hər cür əzaba dözməyə hazır idi.
Əlbəttə, ayrı-ayrı radikal qüvvələr
əhalinin sadəlövhlüyündən istifadə

olmayacaq. Əslində isə vəziyyət başqa
cür idi. Bakıda fövqəladə vəziyyətin
elan olunacağı və qadağa saatının qoyulacağı vaxt xalqdan gizlədilir, şəhərə
qəfil hücum hazırlanırdı.
Qoşunların Bakıya yeridilməsinə
bir neçə gün qalmış hərbi komandanlıq
Bakı şəhərindən hərbi qulluqçuların
ailələrini SSRİ-nin müxtəlif regionlarına köçürməyə başlamışdı. Bu faktı
onunla izah edilirdi ki, guya, həmin
tədbir Bakıda ekstremist qüvvələrin
basqınlarının qarşısını almaq üçün
həyata keçirilir. Bu, ağ yalan idi. Reallıq
sübut edirdi ki, o dövrdə Bakıda, eləcə
də digər rayonlarda rusdilli əhalinin
təhlükəsizliyi üçün heç bir qorxu yox
idi.
1990-cı il yanvar ayının 19-da saat
19:27-də Azərbaycan Televiziyasının enerji bloku partladılmaqla canlı
teleradio yayımı sıradan çıxarıldı. Bir
neçə saat sonra Bakının hər yerindən
güclü atəş səsləri gəlməyə başladı.
Hamı həyəcan içərisindəydi. Sovet
qoşunları hər tərəfdən şəhərə soxulurdu.
Küçələrdə qan su yerinə axırdı. 40 min
nəfərlik ordu əliyalın əhaliyə divan
tuturdu. Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası tapdalanmışdı. Helsinki
Yekun Aktını və Vyana müqaviləsini
imzalamış SSRİ dövləti dinc əhaliyə
qarşı görünməmiş bir cinayət işlədi.
Gözyaşardıcı qaz tətbiq edilir, dinc
əhali atəşə tutulurdu. Əsgərlər hərbi
maşınlardakı projektorlardan istifadə
edərək qaranlıq yerlərdə atəşdən
gizlənənləri, hətta təcili yardım maşınlarını gülləyə tuturdular. Mərkəz əmin
idi ki, Bakıda xalq susdurulsa, bütün
respublikada sakitlik təmin ediləcək,
beləliklə də S
 SRİ-nin Qafqazda qlobal
mənafeləri tam müdafiə ediləcəkdir.
Ancaq bu, yanlış fikir idi. Buna görə də

Həmin dövrdə Buzovna, Mərdəkan,
Bilgəh, Maştağa, Şüvəlan, Şağan, Qala,
Pirşağı, Nardaran, Kürdəxanı, Binə,
Binəqədi və başqa qəsəbə və kəndlərin
əhalisi Bakını qırmızı qərənfillərə
qərq etmişdi. Milyonlarca qərənfil
şəhidlərimizin müqəddəs ruhu qarşısında torpağa baş əymişdi. Dünyada,
yəqin, az xalq tapılar ki, ağır zəhmət
hesabına becərdiyi hər hansı məhsuldan,
əldə edəcəyi böyük miqdarda gəlirdən
könüllü imtina etsin, xalqımızın azadlığı uğrunda şəhid olmuş övladlarının
məzarı üzərinə bu qədər gül səpsin.
O günlərdə mən al qərənfillər
içərisində alışıb-yanan Bakıya baxdıqca
Bakı kəndlərinin öz sadəliyi ilə seçilən,
son tikəsini belə öz xalqı, dostları ilə
bölməyə hazır olan əliqabarlı, alnıaçıq əhalisinə dərin minnətdarlıq hissi
keçirirdim. Bu ənənə bu gün də davam
edir və yəqin ki, əsrlər boyu davam
edəcəkdir. Belə xalqa, belə camaata eşq
olsun.
Yeri gəlmişkən, bildirək ki, Bakı
Azərbaycanda baş verən hadisələrdə,
xüsusən xalqımızın azadlıq hərəkatında,
yadellilərə qarşı aparılan mübarizədə
daim mühüm rol oynamışdır. Məlum olduğu kimi, hələ XIX əsrin əvvəllərində
çar Rusiyası Azərbaycana öz işğalçı
qoşunlarını göndərərkən, ilk növbədə,
Bakını tutmağı planlaşdırmışdı. Bakının
strateji mövqeyi, burada neft yataqlarının mövcudluğu onu Rusiyanın
işğalçılıq siyasətinin mühüm hədəfinə
çevirmişdi, – Gəncə, Şəki və Qarabağ
işğal edildikdən sonra Bakı xanlığı
üzərinə yürüş məhz belə bir məqsədlə
həyata keçirilmişdi.
Lakin rus generalı Bakını işğal edə
bilmədi. O, İçərişəhərin qoşa qala qapılarının açarını təhvil aldığı yerdə Bakı
xanı Hüseynqulu xanın əmisi uşaqları

5

rus generalını öldürüb başını kəsdilər.
Qoca tarix dönə-dönə sübut edir ki,
Azərbaycanı qəsb etmək niyyətinə
düşənlər nə qədər çox olsa da, arzusu
gözündə qalanlar ondan da çox olub.
1990-cı il yanvarın 22-də
Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyası
çağırılmışdı. Hamımız böyük həyəcan
içində idik və sessiyanın açılmasını
səbirsizliklə gözləyirdik. Ali Sovetin
Rəyasət Heyətinin sədri Elmira Qafarova sessiyanı açıq elan etdikdən sonra
deputatlar 1990-cı il yanvarın 19-21-də
Bakıda faciəli surətdə həlak olanların xatirəsini 1 dəqiqəlik sükutla yad
etdilər. Gündəliyə aşağıdakı məsələlər
daxil edildi:
1. Sessiyanın işinin səlahiyyətliliyi
barədə;
2. SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin
daxili qoşunları, Müdafiə Nazirliyinin
və Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin
hərbi hissələri tərəfindən dinc əhaliyə
qarşı 1990-cı il yanvarın 10-dan başlanmış qanunsuz hərəkətlər barədə;
3. Bakıya qoşunların daxil olması ilə əlaqədar faciəli hadisələrin
səbəblərini tədqiq etmək üçün deputat
komissiyasının yaradılması barədə;
4. SSRİ xalqlarına, dünyanın
bütün xalqlarına, parlamentlərinə
müraciət barədə;
5. SSRİ Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin Bakıda fövqəladə vəziyyət
elan edilməsi haqqında fərmanının
qüvvəsinin dayandırılması və şəhərdən
qoşunların dərhal çıxarılması barədə.
Çox təəssüf ki, fövqəladə sessiyanın qəbul etdiyi qərarlar reallaşmadı, Mərkəzi Komitənin nə yanvar,
nə mart, nə də iyun plenumlarında
bunlara əhəmiyyət verilmədi. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev
1993-cü ilin yayında Azərbaycanın
yenicə qazanılmış dövlət müstəqilliyi
itirilmək təhlükəsi ilə üzləşəndə xalqın
tələbi ilə hakimiyyətə qayıdandan az
sonra 20 Yanvar faciəsinə həqi siyasi
və hüquqi qiymət verildi. Ulu öndərin
səyləri ilə 20 Yanvar faciəsinin xalqımızın mübarizə tarixindəki yeri və
rolu düzgün əksini tapdı. Xalqımızın
bu yaxınlarda Qarabağ döyüşlərində
20 Yanvar faciəsinin birbaşa baiskarı
olmuş təcavüzkar Ermənistanı ağır
məğlubiyyətə uğraytması.bir çox
faciələr törətmiş Erməni silahlı quldur
dəstələrinin darmadağın edilməsi ilə
trpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
ilə yanaşı, şəhidlərimizin intiqamı da
alındı.
Nəhayət, bildirək ki, 1990-cı ilin
20 yanvar tarixi Azərbaycan üçün həm
də böyük imtahan idi. Bakı qırğınını
xalqımızın Azadlıq mübarizəsinə start
verdi və 2 il keçməmiş öz müstəqilliyini
qazanmaqla şəhidlərin ən böyük arzusu
da gerçəkləşmiş oldu. Azərbaycan xalqı
bununla bir daha sübut etdi ki, öz azadlığı uğrunda mübarizə aparmağı bacarır
və heç bir məhrumiyyət onu bu yoldan
döndərə bilməz.

Ziyad SƏMƏDZADƏ,
Milli Məclisin deputatı,
akademik

Naxçıvan Muxtar Respublikası:
ölkənin milli iqtisadi hədəflərinə doğru
Azərbaycan Respublikasında uzunmüddətli milli
iqtisadi quruculuq prosesləri uğurla davam edir. Müasir
iqtisadi şəraitin qanunları əsasında təşəkkül tapan iqtisadi
siyasət özünün sosial mahiyyəti ilə daha böyük aktuallıq
daşımaqda, bir tərəfdən dövlətin müəyyən etdiyi hədəfləri
əlçatan edir, digər tərəfdən isə əhalinin firavan yaşayışına
istiqamətlənməkdədir. Ardıcıl mərhələlərdə təsdiq və icra
olunan dövlət proqramları, strategiyalar və konsepsiyalar
milli iqtisadiyyat üzrə perspektivləri artırmış, nəticədə
dayanıqlı inkişaf potensialı formalaşmışdır. Təbii ki, bunlar
ümumilikdə, dövlətin siyasətinin səmərəliliyinin mühüm
göstəricisidir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
ölkənin qeyd etdiyimiz
makroiqtisadi inkişafının təmin
olunması sahəsindəki rolu ilə
mövcud potensialı daha da
artırmışdır. 2020-ci ilin sosialiqtisadi yekunları muxtar
respublikanın keçdiyimiz illər üzrə
əldə etdiyi uğurların əhatəsini
genişləndirmiş, bu isə özünü
davamlı sosial-iqtisadi inkişafda
göstərmişdir.
Xalqımızın ümummilli lideri böyük Heydər Əliyevin həmişəyaşar
ideyaları əsasında 2004-cü ildən
uğurla icra olunan regional inkişaf
üzrə Dövlət proqramları və digər
sahəvi tənzimləmə mexanizmləri
ölkənin bütün regionları kimi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
da iqtisadiyyatı üçün keyfiyyət
mərhələsinin əsaslarına çevrilmişdir. Bunlarla yanaşı, artıq muxtar
respublikada ardıcıl və əlaqəli
şəkildə olmaqla, təsdiq və icra olunan bir çox hüquqi mexanizmləri
qeyd etmək olar ki, onlar da öz
ifadəsini hazırda həm iqtisadi,
həm də sosial sahələrin inkişafında göstərməkdədir. Həyata
keçirilən tədbirlər iqtisadiyyatın
aparıcı sahələrinin, xüsusilə də,
sənaye və kənd təsərrüfatının
mövcud perspektivlərini daha
da artırmış və bunlar, digər

sahələrlə birlikdə əsas makroiqtisadi göstərici olan Ümumi Daxili
Məhsulun (ÜDM) müqavimətli
strukturunu formalaşdırmışdır.
Bunu 2010-2020-ci illərin sosialiqtisadi inkişafından ibarət son 10
ilin keyfiyyət göstəriciləri də sübut
edir.
Göründüyü kimi, 2010-2020ci illərdə muxtar respublikada
ÜDM-nin həcmi 2,5 dəfə artmışdır.
Bununla yanaşı, qeyd edə bilərik
ki, məhz 2010-cu ildə muxtar
respublikada ÜDM-nin həcmi 1
milyard manatı, 2012-ci ildə isə
2 milyard manatı ötüb keçmişdir.
Təbii ki, mövcud potensial muxtar respublikada müdrik ideyalar
əsasında davam etdirilən iqtisadi islahatların səmərəliliyini,
həmçinin, bu sahədəki proseslərin
düzgün təşkili və idarəolunmasını
göstərməkdədir. Bu dinamika, eyni
zamanda, iqtisadiyyatın qlobal
böhran və pandemiyanın təsirləri
qarşısında müqavimətliliyini və
sosial dayanıqlılığını daha da
artırmaqla, yaxın gələcəkdə ÜDMnin həcminin 3 milyard manatı
ötəcəyini deməyə əsas verir.
İqtisadiyyat inkişaf etdikcə,
onun sosialyönümlülük çəkisi də
artır. Burada insanların sağlamlığının qorunması, elmi biliklərinin və
dünyagörüşlərinin inkişafı, alıcılıq

2010-2020-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
ÜDM-nin həcmi (min manat)

qabiliyyətinin yüksəlməsi, makroiqtisadi proseslərin davamlılığında
çevik iştirakı, rifah göstəricilərinin
artması və digər üstünlükləri də
ifadə olunur. Həmin amillər 20102020-ci illər üzrə öz davamlılığını
hər bir nəfərə düşən ÜDM-nin
həcmində də göstərmişdir.
ÜDM-nin hər bir nəfərə düşən
həcmi üzrə 2010-2020-ci illərdə 2,2
dəfəlik artımın təşəkkül tapmışdır.
Qeyd edək ki, müvafiq göstərici
2011-ci ildə 4000, 2013-cü ildə
5000, 2018-ci ildə isə 6000 manatı
keçmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi inkişafı ilə
ölkənin milli iqtisadi perspektivləri
üçün zəruri olan proseslərin
məqsədyönülülüyünü təmin
etməkdədir. Təbii ki, burada iqtisadiyyatın aparıcı sahələri olaraq
sənayenin və kənd təsərrüratının
mezoiqtisadi əhəmiyyətlilik
zəminində inkişafı da diqqəti
çəkməkdədir. Hazırda ölkənin
qeyri-neft sektorunun inkişafından ibarət hədəflərinin əlçatan
olması hər iki sahənin davam
edən islahatlar fonunda inkişafından çox asılıdır. İstər xammal
mənbələrindən səmərəli istifadə
olunması, istər emal proseslərinin
etibarlılığı, istərsə də istehsalın

2010-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında hər nəfərə düşən
ÜDM-nin həcmi (manat)

fasiləsizliyinin təmin olunması müasir milli iqtisadi inkişafın mühüm
göstəriciləri olaraq aktualdır. 20102020-ci illərdə muxtar respublikada sənaye və kənd təsərrüfatının
artım dinamikası da bunu göstərir.
Hesablamalar göstərir ki,
2010-2020-ci illərdə muxtar
respublikada sənaye məhsulunun
həcmi 3,3 dəfə, kənd təsərrüfatı
məhsullarının həcmi isə 2,2 dəfə
artmışdır. Statistik göstəricilərin
təhlilindən də aydın olur ki, hər iki
sahə muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafı sahəsində zəruri
əhəmiyyətliliyini qoruyub saxlamış
və iqtisadi artımın güclü dayaqlarını yarada bilmişdir.
İnkişafın son on ilində Naxçıvan Muxtar Respublikasının
iqtisadiyyatında bütün sahələrin
keyfiyyətcə yeni mərhələdə
təşəkkülünü qeyd etmək olar. Bu,
həm də iqtisadi şaxələndirmənin,
diversifikasiyanın effektiv
təminatının çox mühüm ifadəsi
olaraq da əhəmiyyətlidir. Təbii ki,
əldə olunan uğurlar əsas makroiqtisadi olan ÜDM-nin strukturunda özünü ifadə etmişdir.
Güclü infrastrukturun və etibarlı
təminatın vacib elementləri kimi
yüksək mahiyyətə malik olan
bu göstəricilər həm də muxtar

respublikanın bütün kənd, qəsəbə,
rayon və şəhərlərinin müasir və
modern səviyyədə inkişafının ən
gerçək ifadəsi olaraq aktualdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
həm də ölkəmizin etibarlı dostluq
münasibətlərinin və səmərəli xarici
ticarət əlaqələrinin inkişafında
da mühüm rola malikdir. İstinad
olunan illər üzrə bu sahədə əldə
olunan uğurlar 2019-cu ilin “Ailə
təsərrüfatları ili”, 2020-ci ilin isə
“İxrac İli” elan olunmasına əlverişli
zəmin yaratdı. Biri-birinin əlaqəliliyi
və tamamlaması baxımından yerli
istehsalın inkişafından, daxili bazarın qorunmasından, təlabatların bu

2010-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye və kənd
təsərrüfatının inkişafı haqqında məlumat (min manat)

ticarət əməliyyatlarında yaranan
müsbət saldo son on ildə qorunmuş və 2020-ci ildə də təmin olunmuşdur. Təhlillər göstərir ki, əgər
2010-cu ildə ixrac əməliyyatları
ümumi ticarət əməliyyatlarının
82,1 faizini təşkil edirdisə, 2020-ci

2010-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
ÜDM-nin strukturu üzrə inkişaf haqqında məlumat (dəfə)

amil üzrə qarşılanmasından, nəticə
etibarı ilə isə rəqabət qabiliyyətli
və ixracyönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılmasından və
idxalın məhdudlaşdırılmasından
ibarət uğurlar muxtar respublikanın
etibarlı xarici ticarət dövriyyəsinin
perspektivlərini də artırmışdır.
Bütün bunlar özünü 2010-2020-ci
illərdə muxtar respublikada xarici
ticarət dövriyyəsinin strukturunda
ifadə etmişdir.
Göründüyü kimi, 2010-2020-ci
illərdə muxtar respublikada xarici
ticarət dövriyyəsinin həcmi 2 dəfə
artmışdır. 2009-cu ildən xarici

həcmindən 3,6 dəfə çox olmuşdursa, 2020-ci ildə bu artım 4,2
dəfədən çox olmuşdur.
Beləliklə, Naxçıvan Muxtar
Respublikası həmişəyaşar ideyalar əsasında müasir müstəqillik
illərinin daha dinamik, daha

2010-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında Xarici Ticarət Dövriyyəsinin
strukturu haqqında məlumat (min ABŞ dolları)

ildə bu göstərici 84 faizə artmışdır. Bunlarla yanaşı, 2010-cu ildə
müsbət saldo ixracın həcmindən
78,1 faizini təşkil etmişdirsə,
2020-ci ildə bu, 81 faizinə bərabər
olmuşdur.
Eyni zamanda, 2010-cu ildə idxalın həcmi ixracın həcminin 21,8
fazinə bərabər olmuşdursa, 2020ci ildə həmin göstərici 19,1 faizə
enmişdir. Həmçinin, 2010-cu ildə
ixracın həcmi idxalın həcmindən
4,6 dəfə çox olmuşdursa, 2020-ci
ildə bu nisbət 5,2 dəfə təşkil etmişdir. Digər tərəfdən, 2010-cu ildə
müsbət saldonun həcmi idxalın

etibarlı sosial-iqtisadi potensialını
yaratmışdır. Güclü baza əsasında
son on ildə milli iqtisadiyyat üzrə
perspektivlərin müəyyən olunmasında və regional iqtisadi siyasətin
vacib təsisatlarının yaradılmasında bu potensialın xüsusi önəmi
vardır. Təbii ki, əldə olunan
nəticələr qarşıdakı dövrlər üzrə
daha böyük uğurlara yol açacaqdır.

Cavadxan QASIMOV,
Naxçıvan Dövlət
Universitetinin dosenti,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

6

24 yanvar 2021-ci il, bazar

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı
ardıcıl və uğurlu dövlət quruculuğu siyasətində ana dilinin qorunması və
zənginləşdirilməsi məsələləri həmişə önəmli yer tutmuşdur. Bunu ölkə
Prezidentinin Azərbaycan dili ilə bağlı silsilə sərəncam və fərmanları,
eləcə də müxtəlif tədbirlərdəki çıxışları zamanı səsləndirdiyi qiymətli
fikirlər sübut edir.
Vətən müharibəsində qazandığımız
möhtəşəm zəfərin qürur və sevincini yaşadığımız günlərdə – 5 yanvar
2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Anar
Kərimovu mədəniyyət naziri vəzifəsinə
təyin etməsi münasibətilə videoformatda qəbul edərkən Azərbaycan dilinin
dövlət statusunun ən yüksək səviyyədə
təmin edilməsi ilə bağlı səsləndirdiyi ali
tələbkarlıq bütün cəmiyyəti ana dilimizə
yüksək sayğı ilə yanaşmağa növbəti
çağırış kimi səsləndi. Ölkə Prezidenti
bu tədbirdə öncə Azərbaycanın zəngin
və təkrarolunmaz mədəniyyətinin qürur
mənbəyi olduğunu və mədəni irsimizi
qorumağın vacibliyini diqqətə çatdırdı,
sonra isə çıxışının müəyyən bir hissəsini
ana dilimizin saflğının qorunması və
inkişaf etdirilməsinə həsr etdi.
Cənab İlham Əliyev dilimizə böyük sevgi, diqqət və qayğısının bariz
ifadəsi olaraq bildirdi: “Əsrlər boyu bizi
xalq kimi, millət kimi qoruyub saxlayan
bizim ana dilimizdir, Azərbaycan dilidir.
Azərbaycan dilinin qorunması hamımızın
vəzifəsidir”. Dövlət başçısı ana dilimizin
zənginliyi baxımından dünya dilləri sırasında xüsusi yeri olduğunu da vurğuladı:
“Hesab edirəm ki, zənginliyi nöqteyinəzərindən Azərbaycan dilinin dünya
dilləri sırasında xüsusi yeri vardır”.
Ölkə rəhbəri bu çıxışında dilimizin
saflığının pozulması ilə bağlı narahatlığını da ifadə etdi: “Son vaxtlar Azərbaycan
dilinə daxil edilən bəzi kəlmələr dilimizin
saflığını pozur”. Cənab İlham Əliyev
bu vacib məsələni diqqətə çatdırdıqdan sonra Mədəniyyət Nazirliyinə bir
vəzifə olaraq tapşırdı ki, digər aidiyyəti
qurumlarla birlikdə Azərbaycan dilinin
qorunması istiqamətində çox ciddi işlər
aparsın. Prezident xüsusilə mətbuat
orqanlarında, teleradio məkanında bəzi
hallarda dilimizin saflığının pozulduğunu diqqətə çatdıraraq qeyd etdi ki, bu
cür halların qarşısı alınmalıdır. Dövlət
başçısı İlham Əliyev çıxışının dillə
bağlı hissəsinin sonunda dünyada 50
milyondan çox insan üçün Azərbaycan
dilinin ana dili olduğunu da ayrıca olaraq
vurğuladı.
Ölkə başçısının bu çıxışındakı
bir məqam xüsusilə diqqətimi çəkdi.
Cənab Prezident səlisliyi və dilimizə
dərindən bələdliyi ilə seçilən çıxışında
bir çoxlarının leksikonunda möhkəm yer
tutan tribuna əvəzinə, onun dilimizdəki
daha yatımlı sinonimi olan kürsü sözünü işlətdi: “Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının kürsüsündən və digər
tədbirlərdə demişəm ki, bizim zəngin
dilimiz var, biz haqlı olaraq dilimizlə fəxr
edə bilərik.”
Azərbaycan dilinə olan belə həssas
yanaşma, təbii ki, ulu kökdən, varislikdən
və ənənəyə möhkəm sadiqlikdən irəli
gəlir. Ümummilli lider Heydər Əliyev
dilimizin böyük hamisi və qayğıkeşi idi.
Bu böyük şəxsiyyət ana dilini ürəkdən
sevir, bu dildə danışmağı ilə fəxr edirdi. Ulu öndər çıxışlarında ana dilinin
azərbaycançılıq məfkurəsi ilə bağlılığını, xalqımızın böyük milli-mənəvi
sərvətlərindın biri olduğunu da dəfələrlə
diqqətə çatdırmışdı: “Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf
etdirən onun dilidir.”
Ümummilli liderin ana dilinə olan
böyük sevgisi, diqqət və qayğısı bu böyük şəxsiyyətin bənzərsiz, milli koloritli,
canlı çıxışlarında qabarıq şəkildə özünü
göstərirdi. Ulu öndər dərin məzmunlu,
müdrik çıxışları ilə həm dilimizin
zənginliyini diqqətə çatdırır, həm də
gənclərə dilimizə məxsus bir sıra incə
məqamları yada salırdı.

Keçən il dekabr ayının 12-də
Azərbaycan Dövlət Televiziyasındakı
“Əsas məsələ” verilişinin biri Heydər
Əliyevin jurnalistika, təhsil və dilə olan
qayğısına həsr olunmuşdu və iştirakçılar sırasında mən də var idim. Veriliş
zamanı ekranda ulu öndərin çay içərkən
əlində qənd tutaraq ətrafındakılara
müraciətlə dediyi sözlər canlandırıldı:

kanın birinci şəxsi bu cəsarətli addımı ilə
həm milli ziyalılarımızın böyük rəğbətini
qazandı, həm də onlara mənəvi dəstək
verdi, ruh yüksəkliyi bəxş etdi,bu
məsələnin müsbət həlli üçün geniş
üfüqlər açdı. Yenə həmin dövrdə Heydər
Əliyev Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının
qurultayında iştirak edərək doğma ana
dilində çıxışı ilə tədbir iştirakçılarını
heyran qoydu.
Ulu öndər bütün bunlarla
kifayətlənməyərək həm də respublikanın bir qrup tanınmış şair və yazıçılarını
qəbul edərək onlarla apardığı səmimi
söhbətlərində ana dili məsələsinə də
toxundu və bu yöndə əməli tədbirlər
görülməsinə rəvac verdi. Həmin
tədbirlər sırasında böyük rəhbərin

na nail olmuşdur.
Ulu öndər ana dili ilə bağlı çoxsaylı
fikirlərində milli dilin azərbaycançılıqla
birbaşa bağlılığı məsələsini də önə
çəkmiş, xüsusi olaraq vurğulamışdır:
“Millətin milliliyini saxlayan onun ana dilidir. Şübhəsiz ki, musiqi də, ədəbiyyat da,
ayrı-ayrı tarixi abidələr də millətin milliliyini təsdiq edir. Amma millətin milliliyini
ən birinci təsdiq edən onun dilidir. Əgər
Azərbaycan dil olmasa, Azərbaycan
dilində mahnılar olmaz, musiqi olmaz.
Bunların hamısı bir-birinə bağlıdır.
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi yaşaması, möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi də
bizim ən böyük nailiyyətlərimizdən biridir.
Bu təkcə dil məsələsi deyil, bu həm də
azərbaycançılıq məsələsidir”.

Azərbaycan dili o qədər zəngindir ki, heç bir xarici kəlməyə
ehtiyac yoxdur. Bir daha demək istəyirəm ki, biz əsrlər boyu
dilimizi qorumuşuq. Bu gün də qorumalıyıq. Biz Azərbaycan
dilinin saflığını təmin etməliyik.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yeni şəraitin tələblərinə uyğun şəkildə
yaradıcılıqla inkişaf etdirən dövlət
başçısı İlham Əliyevin bu sahədəki
ilk sərəncamlarından biri Azərbaycan
dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin
həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Ölkə
Prezidentinin 12 yanvar 2004-cü il
tarixli bu sərəncamına əsasən, dövlət

Prezidentin Azərbaycan dilinə
yüksək diqqət və qayğısını ana dilimizin
saflığını qorumaqla cavablandırmalıyıq
Möhsün NAĞISOYLU,
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, akademik
“Buna dişləmə deyirlər. Çayı qəndlə
içərlər.” Başqa bir nümunə: Yenə də ulu
öndər çay süfrəsi zamanı çayçı gənc oğlanın: “Kəkotu çayıdır”– sözünə düzəliş
etdi: “Kəkotu yox, kəklikotu.”
Hər bir xalqın ana dili onun
varlığının ən başlıca göstəricisi,
özünütəsdiqidir. Ana dili xalqın, millətin
özünəməxsusluğunu, tarixi keçmişi və
mədəniyyətini, zəngin söz xəzinəsini,
inanc və ənənələrini, əxlaqi davranışları
və dünyagörüşünü özündə daşıyan,
əsrlərdən-əsrlərə çatdıran əvəzsiz milli
sərvətdir. Unudulmaz rəhbərimiz Heydər
Əliyevin müdrikcəsinə dediyi kimi, “xalqı
xalq edən, milləti millət edən onun ana
dilidir”.
Azərbaycan Respublikasının dövlət
dili olan Azərbaycan dilinin hazırda dünya dilləri sırasında özünəməxsus yeri,
necə deyərlər, imzalar içərisində imzası
vardır. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin sözləri
ilə desək, “ana dilimiz öz imkanlarının
zənginliyi, səs quruluşunun səlisliyi
və qrammatik quruluşunun sabitliyi
ilə səciyyələnir. Müasir Azərbaycan
ədəbi dili siyasi-ictimai, elmi-mədəni
sahələrdə geniş işlənmə dairəsinə malik
yüksək yazı mədəniyyəti olan və daim
söz ehtiyatını zənginləşdirən bir dildir”.
Tarixin müxtəlif dönəmlərində ölkəmizin
ayrı-ayrı imperiyalar tərkibində olmasına
baxmayaraq, Azərbaycan dili öz varlığını və özümlüyünü qoruyub saxlamış,
tarixin amansız və sərt sınaqlarından
üzüağ, şərəflə çıxmış, zaman-zaman
cilalanaraq saflaşmışdır. Cəsarətlə
demək olar ki, Azərbaycan dili hazırkı
qloballaşma dövründə – elmin, texnikanın görünməmiş sürətlə irəli getdiyi
çağımızda bütün elm sahələri üzrə hər
hansı bir anlayışı incəliyinə qədər ifadə
etməyə qadir olan zəngin və seçkin
dünya dillərindən biridir.
Ana dilimizin böyük hamisi Heydər
Əliyev keçən əsrin 60-cı illərinin sonundan (1969) Azərbaycan Respublikasına
rəhbərlik etməyə başladığı ilk vaxtlardan ana dilinə böyük qayğı və diqqət
göstərmişdir. Məlum olduğu kimi, 1970-ci
ildə Bakıda Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyi keçirildi və Heydər
Əliyev həmin yubiley tədbirində mövcud
qayda-qanunları, özündən əvvəlki çoxillik ənənələri sındıraraq rus dilində deyil,
doğma ana dilində çıxış etdi. Respubli-

şəxsi təşəbbüsü və qətiyyəti, sarsılmaz
iradəsi və ciddi səyləri ilə 1978-ci ildə
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyasına Azərbaycan
dilinin dövlət dili kimi fəaliyyəti haqqında
ayrıca maddənin daxil edilməsini xüsusi
olaraq qeyd etmək lazımdır. Totalitar
rejimin hökm sürdüyü, qatı rus millətçiliyi
və şovinizminin baş alıb getdiyi keçmiş
Sovetlər Birliyində bu cür ciddi məsələni
qoymaq və ona nail olmaq heç də asan
deyildi.
Ölkəmiz 1991-ci ildə öz dövlət
müstəqilliyinin bərpasına nail olduqdan
sonra Azərbaycan dili öz inkişafının yeni
mərhələsinə qədəm qoydu, milli dövlətçiliyin başlıca rəmzlərindən biri kimi
sözün həqiqi mənasında dövlət dili statusu qazandı. Məhz bu mərhələdə milli
dövlətçiliyin mühüm atributu olan ana
dilinin daha da inkişafı və zənginləşməsi,
onun müasir elmi tələblər səviyyəsində
geniş və hərtərəfli araşdırılması və
beynəlxalq aləmdə tanınması üçün daha
böyük imkanlar yarandı, bu yöndə geniş
üfülər açıldı və bir sıra mühüm və sanballı işlərə ilkin imza atıldı. Bu məsələdə
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ana dilimizin gözəl bilicisi, bənzərsiz
mahir natiq Heydər Əliyevin misilsiz
fəaliyyəti və tarixi xidmətləri mühüm və
həlledici rol oynadı. Belə ki, ulu öndərin
ölkəyə ikinci dəfə rəhbərliyə gəlişi zamanı müstəqil Azərbaycan Respublikasının
1995-ci il noyabrın 12-də referendum
yolu ilə qəbul olunmuş Konstitusiyasında Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili kimi
təsbit edildi, dövlət dili statusu aldı. Bu
tarixi hadisədən başlayaraq Azərbaycan
Respublikasında dil siyasəti birmənalı
və yetkin şəkildə formalaşdı, ana dilinin
dövlət dili kimi tətbiqi işi möhkəm və
sabit qayda-qanunlar, əsaslı təməllər
üzərində təkmilləşdi.
Müstəqillik illərində Prezident
Heydər Əliyevin apardığı məqsədyönlü
və gələcəyə yönələn dövlət quruculuğu məsələlərində dil siyasəti həmişə
aparıcı ol-muşdur. Ana dilini ürəkdən
sevən, bu dildə danışmağı ilə fəxr edən
ümummilli lider bənzərsiz nitqlərində,
dərin məzmunlu çıxışlarında dilimizin
rəngarəng ifadə vasitələrindən, xalq
dilindən gəlmə deyimlərdən uğurla
istifadə etmiş, özünəməx-sus jest və
mimikaları ilə nitqinin auditoriyaya,
bütövlükdə xalqa təsir gücünün artması-

Xalqımızın böyük oğlu Heydər
Əliyev ana dilimizin tarixi keçmişi ilə
yanaşı, bugünkü durumunu və mövcud problemlərini də daim diqqət
mərkəzində saxlamış və bu yöndə
bir sıra mühüm tədbirlərin həyata
keçirilməsinə ilkin olaraq imza atmışdır.
Həmin tədbirlər sırasında “Dövlət dilinin
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun 2001-ci il tarixli Fərman
xüsusi yer tutur. İlk növbədə müstəqil
Azərbaycan dövlətinin dil siyasətinin
müəyyənləşməsi, formalaşması və
möhkəmləndirilməsi baxımından
müstəsna əhəmiyyət daşıyan bu tarixi
fərman dövlət dili ilə bağlı hərtərəfli və
geniş məlumatları özündə ehtiva edir.
Prezident Heydər Əliyev ölkənin
dövlət dili ilə bağlı aşağıdakı mühüm
sənədlərə də imza atmışdır:
– “Azərbaycan əlifbası və
Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi
haqqında” 9 avqust 2001-ci il tarixli
Fərman;
– Azərbaycan Respublikasında
Dövlət dili haqqında 30 sentyabr 2002-ci
il tarixli Azərbaycan Respublikasının
Qanunu
– “Azərbaycan Respublikasında
dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi
barədə 2 yanvar 2003-cü il tarixli
Fərman.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin böyük önəm
verdiyi dil siyasəti onun layiqli varisi,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam
etdirilir. Ulu öndərin siyasi kursunu

müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən biri
sayılan ana dilinə dövlət qayğısının daha
da artırılmasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti
və elminin ən gözəl nümunələrinin latın
qrafikası ilə yenidən nəşri kütləvi şəkildə
həyata keçirilmişdir.
Bundan əlavə, İlham Əliyevin
2004-cü il 27 dekabr tarixli sərəncamına
uyğun olaraq, Azərbaycan və
dünya ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələrinin əsərləri kütləvi tirajla
nəşr olunaraq ölkədəki bütün kitabxana
şəbəkəsinə hədiyyə edilmişdir. Qeyd
edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
24 avqust 2007-ci il tarixli digər bir
sərəncamı ilə dünya ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin
Azərbaycan dilində kütləvi şəkildə nəşri
də həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 9 aprel
2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə
uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”
adından göründüyü kimi, ana dilimizin
hərtərəfli inkişafı və tətbiqi ba-xımından
xüsusilə böyük əhəmiyyət daşıyır.
Sənəddə qeyd olunduğu kimi, “Dövlət
proqramının məqsədi Azərbaycan
dilinin istifadəsinə və tətbiqinə dövlət
qayğısının artırılmasını, Azərbaycan
dilinin qloballaşma şəraitində zamanın
tələblərinə uyğun istifadəsini təmin
etməkdir”. İlk növbədə, Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı və tətbiq dairəsinin
genişlənməsi üçün böyük imkanlar
yaradan bu dövlət proqramının əsas
məqsədlərindən biri də qloballaşma
şəraitində dillərin qarşılıqlı əlaqələrinin
öyrənilməsinin intensivləşdirilməsi
məsələsidir ki, bu da Azərbaycan
dilçiliyinin dünya elminə inteqrasiyası
və ölkənin tanınmış dilçi alimlərinin
beynəlxalq miqyasda nüfuz qazanması
üçün münbit şərait yaradır.
Prezident İlham Əliyevin dilimizin
saflığının qorunması ilə bağlı göstərişləri
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu qarşısında
da mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələr
qoyur. Qeyd edək ki, Dilçilik İnstitutunun
Monitorinq şöbəsi indiyədək bu sahədə
bir sıra maarifləndirici işlər aparsa da,
hələ də mövcud nöqsanların olması göz
qabağındadır və onları aradan qaldırmaq
üçün ciddi tədbirlər həyata keçirməyə
borcluyuq. Möhtərəm Prezidentimizin

Vəzifəli şəxs barədə
cinayət işi başlanıb

“Nizami” filmi – dahi şairin xatirəsinə dəyərli töhfə
Filmdə şairin obrazı, o uzaq
illərdə Azərbaycan xalqının siyasi
və sosial həyatının ab-havası, insan
münasibətlərinin mürəkkəb dünyası
öz əksini tapmışdır. Bu film insanın
tarixdə rolu, onun adamlar qarşısında borcu haqqında düşüncələrdir.
Nizaminin mənəvi idealı ilə reallıq
arasında uyğunsuzluq şairin insana
və ədalətə inamını qıra bilməmişdir.
Vətənpərvərlik, öz torpağına, xalqına
məhəbbət, qadına hörmət, tərəqqiyə,
sülhə meyil, poeziyanın qüdrəti –
Nizami əsərlərinin bu motivlərindən
müəlliflər bütünlüklə istifadə edərək,
orijinal və müasir təfsirli, dərin fikirli,
genişmiqyaslı əsər yaratmışlar.
Filmdə Nizami roluna SSRİ Xalq
artisti, görkəmli müğənni Müslüm
Maqomayevin çəkilməsində qeyri-adi
bir cəhd olduğunu düşünənlər var.
Kifayət qədər praqmatik insan olan
Eldar Quliyev bu faktı etiraf edib.
Qəribəsi də budur ki, Eldar Quliyev
Moskvanın birinci kanalına verdiyi
müsahibə film çəkilərkən XII əsr
şairi dahi Nizami Gəncəvinin ruhu ilə
“məsləhətləşdiyini” bildirir. Rejissor yaxın dostu, müğənni Müslüm
Maqomayevi filmə cəlb edir və onu
birtəhər razı salır. Çünki o zaman
Maqomayevi bütün SSRİ tanıyırdı və

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında 2021-ci

ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi haqqında Sərəncam
imzalayıb. 2021-ci ildə həm də dahi şair və mütəfəkkir Nizami
Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. Şairin
həyat və yaradıcılığı sənət əsərlərində kifayət qədər tərənnüm
olunmuşdur. “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında Xalq artisti,
rejissor Eldar Quliyevin Xalq yazıçısı İsa Hüseynovla birgə
yazdığı ssenarisi əsasında çəkdiyi “Nizami” filmi mütəfəkkir
şairə həsr olunmuş ilk bədii film idi.
İttifaq miqyasında filmə böyük maraq
yaradacağını bilirdi. Digər tərəfdən
isə məşhur aktyor Hamlet Xanızadə
də rol üçün sınaqlara dəvət edilmişdi və bəyənilmişdi də. O zaman
gənc rejissor Nizami roluna kimi
çəkəcəyini yəqin edə bilmirdi. Bu
məqamda filmdə Qivami Mütərəzzi
rolunda çıxış edən Xalq artisti Həsən
Turabov ona qəribə bir təklif edir:
“Biz tərəflərdə ruhçağıran var, bəlkə,
ondan kömək istəyək. Nizaminin öz
ruhu desin ki, filmdə əsas rolda kim
çıxış etsin.
Rejissorun sözlərinə görə, o
adam, sözün həqiqi mənasında,
cəmiyyətin tanıdığı məşhur, ziyalı bir şəxs olub. Heç bir falçılıq
işi ilə məşğul olmayıb, sadəcə,

ruhlarla dialoqa girirmiş. Elə bu
məşhurluğuna görə də Eldar
Quliyev onun adını çəkmir. Həmin
şəxsin dediyi vaxt yanına gedirlər.
Heç məsələnin nə olduğunu da
demirlər. Qeyd edək ki, kifayət
qədər rasional şəxs olan, mistikaya
inanmayan Eldar Quliyev Mos
kvanın əsas televiziya kanalında
bunları danışarkən tamaşaçıların
inamsız, birmənalı olmayan reaksiyası ilə üzləşib. Lakin rejissorun
dediyinə görə, həmin gün ruhçağıran Nizami ilə “danışıb” və ondan
filmə kimin çəkilməsini fotolar
vasitəsilə soruşub. Rejissorun
sözlərinə görə, Nizami Gəncəvinin
ruhu Müslüm Maqomayevi seçib.
Bu, Eldar Quliyevdə qəti əminlik

yaradıb. Elə sabahısı gün Müslüm
Maqomayevlə qəti söhbət edərək
onu filmə çəkməyə başlayıb.
Parlaq fərdi yaradıcılığı olan
M.Maqomayev Nizaminin dövrünü
və ölməz misralarını dönə-dönə
mütaliə edib, onu öz istedad və
yaradıcılıq prizmasından keçirərək,
şairin fərdi obrazını yarada bilib.
Bəstəkar və müğənni
M.Maqomayev müsahibələrinin
birində bu barədə demişdir: “Bu
əqidədə idim ki, müğənni oxumalıdır. Elə buna görə də təkcə musiqili filmlərdə deyil, başqa janrlarda
yaradılan filmlərdə də çəkilmək
barəsində bir neçə münasib təklifi
rədd etmişəm. Lakin rejissor
E.Quliyevin təklifi o qədər qeyriadi, o qədər cəzbedici oldu ki, məni
düşünməyə vadar etdi”.
Film hazır olandan sonra isə
Eldar Quliyev yuxarıda bəhs etdiyimiz məsələ, ruhla söhbət barəsində
bir neçə yerə, eləcə də Rusiya
kanalına müsahibə verib, həmçinin
Müslüm Maqomayevə də bu haqda
danışıb”
Film üzərində məşhur sənət
adamları işləmişlər – operator
Arif Nərimanbəyov, rəssam Mais
Ağabəyov, bəstəkar Qara Qarayev.

sözügedən çıxışındakı göstərişlərindən
dərhal sonra Dilçilik İnstitutunun elmi
şurasında mövcud problem müzakirə
olunmuş və məsələ ilə bağlı aşağıdakı
tədbirlərin həyata keçirilməsi təklif kimi
irəli sürülmüşdür:
– Dövlət televiziya kanalında və
digər kanallarda “Azərbaycan dili” verilişi
bərpa edilsin və verilişdə dilimizin saflığı
və ədəbi dil normalarının pozulması
məsələsi geniş şəkildə işıqlandırılsın.
– Azərbaycan dilinin saflığının qorunması istiqamətində maarifləndirmə işi
genişləndirilsin.
– Mətbuat və televiziya işçilərinin
işə qəbulu zamanı onların nitq
mədəniyyətinə bələdliyi səviyyəsi yoxlanılsın.
– Nitq mədəniyyəti ilə bağlı məsələlər
mətbuatda mütəmadi olaraq işıqlandırılsın.
– Ayrıca olaraq mətbuat və televiziya
işçiləri üçün praktik “Nitq mədəniyyəti”
vəsaiti hazırlanıb nəşr edilsin.
– Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistrant və doktorantları üçün
“Dilimiz – milli sərvətimiz” adlı müsabiqə
keçirilsin.
– Ədəbi dil normalarının pozulmasını
əks etdirən videoçarxlar hazırlansın.
– Təhsil Nazirliyi və Milli Televiziya və
Radio Yayımları Şurası xəttilə müvafiq
qurumlarda “Azərbaycan dilinin saflığını
qorumaq hamının borcudur” mövzusunda müsabiqələr keçirilsin.
– Təhsil Nazirliyinin müvafiq qurumlarında “Nitq mədəniyyəti” fənninin
tədrisinin keyfiyyəti yaxşılaşdırılsın.
– “Nitq mədəniyyəti” dərsliyinin yeni
təkmilləşdirilmiş nəşri hazırlansın.
– Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi ilə koordinasiya işi
gücləndirilsin, birgə tədbirlərin həyata
keçirilməsinə diqqət artırılsın.
– Dilimizə daxil olan yeni terminlər
mütəmadi olaraq ictimaiyyətə çatdırılsın
və müzakirə olunsun.
– Yeni anlayışların dilimizin daxili imkanları hesabına ifadə olunması
məsələsinə diqqət artırılsın.
– Azərbaycan dilinin orfoepiya lüğəti
hazırlanıb nəşr olunsun.
– Ədəbi dil normalarının pozulması
hallarına qarşı müvafiq cərimələr tətbiq
edilsin.
Beləliklə, yuxarıdakı qeydlərdən
göründüyü kimi, istər ulu öndər, istərsə
də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ana dilimizin hərtərəfli
inkişafı, tətbiq dairəsinin genişlənməsi,
saflığının qorunması istiqamətində
mühüm tədbirlər həyata keçirmişlər.
Bununla belə, təəssüf ki, hələ də reklam
daşıyıcılarında, internet resurslarında,
kütləvi informasiya vasitələrində dilimizin
saflığının pozulması hallarına rast gəlirik.
Ədəbi dilin saflığının qorunması hamıdan
asılıdır, çünki dilin daşıyıcısı xalqdır və dil
xalqın ən böyük mənəvi sərvətlərindən
biridir. Məhz buna görə də varlığımız,
kimliyimiz olan dilmizin saflığını qorumaq
hamının vətəndaşlıq borcudur.
Ölkəmizin dilçi alimləri, o
cümlədən, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu digər qurumlarla, xüsusən
Monitorinq Mərkəzi ilə birlikdə
Azərbaycan dilinin dövlət dili və dünya
azərbaycanlılarının ünsiyyət vasitəsi
olaraq saflığının qorunması, mövqeyinin daha da möhkəmləndirilməsi və
zənginləşdirilməsi üçün var qüvvə ilə çalışıb fəaliyyət göstərməyi özlərinə şərəfli
borc hesab edirlər.

Pandemiya dövründə COVID-19 virusunun yayılmasının
qarşısının alınması, onun törədə biləcəyi fəsadların aradan
qaldırılması və bu kimi əhalinin sağlamlığının qorunmasına
yönəlmiş effektiv dövlət siyasətinə yol verdikləri korrupsiya
hüquqpozmaları ilə ziyan vuran vəzifəli şəxslərin ifşa olunması istiqamətində prokurorluq orqanlarının kompleks tədbirləri
davam etdirilir.

Rollarda Həmidə Ömərova
(Pəri, Afaq), Həsənağa Turabov
(Müzəffəri), Ələddin Abbasov (Xaqani Şirvani), Hacımurad Yegizarov
(Qızıl Arslan) və digər aktyorlar
çəkilmişlər.
Onu da qeyd edək ki, film
1983-cü ildə Leninqradda( indiki
Sankt-Peterburq) XVI Ümumittifaq kinofestivalının 1984-cü ildə
Daşkənddə Asiya, Afrika və Latın
Amerikası ölkələrinin beynəlxalq
kinofestivalının mükafatlarına, eyni
zamanda, Özbəkistan Yazıçılar İttifaqının və Nazirlər Sovetinin diplomlarına layiq görülmüşdür.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, belə tədbirlərdən biri kimi, Salyan Rayon Gigiyena və
Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru vəzifəsində işləyən Abuşov İntiqam Mirzağa oğlunun qanunsuz hərəkətləri barədə toplanmış materiallar əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş
İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 3 08.1-ci
(vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) və 311.3.2-ci (təkrar rüşvət
alma) maddələri ilə cinayət işi başlanıb.
Aparılmış təxirəsalınmaz əməliyyat-istintaq tədbirləri ilə İntiqam Abuşovun rəhbərlik etdiyi Mərkəzdə işləyən həkim heyətinə
COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar əlavə hesablanan əməkhaqlarının
bir qismini qeyri-qanuni yolla onlardan tələb edərək almasına əsaslı
şübhələr müəyyən olunub. Bundan başqa, araşdırmalar zamanı
İntiqam Abuşovun tabeliyində işləyən bir neçə işçi ilə qanunsuz
olaraq əvvəlcədən razılaşaraq, onlara məxsus əməkhaqqı kartlarını
özündə saxlamaqla, həmin şəxslərə köçürülən aylıq məvacibləri əldə
etməsinə, eləcə də tabeçiliyindəki əməkdaşların mütəmadi olaraq
işə gəlməməklə əmək stajının hesablanması şəraitinin yaradılması
müqabilində 2013-2020-ci illər ərzində müxtəlif məbləğlərdə pul
vəsaitini şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə onlardan rüşvət
qismində almasına da əsaslı şübhələr müəyyənləşdirilib.
Hazırda cinayət işi üzrə İntiqam Abuşovun digər qanunsuz
hərəkətlərinin aşkarlanması, cinayətlərin törədilməsində hər hansı formada iştirak etmiş digər şəxslərin və vurulmuş ziyanın tam həcminin
müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
İstintaqın nəticəsindən asılı olaraq İntiqam Abuşovun və digər
vəzifəli şəxslərin əməllərinə hüquqi qiymət veriləcək.
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24 yanvar 2021-ci il, bazar
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alqımızın kədər və sevinc,
milli qürur və fəxarət
tarixi, canı , qanı ilə dastan
yazdığı gün! Əliyalın, silah-sursatsız xalqın sovet imperiyasının
ordusunun üstünə yürüdüyü
gün!
1956-cı ilin qanlı Macarıstan,
1968-ci ilin Çexoslovakiya, 1980-ci
ilin Polşa hadisələrindən, 1986-cı
ilin Qazaxıstan, 1989-cu ilin Tbilisi qətliamından, 1979-89-cu illərin
Əfqanıstanın işğalından nəticə çıxarmayan, ibrət götürməyən, daha da
quduzlaşan sovet ordusunun, Kreml
hakimiyyətinin öz torpaqlarının, doğma Qarabağının müdafisəsinə qalxan
Azərbaycan xalqını cəzalandırmağa,
susdurmağa çalışdığı qanlı gecə idi
1990-cı ilin 20 Yanvarı.
1988-ci ilin fevralından etibarən
Moskvadakı və Qərbdəki havadarlarının, qanlı dəstəkçilərinin fitvası,
dəstəyi, təhriki ilə xəstə təfəkkürlü
ermənilər bir əsrdə dördüncü dəfə
Azərbaycana qarşı torpaq, ərazi
iddiaları irəli sürərək, Qarabağı zorla
ilhaq etmək cəhdinə baş vurdular və
bununla da Qarabağ fitnəkarlığının,
Qarabağ münaqişəsinin əsasını
qoydular.
Cəmi bir ilə, 1989-cu ilin dekabrına kimi də Ermənistandan, Qərbi
Azərbaycan torpaqlarından, öz atababa yurdlarından 200 mindən çox
soydaşımızı son nəfərinədək didərgin,
qaçqın saldılar. Bu, azmış kimi,
Quqarkda, Masisdə azərbaycanlılara
dəhşətli insanlıq dramları yaşatdılar.
Onları diri-diri dəmir borulara doldurub ağzını qaynaqlayaraq, vandalizm,
misli görünməmiş barbarizm aktları
törətdilər.
Daşnaklar bununla
kifayətlənməyərək, Qarabağın yuxarı,
dağlıq adlandırılan hissəsindən də
azərbaycanlıları sıxışdırmağa, öz
yurdlarından perik salmağa başladılar.
Təbii ki, arxalarında dayananların,
havadarlarının, mənhus Qorbaçov
hakimiyyətinin hesabına… Elə, atalar
məsəlimizdə də deyildiyi kimi, “arxalı
köpək qurd basar”mış…Ermənilər hər
zamankı xislətlərinə uyğun şəkildə
hərəkət etdilər, öz rəzil, miskin,
qəddar simalarını bir daha göstərdilər.
Bu isə heç şübhəsiz, bu torpaqların qanuni sahibi olan
azərbaycanlıları, XIX əsrdən bölünəbölünə gələn, parçalanan, güneyə,
quzeyə ayrılan, sinəsinə Araz boyda
dağ çəkilən bir toplumu razı sala,
kükrətməyə bilməzdi.
Qarabağ münaqişəsinin başladığı andan, Azərbaycan xalqı illərdən
bəri qəlbində yaşatdığı müstəqillik
arzusu ilə yenidən qəddi-qamətini
düzəltməyə, öz haqq səsini, etirazını
ucaltmağa başladı.
1988-ci ilin noyabr ayında məşhur
“Meydan hərəkatı” yaşandı və tarixə
yazıldı. Elə həmin dövrdə Azərbaycan

xalqı Qərb mərkəzləri tərəfindən “İlin
xalqı” elan edildi. Qarabağ hadisələri
genişlənərək, Azərbaycan xalqının XX əsrdəki ikinci milli-azadlıq
hərəkatına çevrildi.
Bu da, öz növbəsində, Qarabağ
ssenarisini yazanları, yazdıranları
heç cür qane edə, qıcıqlandırmaya,
əndişələndirməyə bilməzdi. Çünki 68 illik qanlı sovetlər işğalından
sonra Azərbaycan xalqı yenidən
adını dəyişən, amma mahiyyətini
dəyişməyən imperiyanın, həmçinin
ermənipərəst dairələrin kürkünə birə
salmışdı.

azadlıq şəhidlərinin ümumxalq hüzndəfnetmə mərasimi ilə üz-üzə qaldılar. İki milyona yaxın Bakı əhalisinin
az qala hamısının, bütölükdə, 7-8
milyonluq Azərbaycan xalqının dimdik ayaqda olduğunu, öz şəhidlərini
əbədiyyətə uğurladığını, heç nədən –
tankdan-topdan çəkinmədən küçələrə
axışdığını gördülər!
21 və 22 Yanvarda yaşananlar,
“partbiletlər”dən kütləvi imtina, onların
yandırılması və sair məqamlar həm
qanlı sovetlər imperiyasında, Kreml
hakimiyyətində, həm də bu hadisələrə
seyirçi qalan lal, kar, kor dünyada əsl

Azərbaycan xalqı və dövləti
yaşadıqca və var olduqca, bu tarixi
hadisə heç zaman unudulmayacaq,
daim xatırlanacaq, təqdir ediləcək,
minnətdarlıqla anılacaq!
Bəli, 20 Yanvar hadisələrinin
üstündən çox da böyük zaman keçmədən Azərbaycan
xalqı tarixində, XX əsrdə ikinci
istiqlalına, müstəqliiyinə qovuşdu. şəhidlərimizin, 20 Yanvar
mücahidlərinin, istiqlalsevərlərin ruhu
şad oldu. Qanları yerdə qalmadı,
qisas qiyamətə qədər gözləmədi!
Ulu öndərin 1993-cü ilin ağır iyun

Milli səxavət və
şərəf tariximiz
Azərbaycan xalqının artıq milli-azadlıq sevdasından əl
çəkməyəcəyini, vaz keçməyəcəyini
görən mərkəz – Kreml hakimiyyəti,
cani Qorbaçov, Yazov, Bakatin,
Rıjkov və digərləri, həmçinin anti Azərbaycan, ermənipərəst mərkəzlər
İslam fundamentalizmi bəhanəsi ilə
Azərbaycan xalqını birdəfəlik susdurmağa, cəzalandırmağa qərar
verdilər…
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə
keçən gecə heç bir xəbərdarlıq
etmədən, qadağan olunmuş silahlarla Azərbaycan xalqının, öz
vətəndaşlarının, Bakının üzərinə
göndərildi, yüzlərlə insan qətlə
yetirildi, minədək insanı əlil, şikəst
edildi. Həbslər dalğası başlandı.
Evlər, mənzillər, maşınlar, avtobuslar gülləbaran olundu, əzildi,

məhv edildi. Dünyada görünməmiş,
misli-bərabəri olmayan qanlı cinayət
törətdildi.
Amma istədiklərinin, nəzərdə
tutduqlarının tam əksini gördülər!
Azərbaycan xalqının yenilməzliyini,
sınmazlığını, əyilməzliyini, milli-azadlıq sevdasından əl çəkməyəcəyini
gördülər! Daha kəskin nifrət, qəzəb
və təpki ilə üzləşdilər. Dünyada
görünməmiş bir həmrəyliklə, Bakıda

şok effekti, rezonans yaratdı.
Azərbaycanı görmək istəməyənlər
20 Yanvardan sonra xalqımızı
görməyə, onun əzmini, iradəsini
etiraf etməyə məcbur oldular. Həm
də 20 Yanvar hadisələri SSRİ-nin
tam çöküşünün, məhvinin əsasını
qoydu. SSRİ-nin çöküşü, məhvi məhz
20 Yanvardan, Azərbaycan xalqının
birmənalı istiqlal qərarından başladı
və öz məntiqi sonluğuna da çatdı. Bu
hadisələrdən heç iki il keçməmiş şər
imperiyası olan SSRİ, sosializm, kommunizm quruluşu cəhənnəmə vasil
oldu…
Bu yerdə, eyni zamanda, bir
tarixi hadisəni qeyd etməmək, xatırlamamaq da mümkün deyil. Belə
ki, xalıqımızın dahi oğlu Heydər
Əliyev 1990-cı ilin 20 yanvarında
sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi
qanlı faciənin ertəsi gün (21
yanvar1990-cı il) həyatını təhlükə
altına qoyaraq və ailə üzvləri ilə
birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı
Nümayəndəliyinə gələrək, tarixi
bəyanatla çıxış etdi. Ulu öndər başda Qorbaçov olmaqla, Azərbaycan
xalqına qarşı törədilmiş cinayətin
təşkilatçılarının və icraçılarının
cəzalandırılmasını tələb etdi.
Bu hadisə həmin günlərdə
Azərbaycan xalqına böyük mənəvi
dəstək oldu, ona güc verdi, ruhuna
ruh qatdı, mübarizə əzmini beşqat
artırdı, istiqlal mücadiləsini daha da
coşdurdu, alovlandırdı.

günlərində hakimiyyətə gəlişi və tarixi
xilaskarlıq missiyası ilə xalqımız,
dövlətimiz bir daha özünü toparladı,
qəddi-qamətini düzəltdi və əsl inkişaf,
tərəqqi, quruculuq mərhələsinə
qədəm qoydu.
Yaxın tariximizdə iki xilaskarın–ata və oğul – Heydər Əlirza
oğlu Əliyevin və İlham Heydər
oğlu Əliyevin yaratdıqları möhkəm
özüldən güc alan xalq 31 illik səbr
və təmkindən sonra yenidən kükrədi,
yenidən ayağa qalxdı! Müzəffər
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi və
Azərbaycan əsgərinin qəhrəmanlığı
ilə növbəti azadlığına, bütövlüyünə
– Qarabağına doğru şərəfli bir
yola çıxdı! Cəmi 44 günə Qarabağ
münaqişəsinə, fitnəkarlığına son
qoydu, zəfər çaldı!
Biz indi, sözün əsl mənasında,
müstəqil dövlətik, dünyada Qarabağına, ruhuna qovuşmuş məğrur
Azərbaycan var! Artıq 20 Yanvar və
44 günlük Vətən müharibəsi bizim
göz yaşlarımız, kədər tariximiz deyil,
milli fəxarət və şərəf tariximiz, qürur
və bütövlük günlərimizdir! Ruhumuzu dirçəldən şəhidlərimizin ruhu
şad, can Azərbaycanımızın azadlığı
mübarək olsun!

Jalə ƏLİYEVA,
Milli Məclisin Ailə, qadın, uşaq
məsələləri komitəsi sədrinin
müavini, filologiya elmləri
doktoru, professor

Azərbaycan türk dünyasının
ayrılmaz hissəsidir

Ölkəmizin türkdilli dövlətlərin beynəlxalq təşkilatları ilə
əlaqələri son vaxtlar daha intensiv xarakter almışdır. 1993-cü
il iyulun 12-də Qazaxıstanın Almatı şəhərində TÜRKSOY-la və
2012-ci il noyabrın 2-də əsası qoyulmuş Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurası (TDƏŞ) ilə əlaqələrimizin genişlənməsi bunu
deməyə əsas verir.
Bu təşkilatlar yarandığı vaxtdan
ölkəmizlə üzv dövlətlər arasında
iqtisadi,mədəni və elmi əməkdaşlığın
genişləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynamışlar. Vətən müharibəsi dövründə
isə biz bu təşkilatların Azərbaycanla bir
yerdə olduğunu hiss etdik.
Cənab Prezident İlham Əliyev
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdad Amreyevi,
TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinovu və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
və İrsi Fondunun prezidenti Günay
Əfəndiyevanı videoformatda qəbul
edərkən bu təşkilatlarla əlaqələrin
ölkəmiz üçün əhəmiyyətindən
danışmışdı. Dövlət başçımız dedi:
“Hörmətli baş katib, sizə, həmçinin
TÜRKSOY-un rəhbərinə müharibə
dövründə və müharibədən sonra bizi
dəstəklədiyinizə görə təşəkkürümü
bildirmək istərdim. Türk Şurasının baş katibi müharibə dövründə
dəfələrlə bəyanatlarla çıxış edib,
müharibənin lap əvvəlində siz
Azərbaycanı dəstəkləyən, ölkəmizin
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini,
onun sərhədlərinin toxunulmazlığını
dəstəkləyən bəyanat vermişsiniz”.

Həmin bəyanatda bildirilmişdi
ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində nizamlanmalıdır. Oktyabrın 20-də isə B.Amreyev
Gəncə şəhərinin ballistik raketlərlə
bombalanmasını pisləyən bəyanatla
çıxış edərək xalqımıza başsağlığı
vermişdir. Sonra baş katib noyabrın
əvvəlində Azərbaycan Prezidentinə
məktubla müraciət etmişdir. Qeyd
edək ki, 44 gün ərzində dörd dəfə
Türk Şurasının baş katibi adından
rəsmi bəyanat verilmişdir. Bu günlər
isə Beynəlxalq türk təşkilatlarının
rəhbərləri Azərbaycanda olmuş,
işğaldan azad edilmiş ərazilərə
səfər etmiş və bu ərazilərdə erməni
vandallarının əməllərinin canlı şahidi
olmuşlar.
Bu təşkilatlar ölkəmizi müharibə
dövründə daha çox dəstəkləyən qurumlardır. Belə çətin vaxtda ölkəmizə
mənəvi-siyasi dəstək, əlbəttə, bizim
xalqımız üçün, habelə baş verənlər
barədə həqiqəti bütün dünyanın daha
dəqiq bilməsi üçün olduqca vacibdir.
Prezident TÜRKSOY-la
münasibətlər barədə də məlumat
verdi. Bildirdi ki, bizim tarix və

mədəniyyət abidələrinin bərpasında
TÜRKSOY-un fəal dəstəyinə ümid
edirəm və buna əminəm. Ona görə
ki, azad edilmiş ərazilərdə 70-ə yaxın
məscid dağıdılıb, muzeylər qarət
edilib, bütün sosial infrastruktur məhv
edilib: “Siz yəqin ki, Ağdamda Dram
Teatrının qalan divarını görmüsünüz.
Görünür, sadəcə, dağıtmaqdan yorulublar. Yəqin, sadəcə, daha gücləri
çatmayıb. Buna görə də düşünürəm
ki, işğalçı qüvvələrin barbarlığını,
məhz bizim mədəni-tarixi irsin məhv
edilməsini dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaq, həmçinin bizim tariximədəni abidələrin bərpa edilməsində
bizə kömək də TÜRKSOY-un diqqət
mərkəzində olacaq”.
Məlumdur ki, artıq bu proses başlanıb. Ağdam məscidinin
bərpasına mütəxəssislər cəlb edilib.
Prezidentimiz Şuşaya səfər edərkən
buradakı dini abidələrin bərpasına
dair işlərin başlanması üçün də
göstərişlər vermişdir. Ölkə başçısı bildirdi ki, Şuşanı Azərbaycanın
mədəni paytaxtı elan etməsi təsadüfi
deyil. Prezident daha sonra demişdir:
“Fikrimcə, Şuşa bərpa ediləndən sonra öz təbiətinə, landşaftına, tarixinə,
tarixi abidələrinə görə, haqlı olaraq,
bütün regionun mədəni paytaxtına
çevrilə bilər. Əlbəttə, ümid edirəm ki,
siz bizə növbəti gəlişinizdə Şuşaya
səfər edəcəksiniz. İndi biz artıq oraya
yol çəkirik. Lap yaxın vaxtlarda, bu il
beynəlxalq aeroport açılacaq. Buna
görə də Şuşa hələ çox beynəlxalq
tədbirlər görəcək, bütün tarix boyu
olduğu kimi, öz dostlarını, qardaşlarını
qəbul edəcək”.
Baş katib Bağdad Amreyevin
həmin görüşdəki çıxışı da bizim
üçün olduqca qürurvericidir. O dedi:
“Mətbuat nümayəndələri ilə görüşüm
zamanı demişəm ki, bu torpaqlar heç

vaxt sahibsiz olmayıb, bu torpaqların
həqiqi sahibləri var, onlar bu torpaqları özlərinə qaytardılar və çox tezliklə
bu torpaqları, Füzulinin çiçəklənən
torpaqlarını, şanlı Ağdam torpağını
və azad olunmuş digər əraziləri bərpa
edəcəklər. Bu yerlərin əvvəlki şöhrəti,
əvvəlki zəngin siması çox tezliklə
bərpa olunacaq”.
Onun sözlərinə görə, tezliklə Bakıda sahibkarların bu işlərdə iştirakına
dair böyük biznes forumu keçirəcəyik.
Mən digər türk təşkilatlarının
rəhbərləri – TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinov və Beynəlxalq
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva
ilə birlikdə işğaldan azad edilmiş
əraziləri görmək şərəfinə nail oldum.
Mədəni abidələrin bərpasında bizim
təşkilatların iştirakının mümkünlüyünü
də müzakirə etdik və tezliklə bizim
ölkələrlə birlikdə müvafiq iş aparacaq,
görüşlər keçirəcək, bu abidələrin
bərpasında Azərbaycanla birlikdə
iştirakımızı müzakirə edəcəyik.
Onu da əlavə etdi ki, 2022-ci ildə
Şuşanın İslam mədəniyyətinin paytaxt
elan olunmasını və mədəni xarakterli çoxlu tədbirlər keçirilməsini təklif
edirik. Bu tədbirlər Şuşanın bütün türk
və İslam dünyası üçün böyük mədəni
əhəmiyyətini vurğulayar. Dünən biz
bu məsələni Xarici İşlər naziri cənab
Ceyhun Bayramovla da müzakirə
etdik. Siz icazə versəniz, biz bu işə
başlayar və 2022-ci ildə Şuşada
20-yə yaxın mədəni tədbir keçirərik.
Əminik ki, o vaxta qədər Şuşa bərpa
olunacaq, öz əvvəlki simasını alacaq.
Biz həmişə Sizin yanınızda olmuşuq
və həmişə Sizin yanınızda olacağıq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Aftandil İsrafilov – 80

Milli qarmon ifaçılığını
müasirləşdirən və
kamilləşdirən sənətkar
Aftandil dilə gətirib deyə
bilmədiyi düşüncələrini qarmonun şirmayi dillərində daha
cazibəli və parlaq ifadə edir.
O, qarmon ifaçılığı sənətində,
sanki, bir şairdir – məntiqi
fikirləri, müdrik mənaları müsiqi poetikası ilə məharətlə ifa
edir. Aftandilə müsiqi aləminin
rəssamı da demək olar –
bənzərsiz ifaları ilə melodiyaların əlvan mənzərəsini yaradır.
Aftandil həm də bir müsiqi
heykəltəraşıdır-- ifaları çoxdan
səs abidələrinə çevrilib.
Aftandil İsrafilovun hər
çalğısı bir yenilikdir, qəlbləri
ovsunlayan əsərləri sənət
tapıntısıdır. Onun sərrast
ifadəli çalğısı xalq musiqisi
ruhunda qarmon ifaçılığına müasirlik gətirib. Kamil
sənətkar Azərbaycan qarmon
ifaçılığı aləminə və musiqi
mədəniyyətimizə çağdaş
çalğı manerası gətirən nadir
sənətkarlardandır. Kövrək
hisslərimizin, lirik duyğularımızın sarı teldə səslənən
tərcümanıdır Aftandilin ifası.
Qarmon Aftandil üçün tale və
ömür yoldaşıdır.
Ustad qarmon ifaçısı və
bəstəçisinin kamil sənətinə,
zəngin yaradıcılığına olan
sonsuz hörmət və sevgimin
nişanəsi idi ki, 2007-ci ildə
“Nurlan” nəşriyyatında buraxılan ikicildlik “Azərbaycan rəqs
havaları” məcmuəmə Aftandil
İsrafilovun müəllifi olduğu
15 rəqs nümunəsini daxil
etmişdim. Türkiyənin məşhur

Azərbaycan xalqı dünyada tanınmış istedadlı
sənətkarları ilə daim qürur duyur. Onlardan
biri də 80 yaşını haqlamış “Şöhrət” ordenli
xalq artisti, görkəmli qarmon ifaçısı Aftandil
İsrafilovdur. O, 60 ildən çoxdur ki, bənzərsiz
sənəti ilə milli musiqi ifaçılığımıza xidmət edir, bu
xəzinəni daha da zənginləşdirir.
bağlama ustadı, Ankara Gözəl
Sənətlər Universitetinin rektoru, professor Erol Parlak da Aftandil İsrafilov sənətinə hörmət
bəsləyən sənətkarlardandır.
Bir neçə il öncə “Basqalı”
rəqsini dəqiq çala bilməsi üçün
nota yazdığım örnəyi ona
göndərməyimi xahiş etmişdi.
Sonralar TRT proqramlarının
birində həmin ifanı izlədiyim
zaman bir yanlışlığın olmaması məni çox sevindirdi.
Bütün bu əlamətdar
hadisələr məni Aftandil İsrafilov yaradıcılığına təkrarən
müraciət etməyə sövq etdi.
Bu məramla onun 25 rəqsdən
ibarət bəstələrini (“Yallı”,
“Aynurə”, “Kəmalə”, “Nazilə”,
“Sevgilim”, “Simrani”, “Yeni”,
“Basqalı”, “Cəmilə”, “Dağlar
oğlu”, “Zemfira”, “Qarabağ”,
“Cəlali”, “Bakı – Tiflis – Ceyhan”, “Nüşabə”, “Jalə”, “Bakı
gecəsi”, “Vüsalə”, “Bahar”,
“Laləzər”, “Futbolçu”, “Ayselim”, “Nailə”, “Osmani” rəqsləri)
nota köçürdüm və Türkiyənin
məşhur “İKSAD Yayın Evi”ndə
nəşr etdirdim. Qurumun prezidenti Mustafa Lətif Əməkin,
Sefa Salih Bildiricinin və İbrahim Kayanın bilavasitə təlimatı

ilə buraxılmış bu toplu 80 yaşı
ərəfəsində Aftandil İsrafilov
sənətinə olan ümumtürk sevgi
və heyranlığını ifadə edir.
Vətən uğrunda
müharibənin qələbə ilə sona
çatması və böyük qələbəmiz
sayəsində tarixi Qarabağ
torpaqlarımıza sahib olmağımız misilsiz bir uğurdur.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında, xalqımızın dəmir
yumruq kimi birliyi şəraitində
Azərbaycan Ordusunun
düşmən işğalından azad
etdiyi Qarabağ adlı müqəddəs
məkanmızın tacı Şuşanın Cıdır
düzündə əzəmətlə, qürurla
səsləndirəcəyimiz müsiqilərin
sırasında Aftandil İsrafilov
sənətinin gözəl nümunələri
də var. Onun “Xoşbəxtlik
simfoniyası” adlı əsərinin
mədəniyyət paytaxtımız
Şuşada səslənməsini intizarla,
həyəcanla gözləyirik.

İlqar İMAMVERDİYEV,
Türkiyənin Qaziantep
Universitetinin
professoru,
sənətşünaslıq doktoru

Qərb bölgəsində vaksinasiya
prosesi yüksək mütəşəkkilliklə keçir
Gəncə
Gəncədə yeni növ koronavirusa qarşı
peyvəndləmə prossesinə başlanılıb. İlkin
olaraq tibb işçilərinin vaksinasiyası həyata
keçirilir.
Şəhər icra hakimiyyətindən verilən
məlumata görə bu prosesi həyata keçirmək
üçün 2, 5 və 6 saylı şəhər poliklinikalarında, habelə Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası,
Yeni Gəncə Tibb Mərkəzi və Mərkəzi Klinik
Xəstəxananın Gəncə filialında xüsusi tibb
məntəqələri yaradılıb. Gözləmə, qeydiyyat,
peyvənd və postvaksinal-gözləmə otaqları ilə
yanaşı, vaksinasiyadan sonra səhhətində hər
hansı bir problem yarana biləcək şəxslər üçün
təcili yardım otağı da təşkil olunub. Otaqların
hamısı zəruri tibbi və gigiyenik avadanlıqlarla
təchiz edilib.
Vaksinlər tələb olunan normalara uyğun
şəkildə xüsusi termoçantalarda gətirilərək tibb
məntəqələrində quraşdırılan soyuducularda
saxlanılır.

Goranboy
Goranboy rayon Mərkəzi Xəstəxanasında
əhalinin vaksinləşmə prosesinə başlanılmışdır.
Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci
il 16 yanvar tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan
Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə
2021-2022-ci illər üçün Vaksinasiya Strategiyası” təsdiq edilib. Strategiyaya uyğun olaraq vaksinasiyanın birinci mərhələsində səhiyyə işçiləri,
65 yaşdan yuxarı şəxslər və hüquq-mühafizə
orqanları tərəfindən əks-epidemik tədbirlərə
cəlb olunan heyət peyvənd olunacaq. Strategiyanın əsas məqsədi ölkədə geniş yayılmış
koronavirus pandemiyasının qarşısının alınmasına, virusa yoluxma və ölüm səviyyəsinin aşağı
salınmasına nail olmaqdır.
Hazırda rayonda strategiyaya uyğun olaraq
vaksinasiyanın birinci mərhələsində səhiyyə
işçiləri peyvənd olunur.

Gədəbəy
Gədəbəy Rayon Mərkəzi xəstəxanasında
əhalinin peyvənd olunması işlərinə başlanılıb. Bu mühüm tədbirlə bağlı xəstəxana
binasında xüsusi vaksin otaqları, həmçinin
peyvəndlərin yüksək səviyyədə aparılması
üçün TƏBİB-in təlimatlarına uyğun zəruri
şərait yaradılıb.
Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin “Vaksinasiya Strategiyası”na uyğun olaraq birinci
mərhələdə səhiyyə işçiləri, 65 yaşdan yuxarı şəxslər və hüquq-mühafizə orqanlarının
müəyyən kateqoriyadan olan əməkdaşları
peyvənd olunacaq. Strategiyanın əsas
məqsədi ölkədə geniş yayılmış koronavirus
pandemiyasının qarşısının alınmasına, virusa
yoluxma və ölüm səviyyəsinin aşağı salınmasına nail olmaqdır. Vaksinin əhəmiyyəti
immuniteti gücləndirmək yolu ilə xəstəlikdən
qorunmaq, infeksiyanın ötürülməsini
məhdudlaşdırmaq, ölüm halının qarşısını
almaq və nəticədə səhiyyə sisteminə düşən
yükü azaltmaqdan ibarətdir.Hazırda rayonda
strategiyaya uyğun olaraq vaksinasiyanın
birinci mərhələsində səhiyyə işçiləri peyvənd
olunur.
Qeyd edək ki, növbəti mərhələdə risk qrupuna aid olan vətəndaşlar vaksinasiyaya cəlb
ediləcəklər.

Tovuz
Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı ölkə Prezidenti İlham
Əliyevin tapşırıqlarına əsasən və Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi,
diqqət və qayğısı ilə ölkəmizdə həyata keçirilən
ardıcıl tədbirlər çərçivəsində 2021-ci ilin yanvar
ayının 21-də Tovuz Diaqnostika və Hemodializ
Mərkəzində əhalinin vaksinləşmə prosesinə
başlanılmışdır.
Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci
il 16 yanvar tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan
Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə
2021-2022-ci illər üçün Vaksinasiya Strategiyası” təsdiq edilib. Strategiyaya uyğun olaraq vaksinasiyanın birinci mərhələsində səhiyyə işçiləri,
65 yaşdan yuxarı şəxslər və hüquq-mühafizə
orqanları tərəfindən əks-epidemik tədbirlərə
cəlb olunan heyət peyvənd olunacaq. Strategiyanın əsas məqsədi ölkədə geniş yayılmış
koronavirus pandemiyasının qarşısının alınmasına, virusa yoluxma və ölüm səviyyəsinin aşağı
salınmasına nail olmaqdır.
Hazırda rayonda strategiyaya uyğun olaraq
vaksinasiyanın birinci mərhələsində səhiyyə
işçiləri peyvənd olunur.

Qazax
Respublikamızın bütün bölgələrində
olduğu kimi, Qazax Rayon Mərkəzi
Xəstəxanasında da əhalinin COVID-19-a
qarşı vaksinasiya prosesi aparılır.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb
Babaşov hüquq-mühafizə orqanlarının
rəhbərləri ilə birlikdə mərkəzi xəstəxanada
olub, vaksinasiya prosesinin mövcud vəziyyəti
və yaradılan şəraitlə maraqlanıb.
Rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi
şəxsin direktoru Sevda Məmmədova rayonda
vaksinləşmə prosesinin yüksək mütəşəkkilliklə
keçirilməsi üçün bütün zəruri tədbirlərin
görüldüyünü bildirib. Vaksinasiya prosesinin
həyata keçirilməsi məqsədilə rayon mərkəzi
xəstəxanasının yoluxucu xəstəliklər şöbəsində
qəbul, qeydiyyat xüsusi peyvənd, nəzarət,
təcili tibbi yardım otaqlarıının ayrıldığını qeyd
edib. TƏBİB-in təlimatlarına uyğun zəruri şərait
yaradıldığı da diqqətə çatdırılıb.
Baş həkim hazırda rayonda vaksinasiyanın birinci mərhələsində risk qrupuna daxil
olan səhiyyə işçilərinin peyvənd olunduğunu
söyləyib. Daha sonra isə yaşı 50–dən yuxarı
olan rayon sakinlərinin könüllülük əsasında
peyvəndlənəcəklərini bildirib.
Mövcud vəziyyətlə tanış olan rayon rəhbəri
işlərin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsini,
bunun üçün bütün lazımi tədbirlərin görülməsini
qeyd edərək aidiyyəti üzrə tapşırıq və
tövsiyələrini verib.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Türkiyə dayanıqlı iqtisadi inkişaf
strukturuna nail olmağa çalışır
Türkiyə

Terrorçular məhv edilib
İraqın şimalında Qara
ərazisində
PKK-nın dörd
terrorçusu
məhv edilib.
Məlumata görə,
Türkiyənin Hərbi
Hava Qüvvələri bölmələrinin antiterror əməliyyatı ölkənin
kəşfiyyat xidməti ilə əlaqəli şəkildə keçirilib.
Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

ABŞ
Bill Qeyts peyvənd olunub
Bill Qeyts koronavirus əleyhinə peyvəndin
ilk dozasını qəbul edib.
“Microsoft”un qurucusu, multimilyarder və
xeyriyyəçi bu barədə
öz “Tvitter” səhifəsində
məlumat verib:
“65 yaşın
üstünlüklərindən biri də odur ki, COVID-19-a qarşı vaksin
hüququna maliksən. Bu həftə mən ilk dozanı aldım və
özümü əla hiss edirəm. Bütün alimlərə, sınaqların iştirakçılarına, nizamlayıcı idarələrə və bizi bu ana gətirib çıxaran
öndə olan həkimlərə təşəkkür edirəm”.
Qeyd edək ki, milyarder bununla belə hansı vaksinin
dozasını aldığını açıqlamayıb.
Xəbəri BBC yayıb.

Bir milyard dollar məbləğində cekpot udulub
Miçiqan ştatında
satılmış Mega Millions
lotereya bileti oyunun
tarixində ikinci ən böyük
uduş – bir milyard dollar
həcmində cekpotu udulub. “Bir milyard nominalında cekpot biletin
Miçiqandakı xoşbəxt
sahibinə gedir. Bu, yanvarın 22-də bütün altı nömrənin
(4, 26, 42, 50 və 60 nömrəli ağ şar, həmçinin 24 nömrəli
qızıl “meqa-şar”) düşdüyü yeganə biletdir”, – lotereyanın
saytında belə deyilir.
Qeyd edilir ki, oynanılan cekpot Mega Millions lotereyasının 2018-ci ildəki rekordunu qıra bilməyib. O vaxt
Cənubi Karolinada satılmış bilet 1,5 milyard həcmində
prizi udmuşdu. Həmin biletin sahibi olan qadın adının gizli
saxlanmasını istəmişdi.
Xəbəri CNN yayıb.

Çin
Ən yaxşı smartfonlar
2020-ci ilin ən məhsuldar
smartfonlarının adları açıqlanıb. Reytinq siyahısı yalnız
Çin istehsalı olan smartfonları əhatə edib. Belə ki,
ilk onluqda xarici istehsallı
smartfonun olmamasını
nəzərə alaraq test Çində
buraxılan qabaqcıl qurğular
arasında aparılıb.
Çin qurğuları arasında ən məhsuldar smartfon ölkə
hüdudlarından kənarda “Xiaomi Mi 10 Ultra” adı ilə buraxılan və 202,72 bal qazanan “Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition” seçilib. İkinci və üçüncü mövqelərdə
müvafiq olaraq “Redmi K30 Ultra” və “Oppo Find X2 Pro”
qərarlaşıb. İlk onluğa, həmçinin “Nubia Red Magic 5S”,
“Oppo Ace2”, “Huawei Mate 40 Pro”, “Nubia Red Magic
5G”, “Honor 30 Pro ”, “Huawei P40 Pro ” və “iQOO Neo3”
modelləri daxil olub.
Xəbəri “Master Lu” yayıb.

Fransa

Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğan
İstanbulda Türkiyə
Gənc Sahibkarlar
Konfederasiyası
İdarə Heyətinin
üzvləri ilə görüşdə
ölkə iqtisadiyyatının
dayanıqlı və keyfiyyətli
inkişaf strukturuna nail
olacağına əminliyini
bildirib. Bu barədə
“Anadolu” agentliyi
məlumat yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

həftə xarici ölkə liderləri ilə
bir sıra telefon danışıqları
aparacaq”.
Danışıqlar ilk növbədə
Birləmiş Ştatların müttəfiqi və
tərəfdaşı olan ölkələrin liderləri
ilə baş tutacaq. Bunların

ABŞ Prezidenti və Kanadanın
Baş naziri arasında telefon danışığı

Dövlət başçısı sonra
deyib ki, ölkədə hərtərəfli
iqtisadi islahatlar davam etdirilir. Davamlı iqtisadi artım
Türkiyəni sürətlə dəyişən
qlobal proseslərdə mühüm
oyunçuya çevirəcək.
R.T.Ərdoğan ölkə iqtisadiyyatının vəziyyəti ilə bağlı
bir sıra səciyyəvi rəqəmləri
səsləndirib. Məsələn, ötən
ilin yanvar-oktyabr aylarının göstəricilərinə görə,
Türkiyənin dünya ixracında
payı 1 faiz artaraq, ilk dəfə
1,3 faizə qədər yüksəlib.
Türkiyədə özəl sektorun
inkişafı diqqət çəkir. 2020-ci
ildə ağır pandemiya şəraitinə
baxmayaraq, ölkədə yeni

yaradılan şirkətlərin sayı 20
faizdən çox artıb. Hazırda
Türkiyədə 101 mindən çox
özəl şirkət fəaliyyət göstərir.
Əlamətdar haldır ki,
Türkiyənin tikinti şirkətləri
xaricdə uğurlu fəaliyyətlərini
davam edirlər. Belə ki,
qardaş ölkənin inşaat-podrat
sektoru son 18 ildə dünyanın
128 ölkəsində 10 min 525
layihə icra edib.
2002-ci ildən bu vaxta
qədər görülən inşaat işlərinin
həcmi 418,7 milyard dollar
təşkil etmişdir. Türk inşaatçıları xarici ölkələrdə birbirindən gözəl evlər, bağça
və məktəblər və başqa
obyektlər ucaldıblar.

Yeri gəlmişkən, iki gün
əvvəl Türkiyə Podratçılar Assosiasiyasının baş
ofisində keçirilən görüşdə
Xarici Ticarət naziri Ruhsar
Pekcan demişdir: “Təkcə
2020-ci ildə ölkəmizin tikinti
şirkətləri xaricdə 14,4 milyard
dollar həcmində inşaat işləri
görüblər. Onun sözlərinə
görə, inşaat sektoru
sayəsində ölkənin xaricdə
işgüzar imici yüksəlib.
Qeyd edək ki, Türkiyə
inşaatçıları əsasən MDB və
Yaxın Şərq ölkələrində, eləcə
də Şimali Afrikada çalışırlar.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Bununla bağlı yayılmış
məlumatda bildirilir: “Dövlət
başçıları əsasən peyvəndləmə
sahəsində əməkdaşlıq barədə
danışıb, iki ölkənin tibb
işçilər və vacib dərmanların
mübadiləsi üzrə səylərinin
möhkəmləndiyini təsdiq
ediblər”.
Bayden və Trüdo
müdafiə, Arktika və energetika sahələrdə əməkdaşlığın
genişləndirilməsi ilə bağlı da
razılıq əldə ediblər. Hər iki
liderin fikrincə, ölkələrin xarici
işlər və müdafiə nazirləri ilk
imkandaca görüşməlidirlər.
Məlumatda qeyd edilir: “Kanadanın Baş naziri Birləşmiş
Ştatların Keystone XL” boru
kəməri ilə bağlı qərarından
təəccübləndiyini bəyan edib”.
Xatırladaq ki, Bayden bir sıra
sahələrlə yanaşı, Kanadanın
Alberta əyalətindən Meksika
körfəzi yaxınlığındakı neftayırma zavoduna neft kəməri
çəkilişinin dayandırılması
haqqında da fərman imzalayıb.
Layihənin icrası 2015-ci ildə

ABŞ-ın sabiq prezidenti Barak
Obama tərəfindən dayandırılmış, Donald Trampın dövründə
isə bərpa edilmişdi.
ABŞ Prezidenti Kanadadan
başqa gələn həftə Vaşinqtonla
müttəfiq olan digər dövlətlərin
liderləri ilə də telefon söhbəti
aparmağı planlaşdırır. Bu
barədə Ağ evin mətbuat katibi jurnalistlər üçün brifinqdə
bəyan edib.
O deyib: “Mən gözləyirəm
ki, Prezident Bayden gələn

arasında Avropa ölkələri də
olacaq.
Mətbuat katibinin sözlərinə
görə, hələ ki, Prezident Baydenin xarici ölkələrə səfərləri
planlaşdırılmır.
Qeyd edək ki, yanvarın
20-də ABŞ-ın yeni seçilmiş
Prezidenti Cozef Baydenin
andiçmə mərasimi keçirilib.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

“Tesla” mühəndisi kommersiya
sirrini oğurlamaqda günahlandırır
Xəbərdə açıqlanır ki,
proqram mühəndisi Aleks
Xatilova qarşı kommersiya sirrinin oğurlanması
və müqavilənin şərtlərinin
pozulması ittihamları irəli
sürülüb. İddia sənədində
proqram mühəndisinin hansı
ölkənin vətəndaşı olduğu
açıqlanmır. Mütəxəssisin
guya Aleks Tilov və Sabir
Xatilov adları ilə də tanındığı
iddia edilir. O, Kaliforniyanın San Bruno şəhərində
yaşayır.
İddiada bildirilir ki, 2020-ci
il dekabr ayının sonunda
işə qəbul edilən mühəndis
artıq işin üçüncü günündə
“Python” proqramlaşdırma
dilində yazılmış sənədləri
və ssenariləri bulud saxlancı “Dropbox”da oğurlamağa başlayıb. Ümumilikdə,
Xatilov 26 min fayl oğurlayıb.
“Tesla”da göstərildiyi kimi,

Elektrik avtomobilləri istehsalçı şirkəti “Tesla”,
keçmiş işçisini məxfi məlumatları oğurlamaqda
günahlandırıb. Bu barədə Kaliforniyanın Şimali
Bölgəsi Federal Məhkəməsinin elektron məlumat
bazasına istinadən “CNBC” xəbər yayıb.

bu məlumatlar rəqiblərə
"Tesla”nın hansı sistemləri
avtomatlaşdırmada vacib və
dəyərli hesab etdiyini" aydın-

laşdıra bilər. Şirkət, həmçinin
təhlükəsizlik xidməti onunla
işləməyə başladığı zaman
onun sübutları silməklə izləri

örtməyə çalışmaqda da günahlandırır.
Proqramçı özü sənədlərin
səhvən “buluda” düşdüyünü söyləyib. Xatilov “New
York Post” qəzetinə verdiyi
müsahibədə, kompüterindəki
qovluğun ehtiyat nüsxəsini
yaratdığını və səhvən “bulud”
saxlancında yerləşdirdiyini
söyləyib.
Digər tərəfdən, “Tesla”
onun yüklədiyi skriptlərin
Xatilovun vəzifəsilə heç bir
əlaqəsi olmadığını israr edir.
Xatilov yanvarın əvvəlində
işdən çıxarılıb.
Qeyd edək ki, bu, “Tesla”
şirkətinin keçmiş işçilərini
kommersiya sirlərinin oğurluğunda məhkəməyə verdiyi
və ya ittiham etdiyi ilk hadisə
deyil.

 ÜST-ün baş direktoru
Tedros Adhanom Qebreyesus
“Pfizer” şirkəti ilə müqavilə
imzaladıqlarını açıqlayıb. Bu
barədə “Anadolu” agentliyi
məlumat yayıb.
Tedros Adhanom Qebreyesus
açıqlamasında bildirib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) dünyanın
yoxsul və orta gəlirli ölkələrində koronavirusa qarşı vaksinasiya kampaniyasına

ÂÂ Yanvarın 24-ü
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın
temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 1-3°, gündüz 6-8° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək - 770 millimetr
civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz
50-55 faiz təşkil edəcək.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava
əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın
temperaturu gecə 8-13°, bəzi yerlərdə 15-18°
şaxta, gündüz 3° şaxtadan 2°-dək isti olacaq.
Yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın,
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start vermək üçün “Pfizer” şirkəti ilə 40
milyon doza peyvəndin alınması barədə
razılaşma əldə edib.
Məlumatda qeyd edilir ki, beynəlxalq
təşkilat vaksinasiya kampaniyasına
dünyanın yoxsul ölkələrini peyvənd
dozaları ilə təmin etməyi hədəfləyən
COVAX təşəbbüsü çərçivəsində fevral
ayında başlayacaq. Təşkilat koronavirus
əleyhinə peyvəndin tətbiqində zəngin
və yoxsul ölkələr arasında uçurumun
yaranmasını yenidən sərt tənqid edib.
Dünyanın 49 zəngin ölkəsində indiyədək
39 milyon peyvənd dozası tətbiq
edildiyi halda, yoxsul ölkələrdə vurulan peyvəndlərin sayı cəmi 25 dozaya
bərabərdir.
ÜST-ün rəhbəri Cenevrədə keçirilən
brifinqdə bildirib ki, “Pfizer”lə bağlanmış
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi Havanın temperaturunun gecə
5-10°, yüksək dağlıq ərazilərdə 12-14° şaxta,
gündüz 0-5° isti olacağı proqnozlaşdırılır.
Yolların buz bağlayacağı gözlənilir.
ÂÂ Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy,
Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun
gecə 1-6° şaxta, gündüz 4-8° isti olacağı
bildirilir. Gecə yolların buz bağlayacağı
ehtimalı var.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 2-7°

Rio-de-Janeyroda
karnaval keçirilməyəcək
 Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərinin
meri Eduardu Paes bildirib ki, bu ilin yayında
COVID-19 virusuna görə şəhərdə karnaval
keçirilməyəcək.
E. Paes əlavə edib ki, heç vaxt karnavalın əleyhinə
olmayıb. Bu mədəni tədbir şəhər iqtisadiyyatını həmişə
gücləndirib. İnsanların şən olmasına və sevincinə səbəb
olub.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

ÜST “Pfizer” şirkəti ilə müqavilə imzaladı

Müqavilənin müddəti uzadıla bilər
PSJ-nin futbolçusu Kilian Mbappe Paris təmsilçisi
ilə yeni müqavilə
imzalamaq
üçün danışıqlar
apardıqlarını
açıqlayıb. 22 yaşlı
hücumçu PSJ
ilə yeni müqavilə ilə bağlı danışıqların davam etdiyinin
bildirib: “Parisdə özümü yaxşı hiss edirəm. Yeni müqavilə
imzalasam, daha uzun bir müddət burada qalacam. Yaxın
zamanda qərarımı verəcəm”.
Qeyd edək ki, adı “Real”la hallanan Mbappenin hazırkı
müqaviləsi 2022-ci ilin yayına qədərdir.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

ABŞ Prezidenti Co Bayden və Kanadanın Baş
naziri Castin Trüdo arasında telefon danışığı
olub. Tərəflər gələn ay görüşmək barədə razılığa
gəliblər. Məlumatı “İnterfaks.ru” verib.

müqavilə səhiyyə işçilərinin vaksinasiyası üçün istifadə ediləcək.
"Pfizer" İdarə Heyətinin baş icraçı
direktoru Albert Burla bildirib ki, bu il 2
milyard doza peyvəndin göndərilməsi
planlaşdırılıb. O, həmçinin açıqlamasında 40 milyon peyvənd dozasının qeyrimənfəət bazası əsasında satılacağını
elan edib. O, bu razılaşmanı ilkin addım
kimi dəyərləndirib və gələcəkdə COVAX
proqramı vasitəsilə daha çox dozasının
satıla biləcəyini qeyd edib. Baş direktor
qeyd edib ki, bundan əlavə, 150 milyon
doza AstraZeneca/Oxford peyvəndinin
çatdırılması gözlənilir.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”
şaxta, gündüz 4-8° isti, dağlarda gecə 3-8°,
gündüz 0-5° şaxta olacağı ehtimal edilir. Gecə
və səhər yolların buz bağlayacağı gözlənilir.
ÂÂ Mərkəzi Aran: Mingəçevir və Şirvan
şəhərlərində, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan,
Neftçala rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın
temperaturunun gecə 1-6° şaxta, gündüz
7-10° isti olacağı gözlənilir. Gecə yolların buz
bağlayacağı ehtimalı var.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında hava əsasən yağmursuz
keçəcək. Dağlarda duman olacaq Şimal-şərq
küləyi əsəcək.
ÂÂ Havanın temperaturunun gecə 2° şaxtadan
3°-dək isti, gündüz 7-9° isti, dağlarda gecə
0-3° şaxta, gündüz 3-5° isti olacağı ehtimalı
var.

"Xalq qəzeti"nin kompyuter 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

Azərbaycanda koronavirusdan
705 nəfər sağalıb, 162 yeni
yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycan Respublikasında
koronavirus infeksiyasından 705 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 162 yeni yoluxma faktı qeydə
alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan
verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz
nümunələri müsbət çıxmış 8 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 228 min 688 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan
219 min 724 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3072 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 5892 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 354 min 473 test aparılıb.
Dünənki test sayı isə 6522-dir.

“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Bibiheybət Gəmi Təmiri Zavodunun üzən
tərsanələrinin və gəmi tikinti sahəsinin 6 kilovoltluq
kabel xəttinin yenidən qurulması işlərinin 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 2021-ci il fevralın 1-i saat 18.00-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.
Ünvan – Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.
Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00, daxili: 1263.
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