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Beynəlxalq aləm Cənubi Qafqazda sülh və
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsini dəstəkləyir

2022-ci ilin dövlət büdcəsi ölkədə
sosial rifahın yaxşılaşmasına,
inkişaf və tərəqqiyə təminat verir

A

zərbaycanda iqtisadi fəallığın hökumət tərəfindən
dəstəklənməsi iqtisadiyyatın inkişaf dinamikasına müsbət
təsir göstərir, makroiqtisadi sabitlik qorunur. Həmçinin,
yüksək iqtisadi inkişaf amilləri iqtisadiyyatın qeyri-neft s
 ektoruna
böyük həcmdə investisiyaların yatırılmasına imkan verir. Xarici
sərmayələrin üstünlük təşkil etməsi isə onu göstərir ki, Azərbaycan
investisiyalar üçün cəlbedici ölkədir və xarici sərmayə respublikamızda lazımi səviyyədə nəzarətdə saxlanılır.
Finlandiyadan Hindistana ilk yüklər Azərbaycan
ərazisindən çatdırılıb. Sözsüz ki, istər Şərq-Qərb, istərsə də
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri ilə Azərbaycan vasitəsilə
daşınacaq yüklərin həcmi artacaq. Çünki biz bütün yaxın
qonşularımız və region ölkələri ilə ikitərəfli səviyyədə yaxşı
təmaslar qurmuşuq. Bundan əlavə, Azərbaycandakı siyasi,
iqtisadi sabitlik də bizə kömək edir.

Məndə belə bir təəssürat var ki, infrastruktur imkanlarını gücləndirmək məqsədilə ümumi məxrəcə gəlmək imkanları mövcuddur. Əlbəttə, digər rəylər və narahatlıqlar var və
onlar aydınlaşdırılmalıdır. Bununla biz dialoqu, qarşılıqlı
anlaşmanı nəinki Ermənistanla, eləcə də aidiyyəti olan
digər ölkələrlə təşviq etmək istəyirik. Beləliklə, təmasların
qurulması səylərinə dəstək verə bilərik.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

A

rtıq dünya ölkələrində, beynəlxalq təşkilatlarda hamı etiraf
edir ki, Azərbaycan sülhün, sabitliyin, əmin-amanlığın və
səmərəli əməkdaşlığın tərəfdarıdır. Məhz elə buna görə
də ölkəmizin mövqeləri daha böyük auditoriyalarda, heç zaman
olmayan bir miqyasda dəstəklənir. Politoloq və ekspertlər də bu
fikirdədirlər ki, təki sülh olsun, yeni əməkdaşlıq yolları açılsın.
Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan
dövlətinin atdığı istənilən addım regionda və dünyada əməkdaşlığın yeni
yollarının tapılmasına və açılmasına
xidmət edir. Elə 44 günlük müharibə
nəticəsində ərazilərimizin işğaldan

azad edilməsi də qonşularımızla, region ölkələri və bütün Avrasiya materiki
ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə
stimul yaratmışdır.
Ekspertlər yazırlar ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci il

Şarl MİŞEL
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
noyabrın 10-da xalqa ünvanladığı
tarixi müraciətdən bu günə qədər
istənilən çıxış və nitqində bölgəmiz
üçün sülh səhifəsinin açılması, regionda əməkdaşlığın genişləndirilməsi
məsələlərini daim diqqət mərkəzində
saxlayır. Etiraf edək ki, həmin tendensiya son aylar daha geniş miqyas
almışdır.
Məsələn, Prezident İlham
Əliyev dekabrın 1-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi
nümayəndəsi Toivo Klaarı qəbul
edərkən həm Avropa İttifaqı –
Azərbaycan əlaqələrinin müxtəlif

aspektləri, həm Cənubi Qafqazda
əməkdaşlıq perspektivləri, həm də
postmüharbə vəziyyəti, eləcə də,
Ermənistan –Azərbaycan sərhədində
noyabr ayında baş vermiş gərginliklə
bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir.
Yəni Avropa İttifaqı Qafqazda söndürülmüş münaqişənin yenidən alovlanmasını istəmir. Həmin görüşdə,
həmçinin bu ayın 15-də Brüsseldə
keçiriləcək Şərq Tərəfdaşlığı Sammitinin gündəliyinə dair fikir mübadiləsi
aparılmışdır.

Bütün bunlarla bərabər, son illər
ölkəmizdə makroiqtisadi sabitliyin təmin
edilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı,
iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin
yüksəldilməsi, ixrac potensialının artırılması, sosialyönümlü siyasətin prioritetliyinin
qorunub saxlanılması, maliyyə intizamı və
şəffaflığın gücləndirilməsi kimi məsələlərə
daha çox önəm verilir. Eyni zamanda,
büdcənin sosialyönümlü xarakter daşıması
da diqqət mərkəzində saxlanılır.
Bütün bu amillərin önə çəkilməsi isə
təsadüfi deyil. Çünki indiyədək respublika-
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Ermənistanın hərbi-siyasi təxribatları
regionda sülhə və təhlükəsizliyə təhdid yaradır

Məqsəd müstəqil
Azərbaycanı inkişaf etmiş
cəmiyyətə çevirməkdir
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının müstəqil sosial-iqtisadi inkişaf proqramını böyük
uzaqgörənliklə formalaşdırmış və reallaşdırmış, iqtisadi
müstəqillik uğrunda mübarizənin bünövrəsini qoymuşdur.
Siyasi müstəqilliyin və onun iqtisadiyyat cəbhəsinin daha
da möhkəmləndirilməsinin sükanı 18 ildir ki, ulu öndərin
layiqli varisi cənab İlham Əliyevin əlindədir. Əminliklə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin
reallaşdırılması İlham Əliyev siyasətinin tarixi nailiyyətidir.
(ardı 8-ci səhifədə)

A

Leyla Abdullayeva
deyib: “Bildiyiniz kimi, 2-3
dekabr tarixlərində Stokholm şəhərində ATƏT-in
Nazirlər Şurasının 28-ci iclası keçirildi və Azərbaycan
xarici işlər naziri bu iclasda
iştirak etdi.
İclasdan öncə Minsk
Qrupunun həmsədrləri
Azərbaycan və Ermənistan

nazirlərinin növbəti görüşünün Stokholmda keçirilməsi
təklifi ilə çıxış etmişdi.
Bəllidir ki, Azərbaycan hər
zaman dialoqun tərəfdarıdır
və bundan öncə keçirilmiş Nyu York, Minsk
və Paris görüşlərində
Azərbaycan xarici işlər naziri

postmünaqişə dövründə
Ermənistan-Azərbaycan
münasibətlərinin normallaşdırılması istiqamətində
məsələlərlə bağlı ölkəmizin
mövqeyini qarşı tərəfin
diqqətinə çatdırıb.
Lakin 3 dekabr tarixində
nəzərdə tutulan görüşdən bir

(ardı 3-cü səhifədə)

Azərbaycan bölgədə söz sahibidir

(ardı 3-cü səhifədə)

zərbaycan Respublikası Xarici
İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti
idarəsinin rəisi Leyla
Abdullayeva ATƏT-in
Stokholmda keçirilən
iclasında Azərbaycan və
Ermənistan xarici işlər
nazirləri arasında görüşün baş tutmamasının
səbəbləri barədə KİV-in
sualını cavablandırıb.

mızda əhalinin etibarlı sosial müdafiəsinin
təmin edilməsi istiqamətində həyata
keçirilən ardıcıl tədbirlər milli inkişaf modelinin sosialyönümlü səciyyə daşıdığını
tam təsdiqləyib. Qeyri-neft sektorunun və
sahibkarlığın inkişafı, yeni müəssisələrin işə
salınması məqsədilə reallaşdırılan islahatlar yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılmasına,
əmək qabiliyyətli əhalinin iqtisadi fəallığının
yüksəlməsinə, eləcə də ölkəmizin məşğulluq
strategiyasının səmərəliliyinə əlverişli şərait
yaradıb.

neçə saat öncə Ermənistan
tərəfinin təxribatı baş verdi.
Belə ki, Ermənistan parlamentarlarının Azərbaycan
Respublikası ərazilərinə qanunsuz səfər etməsi ilə bağlı
məlumat yayıldı. Beləliklə
də Azərbaycan tərəfi
Ermənistanın bu təxribatına
cavab olaraq, Stokholmda
iki ölkə nazirinin görüşünün
keçirilməsini məqsədəuyğun
hesab etmədi.
Göründüyü kimi, iki ölkə
arasında münasibətlərin
normallaşdırılması
istiqamətində Azərbaycan
tərəfindən addımların
atılmasına baxmayaraq,
Ermənistan hərbi-siyasi
təxribatlarını davam etdirir.
Ermənistanın bu mövqeyi
bölgədə sülh quruculuğu
səylərinə xələl gətirir.

“Xalq qəzeti”

bp-nin layihəsi üzrə azad
olunmuş ərazilərdə elektrik
stansiyası tikiləcək
ərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin
direktoru Təbriz Əmmayev bildirib ki, Azərbaycanın
azad olunmuş ərazilərində 240 meqavatt gücündə
elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı bp-nin layihəsinə
qoyulacaq investisiyanın ümumi həcmi ilkin hesablamalara
görə 200 milyon dollardır.

B

Agentliyin direktoru qeyd edib ki, azad olunmuş
ərazilərdə “yaşıl enerji” zonasının yaradılması konsepsiyası çərçivəsində kiçik su elektrik stansiyalarının bərpası
layihələrinin icrası və bp ilə əldə olunmuş razılaşmanın
texniki qiymətləndirilməsi üzrə işlərin həyata keçirilməsi
planlaşdırılır.
“Kəlbəcərdə 100 meqavatt gücündə külək elektrik
stansiyasının tikintisi layihəsinə özəl investisiyaların cəlb
olunması planlaşdırılır. Bu layihə çərçivəsində hazırlıq işləri
artıq başlayıb. Konsepsiyanın təsdiq olunmasından sonra,
həmçinin bir sıra pilot layihələr reallaşdırılacaq. Görülən işlər
sayəsində “yaşıl enerji”nin istifadəsinin səmərəliliyinə qiymət
vermək mümkün olacaq”.

“Xalq qəzeti”
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Finlandiya Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab Sauli Niinistöyə
Hörmətli cənab Prezident,
Finlandiya Respublikasının milli
bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə
Sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan
xalqı adından səmimiyyətlə təbrik edirəm.
Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş
arzularımı yetirir, dost Finlandiya xalqına

daim əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram.
Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 dekabr 2021-ci il

Tailandın Kralı Əlahəzrət Maha
Vaciralonqkorn Bodindradebayavaranqkuna
Əlahəzrət,
Tailand Krallığının milli bayramı
münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün
xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı
adından ən səmimi təbriklərimi yetirirəm.
İnanıram ki, ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli münasibətlər bundan sonra
da dostluq məcrasında inkişaf edəcək,
beynəlxalq təsisatlar, xüsusən də
Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində

əlaqələrimiz genişlənəcəkdir.
Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm
cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar,
Tailand Krallığının dost xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram.
Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 dekabr 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 381

Bakı şəhəri, 3 dekabr 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Tikinti-Təchizat Birliyi”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq və Azərbaycan Respublikası
İqtisadiyyat Nazirliyinin təklifini nəzərə alaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin Tikinti-Təchizat Birliyi” Məhdud

Məsuliyyətli Cəmiyyətinin saxlanılması
xərcləri büdcə və büdcədənkənar vəsaitlər
hesabına Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi üzrə mərkəzləşdirilmiş
qaydada tikinti obyektlərinin təmiri, bərpası,
gücləndirilməsi və yeni obyektlərin tikintisi ilə bağlı daxilolmaların 1,0 faizə qədəri,
həmçinin mal və materialların alınması,
xidmətlərin göstərilməsi üçün daxilolmaların
0,25 faizi həddində müəyyən edilsin.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci
il 4 dekabr tarixli 1704 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 5.2-ci
bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının aşağıdakı tərkibi təsdiq edilsin:

Müşahidə Şurasının sədri
Natiq Əmirov – Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi siyasət
və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Respublikası humanizm prinsiplərini əsas tutaraq dekabrın
4-də 10 nəfər erməni əsilli hərbi qulluqçunu Ermənistan tərəfinə təhvil verib.
Eyni zamanda, aparılmış danışıqlar
nəticəsində Ermənistan tərəfi Azərbaycan
Respublikasının işğaldan azad olunan digər
ərazilərinin mina xəritələrini də Azərbaycan
tərəfinə təqdim edib.
“Mina xəritələrinin əldə olunmasında
göstərdiyi vasitəçilik missiyasına görə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinə
təşəkkürümüzü bildiririk”, – deyə məlumatda
qeyd olunub.

Müşahidə Şurasının üzvləri
İnam Kərimov – Azərbaycan Respublikasının
kənd təsərrüfatı naziri
Mikayıl Cabbarov – Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyat naziri
Samir Şərifov – Azərbaycan Respublikasının
maliyyə naziri
Xalid Əhədov – Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi
Elman Rüstəmov – Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının sədri.
2. “N.Ə.Əmirovun “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının sədri təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 6 noyabr
tarixli 3348 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017,

№ 11, maddə 2057) ləğv edilsin.
3. “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurası üzvlərinin
təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2019-cu il 10 iyun tarixli 1226 nömrəli
Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 6, maddə 1064) ləğv edilsin.
4. “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurası üzvlərinin
təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 16 aprel tarixli 1989 nömrəli
Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 4, maddə 454) ləğv edilsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 dekabr 2021-ci il

MDB PA-nın nümayəndə heyəti DİMBİ-nin
Bakı filialının yeni binası ilə tanış olub
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin
Parlament Assambleyası (MDB PA) Şurası Katibliyinin
rəhbəri, Baş katib Dmitri Kobitskinin başçılıq etdiyi Rusiya
nümayəndə heyəti dekabrın 4-də MDB PA-nın Demokratiyanın,
parlamentarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki
hüquqlarına riayət olunmasının monitorinqi beynəlxalq
İnstitutunun (DİMBİ) Bakı filialının yeni binası ilə tanış olub.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Ermənistan işğaldan azad olunan
digər ərazilərimizin mina xəritələrini
də Azərbaycan tərəfinə təqdim edib
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin AZƏRTAC-a
daxil olan məlumatında bildirilir ki, təhvil verilmiş
şəxslər noyabrın 16-da Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən dövlət sərhədinin Kəlbəcər
istiqamətində törədilən təxribatın qarşısı
alınarkən saxlanılıb.
Qeyd edək ki, humanizm prinsiplərinə sadiq
olan Azərbaycan Respublikası bir müddət öncə
- noyabrın 26-da erməni əsilli bir mülki şəxsi və
bir hərbi qulluqçunu Ermənistan tərəfinə təhvil
verib.

“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının
tərkibinin təsdiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “N.Ə.Əmirovun “Azərbaycan
Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının sədri təyin
edilməsi haqqında” 2017-ci il 6 noyabr tarixli 3348 nömrəli, “Azərbaycan Sənaye
Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurası üzvlərinin təyin edilməsi
haqqında” 2019-cu il 10 iyun tarixli 1226 nömrəli, “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurası üzvlərinin təyin edilməsi haqqında”
2020-ci il 16 aprel tarixli 1989 nömrəli sərəncamlarının ləğv edilməsi barədə

AZƏRTAC xəbər verir ki, Dmitri
Kobitski, Baş katibin birinci müavini
Sergey Kurdin, Baş katibin müavini,
DİMBİ-nin direktoru İvan Muşket,
DİMBİ-nin direktor müavini Yelena
Yeremenko, Baş katibin müavini,
Azərbaycan Milli Məclisinin MDB
PA-da daimi nümayəndəsi Aydın
Cəfərov, MDB PA DİMBİ-nin Bakı
filialının direktoru Teymur Muradov və
filialın əməkdaşlarının iştirak etdikləri
tədbirdə qurumun gələcək fəaliyyət
planlarından danışılıb.
Dmitri Kobitski bildirib ki, institutun
Bakı ofisinin yeni binasının istifadəyə
verilməsi çox mühüm hadisədir.
Parlamentlərarası əlaqələrin inkişafına, həmçinin institutun Bakı ofisinin yeni bina ilə təmin olunmasına

göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycan
Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovaya minnətdarlığını bildirən
Baş katib deyib: “Düşünürəm ki,
ofisin fəaliyyəti bizim birgə işimizə
töhfə verəcək və parlamentlərarası
əlaqələrin inkişafını sürətləndirəcək”.
İnstitutun Bakı filialının bundan
sonra da elm və tədqiqat mərkəzi
rolunu oynayacağını diqqətə çatdıran
Baş katib parlemantarizm məsələləri
ilə məşğul olanların, eyni zamanda,
professorların, tələbələrin bu filialın
fəaliyyətindən yararlanacaqlarını
qeyd edib.
Baş katib üzv ölkələrin
parlamentləri arasında əlaqələrin
daha da dərinləşdirilməsində və
demokratiyanın, parlamentarizmin

Jurnalistlər Füzuli-Zəngilan avtomobil yolunda
minatəmizləmə əməliyyatı ilə tanış olublar

inkişafında səylərin birləşdirilməsinin
vacibliyini vurğulayıb.
Sonra MDB PA DMBİ-nin
təşkilatçılığı ilə bu ilin sentyabrında
“Dünya ölkələrinin seçki sistemləri”
mövzusunda keçirilmiş İkinci

Beynəlxalq Tələbə İnternet Olimpiadasının qaliblərinə mükafatlar təqdim
olunub.
Tədbirdən sonra mətbuat
nümayəndələrinin sualları cavablandırılıb.

Azərbaycan-İran parlamentlərarası
əməkdaşlığının inkişafı
məsələləri müzakirə edilib
Azərbaycanın Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfiri Əli
Əlizadə bu ölkənin İslam Şurası Məclisi (parlamentin) sədrinin birinci
müavini, İran-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Əli
Nikzadla görüşüb.

İşğaldan azad olunan ərazilərdə mina və partlamamış silahsursatların təmizlənməsi məqsədilə ANAMA tərəfindən plana
uyğun olaraq işlər aparılır.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər
verir ki, ANAMA və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi növbəti mediatur çərçivəsində Füzuli-Zəngilan
avtomobil yolunun Cəbrayıl rayonundan keçən hissəsində minatəmizləmə
əməliyyatı izlənilib.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidmətinin Bərdə regional qrupunun nümayəndəsi Aslan Qiyaslı
jurnalistlərə açıqlamasında bil-

dirib ki, azad olunan torpaqlarda
minatəmizləmə əməliyyatları sürətlə
aparılır: “Əsas məqsədimiz dinc
əhalinin təhlükəli ərazilərə keçməsinin
qarşısını almaqla bədbəxt hadisələrin
baş verməsini önləməkdir. Çünki
ərazilər həddən artıq çirkli olduğu
üçün hər an bədbəxt hadisələrin
baş verməsi qaçılmazdır. Vətən
müharibəsindən sonra mina və hərbi
sursatların partlaması nəticəsində

baş vermiş hadisələrin 53 faizi azad
edilən ərazilərə qanunsuz səfərlər
nəticəsində yaşanıb. Bu məqsədlə
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları
üzərlərinə düşən vəzifəni yerinə
yetirməklə, əhalini təhlükəli ərazilərə
səfər etməməyə çağırır”.
ANAMA-nın əməkdaşı Habil Babayev isə qeyd edib ki,
minatəmizləmə əməliyyatı 3 üsulla əllə, texnika və itlər vasitəsilə aparılır.
Relyefi daha çətin olan ərazilərdə
mexaniki üsulla, yəni uzaqdan idarə
olunan texnikalardan istifadə edilir.
Həmçinin minatəmizləmə işləri üçün

xüsusi təlim keçmiş itlər də əraziyə
cəlb olunub.
“Füzuli-Zəngilan avtomobil yolunun Cəbrayıldan keçən hissəsində
daha çox mina basdırılıb. Buradan
həm tank, həm də piyada əleyhinə
minalar aşkarlanır. Bununla bərabər
partlamamış sursatlara və düşmən
tərəfindən qurulan digər gizli partladıcılara da rast gəlinir”, – deyə o əlavə
edib.
Jurnalistlər ərazidən tapılan minaların partlatma yolu ilə
zərərsizləşdirilmə prosesini də
izləyiblər.

Milli Məclisin deputatları AŞPA-nın
komitə iclasında iştirak edəcəklər
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları Kamal Cəfərov və Erkin Qədirli
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) Hüquqi məsələlər və insan hüquqları
komitəsinin iclasında iştirak etmək üçün dekabrın 5-də Fransanın paytaxtı Parisə səfər
edəcəklər.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, komitə iclasının gündəliyinə Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin qərarlarının icrası, ölüm hökmünün

ləğvi, Avropa Şurasına üzv dövlətlərin Şengen
sistemindən siyasi sanksiya kimi istifadə etmələri
ilə bağlı və bir sıra digər məsələlər daxil edilib.
Deputatlarımız tədbirdə müzakirəyə çıxarılan

məsələlər barədə öz fikirlərini açıqlayacaq, qeyd və
təkliflərini bildirəcəklər.
Səfər dekabrın 8-də başa çatacaq.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 44 günlük
Vətən müharibəsində Qələbənin ildönümü
münasibətilə təbriklərini çatdıran Əli Nikzad
Azərbaycanın sevincinin və kədərinin İran
üçün də bir olduğunu qeyd edib.
Parlamentlərarası əlaqələrin önəmini
vurğulayan Əli Nikzad Azərbaycanın
Milli Məclisi ilə əlaqələrin daha da
möhkəmləndirilməsində səylərin artırılmasının zəruriliyini vurğulayıb və ikitərəfli
əməkdaşlığın güclənməsinə parlament
nümayəndələrinin töhfələrini verəcəyini
diqqətə çatdırıb. Əli Nikzad cari il noyabrın
27-də İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərində
keçirilmiş Parlamentlərarası İttifaqın 143-cü
Assambleyası çərçivəsində Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının
Parlamentlər Şəbəkəsinin təsis olunmasını
yüksək qiymətləndirib. O, səfir Əli Əlizadəyə

fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.
Səfir Əli Əlizadə öz növbəsində
Azərbaycanın İranla əlaqələrə xüsusi
önəm verdiyini, rəsmi Tehranın Azərbaycan
üçün dost və yaxın qonşu ölkə olduğunu
bildirib. Ölkələrimizin parlamentlərarası
münasibətlərinin, dostluq qruplarının
səmərəli əməkdaşlığının əlaqələrin daha da
inkişafına zəmin yaratdığını, bu istiqamətdə
Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin üzərinə
düşən vəzifələri və əlaqələndirmələri yerinə
yetirməyə hər zaman hazır olduğunu qeyd
edib.
Görüşdə, həmçinin iki ölkə arasında
müştərək layihələrin icrası, səfərlərin və
görüşlərin təşkili, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.
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Dünya Prezident İlham Əliyevin daha bir
qlobal təşəbbüsünə şahidlik etdi
İndiyə qədər buna bənzər yalnız bir
təşkilat vardı ki, o da mötəbər elmi-ekspert mərkəzlərinin yerinə yetirdiyi texnologiyaların Avropa parlament şəbəkəsi
idi. Yəni bir qitədə sahəvi bir qurum
idi. Yeni təşkilat isə bütün dünyada üzv
dövlətlərin sayına görə ikinci ən böyük
beynəlxalq təsisat olan Qoşulmama
Hərəkatının tərkibində yaranan qlobal bir
qurumdur.
İlkin olaraq vurğulamaq lazımdır ki,
bu fakt cari ildə Qoşulmama Hərəkatına
üzv dövlətlərin yekdilliklə Azərbaycanın
2019-cu ildən başlanan sədrlik müddətini
daha bir il – 2023-cü ilin sonuna qədər
uzatmasının son dərəcə doğru qərar
olduğunu bir daha təsdiqlədi. Görünən
odur ki, beynəlxalq aləm cənab İlham
Əliyevin güclü idarəetmə qabiliyyətinə
malik, qlobal düşüncəli, davamlı quruculuq və modernləşdirməyə meyilli,
konstruktiv mövqeli bir rəhbər olduğunu
etiraf edir.
Qoşulmama Hərəkatının
Parlamentlər Şəbəkəsinin təsis edilməsi
təşkilatın tarixində yeni səhifə açacaq və
üzv dövlətlər arasında parlamentlərarası
ölçünün inkişafına xidmət edəcək.
QH-yə üzv dövlətlərin parlament
rəhbərlərinin və deputatlarının – 50-yə
yaxın ölkədən 200-dək nümayəndənin
iştirakı ilə keçirilmiş təsis iclasına sədrlik
edən Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qafarova deyib ki, bu gün QH-nin yaradılmasından keçən 60 il ərzində araşdırılmamış qalan bir ölçünün – əməkdaşlığın
parlament ölçüsünün əsası qoyulur.
Fərəhli haldır ki, bu, Prezident İlham
Əliyevin beynəlxalq aləmdə rəğbət
və dəstəklə qarşılanan növbəti qlobal
təşəbbüsünün həyata keçirilməsidir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti,
Qoşulmama Hərəkatının sədri İlham
Əliyev 2021-ci il iyulun 13-də QH-nin
xarici işlər nazirlərinin konfransında
çıxışı zamanı Azərbaycanın QHyə üzv dövlətlərin əməkdaşlığının
parlamentlərarası istiqamətini inkişaf etdirmək niyyətində olduğunu

Məlum olduğu kimi, noyabrın 28-də İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərində
 avam edən Parlamentlərarası İttifaqın 143-cü Assambleyası çərçivəsində
d
Qoşulmama Hərəkatının (QH) sədri qismində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü əsasında QH-nin Parlamentlər Şəbəkəsinin
təsis iclası keçirilib. Bu, Azərbaycan diplomatiyasının növbəti uğuru sayılır.
v urğulamışdı. Həmçinin dövlətimizin
başçısı oktyabrın 11-də hərəkatın
yaradılmasının 60 illiyinə həsr olunmuş
Belqrad yubiley konfransında bu mövzuya toxunaraq, Azərbaycanın təşkilata
üzv dövlətlərin parlamentariləri arasında
əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı addımlar
atdığını bildirmişdi. İndi təşəbbüsün
reallaşdırılması 60 il əvvəl Bandunq
prinsiplərinə uyğun olaraq, bütün xalqların dinc yanaşı yaşamasına və davamlı inkişafına töhfə vermək məqsədilə
təsis edilmiş Qoşulmama Hərəkatının
çoxşaxəli fəaliyyətində faydalı iş
əmsalını daha da artıracaq.
İclasda dünya şöhrətli siyasətçi İlham
Əliyevin digər qlobal təşəbbüsləri də
məmnuniyyətlə xatırlanıb. Qeyd edilib
ki, bundan bir qədər əvvəl Qoşulmama Hərəkatı adından qurumun sədri,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev COVID-19 pandemiyasına
qarşı səmərəli mübarizə aspektindən
əməli təşəbbüslər irəli sürmüşdü. Dünyanı sarmış böhranla əlaqədar Qoşulmama
Hərəkatı təmas qrupunun Zirvə toplantısının təşkili, pandemiya ilə mübarizədə
təşkilata üzv ölkələrin əsas humanitar
və tibbi ehtiyaclarına dair vahid məlumat
bazasının yaradılması, koronavirusla
bağlı vəziyyətin müzakirəsi üçün BMT
Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağırılması, həmçinin BMT-nin
İnsan Hüquqları Şurası tərəfindən
bütün ölkələr üçün COVID-19 əleyhinə
peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymətə,
vaxtında və universal əlçatanlığın təmin
edilməsi haqqında qətnamənin qəbul
edilməsi görülən tədbirlərdən yalnız
bir neçə nümunədir. Son olaraq bu il

noyabrın 17-də Qoşulmama Hərəkatının
təşəbbüsü ilə BMT Baş Assambleyasının üçüncü komitəsi səs çoxluğu
ilə COVID-19 pandemiyasına qarşı
vaksinlərin ədalətsiz paylanmasına dair
qətnaməni qəbul edib.
Aşkar həqiqətdir ki, hələ də davam
edən koronavirus pandemiyası və onun
sosial-iqtisadi mühitə mənfi təsiri, iqlim
dəyişikliyi və digər qlobal miqyaslı çağırışlar bütün dünyada səylərin multikulturalizm, beynəlxalq əməkdaşlıq və
həmrəylik ruhunda səfərbər olunmasını
zəruri edir. Bəşəriyyətin qarşılaşdığı
sınaqlar ölkələrin icra və qanunvericilik
hakimiyyəti qolları arasında həmrəylik və
əməkdaşlıq ruhunu qorumağın vacibliyini önə çıxarır. Bu baxımdan cənab İlham
Əliyevin təşəbbüsləri dünyada razılıqla
qarşılanır və tezliklə gerçəkləşdirilir.
Hələ təşkilatın 2019-cu il oktyabrın 25–26-da Bakıda keçirilmiş Zirvə
görüşündə dövlət və hökumət başçıları
QH-yə üzv dövlətlərin parlamentariləri
ilə qarşılıqlı fəaliyyəti və əməkdaşlığı
genişləndirmək və dərinləşdirmək
barədə qərar qəbul ediblər. Məhz
Azərbaycanın QH-yə sədrliyi dövründə
onun fundamental prinsiplərinə tam
və səmərəli riayət olunmasında
parlamentarilərin mühüm rol oynaya
biləcəyini nəzərdə tutaraq, Qoşulmama
Hərəkatının Parlamentlər Şəbəkəsinin
yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib.
Təsis iclasında bildirilib ki,
Parlamentlər Şəbəkəsi Qoşulmama
Hərəkatının ideya və prinsipləri barədə
məlumatların qurumun üzv dövlətləri
və xalqları arasında yayılmasına və
təbliğinə töhfə verəcək. Bununla yanaşı,

təşkilat üzv dövlətlərin parlamentləri
arasında əməkdaşlıq platforması rolunu
oynaya bilər. Parlamentlər Şəbəkəsi
sülh, təhlükəsizlik, insan hüquqları və
inkişafla bağlı parlament təcrübəsinin
mübadiləsinə də imkan yaradacaq.
Qısaca deyilsə, çoxtərəfliliyin yayılması üçün Parlamentlər Şəbəkəsi əlavə
hərəkətverici qüvvə olacaq. Digər
beynəlxalq parlament strukturları ilə,
o cümlədən Parlamentlərarası İttifaqla
davamlı əlaqələr yaradacaq.
İclasda çıxış edən Parlamentlərarası
İttifaqın sədri Duarte Poçeko qlobal
problemləri birlikdə dəyərləndirmək və
onların həlli yollarını birlikdə tapmaq
zərurətini vurğulayıb: “Bu baxımdan
Qoşulmama Hərəkatının Parlamentlər
Şəbəkəsinin yaradılması əlavə bir
imkandır. Bu, dialoq, əməkdaşlıq, demokratiyanın gücləndirilməsi üçün yeni
platformadır”.
Həmin qurumun baş katibi Martin
Çunkonq isə cənab İlham Əliyevin
təşəbbüsünün nəticəsi olan Parlamentlər
Şəbəkəsinin yaradılmasının əhəmiyyətini
xüsusi qeyd edib və bunun bəşər
aləmində sülhün və sabitliyin bərqərar

Beynəlxalq aləm Cənubi
Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin
möhkəmlənməsini dəstəkləyir

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Xatırladaq ki, bu il
oktyabrın 6-da Avropa
İttifaqının Azərbaycandakı
Nümayəndəliyinin yeni
rəhbəri, səfir Peter Mixalko öz etimadnaməsini
dövlət başçımıza təqdim
edərkən də xüsusilə vurğulanmışdır ki, Avropa İttifaqı
və Azərbaycan bir sıra
sahələr üzrə əməkdaşlığı
möhkəmləndirməyi planlaşdırırlar. Səfir məmnunluqla
etiraf etmişdir ki, Aİ və
Azərbaycan arasında
münasibətlər çox möhkəmdir,
lakin genişləndirmək
istədiyimiz bir sıra imkanlar
və əməkdaşlıq perspektivləri
mövcuddur.
Azərbaycanın işğaldan
azad etdiyi əraziləri tamamilə
yenidən qurduğu, misli
görünməmiş bərpa- quruculuq işlərinə bütün dostlarını
və tərəfdaşlarını cəlb etdiyi,
İrəvan istisna olmaqla, regiondakı bütün paytaxtlarda
Azərbaycan reallıqlarının
yüksək qiymətləndirildiyi bir
vaxtda xəbər gəldi ki, Avropa
İttifaqı da bu proseslərdə
fəal iştirak etmək istəyir.
Bildirildi ki, Azərbaycan
Prezidenti və Ermənistanın

baş naziri dekabrın 15-də
Brüsseldə Avropa İttifaqının
Şərq Tərəfdaşlığı Sammiti çərçivəsində görüşmək
barədə razılıqlarını veriblər.
Dərhal bədxahlar və
macəraaxtaranlar ortaya sual
atdılar ki, bəs həmin görüşə
Rusiyanın münasibəti necə
olacaq? Həmin məsələyə
münasibət bildirən Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin
sanki bu regiondakı sabitliyi gözü götürməyənlərin
maraqlarının üstündən xətt
çəkirmiş kimi bəyanat verdi.
Belə ki, Soçidə
Azərbaycan Prezidenti və
Ermənistanın baş naziri
ilə görüşən Vladimir Putin
məsələyə ustalıqla aydınlıq gətirdi: “Həmkarlarımla
razıyam ki, nə qədər çox
əlaqə, o cümlədən birbaşa əlaqələr olarsa, daha
yaxşıdır. Birbaşa ikitərəfli
əlaqələr, ümumiyyətlə , prioritetdir. Mən bilirəm ki, yaxın
vaxtlarda sizin Brüsseldə
görüşünüz nəzərdə tutulub.
Siz oraya getməyə və orada
görüş keçirməyə razılıq
vermisiniz. Biz bunu da alqışlayırıq. Nə qədər birbaşa
ünsiyyət olarsa, bir o qədər
yaxşıdır. Mən bu yaxınlarda
bu barədə Avropa İttifaqı

Şurasının prezidenti cənab
Mişellə də danışmışam. O,
sizi gözləyir. Ümidvaram ki,
biz irəliyə doğru hansısa
addım atacağıq. Bundan
sonrakı addımları digər platformalarda da atmaq mümkün olacaq. Bir daha təkrar
edirəm, tərəfdaşlarımızın bu
dialoqa cəlb edilməsini biz
yalnız alqışlayırıq”.
Göründüyü kimi, cənab
Putin regiona sülh və sabitlik gətirilməsi məqsədilə
Azərbaycan və Ermənistan
rəhbərlərinin daha çox təmas
qurmasını alqışlayır. Eyni
zamanda, bu Cənubi Qafqaz
ölkələri rəhbərlərinin Avropa
İttifaqı səviyyəsində təşkil olunan görüşünü də alqışlayır.
Bu isə o deməkdir ki, regiona
sülh və sabitlik gətirilməsi
üçün çalışan siyasi dairələrin
fikirləri üst-üstə düşür.
Yeri gəlmişkən, cənab
Putinin Soçidə dilə gətirdiyi
arqumentlər Cənubi Qafqazın hər iki ölkəsində böyük
maraqla qarşılanmışdır:
“Vəziyyətin normallaşdırılmasının inkişafında, vəziyyətin
müsbət həllinin inkişafında
hər iki tərəfin marağı var.
Siz indicə kommunikasiyalar
barədə, kommunikasiyaların
açılması barədə xatırlatdınız. İlham Heydər oğlu
da bu barədə danışıb. Bu
məsələdə hamı maraqlıdır.
O cümlədən Rusiya da.
Mən onu nəzərdə tuturam
ki, biz bütün yaxın ölkələr...
hamımız bu məsələdə maraqlıyıq.”
Bəli, biz hamımız Cənubi
Qafqazda sabitliyin və regional əməkdaşlığın bərpasında
maraqlıyıq. Azərbaycan
isə bu istəyə öz töhfəsini
verənlərin önündə gedir.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

olmasına töhfə verəcəyinə inamını bildirib: “Xüsusilə bütün dünyanın COVID–19
pandemiyası ilə üz-üzə qaldığı bir vaxtda
qanunverici orqanlar arasında dialoqun
intensivləşdirilməsinə, parlament diplomatiyasının gücündən istifadə edərək,
ortaq qərarlar qəbul olunmasına xüsusi
ehtiyac var”.
Təşəbbüsü bəyənən və yeni
təsisata xeyir-dua verən Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop
Azərbaycanın sədrliyi dövründə Qoşulmama Hərəkatının prinsiplərinin
təbliği istiqamətində atılan addımların
təşkilatı daha da gücləndirdiyini vurğulayıb. Pakistan Milli Assambleyasının
sədri Əsəd Qeysər qeyd edib ki, qlobal
problemlərin həlli üçün parlamentlərarası
dialoqun genişləndirilməsi xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. İndoneziya, Namibiya, Nepal, Mərakeş, İran, Yəmən,
Misir, Hindistan, Rusiya ölkələrindən
olan nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri,
habelə beynəlxalq təşkilat və assam
bleyalarının məsul şəxsləri təşkilatın
sədri qismində Azərbaycan Respublikasının bu əhəmiyyətli təşəbbüsünü
yüksək qiymətləndirib və şəbəkənin

fəaliyyətində aktiv iştirak edəcəklərini
vurğulayıblar.
İclasın yekununda Madrid
Bəyannaməsi yekdilliklə qəbul edilib.
Bəyannamədə təsis edilmiş Parlamentlər
Şəbəkəsinin hərəkatın fəaliyyətinə
verəcəyi töhfə və həyata keçirəcəyi funksiyalar vurğulanır, Azərbaycanın təşkilata
səmərəli sədrliyi alqışlanır, habelə
şəbəkənin növbəti iclasının 2022-ci ildə
Bakıda keçiriləcəyi bildirilir.
Beləliklə, inamla deyə bilərik ki,
cənab İlham Əliyevin uğurla reallaşan
bütün ideyaları kimi, bu əhəmiyyətli
təşəbbüsü də dünyada sabitliyə və
məhsuldar dövlətlərarası ünsiyyətin
güclənməsinə vəsilə olacaq. Yeni
yaranmış Parlamentlər Şəbəkəsi qlobal
risk və təhdidlərə qarşı mübarizədə yeni
çoxtərəfli əməkdaşlıq platforması rolunu
oynayacaq. Təsadüfi deyil ki, analitiklər
Prezident İlham Əliyevin qlobal miqyaslı bu növbəti addımının da faydalı
ümumbəşəri səciyyə daşıyacağını qeyd
edirlər.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

2022-ci ilin dövlət büdcəsi ölkədə
sosial rifahın yaxşılaşmasına,
inkişaf və tərəqqiyə təminat verir
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Milli Məclisdə
“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi
haqqında” qanun layihəsinin
səsə qoyularaq, üçüncü
oxunuşda qəbul edilməsi də
aydın göstərir ki, gələn ilin
dövlət büdcəsi əvvəlki illərdə
olduğu kimi, sosialyönümlü
olacaq. Başqa sözlə, dövlət
büdcəsinin sosialyönümlüyünün davam etdirilməsi,
əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması və sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi
prioritet istiqamət olaraq
saxlanılacaq.
Yeri gəlmişkən, respublikada dövlət başçısı
tərəfindən aparılan islahatlar
və atılan qətiyyətli addımlar
nəticəsində bu il Azərbaycan
iqtisadiyyatının bütün
sahələrində artım müşahidə
edilir və bu, 2022-ci ildə də
artımın davam etdiriləcəyini
proqnozlaşdırmağa imkan
verir.
Qeyd edək ki, gələn ilin
dövlət və icmal büdcəsi
“Büdcə sistemi haqqında” qanunun tələblərinə
uyğun hazırlanıb, ictimai
müzakirələr üçün açıq
dərc edilib. KİV-də çıxış
edən deputatlar, ekspertlər
tərəfindən 2022-ci il dövlət
büdcəsinin layihəsi qarşıda
duran çağırışlara və ölkənin
təhlükəsizliyinə cavab verən,
əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə
xidmət edən sənəd kimi
qiymətləndirilib.
Xatırladaq ki, 2022-ci ilin
dövlət büdcəsi layihəsində
büdcə gəlirləri 1 milyard 389

milyon manat artırılaraq 26
milyard 816 milyon manata,
büdcənin xərcləri isə 1
milyard 336 milyon manat
artırılaraq 29 milyard 879 milyon manata çatdırılıb. Gələn
il üçün büdcə kəsiri 3 milyard
63 milyon manat, inflyasiya 4
faiz, ÜDM-in real artım tempi
3,9 faiz, neftin 1 barelinin
qiyməti 50 dollar məbləğində
nəzərdə tutulub.
Haqqında danışılan büdcə gələn il sosial
müdafiəyə ehtiyacı olan bütün vətəndaşlarımızın sosial
rifahının qorunub saxlanılmasına və yaxşılaşmasına
da imkan verəcək. Həmçinin
2022-ci ildə pensiyaların,
müavinət və təqaüdlərin,
ünvanlı sosial yardımın
həcminin və digər sosial
ödənişlərin artırılmasına,
eləcə də vətəndaşların sosial
rifahının daha yaxşı təmin
olunmasına şərait yaradacaq.
Xatırladaq ki, 2022-ci
ildə ehtiyac meyarının həddi
30 manat artırılaraq 200
manata çatdırılıb. Bu, 17,6
faiz artım deməkdir. Bu
artım yoxsul vətəndaşların
sosial müdafiəsinin daha da
gücləndirilməsinə, ünvanlı
sosial yardım alan şəxslər
üçün həm adambaşına, həm
də ailəyə düşən vəsaitin
həcminin artırılmasına imkan
verəcək, eyni zamanda,
bu proqrama cəlb olunan
vətəndaşların sayının da
çoxalmasına şərait yaradacaq. Bu artım, həmçinin
yaxın dövrdə ehtiyac meyarından imtina edilərək
onu yaşayış minimumuna
bərabərləşdirməyə imkan
verəcək.

Beləliklə, 2022-ci il
dövlət büdcəsi miqyasına görə – istər gəlir və
xərclərin həcminə, istərsə
də sosialyönümlülüyünə
görə müstəqil Azərbaycanın
ən böyük büdcəsidir. Belə
bir maliyyə sənədinin icrası
isə respublikada iqtisadi
fəallığın təmin edilməsini,
makroiqtisadi sabitliyin qorunmasını və milli valyutanın
məzənnəsinin dayanıqlığının
artırılmasını, sosial müdafiə
və pandemiya ilə mübarizə
tədbirlərinin ardıcıllığının
gerçəkləşdirilməsini zəruri
edir. Bütün bunlarla bərabər,
gələn ilin dövlət büdcəsi
işğaldan azad olunmuş
ərazilərin bərpası, yenidən
qurulması və ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyasını, eyni
zamanda, ölkəmizin hərbi
qüdrətinin daha da artırılmasını şərtləndirir.
Azərbaycanın növbəti
il üçün nəzərdə tutulan
büdcəsi, həmçinin ölkənin
təhsil və səhiyyə sisteminin yeni dövrün tələblərinə
uyğun inkişaf etdirilməsi,
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olunması, iqtisadiyyatın
və cəmiyyətin rəqəmsal
transformasiyasının əsas
prioritet vəzifələr kimi
müəyyənləşdirilməsi imkanlarına da malikdir.
Hər zaman olduğu kimi,
bu gün də ordu quruculuğu,
ölkənin müdafiə qabiliyyətinin
və milli təhlükəsizliyinin daha
da gücləndirilməsi Ali Baş
Komandan, Prezident İlham
Əliyev tərəfindən qarşıya
qoyulan əsas vəzifələrdən
biridir. Ona görə də Silahlı
Qüvvələrimizin müasir hərbi
texnika və silah-sursatla
təchizatı, təhlükəsizliyin
təmin olunması məqsədilə
zəruri hərbi infrastrukturun

yaradılması, hərbçilərin
sosial-məişət, habelə xidmət
şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində görüləcək
tədbirlər üçün maliyyə
təminatının gücləndirilməsi
daim diqqət mərkəzində
saxlanılır və bu, büdcə
layihələrində öz əksini tapır.
2022-ci il dövlət büdcəsində
də bu, prioritet istiqamət kimi
mühüm önəm daşıyır.
Azərbaycanda infrastrukturun gücləndirilməsi,
əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması, kommunal,
enerji, su və digər xidmət
sahələrində keyfiyyətin
yüksəldilməsi, yol infra
strukturunun yenidən qurulması istiqamətində böyük
həcmli kompleks layihələr
həyata keçirilir. Bütün bu
məsələlər Prezident İlham
Əliyev tərəfindən daim
diqqət mərkəzində saxlanılır,
onların vaxtında həll edilməsi
üçün hökumət tərəfindən
məqsədyönlü layihələr
reallaşdırılır. Gələn ilin
dövlət büdcəsi layihəsində
də bu məqsədlə ayrılan
vəsait sözügedən sahədə
genişmiqyaslı tədbirlərin
gerçəkləşdirilməsinə əlverişli
imkan yaradır.
Dünya ölkələrinin
əksəriyyətində dərin iqtisadi tənəzzülə yol açan
COVID-19 pandemiyası hələ
də davam edir, daha yüksək
yoluxdurma sürətinə malik
ştamlar yayılır. Növbəti ildə
də pandemiyanın nəzarətdə
saxlanılması, onun qarşısının alınması üçün preventiv
və profilaktik tədbirlərin
gücləndirilməsi davam
etdiriləcək, vaksinasiya
prosesinin daha səmərəli
və sürətlə aparılması, zəruri
vaksin təminatının yaradılması məqsədilə tədbirlər

həyata keçiriləcək. Bu
məqsədlə növbəti ilin dövlət
büdcəsində 350 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub.
Yeri gəlmişkən, burada
bir məsələni də xatırlatmaq
istərdik. Bu günlərdə
Ermənistanın da gələn il
üçün müəyyənləşdirdiyi
dövlət büdcəsi açıqlanıb.
Göstəricilərə, proqnozlara
nəzər saldıqda bir daha
aydın olur ki, hər zamankı
kimi, regionda ən aşağı büdcə işğalçı dövlətə
məxsusdur. Belə ki, 2022-ci
il üçün məğlub ölkənin büdcə
gəlirləri 3 milyard 880 milyon
dollara bərabərdir. Bu isə o
deməkdir ki, Ermənistanın
büdcəsi Azərbaycanın əsas
maliyyə sənədindən (15,6
milyard dolar) 4 dəfə azdır.
Onu da qeyd edək ki,
Ermənistanın gələn il üçün
nəzərdə tutduğu müdafiə
xarcləri 687 milyon 969 min
dollardır. Azərbaycanın bu
sahəyə ayrıdığı vəsait isə (4
milyard 990 milyon manat) 2
milyard 935 milyon 290 min
dollardır.
Sonda onu da vurğulayaq
ki, Prezident İlham Əliyev
tərəfindən ölkənin iqtisadi
dayanıqlılığının qorunub
saxlanılması, aparıcı sahələr
üzrə inkişafın təmin edilməsi
üçün hökumətin qarşısında
ciddi vəzifələr qoyulub. Bu
baxımdan dövlət büdcəsinin
cari xərclərinin qeyri-neft
sektorundan gələn gəlirlər
hesabına örtülməsinə nail
olunması, büdcə xərclərinin
şəffaflığının və səmərəliliyinin
daha da artırılması, xarici
dövlət borcunun azaldılması
əsas strateji xətt olaraq qalır.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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– Elman müəllim, istər Vətən
müharibəsindən əvvəl, istərsə
də postmüharibə dövründə
Azərbaycanın diplomatik
uğurları beynəlxalq aləmdə
də yüksək qiymətləndirilir.
Bu barədə sizin də fikirlərinizi
bilmək maraqlı olardı.

qalmış üç rayonumuzun güllə
atmadan azad edilməsi, doğma
yurd-yuvalarından didərgin salınmış soydaşlarımızın dədə-baba
ocaqlarına qayıtmalarının təmin
olunması idi.
– Ancaq Ermənistan üçtərəfli
bəyanatın müddəalarına əməl
etmir, revanşist meyilli qüvvələr
yenidən təxribatlar törətməyə
cəhd edirlər.

– Son 18 ildə həyata keçirilən
uğurlu daxili və xarici siyasət
ölkəmizin reytinqini getdikcə
artırdı. Azərbaycan regionda
söz sahibinə çevrildi. Prezident
İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində
artıq Ermənistan işğalçı ölkə
kimi tanınır. Bu müddət ərzində
həyata keçirilən uğurlu diplomatik
fəaliyyət sayəsində Ermənistanın
işğalçı ölkə olduğunu təsdiqləyən
kifayət qədər hüquqi zəmin yaradılmışdı. Bu ölkənin mayası sanki
terrorçuluqdan və işğaldan yoğrulub. Gözlərini qonşu dövlətlərin
ərazisinə dikərək, bu yolla “böyük
Ermənistan” dövləti yaratMüsahibimiz
maq iddiasından əl çəkmirdi.
Azərbaycan
30 ilə yaxın müddətdə işğal
altında saxladığı Azərbaycan
Respublikasının
ərazilərini öz xoşu ilə azad
Prezidenti yanında Dövlət
etmək fikrində deyildi. Dünyanın nüfuzlu beynəlxalq
İdarəçilik Akademiyasının
təşkilatları Ermənistan orduprofessoru, siyasi
sunun işğal etdiyi Azərbaycan
ərazilərindən qeyd-şərtsiz
elmlər doktoru Elman
çıxmaları barədə qətnamələr
Nəsirovdur
qəbul etsələr də, bu sənədlər
uzun müddət kağız üzərində
qaldı.
Dünyada baş alıb gedən
ikili standartlar, islamofobiya,
ədalətsizlik və ayrı-seçkilik
Ermənistanı daha ağır cinayətlər
törətməyə vadar edirdi. Elə bu
– Dövlətimizin başçısı,
havadarlıqdan və tərəfkeşlikdən
müzəffər Ali Baş Komandan
istifadə edən düşmən ötən il
İlham Əliyev dəfələrlə revanşist
sentyabrın 27-də ölkəmizə qarşı
qüvvələrə xəbərdarlıq edib ki,
genişmiqyaslı hücuma başladı,
“dəmir yumruq” yerindədir və
lakin bu dəfə, necə deyərlər, “daş
istənilən zaman düşmənin başını
qayaya rast gəldi”. Rəşadətli
əzər. Ermənistan imzalanmış
ordumuz düşməni darmadağın
üçtərəfli bəyanatın qarşıya qoyedərərk, nəhayət, Ermənistanın 30
duğu vəzifələri yerinə yetirməyə
illik işğal siyasətinə son qoydu və
məhkumdur. Çünki baş nazir
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü
Nikol Paşinyan həmin bəyanatı
bərpa etdi.
imzalayıb.
Cəmi 44 gün tab gətirə bildilər
Artıq Qarabağda genişmiqqəhrəman ordumuzun qarşıyaslı yenidənqurma, abadlıq
sında. Ötən il noyabrın 10-da
və bərpa işlərinə start verilib.
Ermənistan kapitulyasiya aktını
Bəzi xarici dövlətlərin şirkətləri
imzalamağa məcbur edildi və budə bu işlərdə yaxından iştirak
nunla da təslim olduğunu rəsmən
edirlər. Hazırda yolların, komtəsdiqlədi. Həmin gün imzalanan
munikasiya xətlərinin bərpası
üçtərəfli bəyanatın əsas məqsədi
uğurla həyata keçirilir. Qonşu
bölgədə sülhün, əmin-amanlığın
dövlətlərin də iqtisadi inkişafında
təmin olunması, işğal altında

mühüm əhəmiyyət kəsb edən
Zəngəzur dəhlizinin təməli
qoyulub. Füzulu Beynəlxalq
Hava Limanı sərnişinləri qəbul
edir, Zəngilan və Laçın rayonlarında da beynəlxalq əhəmiyyətli
aeroportlar tikilir. İşğaldan azad
edilmiş rayonların baş planları təsdiq olunub. Hazırda iki
dövlətin sərhədlərinin delimitasiya
və demarkasiyası ilə bağlı məsələ

Soçi görüşündən sonra tanınmış ekspertlər Azərbaycanın
qarşısına qoyduğu məqsədə çatdığını qeyd etmişlər. Məsələn, belə
bir fikir səsləndirilir ki, 10 noyabr
2020 və 11 yanvar 2021-ci il tarixli
görüşlərdə əldə edilmiş razılaşmalarda praktiki həllini tapmayan bir
sıra məsələlər var idi. Son üçtərəfli
görüşün məqsədi də bununla
əlaqəli idi.

diplomatiyasının imkanlarından
istifadə ediləcək.
Nəhayət, ən mühüm
məsələlərdən biri Ermənistan və
Azərbaycan arasında kommunikasiyaların blokadadan çıxarılmasıdır. Bu kontekstdə Ermənistan
baş naziri “Zəngəzur dəhlizi”
ifadəsini işlətməkdən çəkinir. Nikol
Paşinyan hesab edir ki, belə bir
ifadə milli maraqlara ziddir və s.

mühüm əhəmiyyət kəsb etdi.
Siz bu görüşün nəticəsini necə
dəyərləndirərdiniz?

gündəmin prioritetini təşkil edir.
Bugünlərdə Soçidə Rusiya və
Azərbaycan prezidentlərinin,
həmçinin Ermənistan baş nazirinin iştirakı ilə birgə keçirilən
üçtərəfli görüşdə də bu məsələlər
bir daha müzakirə olundu, avtomobil və dəmir yollarının, kommunikasiya xətlərinin bərpasına
başlanılmasının vacibliyi bildirildi.
İlk növbədə, qeyd etmək
istərdim ki, Soçidə baş tutan
ikitərəfli və üçtərəfli görüşlərdə
Rusiya və Azərbaycan arasındakı münasibətlərin səviyyəsi
çox yüksək qiymətəndirilməlidir.
Rusiyanın dövlət başçısının da
ikitərəfli əlaqələrin inkişafına
verdiyi töhfəyə görə azərbaycanlı
həmkarına təşəkkür etməsi diqqət
çəkən məsələrdən biri idi.

Xüsusilə vurğulanmalıdır ki,
Soçi görüşündə 3 məsələnin
həlli istiqamətində razılaşma
əldə edilib. Birincisi, iki dövlətin
sərhədlərinin delimitasiya və
demarkasiyası ilə bağlı məsələdir.
Noyabrın 16-da Ermənistanın
həyata keçirdiyi hərbi avantüra
bu məsələnin nə qədər aktual
olduğunu bir daha təsdiqləyib.
Bu ilin sonuna qədər delimitasiya və demarkasiya məsələsinin
tənzimlənməsi və həmin
istiqamətdə mexanizmlərin
yaradılması ilə bağlı razılaşma
əldə edilib. Buna qədər bu haqda,
ancaq danışılırdı, indi isə artıq
razılaşma var.
İkincisi, humanitar xarakterli
məsələlərdir. Bunlar da çox ciddi
müzakirələrə səbəb olub. Təbii ki,
Ermənistan tərəfi hər dəfə hərbi
əsirlər məsələsini qabardır, amma
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev də vurğulayıb ki, müharibə
bitdikdən sonra 100-dən artıq
hərbçi Ermənistana qaytarılıb,
yəni Azərbaycanda hərbi əsir
yoxdur. Bu, ilk növbədə , etimad
mühitinin, qurumlararası birbaşa
təmasların yaradılması ilə bağlı
məsələlərdir. Məlum olduğu kimi,
müdafiə nazirləri səviyyəsində,
artıq birbaşa təmasların yaradılması haqqında razılaşma əldə
edilib. Digər qurumlar arasında
da birbaşa təmaslar yaradılması
istisna deyil. Bu kontekstdə xalq

Ancaq Soçi görüşündə dəhlizlər
məsələsi geniş müzakirə olundu
və Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin də dəfələrlə, məhz “dəhliz”
ifadəsini işlətdi. Bu, həm Zəngəzur
dəhlizinin aktuallığının, həm
də dəhlizlərin işə salınmasında
Rusiyanın loyal münasibətinin
ifadəsidir.
Vladimir Putin də çıxışında
qeyd etdi ki, ilk növbədə, dəmir və
avtomobil yolları qarşılıqlı şəkildə
fəaliyyətini bərpa etməlidir. Bu,
Azərbaycanın növbəti diplomatik
uğurudur və bölgədə söz sahibi
olduğunun göstəricisidir.
Bu üç mühüm məsələ
istiqamətində razılaşmalar mövcuddur və artıq Moskvada üçtərəfli
birgə komissiyanın dəhlizlərlə və
nəqliyyat kommunikasiyalarının
bərpası ilə bağlı növbəti görüşü
keçirilir. Bu, əslində, Soçi razılaşmalarının praktiki tətbiqi baxımından görüş olacaq.
Üç dövlətin siyasi lideri Soçidə
Bəyannamə də imzaladılar. Bu
sənəd bir daha onu göstərir ki,
artıq postmüharibə dövrünün
həllini gözləyən məsələlərin
tənzimlənməsi istiqamətində
ilkin, real addımlar atılıb. Bu da
irəliyə doğru atılmış addım kimi
qiymətləndirilməlidir.

Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal
üzvlərindən biri olduğunu xüsusi vurğuladı və dedi ki, bu
təşkilat ilə əlaqələrimiz digər
platformalarda da inkişaf etdirilir. Ölkə rəhbəri çıxışı zamanı
Azərbaycanın iqtisadi potensialı
haqqında da dövlət başçılarına məlumat verdi. Qeyd etdi
ki, Azərbaycanın güclü iqtisadi
potensialı var. Azərbaycan Dünya
Bankının son hesabatında 190
ölkə arasında investisiya mühitinin yüksək səviyyəsinə görə
28-ci yerə layiq görülüb. Son 18
il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 280 milyard dollar həcmində
investisiya qoyulub ki, onun da
yarısını xarici investisiyalar təşkil
edir. Eyni zamanda, dövlət başçımız vurğuladı ki, Azərbaycanın
son 18 il ərzində ümumi daxili
məhsulu üç dəfədən çox artmış
və hazırda ümumi daxili məhsul
Azərbaycanın xarici borcundan 6
dəfə çoxdur.
Bu illər ərzində Azərbaycanda
yoxsulluğun səviyyəsi də kəskin
azalıb və 49 faizdən 6 faizə enib.
İşsizlik problemi də hazırda 6 faiz
səviyyəsindədir. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanın
yeritdiyi düzgün iqtisadi siyasət
nəticə etibarilə bu uğurlarımızı
təmin etmişdir. Azərbaycanın qazandığı bu uğurlar Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir.

– Soçi görüşünün ertəsi gün
Aşqabadda İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının 15-ci Zirvə görüşü
keçirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də bu görüşdə
iştirak edirdi. Dövlətimizin başçısı
çıxışında Azərbaycanın İqtisadi

Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, bütün bu nailiyyətlər
pandemiyaya qarşı mübarizə
dövründə də qorunub saxlanılmış və Azərbaycan bu bəlaya
qarşı mübarizə prosesinə milli,
regional və beynəlxalq səviyyədə
ciddi töhfələr vermişdir. Zirvə
görüşü iştirakçılarının diqqətinə
çatdırıldı ki, insanların və biznes subyektlərinin pandemi-

Azərbaycan bölgədə söz sahibidir

– Soçi görüşündən bir
gün sonra Aşqabadda İƏT-in
Zirvə toplantısı keçirildi və
həmin görüş də ölkəmiz üçün

“Mədəniyyət naminə sülh” qlobal kampaniyası
“Bakı prosesi”nin uğurlu davamıdır
Mədəniyyət bir cəmiyyətin maddi-mənəvi
varlığını, düşüncə, sənət, elm və texnologiya
qavramlarının tamamını ifadə edir. Bütün
xalqlar gələcəkdə daha mədəni bir cəmiyyət
yaratmaq üçün çalışılar.
Mədəniyyət və inkişaf
bir-biri ilə paralel yüksələn
anlayışlardır. İnkişaf etmək
istəyən xalqlar mədəniyyətə
doğru bir addım atmış sayılır.
Elmi tədqiqatlar aparan,
mədəniyyətini qoruyan,
təhsil, səhiyyə və iqtisadiyyat
sahələrində davamlı islahatlar həyata keçirən ölkələrdə
insanlar inam və güvən
içində yetişirlər. Mustafa
Kamal Atatürk bu barədə demişdir: “Mədəniyyət yolunda
uğur yeniləşməyə bağlıdır.
Sosial həyatda, iqtisadi
həyatda, elm sahəsində uğur
qazanmağın yeganə yolu
budur”.
Beləliklə, mədəniyyət
inkişafa, inkişaf isə
yeniləşməyə bağlıdır.
Mədəniyyət bir xalqın, bir
cəmiyyətin keçmişlə müasir
həyatını vahid bir sistemdə
birləşdirməsi deməkdir.
Dövrümüzdə bu anlayışı iki
ayrı hissəyə: qədim və müasir mədəniyyətlərə ayırsaq
da, əslində, mədəniyyət bir
xalqın sosial kimliyidir. Bu
səbəbdən, texnologiyadakı
inkişaf və insan zehninin
birliyi ilə mədəniyyət qavramı
daim genişlənməyə davam
edir. Bizim öhdəmizə düşən
isə inkişafın bütün ünsürlərini
və mədəniyyətimizi qoruyaraq, gələcək üçün daha
təhlükəsiz, aydın mühüt
yaratmaqdır.
Azərbaycan ərazisi
dünyanın ən qədim yaşayış
məskənlərindən biridir. Xalqımızın milli-mədəni kökləri
çox qədim zamanlara uzanır.
Müxtəlif dövrlərdə yadelli
basqınlarına, soyqırımlarına

məruz qalan xalqımız və
qədim dövlətlərimiz əsla öz
milli mənsubiyyətini unutmamış, zəngin mədəniyyətimizi
nəsildən-nəsilə ötürməyi bacarmışdır. Tarix boyu müxtəlif
mədəniyyətlərə mənsub
xalqların əmin-aman mühitdə
yaşadığı Azərbaycan torpaqları bugün də multikulturalizm mərkəzlərindən biridir.
Ölkəmiz hər zaman müxtəlif
mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların qovuşduğu, sülh və
qarşılıqlı anlaşma şəraitində
yaşadığı yer kimi dünyada
tanınmışdır. Multikulturalizm milli mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq hər bir
Azərbaycan vətəndaşının
həyat tərzinə çevrilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin də
dediyi kimi, multikulturalizmin
heç bir alternativi yoxdur.
Ölkəmizdə mədəniyyətlərarası dialoqu inkişaf
etdirmək, multikultural
dəyərləri dünyada daha
yaxşı təbliğ etmək üçün

davamlı işlər görülür. Yeri
gəlmişkən qeyd edək
ki, dekabrın 2-də ADA
Universitetində “Mədəniyyət
naminə sülh” qlobal kampaniyasının Tərəfdaşlar Forumu

( “Peace4Culture Partners
Forum) keçirilib.
Həmin tədbir BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansı,
İslam Dünyası Təhsil, Elm
və Mədəniyyət Təşkilatı
(ICESCO), ADA Universiteti
və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib.
Forumda dövlət rəsmiləri, bir
sıra beynəlxalq təşkilatların
və sülhün təşviqi üzrə
ixtisaslaşmış institutların
nümayəndələri iştirak edib.
Cari il iyunun 23-də
Beynəlxalq Muğam
Mərkəzində Mədəniyyət
Nazirliyinin “Mədəniyyət
naminə sülh” qlobal kampaniyasının təqdimat mərasimi
olmuşdu. Bu platforma
mədəni irsin qorunması,
daimi sülhün təmin edilməsi,
eləcə də beynəlxalq sülh
sisteminin gücləndirilməsi,
sülhün əldə olunmasında
mədəniyyətin rolu ilə yanaşı
mədəniyyətin inkişafında

ya dövründə dəymiş ziyanın
ödənilməsi üçün 3 milyard
dollara yaxın vəsait xərclənmişdir.
2021-ci ildə bu məqsədlər üçün
pandemiya ilə birbaşa mübarizə
üçün 261 milyon manat vəsait
xərclənib. Həmçinin, bildirildi
ki, 2022-ci ildə biz bu bəlanın
aradan qaldırılması, eyni zamanda, vətəndaşlara və biznes
subyektlərinə dəstək vermək
üçün 1,6 milyard dollar vəsait
xərcləyəcəyik.
Bir daha bəlli oldu ki, koronavirus pandemiyası dünyanı
lərzəyə salsa da, Azərbaycanın
inkişafına mane ola bilməyib.
Çünki vaxtında həyata keçirilən
düşünülmüş qabaqlayıcı tədbirlər
bu bəlanın fəsadlarının qarşısını
alır.
Zirvə görüşündə Zəngəzur
dəhlizindən də söhbət açıldı.
Dövlətimizin başçısı keçən toplantıda Zəngəzur dəhlizi haqqında
məlumat verdiyni xatırlatdı. Dedi
ki, artıq Zəngəzur dəhlizi reallığa
çevrilməkdədir. Bu dəhliz ŞərqQərb, Cənub-Şimal nəqliyyat
dəhlizlərinin mühüm tərkib
hissəsinə çevriləcək. Bunun üçün
imkanlar var və real addımlar
atılmaqdadır.

Müsahibəni qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi ÜST ilə əməkdaşlıq
memorandumu imzalayır

...Hər bir ölkənin mənəvi, mədəni həyatı
da ölkənin səviyyəsini göstərir. Bu sahəyə
daha böyük diqqət göstərilməlidir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

sülhün rolunun öyrənilməsi
məqsədi daşıyır. Sevindirici
haldır ki, artıq qısa zaman
ərzində bir sıra beynəlxalq
təşkilat və ölkələrdən bu
layihəyə müsbət fikirlər ifadə
edilib.
Bu layihə çərçivəsində
dünyanın fərqli ölkələrindən
və nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarından diplomatların, ictimai-siyasi xadimlərin,
görkəmli mədəniyyət
adamlarının, media
nümayəndələrinin işğaldan
azad edilmiş ərazilərə dəvət
edilməsi planlaşdırıldı. Dekabrın 2-də keçirilən forumda
isə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi
Hikmət Hacıyev çıxış edərək
işğaldan azad edilmiş
ərazilərə səfər etdiyinə görə
ICESCO-nun Baş direktoruna təşəkkür edib. Bu da
öz növbəsində forumun işini
uğurla icra etdiyindən xəbər
verir. Prezident Adminstrasiyasının xarici siyasət

məsələləri şöbəsinin müdiri
bildirib ki, biz Azərbaycanın
əsrlərlə yaratdığı digər
xalqlara hörmət təcrübəsini
palyaşmaq istəyirik. Əlbəttə,
bu mənada “Mədəniyyət
naminə sülh” platforması çox
böyük əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycanın dünyəvi
və multikultural dəyərlərini
dünyaya çatdırmaq
olduqca vacibdir. Bu kampaniya həm də Prezident
İlham Əliyev tərəfindən
2008-ci ildə irəli sürülən
“Bakı Prosesi” təşəbbüsü
və 2010-cu ildə BMT
Assambleyası çərçivəsində
irəli sürülən Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumu təşəbbüsünün qlobal
miqyasda davamıdır.
Birləşmiş millətlər
Təşkilatının baş katibi
dəfələrlə öz məruzələri
zamanı “Bakı Prosesi”ni
xüsusi vurğulamış, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumunu
mədəniyyətlərarası və
dinlərarası dialoq sahəsində
BMT-nin əsas qlobal platformlarından biri elan
etmişdir.
Bu mənada “Mədəniyyət
naminə sülh” kampaniyası mədəniyyəti qorumaq naminə sülhü təşviq
etməyin əhəmiyyətini yüksək
kürsüdən dünyaya çatdırmaq üçün mühüm platforma
hesab edilir.

İmran ƏLIYEV,
“Xalq qəzeti”

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri VIII Global Bakı
Forumunun nəticələrinin və gələcək əməkdaşlığın müzakirəsi üçün
Cenevrədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros
Adhanom Qebreyesus ilə görüşüblər.
Görüş zamanı VIII Global Bakı Forumunda elan olunan 22-ci Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mükafatı təqdim olunub və
Mərkəzin ÜST ilə əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması razılaşdırılıb.
Görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin üzvləri -- Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sabiq sədri
Mladen İvaniç, Latviyanın sabiq prezidenti
Valdis Zatlers, Xorvatiyanın sabiq preziden-

ti İvo Josipovic, Bosniya və Herseqovinanın
sabiq baş naziri Zlatko Lagumdzija, Monteneqronun sabiq baş naziri İgor Luksiç,
Rumıniyanın sabiq baş naziri Petre Roman,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin baş
katibi Rövşən Muradov, baş katibin müavini
İlahə İbrahimli və Mərkəzin əməkdaşı Asim
Şahsuvarlı iştirak ediblər.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Ordusunun Təlim və
Tədris Mərkəzində seminar keçirilib
Müdafiə Nazirliyi Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası ilə birgə
Azərbaycan Ordusunun Təlim və Tədris Mərkəzində “Psixoaktiv
maddələrdən istifadənin risk amilləri” mövzusunda seminar təşkil edib.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən bildiriblər ki, seminar
çərçivəsində psixoloq ixtisaslı zabitlərə psixoaktiv maddələrin xüsusiyyətləri, onların
sağlamlığa zərərli təsiri və narkotik asılılığın formalaşma mərhələləri, o cümlədən
profilaktik tədbirlərə dair fəaliyyət planı və
narkotik vasitələrin qəbuluna şübhə yaran-

dığı halda ekspres-diaqnostikanın aparılması barədə zəruri məlumatlar verilib.
Sonda Dövlət Komissiyasının daimi
fəaliyyət göstərən işçi qrupunun hazırladığı
“Narkotik vasitələrdən və psixotrop
maddələrdən sui-istifadə edən şəxslərin
müəyyənləşdirilməsinə kömək üçün
metodik tövsiyələr” adlı kitabça iştirakçılara
təqdim olunub.

5 dekabr 2021-ci il, bazar

YAP və “Xalqın Xidmətçisi” partiyası arasında
əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
Milli Məclisin deputatı Ramil Həsən iki
ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafından danışıblar.
Daha sonra YAP və “Xalqın
Xidmətçisi” partiyası arasında
əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Memorandumu Yeni Azərbaycan
Partiyası Sədrinin müavini Tahir
Budaqov və “Xalqın Xidmətçisi” partiyasının sədri Yelena Şulyak imzalayıblar.
Qeyd edək ki, görüşdə Bakı
Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar
Qasımov, YAP Gənclər Birliyinin sədri
Bəxtiyar İslamov, partiyanın Mərkəzi
Aparatının Beynəlxalq əlaqələr
şöbəsinin baş məsləhətçisi Hülya
Məmmədli və Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin müşaviri Kamal

K

iyevdə səfərdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası
(YAP) Sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri
Tahir B
 udaqovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti Ukrayna Ali Radasının spikeri Ruslan Stefançukun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Ali
Radada keçirilən görüşdə Ukrayna tərəfindən spikerin
birinci müavini Aleksandr Kornienko, hakim “Xalqın
Xidmətçisi” partiyasının sədri, deputat Yelena Şulyak,
Ukrayna-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun
həmsədri Valeriy Kolyux, həmsədrin müavini Lyudmila
Marçenko iştirak ediblər.

Qonaqları salamlayan Ruslan
Stefançuk bildirib ki, Azərbaycan və
Ukraynanı ortaq keçmişdən daha
çox uğurlu və keyfiyyətli gələcək
birləşdirir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü problemini həll etdiyini deyən
Ali Radanın sədri Ukraynanın da
ərazi bütövlüyü məsələsinin həllinə
nail olmaq istədiyini vurğulayıb.
Qeyd edib ki, Ukrayna bu sahədə
Azərbaycanla fikir mübadiləsi aparmaq, Azərbaycanı Qələbəyə aparan
təcrübədən faydalanmaq istəyir.
“Azərbaycan və Ukrayna birbirinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir.
Bu da bizim əsl dost olmağımızdan
xəbər verir. Əlaqələrimizin təkcə
parlamentlərarası deyil, həm də partiyalararası inkişafı önəmlidir. İqtisadi,
siyasi və rəqəmsal sahələrdə birgə
layihələr həyata keçirmək olar”, –
deyə Ruslan Stefançuk əlavə edib.
Səmimi qəbula görə
minnətdarlığını bildirən YAP Sədrinin

müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri
Tahir Budaqov deyib ki, iki ölkə
arasında isti dostluq münasibətləri
tarixən mövcud olub.
Yeni Azərbaycan Partiyasının
Sədri, Prezident İlham Əliyevin
qarşı tərəfə salamlarını çatdıran
Tahir Budaqov bildirib: “Prezidentimizin Ukraynaya çox isti münasibəti
var. Ukraynada güclü Azərbaycan
diasporu mövcuddur. AzərbaycanUkrayna əlaqələrinin inkişafında
diasporun da öz xidməti var. İki ölkə
arasında əlaqələrin inkişafı potensialı
böyükdür. Əminəm ki, bu istiqamətdə
birlikdə hərəkət edəcəyik. Azərbaycan
və Ukrayna prezidentləri İlham Əliyev
və Vladimir Zelenski demokratik
prinsiplərə, ölkələrimizin, xalqlarımızın milli maraqlarına əsaslanan
münasibətləri inkişaf etdirirlər. Partiyalarımız arasında əlaqələr nə qədər
sıx olsa, bütün sahələrin inkişafına öz
töhfəsini verər”.

Sonra çıxış edən Aleksandr
Kornienko, Yelena Şulyak, Valeriy
Kolyux, YAP-ın Təftiş Komissiyasının
sədri, Milli Məclisin deputatı Sevinc
Hüseynova, YAP Veteranlar Şurasının sədr müavini Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova,

Tahir Budaqov qeyd edib ki, Azərbaycanla
Ukrayna çoxillik dostluq münasibətlərinə
malikdir, dövlətlərimiz bir-birinin ərazi
bütövlüyünü daim dəstəkləyib.
“Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin
yaranmasında ümummilli lider Heydər
Əliyevin misilsiz xidmətləri olub. Hazırda
isə Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri
İlham Əliyevin və Vladimir Zelenskinin
münasibətləri hər iki ölkənin milli maraqlarına
əsaslanır. Dövlətlər arasında əməkdaşlıq
strateji tərəfdaşlıq prinsipləri çərçivəsində inkişaf edir. Sözsüz ki, hakim Yeni Azərbaycan
Partiyası ilə Ukraynanın “Xalqın Xidmətçisi”

Partiyası arasında əlaqələrin qurulması
ümumilikdə dövlətlərimiz, xalqlarımız arasında dostluq münasibətlərinin inkişafına
öz töhfəsini verəcək”, – deyə YAP Sədrinin
müavini əlavə edib.
Tahir Budaqov bildirib ki, imzalanan
memorandum qarşılıqlı səfərlərin təşkili, eyni
zamanda, təcrübə mübadiləsi, partiyaların
gəncləri, diasporlar, vətəndaş cəmiyyətləri
arasında münasibətlərin inkişafını, informasiya mübadiləsinin gücləndirilməsini nəzərdə
tutur.
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işdə birgə layihələr həyata
keçirmək olar.
İşğal altındakı torpaqlarımızın azad olunması
münasibətilə təbriklərini çatdıran Gennadi Çijikov deyib ki,

Azərbaycan və Ukraynanın bir-birinin ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini deyən
YAP Sədrinin müavini 44
günlük Vətən müharibəsində
ölkəmizin haqlı mübarizəsini
müdafiə etdiyi üçün Ukrayna
dövlətinə təşəkkürünü bildirib.
“Azərbaycanın işğaldan
azad edilən əraziləri demək
olar tamamilə dağıdılıb.
Hazırda orada bərpa və
yenidənqurma işləri aparılır.
Artıq magistral yollar çəkilib,
Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanı istifadəyə verilib, dini
və tarixi abidələr bərpa edilib.
Şuşa şəhərində beynəlxalq
festivallar keçirilib. Prezident
İlham Əliyevin söylədiyi
kimi, Azərbaycana dost
ölkələr işğaldan azad olunan

A

zərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının fəal üzvüdür və bu
qurumda təmsil olunan dövlətlərlə
münasibətləri dostluq və qarşılıqlı hörmətə
əsaslanır. Ölkəmiz beynəlxalq platformalarda, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində İƏT-ə
üzv dövlətlərlə səmərəli əməkdaşlıq edir.
Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev noyabrın 28-də Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində keçirilmiş İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) XV Zirvə
Toplantısında çıxışı zamanı bəyan edib.
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Ukrayna şirkətləri bu ərazilərin
bərpa və yenidənqurma
işlərində iştirak edə bilərlər.
Onların bu istiqamətdə böyük
təcrübəsi var.
Azərbaycan və Ukraynanın ümumi tarixə malik olduğunu xatırladan YAP Sədrinin
müavini–Mərkəzi Aparatın
rəhbəri Tahir Budaqov vurğulayıb ki, iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri
mövcuddur.
“Azərbaycan və
Ukraynanın iqtisadi
əlaqələrində istifadə olunmamış böyük potensial var.
Ticarət dövriyyəsinin artmasına baxmayaraq, mütləq
rəqəmlər bizi qane edə
bilməz”, – deyə Tahir Budaqov
əlavə edib.

A

zərbaycanın və Ukrayna
nın hakim partiyaları
arasında əməkdaşlıq
memorandumunun imzalanması iki ölkə münasibətlərinin
inkişafına töhfə verəcək. Bunu
Ukraynada səfərdə olan Yeni
Azərbaycan Partiyası (YAP)
Sədrinin müavini – Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov
müsahibəsində bildirib.

Xəlilov, Ukrayna Azərbaycanlıları
Radasının həmsədri, Ukrayna
Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun sədri Hikmət Cavadov da iştirak
ediblər.

krayna Ticarət və Sənaye Palatasının
prezidenti Gennadi Çijikov bu ölkədə
səfərdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası
(YAP) Sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın
rəhbəri Tahir Budaqovun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə
Azərbaycan ilə Ukrayna arasında iqtisadi-ticari
əlaqələrin perspektivləri müzakirə edilib.

əməkdaşlıq davam edir.
Hər iki ölkə enerji, sənaye,
kənd təsərrüfatı sahələrində
birgə layihələr reallaşdırır.
Azərbaycanla Ukrayna
arasında ticarət dövriyyəsi
artmaqdadır, lakin bu rəqəm
mövcud potensialı əks
etdirmir. Ona görə də hər iki
ölkənin şirkətlərinin qarşılıqlı investisiya yatırımının
artırılması istiqamətində işlər
davam etdirilməlidir. Ukraynanın ərzaq və qeyri-ərzaq
məhsullarının istehsalına
görə Avropa ölkələri arasında öncül yerlərdən birini
tutduğunu deyən Gennadi
Çijikov vurğulayıb ki, Ukrayna Azərbaycan vasitəsilə
üçüncü ölkələrə, o cümlədən
İran bazarına çıxa bilər. Bu

Azərbaycanın və Ukraynanın hakim
partiyaları arasında imzalanan memorandum
münasibətlərin inkişafına töhfə verəcək

Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv dövlətlərlə
səmərəli əməkdaşlıq edir

Tahir Budaqov: Azərbaycan və Ukraynanın iqtisadi
əlaqələrində istifadə olunmamış böyük potensial var

Ukraynanın Azərbaycanla
iqtisadi əlaqələrin inkişafında
maraqlı olduğunu deyən
Gennadi Çijikov bildirib ki,
ölkələrimiz arasında siyasi
və iqtisadi sahələrdə dinamik

YAP Sədrinin müavini:
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ərazilərimizin bərpa işlərində
iştirak edə bilərlər. Biz Ukrayna şirkətlərini işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizin bərpa
və yenidənqurma işlərində
iştiraka dəvət edirik”, – deyə
Tahir Budaqov vurğulayıb.
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər
ətrafında da geniş müzakirələr
aparılıb.
Sonra YAP Sədrinin
müavini – Mərkəzi Aparatın
rəhbəri Tahir Budaqovun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti Kiyevin “UNIT.City”
İnnovasiya Parkında yaradılan
şəraitlə tanış olub.
Qonaqlara məlumat verilib
ki, “UNIT.City” Ukraynanın
ilk innovasiya parkıdır. Park
Mərkəzi və Şərqi Avropada İT

və texnologiya şirkətləri üçün
infrastruktur və innovasiya
ekosistemini birləşdirən ən
böyük platformalardan biridir.
“UNIT.City” 25 hektar ərazidə
yerləşir. İnnovasiyalar parkı
müxtəlif təyinatlı daşınmaz
əmlakın bütöv blokunu təşkil
edir. Buraya ofislər, yaşayış
sahələri, innovativ təhsil
müəssisələri, R&D mərkəzləri,
VR və AR laboratoriyaları, 3D
çap və aşqarların istehsalı
üçün müəssisələr daxildir.
Qeyd edək ki, YAP
nümayəndə heyətinin üzvləri
– partiyanın Təftiş Komissiyasının sədri, Milli Məclisin
deputatı Sevinc Hüseynova,
YAP Veteranlar Şurasının
sədr müavini Ailə, Qadın və
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədr müavini
Sədaqət Qəhrəmanova, YAP
İdarə Heyətinin üzvü, Bakı
Ali Neft Məktəbinin rektoru
Elmar Qasımov, Milli Məclisin
deputatı Ramil Həsən, YAP
Gənclər Birliyinin sədri
Bəxtiyar İslamov, partiyanın
Mərkəzi Aparatının beynəlxalq
əlaqələr şöbəsinin baş
məsləhətçisi Hülya Məmmədli,
Azərbaycanın Ukraynadakı
səfirliyinin müşavirləri Kamal
Xəlilov və Sabir Rzayev,
Ukrayna Azərbaycanlıları
Radasının həmsədri, Ukrayna
Azərbaycanlıları Birləşmiş
Diasporunun sədri Hikmət
Cavadov da tədbirlərdə iştirak
ediblər.
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Bununla bağlı fikirlərini bildirən Milli
Məclisin deputatı Əziz Ələkbərli dedi:
– Prezident İlham Əliyev İƏT-in XV Zirvə
Toplantısında çıxışı zamanı son 18 ildə
Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf
etdiyini, ümumi daxili məhsulun üç dəfədən
çox artdığını qeyd edib. Onun sözlərinə
görə, genişmiqyaslı islahatlar nəticəsində
Azərbaycanda münbit sərmayə iqlimi yaradılıb. Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında Azərbaycan 190 ölkə arasında 28-ci
yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan iqtisadiyyatına
280 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə
yatırılıb ki, bunun da yarısı xarici sərmayədir.
Azərbaycan lideri deyib: “Bizim strateji
valyuta ehtiyatlarımız xarici dövlət borcumuzdan 6 dəfə çoxdur. Azərbaycanın xarici
borcu ölkənin ümumi daxili məhsulunun,
sadəcə, 17,3 faizini təşkil edir. Biz 2030cu ilin sonuna qədər bu rəqəmi 10 faizə
endirməyi planlaşdırırıq. Ötən 18 il ərzində
Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 49
faizdən 6 faizə enib. Ölkədə işsizlik təqribən
6 faiz səviyyəsindədir”.
Dövlət başçısı bəyan edib ki, Azərbayca
nın nailiyyətləri beynəlxalq qurumlar
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesabatına əsasən, Azərbaycan hökumətin
uzunmüddətli strategiyası üzrə dünyada
10-cu yerdə, ölkə rəhbərliyinin islahatlara
sadiqliyi sahəsində isə 5-ci yerdə qərarlaşıb.
Prezident COVID-19-a qarşı mübarizənin
uğurla davam etdiyini, ölkədə yetkin əhalinin
60 faizdən çoxuna iki doza peyvənd vurulduğunu bildirib. Bu günə qədər ölkədə
COVID-dən əziyyət çəkmiş insanlara və
biznes subyektlərinə təqribən 3 milyard
ABŞ dolları həcmində sosial-iqtisadi dəstək
paketi təqdim edilmişdir. 2022-ci ildə həmin
məqsədlərə dövlət büdcəsindən 1,6 milyard

ABŞ dolları həcmində maliyyə dəstəyi paketi
ayrılacaqdır. Azərbaycan pandemiya ilə
mübarizə sahəsində qlobal səylərin səfərbər
edilməsi üçün də mühüm addımlar atır,
“peyvənd millətçiliyi”nin qəti şəkildə əleyhinə
olduğunu daim vurğulayır. Azərbaycan koronavirusla mübarizəni dəstəkləmək məqsədilə
80-ə yaxın ölkəyə birbaşa və Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının xətti ilə maliyyə və humanitar yardım edib.
Dövlət başçısı, eyni zamanda, 2020-ci
ildə Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan
tərəfindən 30 ilə yaxın davam edən işğalına son qoyulduğu, 44 günlük Vətən
müharibəsinin Ermənistanın məğlubiyyəti
və 2020-ci il noyabrın 10-da kapitulyasiya
aktını imzalamasına məcbur edilməsi ilə
nəticələndiyini deyib. Beləliklə, Azərbaycan
özü ərazi bütövlüyünü bərpa edib. İşğal
dövründə həmin ərazilərdə bütün şəhər
və kəndlər, o cümlədən mədəni və dini irsi
abidələri Ermənistan tərəfindən yerlə-yeksan
edilib. Bütün müsəlmanlara qarşı təhqir və
nifrət zəminində məscidlərimiz dağıdılıb,
təhqir edilib, o cümlədən onlardan donuz
və inək tövləsi kimi istifadə olunub. İşğal
dövründə həmin ərazilərdə 67 məsciddən
65-i tamamilə dağıdılıb, digər iki məscidə
isə ciddi zərər dəyib. Qəbiristanlıqlar da
vandalizmə məruz qalıb. Hazırda isə
Azərbaycan azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı yenidənqurma işləri aparır və yalnız
özünün maliyyə resurslarına arxalanaraq,
sıfırdan yeni şəhər və kəndlər salır.

Söhbəti yazdı:
Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Bakıda 550 küçə dezinfeksiya edilib
Dekabrın 4-də
paytaxtda ümumşəhər
sanitar günü keçirilib.
Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin Mətbuat
Xidmətindən bildirilib ki, həyata
keçirilən sanitar tədbirlərdə
kommunal xidmətlərin xüsusi texnikaları, qurumların
əməkdaşları ilə yanaşı paytaxt
sakinləri, sahibkarlar və özəl
sektor nümayəndələri də yaxından iştirak ediblər.
Gün ərzində həyata keçirilən
işlər zamanı 550 küçə dezinfeksiya olunub.
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5 dekabr 2021-ci il, bazar

Ö

lkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra hüquqi
dövlət quruculuğu və insan hüquqlarının müdafiəsi
siyasətimizin əsas prioritetidir. İnsan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi həmişə dövlətimizin diqqət
mərkəzində olan zəruri məsələlərdəndir. Respublikamız
ötən dövrdə bu sahədə beynəlxalq sənədlərə,
konvensiyalara qoşulmuş, beynəlxalq müqavilələrdən
irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə xüsusi önəm
verilmiş, 10 dekabr 1949-cu il tarixli BMT-nin Baş Məclisi
tərəfindən qəbul edilmiş “İnsan hüquqları haqqında
Ümumi Bəyannamə”də təsbit olunmuş insan hüquqları
müstəqil Azərbaycanın 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul
olunmuş ilk Konstitusiyasında geniş əksini tapmışdır. Bu
gün insan hüquq və azadlıqlarının Azərbaycan nümunəsi
bir çox ölkələr üçün örnəkdir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyən etdiyi strateji xəttin onun
siyasi kursunun layiqli davamçısı
möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyev tərəfindən müasir dövrün
yeni tələblərinə uyğun səviyyədə
uğurla həyata keçirilməsi
nəticəsində ölkəmiz regionun lider
dövləti kimi tərəqqi yolunda inamla
irəliləyir.
İnsan hüquq və azadlıqlarının
təmini müasir dünyada demokratik inkişafın ayrılmaz tərkib
hissəsinə çevrilmişdir. İctimai-siyasi həyatın bütün sahələri üzrə
dövlətin hüquqi bazasının möhkəm
təməllər üzərində qurulması ədalət
prinsiplərinə ciddi şəkildə riayət
olunmasının, sabitliyin, vətəndaş
həmrəyliyinin və dinamik iqtisadi
inkşafın ən başlıca təminatlarından
biridir.
1993-cü ilin ikinci yarısından
başlayaraq, ölkəmizdə insan
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
istiqamətində qətiyyətli addımlar
atıldı. Məhz ulu öndər Heydər
Əliyevin humanizm prinsiplərinə
böyük önəm verməsinin nəticəsi
olaraq 1993-cü ildə ölüm hökmünün icrası üzərində moratorium
qoyuldu, 1998-ci ildə isə bu cəza
tamamilə ləğv edildi. Azərbaycanın
adı Şərqdə ilk olaraq bu cəzanı
ləğv edən ölkə kimi tarixə düşdü.
Ulu öndər humanizm
prinsiplərinə uyğun olaraq əfvetmə
və bağışlama institutunu yaratmış,
onun təşəbbüsləri ilə bu sahədə
bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Minlərlə məhkum, o cümlədən
ağır dövləti cinayətlərə görə
həbs edilən şəxslər ulu öndərin
humanizmindən yararlanaraq,
qəbul edilmiş amnistiya aktına
əsasən vaxtından əvvəl azadlığa
qovuşmuşlar.
Amnistiya sözü yunancadan
tərcümədə “bağışlamaq”, “unutmaq” mənasındadır. Amnistiya
– cəzanın yüngülləşdirilməsi və
ya ləğv edilməsidir. Bu, elə bir
normativ-hüquq aktıdır ki, hüquq
pozuntuları törətmiş şəxslərin
fərdi olaraq müəyyənləşdirilməmiş
dairəsi barəsində qəbul edilir və
həmin şəxsləri, onlara qarşı tətbiq
olunmuş və ya oluna biləcək
sanksiyalardan azad edir, yaxud
yüngülləşdirir, bu dövlətin iradəsi
ilə həyata keçirilən humanist
tədbirdir. Amnistiya aktları ölkə
Konstitusiyası, cinayət, cinayətprosessual, cəzaların icrası və
digər qanunvericiliyə muvafiq
olaraq qəbul və tətbiq edilir.

Ümummilli liderin təşəbbüsü
ilə qəbul edilən amnistiya aktları Azərbaycanda insan hüquq
və azadlıqlarının müdafiəsinin
dövlətin diqqət mərkəzində saxlanılmasından xəbər verirdi. 19952003-cü illərdə ölkədə 7 amnistiya
aktı və 32 əfv fərmanı icra edilmişdir. Amnistiya aktları 77 mindən
çox məhkuma şamil edilmiş, bunlardan 21 min 325 nəfəri cəzasının
çəkilməmiş hissəsindən azad
olunmuşdur. Ulu öndər tərəfindən
imzalanan əfv fərmanları ilə 3
mindən artıq şəxs bağışlanaraq
cəzalarından azad edilmişdir.
Heydər Əliyev böyük humanistlik
nümayiş etdirərək imzaladığı əfv
fərmanları ilə 1994-1995-ci illərdə
dövlət çevrilişi cəhdlərində iştirak
edən insanları da bağışlamışdır.
Müdrik şəxsiyyət Heydər
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra 1995-ci ildə müstəqil
dövlətimizin ilk Konstitusiyasının
qəbulu ölkədə aparılan siyasi, hüquqi və iqtisadi islahatlar, həyata
keçirilən demokratik dəyişikliklər
iqtisadiyyatın yüksək sürətlə
inkişaf etməsinə, respublikamızın
sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi
həyatında böyük uğurların, önəmli
irəliləyişlərin əldə edilməsinə
imkan yaratmışdır. Bu da, eyni
zamanda, respublikamızın qloballaşan dünyaya daha yaxından və
hərtərəfli inteqrasiya olunması, ictimai münasibətlərin yeni keyfiyyət
tələblərinə münasib olaraq
dəyişməsini zəruri etmişdir.
Əsas Qanunumuzun mütərəqqi
və demokratik ənənələrə sadiqliyi ölkədə qəbul edilmiş
normativ-hüquqi bazanın daha
da təkmilləşməsi və yeni qəbul
edilmiş qanun və qanunqüvvəli
aktların insanların sosial- iqtisadi
rifahının və yaşayış səviyyəsinin
yüksəlməsinə xidmət etmişdir.
Azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ insan hüquqları haqqında bir
sıra mühüm sənədlərdə, 1215-ci il
tarixli “Azadlıqlar haqqında Böyük
Xartiyada”, 1700-ci illərin Amerika
və Fransa Konstitusiyalarında öz
əksini tapmışdır.
10 dekabr 1949-cu il tarixli
BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən
qəbul edilmiş “İnsan hüquqları
haqqında Ümumi Bəyannamə”də,
BMT-nin 16 dekabr 1966-cı il
tarixli “Mülki və Siyasi hüquqlar
haqqında PAKT”ında şəxsi, siyasi,
iqtisadi, mədəni və digər hüquqlar
bəyan edilmişdir.

Humanizm prinsiplərinə
sadiqliyin daha bir nümunəsi
Respublikamızın 2001-ci il yanvar ayının 25-də Avropa Şurasına
daxil olması, daha sonra “İnsan
hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa
Konvensiyasını ratifikasiya etməsi
demokratik ənənələrə, ədalətə,
yurisdiksiyası altında olan insanlar
üçün fundamental hüquq və əsas
azadlıqlarının təmininə sadiqliyin
ifadəsidir.
Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası müasir dünyada
ümumbəşəri mədəniyyətin mühüm tərkib hissəsi olan insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarını ali
dəyər kimi qiymətləndirərək, onlara

hörməti, insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasını qanunvericilik,
icra və məhkəmə hakimiyyəti
orqanlarının vəzifəsi kimi müəyyən
etmişdir.
Konstitusiyada insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
respublika ərazisində birbaşa
qüvvəyə malik olduğu, onların
təmin edilməsi isə dövlətin ali
məqsədi kimi təsbit edilmişdir.
Təsadüfi deyil ki, dövlət həyatının
bütün sahələrinin təşkili və
fəaliyyət əsaslarını müəyyən edən
Konstitusiya normalarının böyük
qismi insan və vətəndaş hüquq
və azadlıqlarına həsr olunmuşdur. Konstitusiyada prokurorluğa
ayrıca müddəa həsr olunması bu
quruma verilən yüksək qiymətin,
onun dövlət orqanları sistemində
xüsusi yer tutmasının təzahürü
kimi qiymətləndirilməlidir.
Demokratik cəmiyyətə xas
prinsipləri təsbit, təmin və müdafiə
etmək yönümündə sivil dövlətlərin
konstitusiyalarına bərabər əsas
qanunumuzda prokurorluğa ayrıca
maddənin həsr edilməsi və bu
maddədə onun fəaliyyəti, təşkili,
strukturu, səlahiyyət həddinin
birmənalı şəkildə öz əksini tapması, hər bir prokurorluq işçisində
qürur doğurmaqla yanaşı, dövlət

quruculuğu prosesində prokurorluğun layiq olduğu yeri dəqiq
müəyyən edir.
Prezident İlham Əliyevin 16
iyun 2020-ciil tarixli sərəncamı ilə
Baş Prokurorluğun yeni strukturunun təsdiq edilməsi müasir
dövrün tələbləri ilə uzlaşan,
qabaqcıl və beynəlxalq təcrübəyə
əsaslanan idarəetmə metodlarının
iş fəaliyətində tətbiqi prokurorluq
orqanlarında yeni islahatların
aparılmasını şərtləndirmiş və
Baş prokuror Kamran Əliyevin
bilavasitə təşəbbüsü ilə hazırlanaraq tətbiqinə başlanmış iş
fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə

edən Azərbaycan Respublikası
Baş Prokurorluğunun 30 iyul 2020ci il tarixli kollegiya iclasında təsdiq
edilmiş “İşin Təşkili Qaydaları” işin
səmərəliliyinin artırılması, yeni
idarəçiliyin, şəffaf mühitin yaradılması, dövlətçilik və qanunçuluğun
qorunmasına bilavasitə zəmin
yaratmışdır.
Humanizm, insan hüquq və
azadlıqlarının etibarlı təminatı
Prezident İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi dövlət siyasətinin prioritetini təşkil edir. Humanizm
prinsiplərinə sadiqlik Heydər
Əliyev Fondunun da başlıca
məramlarından birini təşkil edir.
Fondun əsas vəzifələrindən
biri mərhəmət, insanpərvərlik
məfkurəsindən çıxış etmək,
humanizm ideyalarını həyata
keçirməkdir. Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, Mehriban
xanım Əliyevanın bu yöndə
atdığı addımlar ölkə ictimaiyyəti,
o cümlədən hər bir ailə tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir. Mehriban xanım Əliyevanın hələ Milli
Məclisin deputatı olan zaman
amnistiya aktı ilə bağlı təşəbbüsləri
də ulu öndər tərəfindən əsası
qoyulan humanizm ənənələrinin
davamının əyani təcəssümüdür.

Litvanın Azərbaycandakı səfiri Gəncədə olub
Litvanın Azərbaycandakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Eqidius Navikas Litvanın
“Cormack Consultancy
Group”un direktor müavini
Gintaras Steponaviciusla
birlikdə Gəncə şəhərinə səfər
edib. Səfər çərçivəsində
o, Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı
Niyazi Bayramovla görüşüb.
Görüşdə Azərbaycan-Litva
münasibətləri, mövcud
vəziyyət və perspektivlər
müzakirə olunub.

Niyazi Bayramov qonağa Nizami
yurdu haqqında ətraflı məlumat verib.
O bildirib ki, qədim tarixə malik olan
Gəncə İpək yolu üzərində yerləşir.
Gəncə sənaye sahəsində inkişaf etmiş
şəhərlərdəndir. Burada bir sıra iri
sənaye müəssisələri, eyni zamanda,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsi və 3 universitet
fəaliyyət göstərir. Şəhər rəhbəri qeyd
edib ki, Gəncə tarixən mədəniyyət
mərkəzi hesab edilib. Şəhər bir sıra
tarixi məkanları, muzeyləri və parkları
ilə hamıda xoş təəssürat yaradıb.
Eqidius Navikas Gəncə şəhərinə
ilk dəfədir ki, səfər etdiyini və burada
olmaqdan məmnunluq duyduğunu
bildirib. O qeyd edib ki, səfərinin əsas
məqsədi Litva ilə Azərbaycan arasında
olan əlaqələrin regionlar səviyyəsində
də inkişaf etdirilməsidir.
Litvanın təhsil, mədəni və iqtisadi

Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın Milli Məclisdə
təmsil olunduğu müddət ərzində
humanizim və ədalət ideyalarına
əsaslanaraq, 2007, 2009, 2013
və 2016-cı illərdə irəli sürdüyü
amnistiya aktlarının qəbul edilməsi
təşəbbüsü həmkarları tərəfindən
daim dəstəklənib. Nəticə etibarilə
amnistiya elan edilməsi haqqında
qərarlar əsasında ümumilikdə 39
min 887 məhkum cəzadan azad
edilib. Qeyd olunan amnistiya
aktları cinayət törətmiş şəxslərin
cəmiyyətə yenidən inteqrasiya
olunaraq islah edilməsini stimullaşdırmış, əhali arasında böyük
minnətdarlıq hissi ilə qarşılanmışdır.
Son 18 ildə dövlət başçımızın
rəhbərliyi ilə Azərbaycanda hüquqi
dövlət quruculuğu uğurla həyata
keçirilib və bu müddətdə insan
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
istiqamətində mühüm əhəmiyyətli
qanunvericilik aktları qəbul edilib.
Dövlət başçımızın humanizm
prinsiplərinə sadiqliyi, şübhəsiz ki,
ölkəmizdə mütəmadi olaraq əfv
sərəncamlarının imzalanması, amnistiya aktlarının qəbulunda özünü
göstərir.
Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikasında insan hüquq
və azadlıqlarının müdafiəsinin
səmərəliliyini artırmaq sahəsində
Milli Fəaliyyət Proqramı qəbul
olunub. Bu sənəd insan hüquq
və azadlıqlarının müdafiəsinin
səmərəliliyinin artırılması,
cəmiyyətdə hüquq mədəniyyətinin
inkişaf etdirilməsi, normativ-hüquqi
bazanın və hüquq müdafiə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində
tədbirlərin davamlılığının təmin
edilməsi məqsədi ilə təsdiq edilir.
Ölkə həyatının digər
sahələrində olduğu kimi cinayəthüquq siyasətində də irəli sürülən
humanizmin növbəti təzahürü
olaraq Vətən müharibəsində

qazanılmış tarixi qələbəmizin
birinci ildönümü ilə bağlı bu zəfərin
memarı olan müzəffər Ali Baş
Komandan, möhtərəm Prezident İlham Əliyevin irəli sürdüyü
təşəbbüs əsasında Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi
tərəfindən “8 Noyabr – Zəfər
Günü münasibətilə amnistiya elan
edilməsi haqqında” 2021-ci il 5 noyabr tarixli qərarın qəbul edilməsi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Xüsusilə vurğulanmalıdır
ki, bu qərar indiyə qədər qəbul
olunmuş amnistiya aktları sırasında öz əhatə dairəsinə görə ən
genişidir. Həmin qərarın nəinki
məhkəmədə baxılmaqda olan
işlər üzrə təqsirləndirilən şəxs
qismində keçən şəxslər, yaxud
cəza çəkməkdə olan məhkumlar
barəsində, həmçinin təhqiqat,
ibtidai istintaq orqanlarının icraatlarındakı materiallar və işlər üzrə
keçən şəxslər barəsində də tətbiq
olunması nəzərdə tutulmuşdur.
Onu da qeyd edim ki, sonuncu
amnistiya aktı parlament tərəfindən
2016-cı ildə qəbul olunub. Amma
bu amnistiyanı şərtləndirən ən
vacib məqam onun Zəfər Gününə
– 8 Noyabr tarixinə həsr olunmasıdır. Bu, ölkəmizin Ermənistan
üzərindəki tarixi qələbənin xüsusi
əhəmiyyət kəsb etməsini əks
etdirir. Vətən müharibəsindəki
qələbə Azərbaycan xalqının özünə
inamını, güvənini artırıb, həmçinin
Azərbaycan dövlətçiliyini daha da
gücləndirib. Belə bir mərhələdə
amnistiya aktının qəbul olunması
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
başlanılan hunamizm siyasətinin
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilməsinin
təsdiqidir.
Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru cənab Kamran
Əliyev tərəfindən imzalanmış “8
Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə
amnistiya elan edilməsi haqqında”
Milli Məclisin Qərarının icrası ilə

2021-ci ilin döyüş hazırlığı planına əsasən
Quru Qoşunlarının Əməliyyat (Komando) hərbi
hissəsində döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib.

Komando hərbi hissəsində
taktiki təlim keçirilib
Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, şəxsi heyət “Həyəcan”
siqnalı ilə daimi dislokasiya məntəqəsini tərk edərək
cəmləşmə rayonuna hərəkət edib.
Təlimin senarisinə uyğun olaraq verilən döyüş tapşırığına
əsasən hərəkətdən birbaşa döyüş düzülüşünə keçən heyət
atəş mövqelərini tutaraq atıcı silahlardan və qumbaraatanlardan atışlar icra edib.
Təlimin əsas məqsədi şəxsi heyətin atıcı silahlardan istifadəetmə bacarıqlarının və Əməliyyat (Komando)
bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi,
eləcə də komandir heyətinin bölmələri idarəetmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsidir.
Təlimdə qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar
müvəffəqiyyətlə icra olunub.

“Xalq qəzeti”

vəziyyəti haqqında şəhər rəhbərinə
məlumat verən Eqidius Navikas,
səfər çərçivəsində burada fəaliyyət
göstərən bir sıra sənaye və ali təhsil
müəssiələrinə baş çəkmək niyyətində
olduğunu da vurğulayıb.
Görüş zamanı Azərbaycan və
Litva arasında olan əlaqələrin mövcud
vəziyyəti, Gəncə ilə Litva şəhərləri
arasında təhsil, mədəni, iqtisadi və
aqrar sahədə əlaqələrin yaradılması istiqamətində görülə biləcək işlər,
gələcək perspektivlər müzakirə olunub.
Görüşün sonunda qarşılıqlı xatirə
hədiyyələri təqdim edilib.
Daha sonra Litvanın
Azərbaycandakı səfiri Eqidius Navikas
Vətən müharibəsi dövründə Gəncənin
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən

raket atəşinə tutulması nəticəsində
dağılan ərazilərə baş çəkib. Səfirə
məlumat verilib ki, Gəncə şəhərinin
ardıcıl raket hücumlarına məruz
qalması nəticəsində aralarında qadın
və uşaqlar da olmaqla 26 mülki şəxs
həlak olub, 130-dan çox dinc sakin
isə yaralanıb. Şəhərdə mülki infrastruktur obyektlərinə, tarix-mədəniyyət
abidələrinə, o cümlədən nəqliyyat
vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.
Eqidius Navikas səfər çərçivəsində
“Gəncə Şərab - 2” ASC və Azərbaycan
Dövlət Aqrar Universitetində də olub.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

əlaqədar prokurorluq orqanlarının vəzifələri barədə” 5 noyabr
2021-ci il tarixli əmrdə amnistiya
qərarının tələblərinə müvafiq
olaraq, təhqiqat və ibtidai istintaq
orqanları tərəfindən barələrində
cinayət təqibi aparılan cinayət
törətmiş şəxslərə, məhkum
olunmuş və cəza çəkən şəxslərə
amnistiya aktının təxirəsalınmadan
və düzgün tətbiq olunması, icra
zamanı ortaya çıxan məsələlərin
operativ həll edilməsi, amnistiya tətbiq edən digər orqanlarla
qarşılıqlı əlaqələrin təmin edilməsi
üçün zəruri tədbirlərin görülməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Prokurorluq orqanlarında
qeyd edilən əmrin tələblərinə
əməl edilməklə amnistiya qərarı
qüvvəyə mindiyi 5 noyabr 2021-ci
il tarixdən başlayaraq təxirə salınmadan icra edilməyə başlanılmışdır və 4 ay ərzində təxminən 17
mindən çox şəxsə şamil edilməsi
həyata keçiriləcəkdir.
8 Noyabr – Zəfər Günü
münasibətilə qəbul edilmiş amnistiya aktı minlərlərlə ailəyə ikiqat
sevinc bəxş etdi: həm qələbə,
həm də cəzadan azadolunma.
Bu sənəd dövlət başçımızın
humanizm siyasətinə sadiqliyinin
daha bir nümunəsidir. Ölkəmizdə
insan amilinə verilən yüksək
dəyər Azərbaycan cəmiyyətinin
haqq - ədalətə inamını daha da
möhkəmləndirəcək.
Demokratik cəmiyyətlərdə,
demokratik dəyərlərə, insan hüquq
və azadlıqlarına hörmətlə yanaşılmasının daha bir nümunəsinin
şahidi olduq . Məhz belə dəyərlərin
qorunması və ənənəyə çevrilməsi
müstəqil Azərbaycanın dövlət
siyasətinin əsas prinsiplərindəndir.

Azər HƏTƏMOV,
Şəmkir rayon prokuroru,
baş ədliyyə müşaviri

Tovuzda 97 ton tütün
yarpağı tədarük edilmişdir

Ö

lkə Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün
inkişafına dair 2017–2021-ci illər üçün Dövlət
Proqramı”nın Tovuz rayonunda uğurlu icrası kənd
əhalisinin məşğulluğunu nəzərəçarpacaq dərəcədə
yüksəltmişdir. Adıçəkilən Dövlət Proqramının
icrası çərçivəsində “Tovuz Aqro Sənaye” MMC-də
yaradılmış tütünqurutma məntəqəsi də ötən ildən
fəaliyyətə başlamışdır.

Qeyd edək ki, cari ildə rayon ərazisində 100 hektardan
çox sahədə tütün əkilmişdir. Tütünçülər bu il əvvəlki vaxtlardan daha məhsuldar, keyfiyyətli və xəstəliyə davamlı tütün
sortları becərmişlər. Nəticədə sahələrdə bol məhsul yetişdirilmiş və məhsul vaxtında dərilərək qurutma məntəqəsinə
təhvil verilmişdir.
Artıq rayonda tütün tədarükü başa çatmışdır. 2021ci ildə 97 ton tütün yarpağı tədarük edilmişdir ki, bu da
ötən ildəkindən 26 faiz çoxdur. Mövsüm ərzində tütün
sahələrində 250 nəfərdən çox işçi çalışmışdır.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Abşeron Milli Parkında “Ümumrespublika
Yaşıllaşdırma Marafonu”nun yekun ağacəkmə aksiyası

Türkiyə istehsalı olan hərbi
texnikanın ixrac edildiyi ölkələr
arasında Azərbaycan ilk üçlükdədir
Son illər Türkiyənin müdafiə sənayesi sektorunun sürətli inkişafı,
ölkənin terrorla mübarizədə və daxili təhlükəsizlik əməliyyatlarında
istifadə etdiyi milli silahlar dünyada qardaş ölkədə istehsal olunan
hərbi texnikaya marağı artırıb. Belə ki, cari ilin 11 ayında 2 milyard 793
milyon 974 min ABŞ dolları məbləğində gəlirlə Türkiyənin müdafiə və
aerokosmik sənayesi yeni ixrac rekorduna imza atıb.

Dekabrın 4-də Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla
Əliyevanın iştirakı ilə Abşeron Milli
Parkında 2021-ci il “Ümumrespublika
Yaşıllaşdırma Marafonu”nun (“Yaşıl
Marafon”) yekun ağacəkmə aksiyası və
BMT İnkişaf Proqramının “EU4Climate”
layihəsi çərçivəsində veloyürüş keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
tədbirdə Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Muxtar Babayev, müdafiə

sənayesi naziri, Azərbaycan
Velosiped İdmanı Federasiyasının prezidenti Mədət
Quliyev, həmçinin Birləşmiş

Millətlər Təşkilatının, Avropa İttifaqının və Beynəlxalq
Miqrasiya Təşkilatının
nümayəndələri, Böyük
Britaniya, Belçika, Tacikistan, Bolqarıstan, Yunanıstan
və İsrailin Azərbaycandakı
səfirləri və diplomatik korpusun digər nümayəndələri
iştirak ediblər.
Tədbir çərçivəsində 2021ci il “Yaşıl Marafon”nunun 1
milyonuncu ağacı əkilib və
bununla da ağacəkmə kampaniyası başa çatdırılıb.
Qeyd edək ki, “Yaşıl
Marafon” kampaniyası

çərçivəsində cari ilin yaz və
payız mövsümlərində ölkə
üzrə kütləvi ağacəkmə aksiyaları keçirilib. IDEA İctimai
Birliyi ilə Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin birgə
həyata keçirdikləri aksiyalar
zamanı iydə, şam, fıstıq,
sərv, akasiya, ağcaqayın,
göyrüş, qoz, palıd, şabalıd,
zeytun və sair yerli cinslərdən
olmaqla müxtəlif ərazilərin
torpaq-iqlim şəraitinə müvafiq
qaydada ağaclar əkilib.
Ağacəkmə kampaniyasının əsas məqsədi ölkəmizin
yaşıllıq sahələrini artırmaq,

ağac əkilməsini təşviq edərək
ətraf mühitin mühafizəsinə
və yaşıllıqların qorunması ilə
bağlı maarifləndirməyə töhfə
verməkdir.
Avropa İttifaqı tərəfindən
maliyyələşdirilən “EU4Climate” regional layihəsinin
məqsədi Paris Sazişinə
uyğun olaraq tərəfdaş
ölkələrdə iqlim dəyişmələri
təsirlərinə dayanıqlı və
aşağı emissiyalı hədəflərin
qanunvericiliyə inteqrasiyasına və həyata keçirilməsinə
dəstək göstərməkdir. Abşeron Milli Parkında keçirilən
veloyürüş, digər tədbirlərlə
yanaşı, sözügedən layihə
çərçivəsində ölkəmizdə təmiz
nəqliyyatın təbliği və Avropa
Nəqliyyat Həftəsinin (European Mobility Week) qeyd
olunması məqsədilə təşkil
edilib.
Qeyd edək ki, Abşeron
Milli Parkında təşkil olunan
ekoloji tədbir cari ilin noyabr
ayında Qlazqoda keçirilmiş
BMT-nin İqlim Dəyişmələri
üzrə Çərçivə Konvensiyası
Tərəfləri Konfransının 26-cı
sessiyasında atmosferdə
istixana qazı tullantılarının
azaldılmasına dair qarşıya
qoyulan hədəflər üzrə qlobal
səylərə dəstək xarakteri
daşıyır. Bu baxımdan IDEA
İctimai Birliyi bütün dünyada
Planetimizin mühafizəsi ilə
bağlı kəskin mübarizənin
aparıldığı bir vaxtda hər kəsi
öz üzərinə düşən vəzifəni
yerinə yetirməyə, ətraf mühiti qorumağa, yaşıllıqların
artırılmasına töhfə verməyə
çağırır.

Qarabağda bərpa və quruculuq
işləri böyük uğurla başa çatacaq
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illik erməni işğalından sonrakı dövr ərzində
Qarabağda genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işlərinin
aparılması hər birimizin qəlbini fərəhləndirir. İşğaldan
azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada
həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının bir illik fəaliyyətinə
dair iclasda da qeyd olunduğu kimi, tarixi Zəfər sayəsində
əldə etdiyimiz yeni dövrün reallıqları həm Böyük Qayıdışın
başlanmasını sürətləndirir, həm də Azərbaycanı dünyaya əsl
qurucu dövlət kimi tanıdır.

Bu gün ölkəmizin siyasi və
iqtisadi potensialı Qarabağda
işğaldan azad edilmiş ərazilərin
tam dirçəlişinə hədəflənmişdir. İşlər
qurumlararası dəqiq koordinasiya
ilə həyata keçirilir. Bölgənin ümumi planının hazırlanması yekun
mərhələdədir. Artıq Şuşa, Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl şəhərlərinin baş
planları təqdim olunub, digər
şəhərlərdə də bu iş sürətlə davam
etdirilir. Dövlətimizin başçısının
iştirakı ilə Şuşa, Ağdam, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarının ərazilərində
salınacaq yaşayış binalarının
təməli qoyulub. Ərazilərin çoxsahəli
potensialına uyğun olaraq, bölgədə
iqtisadi fəaliyyətin tezliklə bərpası
diqqət mərkəzindədir. Konkret
olaraq sənaye zonalarının, istehsal sahələrinin yaradılması
və fəaliyyətinin təşkili, həmçinin
bölgəyə investisiyaların cəlb edilməsi
istiqamətində addımlar atılıb. Ağdam
Sənaye Parkının, “Araz Vadisi
İqtisadi Zonası” Sənaye Parkının
təməli qoyulub, buraya potensial rezident və investorların cəlb edilməsi
istiqamətində sahibkarlarla və dövlət
qurumları ilə müvafiq iş aparılıb.
Qarabağın kənd təsərrüfatında
görülən işlər də ürəkaçandır. Artıq
on minlərlə hektar ərazidə taxıl əkini
üçün şumlama aparılıb, bitkiçiliyin,
heyvandarlığın, arıçılığın inkişafının
üstün istiqamətləri müəyyənləşdirilib.

Avqust ayında Laçın və Kəlbəcərə
səfər edən Prezident İlham Əliyevə
orada arıçıların bal hədiyyə
etmələrinin elə ətrafdakı dağlar
boyda uca mənası vardı. Həmin
məqamın şirinliyi Qarabağa gətirilən
xoşbəxt həyatın müjdəçisidir.
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının rekord müddətdə tikilib
istifadəyə verilməsi, artıq Zəngilan
Hava Limanının uçuş-eniş zolağında ərazinin minalardan təmizlənib
qurtarması, Laçın Hava Limanının
isə yeri müəyyən edilməklə plansxemlərin hazırla-nması və tikinti
işlərinə başlanması üçün baza yaradılması Qarabağda yerin də, göyün
də bütünlüklə rahat nəfəs almasının,
orada havanın düşmən nəfəsindən
tam təmizlənməsinin göstəricisidir.
Ötən ilin noyabrında təməli qoyulan “Zəfər Yolu”nun inşası 355 günə
uğurla başa çatıb. Şanlı Ordumuz
Şuşanı düşməndən azad edərkən
məhz bu ərazidəki cığırlardan
keçərək irəliləyib. Bu il noyabrın 7-də
Şuşaya səfərə gələn Prezident İlham
Əliyev və Birinci xanım Mehriban
Əliyeva öncə Füzuli rayonunda bu
yolun açılışında iştirak ediblər.
Qarabağın işğaldan azad edilmiş
ərazilərində 15 fərqli layihə üzrə
1400 kilometrdən artıq uzunluqda
yolların, habelə telekommunikasiya
şəbəkələrinin qurulması üzrə işlər də
sürətlə davam edir. Bölgədə elekt-

rik enerjisi təminatı ilə bağlı ötən
il ərzində lazımi avadanlıq quraşdırılıb, yarımstansiyalar yenidən
qurulub və və bərpa edilib. Şuşa,
Füzuli, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Zəngilan,
Qubadlıda yarımstansiyaların tikintisi
qısa müddətdə başa çatdırılaraq
istifadəyə verilib. Həmçinin işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə “Yaşıl enerji”
zonasının tətbiq edilməsinə dair
konsepsiya hazırlanıb. Qarabağa
işıq çəkilməsi əsas həyat əlaməti,
yaşayışın bərpası amilidir.
Ötən bir ildə işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə mədəniyyət
abidələrinin bərpası və turizm infrastrukturunun yenidən qurulması
istiqamətində mühüm işlər görülüb. Oradakı bütün tarixi abidələrin
qeydiyyata alinması yekunlaşıb.
Şuşada “Xarıbülbül” və “Qarabağ”
otelləri istifadəyə verilib. Prezidentin tapşırığı ilə Natəvanın, Üzeyir
Hacıbəylinin, Bülbülün büstləri
Şuşaya gətirilib. Görkəmli şair və
dövlət xadimi Molla Pənah Vaqifin
məqbərəsi, büstü, Natəvan bulağı,
Bülbülün ev-muzeyi, Yuxarı Gövhər
ağa məscidi qısa müddətdə bərpa
edilib. Aşağı Gövhər ağa və Saatlı

məscidlərinin, Mehmandarovların
evinin bərpası davam etdirilir. Bir sıra
şəhərlərdə yeni Zəfər muzeylərinin
və memorial komplekslərin təməli
qoyulub. Zəngilan rayonu ərazisində
Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun fəaliyyətinin bərpa edilməsi
istiqamətində işlərə başlanıb.
“Böyük Qayıdış” çərçivəsində
həyata keçirilən tədbirlər fasiləsiz
minatəmizləmə fəaliyyəti ilə müşayiət
olunur. İşğaldan azad olunmuş
Qarabağda ötən bir il ərzində 20
min hektara yaxın ərazi minalardan
təmizlənib. Bir sözlə, çox tezliklə
orada zərrə qədər də erməni faşizminin izi qalmayacaq. Beləcə, dövlət
rəhbərimizin dediyi kimi, döyüş
meydanlarında əldə etdiyimiz tarixi
Zəfər sülh və quruculuq qələbəsi ilə
davam edir.
Bugünlərdə möhtərəm dövlət
başçımız Qarabağ iqtisadi rayonuna
daxil olan azad ərazilərdə (Şuşa
rayonu istisna olmaqla) Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin təyin edilməsi
haqqında imzaladığı sərəncamla bir
daha göstərdi ki, regional idarəetmə
və icra məsələlərinə necə böyük
önəm verir. Qazanılmış tarixi Zəfərin
kökündə cənab İlham Əliyevin uzun
illər ərzində böyük fədakarlıqla
gördüyü çoxşaxəli işlər durduğu kimi,
azad olunmuş ərazilərin dirçəldilməsi
və bu yerlərə qayıdışın təmin
edilməsi də dövlət başçısının böyük
əzmkarlığı, qətiyyəti və güclü siyasi
iradəsinə əsaslanır.

Ruslan HƏMİDOV,
Lənkəran Dövlət Universiteti
nəzdində Sosial və AqrarTexnoloji Kollecinin direktoru,
fəlsəfə doktoru, dosent

Türkiyə İxracat Məclisinin
(TİM) yaydığı məlumatda
bildirilir ki, ölkənin müdafiə
sənayesi sektorunun milli
məhsulların satışından əldə etdiyi gəlir 2018-ci ildə 2 milyard
35 milyon 956 min, 2019-cu
ildə isə 34,6 faiz artımla 2 milyard 740 milyon 988 min dollar
təşkil edib. Bu rəqəm o dövrdə
ölkənin müdafiə və aerokosmik
sənayesində ixrac rekordu kimi
qeydə alınıb.
COVID-19 pandemiyasının
təsiri ilə sektorun ixracat gəliri
2020-ci ildə 16,8 faiz azalaraq
2 milyard 279 milyon 27 min
dollar təşkil etsə də, bu rəqəm
cari ilin 11 ayında rekordu
yeniləyərək 2 milyard 793
milyon 974 min dollar olub.
TİM-in məlumatında bu ilin
yanvar-noyabr ayları ərzində
Türkiyənin milli hərbi texnikasının ixrac edildiyi ilk 20 ölkənin
adı sadalanır. Siyahıda sıralamaya görə ABŞ, Azərbaycan,

Qətər, Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri, Almaniya, Ukrayna,
Efiopiya, Mərakeş, Fransa, Tunis, Banqladeş, Birləşmiş Krallıq, Hindistan, Türkmənistan,
Çin, Özbəkistan, Ruanda,
Hollandiya, İordaniya və Kanada yer alır.
Qeyd edilən dövr ərzində
əvvəlki illərdə olduğu kimi, 1
milyard 32 milyon 615 min

dolarla ABŞ ilk sıradadır. İkinci
sırada isə Azərbaycan yer
alır. Məlumata əsasən, bu
ilin 11 ayı ərzində Türkiyədən
Azərbaycana 192 milyon 126
min dollarlıq ixracat həyata keçirilib. Üçüncü sırada isə 180 milyon 544 min dollar məbləğində
ixracatla Qətər yer alır.

“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq Əlilliyi Olan Şəxslər Günü
münasibətilə “Fərqliyik, bərabərik”
inklüziv uşaq festivalı keçirilib
3 dekabr – Beynəlxalq
Əlilliyi olan Şəxslər Günü
münasibətilə “Fərqliyik,
bərabərik” inklüziv uşaq
festivalı keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, “BP
Azərbaycan” şirkətinin dəstəyi ilə “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi tərəfindən icra
olunan “Keyfiyyətli inklüziv təhsildən
istifadə imkanlarının genişləndirilməsi”
layihəsi çərçivəsində Heydər Əliyev
Fondu, Təhsil Nazirliyi və “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı
ilə təşkil olunan festivalın bədii hissəsində 1 və
3 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf mərkəzlərinin,
“Danceability” rəqs qrupunun, 11 saylı xüsusi
təhsil məktəbinin, “Birgə və Sağlam” İctimai
Birliyinin uşaqları proqramlarını təqdim ediblər.
Səhnə çıxışlarından sonra uşaqlar tematik
pavilyonlarda əyləncəli inklüziv fəaliyyətlərə
cəlb olunublar. Belə ki, İncəsənət və Sənətkarlıq
üzrə İnklüziv Peşə Təlimi Mərkəzi, “Sevimli
bala” Elm Mərkəzi, 1 və 3 nömrəli Uşaq-Gənclər
İnkişaf mərkəzləri, “Kinderland” uşaq əyləncə
mərkəzi, “Mumla Candles” incəsənət mərkəzi,
Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası
tərəfindən pavilyonlarda uşaqların maraqlarına uyğun və dünyagörüşlərini genişləndirən
müxtəlif fəaliyyətlər - teatr, stolüstü tennis,
dulusçuluq və vitraj, rəssamlıq, kulinariya, ekodizayn, uşaq şəhərciyi, STEM və digər guşələr
təqdim edib. Festival çərçivəsində, həmçinin
əlilliyi olan və əlilliyi olmayan uşaqların iştirakı
ilə müxtəlif əyləncəli və maarifləndirici proqramlar, əl işlərindən ibarət sərgi də təşkil olunub.
Festival vasitəsilə inklüziv cəmiyyətin forma-

laşması üçün əlilliyi olan uşaqların inklüziv təhsil
imkanlarının artırılması, eləcə də cəmiyyətin
bərabərhüquqlu üzvləri olaraq əlilliyi olmayan
həmyaşıdları ilə birgə bu cür fəaliyyətlərdə
iştirakçılığının vacibliyi diqqətə çatdırılıb.
Qeyd edək ki, hər il dekabrın 3-ü dünyada Beynəlxalq Əlilliyi Olan Şəxslər Günü
kimi qeyd edilir. Məqsəd ictimai həyatın bütün
sahələrində əlillərin hüquqlarını qorumaq və geniş ictimaiyyətin diqqətini onların problemlərinə
yönəltməkdir.
Əlilliyi olan şəxslərin qayğı ilə əhatə olunması, onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi,
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
Azərbaycan dövlətinin daim diqqətdə saxladığı
məsələlərdəndir.
Əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası, sağlamlıqlarının qorunması,
bərabərhüquqlu təhsil imkanlarının yaradılması
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinin mühüm
istiqamətlərindən olduğundan, bu sahədə
mütəmadi olaraq müxtəlif layihələr icra olunur.

Avropa ölkələri Əfqanıstanda
ümumi diplomatik missiya aça bilər

Fransa və Avropa İttifaqının digər ölkələri
Əfqanıstanda ümumi diplomatik missiyanın
açılması barədə danışıqlar aparır.

Fransa prezidenti
 mmanuel Makron bildirib
E
ki, bununla belə bu addım
“Taliban” hərəkatının rəsmi
hakmiyyət kimi tanınmasını
nəzərdə tutmayacaq.
Ümumi diplomatik missiya
müxtəlif Avropa ölkələrindən
olan səfirlərin məkanı kimi
çıxış edə bilər. Fransa
prezidentinin sözlərinə görə,
ümumi missiyanın açılması
üçün əvvəlcə təhlükəsizliklə
bağlı vacib məsələlər
tənzimlənməlidir.

“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda koronavirus
infeksiyasına 1406 yoluxma faktı qeydə alınıb

A

zərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına son
sutkada 1406 yoluxma faktı qeydə alınıb, 1787 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə, analiz
nümunələri müsbət çıxan 18 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 594 min 994
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması
faktı müəyyən edilib, onlardan 562 min 786
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 7 min 947

nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 24 min 261
nəfərdir. Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12 min 869,
bu günə qədər isə ümumilikdə 5 milyon 591
min 270 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
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5 dekabr 2021-ci il, bazar

Prezident İlham Əliyev öz
üzərinə düşən tarixi missiyanı
böyük həssaslıqla dəyərləndirərək,
ölkənin strateji kursunu bütün
sahələr üzrə qəbul edilən və
elmi cəhətdən əsaslandırılmış
proqram sənədləri ilə müəyyən
etdi. Əslində, MDB məkanında ilk
dəfə olaraq sosial-iqtisadi inkişafı
müasir prinsiplər əsasında tərtib
edilmiş Dövlət Proqramları ilə
tənzimləyərək, ölkəni yeni üfüqlərə,
iqtisadi müstəqilliyin təmin olun-

etibarlı tərəfdaş, dinamik inkişaf
edən ölkə kimi tanınır. Yüksək
iqtisadi göstəricilərə malik olan
Azərbaycanın son illər müxtəlif
sferalarda əldə etdiyi nailiyyətlər
ardıcıl şəkildə bir-birini tamamlayır, coğrafiyasını genişləndirir.
Ötən illərdə Azərbaycanın
dinamik inkişafını təmin edən
əsas amillərdən biri də neftdən
əldə olunan vəsaitin regionların davamlı və tarazlı inkişafına
yönəldilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində
görülən işlərdir. Ölkə regionlarının

giyanın tətbiqi yollarının tapılmasına yönəldilməlidir”.
“Sənaye potensialının artımı bizim prioritet məqsədimiz
olmalıdır”, - deyən İlham Əliyev
ən qabaqcıl texnologiyaların Azərbaycana gətirilməsi
məsələsini bütün kəskinliyi ilə
qarşıya qoymuşdur. Bu resurs
amillərinə əsaslanan iqtisadiyyatdan, qlobal proseslərin tələb etdiyi
innovasiya yolu ilə inkişaf edən
iqtisadiyyata keçilməsi üçün olduqca vacibdir. Prezidentin təkidlə
tələb etdiyi bir mühüm məsələnin

masına doğru istiqamətləndirdi.
İqtisadi potensialın ildən-ilə
güclənməsi, əhalinin maddi həyat
şəraitinin yaxşılaşması, iqtisadi-siyasi islahatların aparılması
Azərbaycanın gələcəyinə hesablanan məqsədyönlü dövlət proqramlarının ana xəttini təşkil edir.
17 noyabr 2003-cü ildə Nazirlər
Kabinetinin ilk iclasında o, proqram xarakterli bəyanatla çıxış etdi:
“Azərbaycanda son illər ərzində
aparılan iqtisadi siyasət çox
uğurlu olubdur və Azərbaycanın
gələcək inkişafı üçün də gözəl
təməl yaradıbdır. Bizim hamımızın
vəzifəsidir ki, bu siyasəti davam
etdirək, əldə olunan bu uğurları
artıraq və Azərbaycanın hərtərəfli
inkişafı üçün böyük imkanlardan
istifadə edərək, qoyulmuş bu
gözəl təməlin üzərində müasir
Azərbaycanı yaradaq”.
İlham Əliyevin ardıcıl olaraq yeritdiyi qlobal və milli
dəyərlərə əsaslanan strateji kurs,
məqsədyönlü və çevik islahatlar ölkənin qısa müddət ərzində
keyfiyyətcə yeni və daha sürətli
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymasına səbəb olmuşdur. İnkişaf
sürətinə görə ölkə regionda və
bütün dünyada lider dövlətə çevrilmişdir. İqtisadi artım sürətinin,
yəni ümumi daxili məhsul istehsalının artım sürətinin yüksək
olması buna bariz nümunədir.
İqtisadiyyat inkişafın təməl daşıdır.
Bu gün regionun lider dövləti olan
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə

inkişafına xüsusi önəm verən
İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın (20042008-ci illər) həyata keçirilməsi
ölkə regionlarının kompleks
inkişafına, o cümlədən, infrastruktur sahələrinin bərpası və
genişləndirilməsinə, yeni istehsal
və emal müəssisələrinin, sosialmədəni obyektlərin yaradılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına,
əhalinin həyat səviyyəsinin daha
da yüksəldilməsinə, qeyri-neft
sektorunun inkişafına səbəb
olmuşdur.
İnformasiya cəmiyyəti adlanan müasir cəmiyyətdə elmitexniki tərəqqinin nailiyyətləri
əsasında istehsal prosesinin
bütün həlqələrində texnoloji
istehsal üsulunun transformasiyası baş verir, ölkələrdə iqtisadiyyatın strukturu, iqtisadi inkişafın
xarakteri, həyat tərzi, dəyərlər
sistemi və motivasiya keyfiyyətcə
yeniləşir, “ictimai tərəqqi” anlayışı və onun meyarları haqqında təsəvvürlər dəyişir. Təcrübə
göstərir ki, yeni modernləşmə
müasir iqtisadi sistemlərin dayanıqlı inkişafının həlledici amilidir. Tanınmış ingilis iqtisadçısı
Braynan Tvissin qeyd etdiyi kimi,
müasir dövrdə “mütəxəssislər
öz səylərini gələcəkdə meydana
çıxacaq ehtiyacların ödənilməsinə
yönəltməlidirlər, diqqət yeni
vəzifələrin həlli üçün yeni texnolo-

- iqtisadiyyatın neft amillərindən
asılılığının azaldılması, qeyri-neft
sektorunun inkişaf etdirilməsi
probleminin həlli də modernləşmə
və innovasiyaların intensiv tətbiqi
ilə əlaqədardır.
Prezident İlham Əliyev
qətiyyətlə vurğulayır: “Biz öz
təbii sərvətlərimizdən çox böyük
səmərə ilə istifadə edərək təbii
resurslarımızı insan kapitalına çeviririk. Bu gün əsas prioritetlərdən
biri Azərbaycan xalqının və
gələcək nəslin bilikli olmasıdır,
eyni zamanda, bizim milli adətənənələrimizin təmin olunması
şərti ilə dünyada gedən proseslərə
qoşulmasıdır, dünya birliyinə
inteqrasiya etməsidir”.
Azərbaycan bu əsrdə inkişaf
etmək üçün bütün təbii imkanlara malikdir. Ölkə başçısı və
Azərbaycan hökuməti ölkənin
dinamik və sürətli inkişafı üçün
yaradıcı, məqsədli və sistemli
siyasət aparır. Problemləri ardıcıl
olaraq aradan qaldırmaq, yaxşı
ənənələri inkişaf etdirməyə imkan
verən və hesablanmış risklərin
əvəzində stimullaşdırıcı bir mühit
yaratmaq qarşıya məqsəd olaraq
qoyulmuşdur. Bununla belə, bu
gələcək uğurun əsas elementləri
- yeni ideyalar yaratmaq və bu ideyaları ölkənin innovativ və uğurlu
məhsulları, xidmətləri və yeni
tipli şirkətləri timsalında həyata
keçirmək bacarığından asılıdır.
Bu, öz gücünə əmin olan, yeni
imkanları tədqiq etmək və uğur-

la həyata keçirmək istəyən yeni
azərbaycanlı nəslini yetişdirmək
üçün Azərbaycan dövlətinin
qarşıya qoyduğu məqsədin
bilavasitə təsdiqidir. Bu strategiya
alimlərimizin, tədqiqatçılarımızın
və sahibkarlarımızın birgə səyləri
nəticəsində elm və texnologiyalarda mükəmməlliyə nail olmaq, daha
yüksək keyfiyyətli işçi qüvvəsi yaratmaq və yeni ideyalardan istehsal
kommersiya məqsədləri üçün
istifadə olunduqda tam həcmdə
yerinə yetiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2010-cu il 19 fevral
tarixli fərmanı ilə yaradılmış
“Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu” innovativ fəaliyyətləri
daha da stimullaşdıracaq.
Azərbaycanda təmin edilən
yüksək iqtisadi artım, işsizliyin və
yoxsulluğun azalması, islahatların
yüksək sürətlə aparılması təbii
olaraq əlverişli sahibkarlıq mühiti ilə müşayiət olunur ki, bu da
düzgün makro-iqtisadi siyasətin
həyata keçirilməsinin nəticəsidir.

təchizatının ödənməsi prosesində
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qlobal əhəmiyyətli iqtisadi layihələr
olan TRASECA, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və
qaz boru kəmərlərinin reallaşması
və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol
xəttinin tikilməsi, “Şahdəniz” qaz
yatağının işə düşməsi ölkəmizin
nüfuzunu bütün dünyada artırır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
demişdir:“Biz bölgədə aparıcı
dövlətə çevrilmişik. Bu, artıq

İnnovasiya təkcə yeni və
yüksək texnologiyalaşdırılmış
sənaye sahələrindən ibarət deyil,
o, həm də bizim kənd təsərrüfatı,
yüngül sənaye və hasilat sənayesi
kimi ənənəvi sahələrimizin də inkişafı üçün əsasdır. Burada vacib
məsələlərdən biri də özəl sektorun elm, təhsil və tədqiqat institutlarının innovasiya sahəsində
öhdəliklər qəbul etmələri və
hökumətin bu sahədə nəzərdə
tutduğu proqramların həyata
keçirilməsində və qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmasında ona
yardımçı olmasıdır.
Prezident İlham Əliyev keçid
dövrünün başa çatdığını elan
etməklə inkişafda yeni mərhələnin
başlandığını və keçən onilliklərdə
problemlərin həlli üçün istifadə
edilən üsul və yanaşmaların bu
yeni, bilik və imkanlar mərhələsi
üçün kifayət olmadığını göstərdi.
Artıq qloballaşma erasında özünü
qabarıq biruzə verən fakt insan və
intellektual resursların, inkişafın
ənənəvi dəyərləri – torpaq, əmək
və kapital ehtiyatlarından önə
keçməsidir. Ona görə də müasir
inkişaf mərhələsində yaradıcılıq,
işgüzarlıq, sahibkarlıq və digər innovativ amillər əsas götürülməlidir.

2008-ci ildə Dünya Bankı
Azərbaycanı bir nömrəli islahatçı
ölkə kimi tanıdı və təqdim etdi.
Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən
açıqlanan “Qlobal Rəqabət Hesabatı 2009-2010” adlı sənədlə
Azərbaycan iqtisadiyyatın rəqabət
qabiliyyətinin qənaətbəxş olduğu
qeyd edilir. Dünyanın 133 ölkəsini,
o cümlədən, postsovet dövlətlərini
əhatə edən hesabatdan aydın olur
ki, azad rəqabət şəraitinin yaradılması baxımından Azərbaycan
yenə də seçilənlər sırasında yer
alıb. Elə bunun nəticəsidir ki, qlobal rəqabətlik indeksinə əsasən,
ölkəmiz 2008-ci illə müqayisədə
18 pillə irəliləyib.
İlham Əliyevin siyasətinin
ən mühüm istiqamətlərindən
biri Azərbaycanın dünya iqtisadi tempinə inteqrasiyasının
sürətləndirilməsi, ticarət əlaqələrin
genişləndirilməsi sahəsində
görülən genişmiqyaslı tədbirlərdir.
Hazırda Azərbaycan dünyanın
140-a yaxın ölkəsi ilə qarşılıqlı
ticarət əməliyyatları aparır. Xarici
ticarət dövriyyəsi, ixrac və idxal
əməliyyatlarının həcmi ildən-ilə
artır.
Azərbaycan mövcud təbii
sərvətlərdən istifadə etməklə
iqtisadi infrastrukturunu dünya
standartları səviyyəsində quraraq qloballaşan dünyanın enerji

reallıqdır. Reallıq hamı tərəfindən
qəbul olunub. Bizim qərarlarımız,
bizim işlərimiz bütün bölgəyə öz
təsirini göstərir. Biz də istəyirik
ki, Azərbaycan daha da qüdrətli
dövlətə çevrilsin. Bizim imkanlarımız daha da artsın, siyasi çəkimiz
artsın, beynəlxalq müstəvidə
istədiyimizə nail ola bilək, öz
doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edə bilək və Azərbaycan
xalqının normal, yaxşı yaşamasını
təmin edə bilək. Bunu etmək üçün
Azərbaycan güclənməlidir. Bu
proses artıq baş verir”.
Hörmətli Prezidentimizin önə
çəkdiyi “İndi bizim məqsədimiz
inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməkdir”
ideyası, əslində, Azərbaycanın
uzunmüddətli inkişaf strategiyasıdır və bütün dövləttəşkilatçılıq tədbirləri həmin
strategiyanın həyata keçirilməsinə
yönəldilmişdir. İlham Əliyevin başçılığı ilə həyata keçirilən tarazlaşdırıcı siyasət nəticəsində daim artan iqtisadi potensial Azərbaycana
müstəqil siyasət yeridir, heç bir
xarici təsirlərə boyun əymir.
Bu illərdə Azərbaycan,
xüsusən, karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması məsələsində, Bakı-Tbilisi-

Məqsəd müstəqil Azərbaycanı
inkişaf etmiş cəmiyyətə çevirməkdir

Əziz Səncər səfirlə birgə Şuşaya gedib
Türk əsilli amerikalı
alim, Nobel mükafatı
laureatı, professor
Əziz Səncər Türkiyənin
Azərbaycandakı səfiri
Cahit Bağcı ilə birgə
Azərbaycanın işğaldan
azad olunmuş Şuşa
şəhərinə səfər edib.
Bu barədə Cahit Bağcı
özünün Ttvitter hesabında
yazıb: “Yazın ayrı, qışın ayrıca
gözəldir, Şuşa. Ciyərlərimiz
Qafqazın havası ilə doldu.
Çox şükür”.

“Ən yaxşı manqa” adı uğrunda
baxış-müsabiqə keçirilib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət
Yanğından Mühafizə Xidməti FHN işçilərinin
Həmkarlar İttifaqının dəstəyi ilə 1-3 dekabr
2021-ci il tarixlərində Bakı və Sumqayıt
şəhərlərində yerləşən yanğından mühafizə
hissələri arasında “Ən yaxşı manqa” adı
uğrunda baxış-müsabiqə keçirib.
Müsabiqə neft, qaz və neft-kimya sənayesi
müəssisələrində baş verə biləcək texnogen
mənşəli fövqəladə halların qarşısının çevikliklə və
peşəkarlıqla alınması, yanğınların söndürülməsinin
təşkili və taktikası üzrə düzgün qərarların
qəbulunda şəxsi heyətin peşə hazırlığı səviyyəsinin
yüksəldilməsi, əməkdaşların taktiki hazırlığının,
onların xüsusi biliklərinin və metodiki vərdişlərinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə keçirilib.
Müsabiqədə FHN-in Dövlət Yanğından
Mühafizə Xidmətinin Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin obyektləri üzrə Yanğından
Mühafizə İdarəsinin 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
53, 54, 56 nömrəli, Neftayırma Müəssisələri üzrə
Yanğından Mühafizə Dəstəsinin 11, 12, 13, 18,
19 nömrəli və Sumqayıt şəhər Dövlət Yanğından
Mühafizə İdarəsinin 20, 22 və 24 nömrəli yanğından mühafizə hissələri iştirak edib. Komandalar
mübarizəyə yeddi nəfərdən ibarət manqalarla
qatılıb.
Bütün iştirakçılar müsabiqədən əvvəl döyüş açılışı zamanı hərəkətlərin yanğın-xilasetmə
hazırlığı və təhlükəsizlik texnikası qaydalarının
tələblərinə uyğun yerinə yetirilmələri haqqında
təlimatlandırılıblar.
Bir mərhələdən və iki hissədən ibarət olan
baxış-müsabiqədə komandaların şəxsi heyətinin sıra

baxışı, yanğın texnikası, yanğın texniki avadanlıq
və ləvazimatları, təqdim edilmiş sənədlər nəzərdən
keçirildikdən sonra manqalar kompleks tədbirlərdən
ibarət döyüş açılışını etməklə yarışa qatılıblar.
Beləliklə, 18 komandadan 126 nəfər
yanğınsöndürənin iştirak etdiyi müsabiqədə Sumqayıt ŞDYMİ-nin 22 nömrəli YMH-nin komandası
1-ci yerə layiq görülüb. Neftayırma Müəssisələri
üzrə Yanğından Mühafizə Dəstəsinin 13 nömrəli
YMH-nin komandası 2-ci yeri, Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti Obyektləri üzrə Yanğından Mühafizə
idarəsinin 54 nömrəli YMH-nin komandası isə 3-cü
yeri tutub.
Qalib komandaların təltif edilməsi mərasimində
Fövqəladə Hallar Nazirliyi İşçilərinin Həmkarlar
İttifaqının sədri Mehman İsmayılov iştirak edib.
İttifaq sədri qalibləri təbrik edib və onlara gələcək
fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Qalib komandalara FHN İşçilərinin Həmkarlar İttifaqı tərəfindən
diplomlar, qiymətli hədiyyələr təqdim edilib.

“Xalq qəzeti”

Qars dəmir yol xəttinin çəkilməsi,
Naxçıvan-Qars dəmiryolunun
inşasına qərar verilməsində tam
müstəqil siyasi kurs yürüdüb.
Dövlət başçısı İlham Əliyev
ölkəmizin Avrasiya məkanının
mərkəzi nəqliyyat dəhlizinə
çevrilməsi, rabitə sisteminin,
informasiya texnologiyalarının
sürətli inkişafı üçün də nəhəng
işlər görür.
İlham Əliyevin prezidentlik
fəaliyyətinin ali qayəsi informasiya
cəmiyyətinin tələblərinə uyğun
olaraq “neft kapitalının insan kapitalına” çevrilməsini təmin etmək,
ölkədə mövcud olan zəngin insan
potensialını inkişaf etdirməkdir.
“Biz çalışırıq, səhiyyə, xüsusilə,
təhsillə bağlı məsələlərə böyük
diqqət yetirək ki, bizim gənclərimiz
bilikli olsunlar, həyatda öz yerini
tuta bilsinlər, sağlam böyüsünlər
və ölkənin inkişafında fəal iştirak
etsinlər”.
Bu məqsədin həyata
keçirilməsi üçün elm və
bütövlükdə, sosial sahənin
inkişafına, ölkəmizdə təhsil və
səhiyyə ocaqlarının tikintisinə,
onların maddi-texniki bazasının
müasir tələblərə uyğun qurulmasına xüsusi diqqət yetirilir. Onun
prezidentliyi dövründə yüzlərlə
yeni məktəb binası tikilib istifadəyə
verilmişdir. Bu sərəncama əsasən
minlərlə gənc xarici ölkələrdə
təhsil almaq imkanı əldə etmişdir.
İlham Əliyevin prezidentliyi
dövründə dövlətin müdafiə
qüdrətinin gücləndirilməsi, ordunun müdafiə qabiliyyətinin müasir
standartlar səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində xüsusən radikal
addımlar atılmış, bu sahəyə
ayrılan dövlət investisiya xərcləri
ildən-ilə artırılmışdır. 30 il işğal
altında olmuş doğma Qarabağın
azad edilməsi Azərbaycanın sosial-iqtisadi gücünü və beynəlxalq
nüfuzunu kifayət qədər artırmışdır.
Dövlət başçısı respublikanın
sosial-iqtisadi inkişafı ilə paralel aparılan demokratikləşmə
proseslərini də Azərbaycanın
gələcək yüksəlişinin əsası hesab
edir və onun təkmilləşdirilməsinə
mühüm əhəmiyyət verir. Prezident
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,
“Azərbaycanın daxili və xarici
siyasəti yalnız regional deyil,
qlobal miqyasda situasiyaya
əhəmiyyətli təsir göstərir və
gələcəkdə də göstərəcəkdir”.

Dünyamalı VƏLİYEV,
iqtisad üzrə elmlər doktoru,
AMEA Şərqşunaslıq
İnstitutunun “Mərkəzi Asiya
ölkələri” şöbəsinin müdiri

İş yerlərinin yaradılması inkişaf
strategiyasının əsas istiqamətlərindən biridir

S

osial dövlət olan Azərbaycanda iş yerlərinin yaradılmasına,
özünüməşğulluğun təmin olunmasına daim həssaslıqla
yanaşılır. Ayrı-ayrı proqramların icrası zamanı da bu məsələ
xüsusi diqqətdə saxlanılır. Ölkənin güclü iqtisadi inkişafı, maliyyə
imkanlarının artması da iş yerlərinin yaradılması prosesini
sürətləndirir. Beləliklə, respublikada iqtisadi fəallığın davamlı
şəkildə artması fonunda yeni iş yerləri açılır, bu isə təbii ki,
insanların həyat səviyyəsinin yüksəlməsində özünü qabarıq
büruzə verir.

İş yerlərinin yaradılması,
özünüməşğulluğun təmin olunması
ölkədə işsizliyin kəskin şəkildə azalaraq 5 faizə enməsi ilə nəticələnib.
Eyni zamanda, Azərbaycanda əmək
və məşğulluq sahəsində həyata
keçirilən islahatlar nəticəsində əmək
qanunvericiliyi beynəlxalq əmək
normalarına uyğunlaşdırılıb, əmək
bazarının təkmilləşdirilməsi, əmək
münasibətlərinin sosial dialoq, kollektiv müqavilələr və sazişlərlə
tənzimlənməsi istiqamətində uğurlu
nəticələr əldə olunub.
Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi
məlumata görə, cari ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkədə 51,1 min yeni
iş yeri açılıb. Yaradılan iş yerlərinin 89
faizi qeyri-dövlət sektoruna məxsus
olub. Yeni iş yerlərinin 10 faizi yeni
yaradılan, 87,1 faizi mövcud, 0,6
faizi fəaliyyətini bərpa edən müəssisə
və təşkilatların, 2,3 faizi isə digər
tədbirlərin payına düşüb.
Statistik rəqəmlərdən də aydın
görünür ki, yeni iş yerlərinin yaradılmasında qeyri-dövlət sektoru üstün-

lük təşkil edib. Bu sektora güzəştli
kreditlərin verilməsi, ümumiyyətlə,
çoxsaylı güzəştlər olunması sahibkarlığın inkişafını şərtləndirib.
Xatırladaq ki, cari il noyabrın 1-i
vəziyyətinə görə, iqtisadi fəal əhalinin
sayı 5 milyon 299,8 min nəfər olub və
onlardan 4 milyon 984,5 min nəfərini
məşğul əhali təşkil edib.
Cari il oktyabrın 1-i vəziyyətinə
muzdla çalışan işçilərin sayı 1 milyon
699,3 min nəfərə çatıb. Onların 903,6
min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət, 795,7
min nəfəri qeyri-dövlət sektorlarında
çalışıb. Bu dövrdə iqtisadiyyatın neftqaz sektorunda 31,7 min, qeyri neftqaz sektorunda 1 milyon 667,6 min
nəfər işləyib. Müəssisə və təşkilatlarda
çalışanların 24 faizi isə məhsul istehsalı sahələrində işlə təmin olunub.
Yeri gəlmişkən, cari ilin 9 ayında
yeni iş yerlərinin 0,7 faizi Naxçıvan
MR-də, 4,3 faizi Gəncə-Daçkəsəndə,
4,1 faizi Abşeron-Xızıda, 2,7 faizi
Lənkəran-Astarada, 2,5 faizi QubaXaçmazda, 2,1 faizi Şəki-Zaqatalada,
1,5 faizi Qazax-Tovuzda, 1,3 faizi

Şirvan-Salyanda, 1,2 faizi Mərkəzi
Aranda, 1 faizi Mil-Muğanda, 0,9 faizi
Qarabağda, 0,7 faizi Dağlıq Şirvanda
və 0,3 faiz Şərqi Zəngəzurda açılıb.
Prezident İlham Əliyevin 30
oktyabr 2018-ci il tarixli sərəncamı
ilə təsdiq olunan “2019-2030-cu illər
üçün Azərbaycan Respublikasının
məşğulluq strategiyası” da əhalinin
məşğulluq probleminin həllini
sürətləndirir. Dövlətin qarşıya qoyduğu prioritetlərdən biri olan məşğulluq
barədə Prezident İlham Əliyev deyib:
“İş yerlərinin yaradılması üçün, əlbəttə
ki, vacib amillərdən, vasitələrdən
biri özünüməşğulluq proqramıdır.
Biz buna da başlamışıq. Bu proqram çox böyük rəğbət qazanıb. Biz
hər il özünüməşğulluq proqramı
çərçivəsində təqribən 7 minə yaxın
insanı işə cəlb etmək fikrindəyik. Ancaq yerlərdən gələn sifarişlər qat-qat
çoxdur. Bunu biz nəzərə almalıyıq və
öz planımıza düzəlişlər etməliyik. Bu,
əlbəttə ki, təkcə maliyyə vəsaiti tələb
edən məsələ deyil, burada bir çox
texniki məsələlər, vasitələrin alınması
var, ondan sonra, nəzarət mexanizmi
tətbiq edilməlidir”.
Əmək bazarında yaranan
şəffaflaşma da iş yerlərinin səmərəli
fəaliyyətinə böyük töhfə verib. Belə
ki, iqtisadiyyatda yeni islahatların
başlanması “kölgə iqtisadiyyatı”nın
azalmasına və şəffaflığın təmin
edilməsinə mühüm təsir göstərib.
Ölkənin vergi qanunvericiliyinə edilən
yeni dəyişikliklər isə əmək bazarında
qeyri-leqal məşğulluğun qarşısının
alınmasına və qeyri-neft sektoru üzrə

daxilolmaların həcminin artmasına
səbəb olub.
İş yerlərinin yaradılması, insanların işlə təmin olunması istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlər sırasında
özünüməşğulluq proqramının uğurla
icrası da mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Koronavirus pandemiyası şəraitində bu
proqram həm insanların güzəranının
yaxşılaşmasına xidmət edir, həm də
iqtisadi inkişafa töhfə verir.
Göründüyü kimi, Prezident İlham
Əliyevin “İqtisadi inkişaf, sərmayə
qoyuluşu demoqrafik inkişafı
üstələməlidir...” tezisi sosial dövlət olan
Azərbaycanda iş yerlərinin yaradılmasına, özünüməşğulluğun təmin
olunmasına daim həssaslıqla yanaşılmasını tələb edir. Ümumiyyətlə, qəbul
edilən ayrı-ayrı proqramların icrası
zamanı da bu məsələyə mühüm önəm
verilir. Bundan başqa ölkənin güclü
iqtisadi inkişafı, maliyyə imkanlarının
artması da iş yerlərinin yaradılması prosesini sürətləndirir. Beləliklə,
respublikada iqtisadi fəallığın davamlı
şəkildə artması fonunda yeni iş yerləri
açılır, bu isə təbii ki, insanların həyat
səviyyəsinin yüksəlməsində özünü
qabarıq büruzə verir.
Prezident İlham Əliyev iş yerlərinin
yaradılmasının daimi proses olmasını
prioritetlərdən biri kimi elan edib: “İş
yerlərinin yaradılması üçün sərmayə
qoyuluşu əsas vəzifədir. Dövlət
tərəfindən yaradılan iş yerləri, sadəcə
olaraq, sosial xarakter alır. Biz bunu
edirik və edəcəyik”.

“Xalq qəzeti”

5 dekabr 2021-ci il, bazar

A

zərbaycan dilçiliyinin inkişafında xüsusi xidmətləri
olmuş filologiya elmləri doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi Həsən Mirzəyev mənalı
ömrünü, qüvvə və bacarığını gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə
həsr etmiş, gözünün nurunu, qəlbinin işığını, ürəyinin
istisini tələbələrinə vermiş, yeni elmi-pedaqoji kadrların
yetişməsində bilik və bacarığını əsirgəməmişdir. Məhz
bunun nəticəsidir ki, Həsən müəllim bu gün də tələbələrin
qayğıkeşi, gənclərin ümid yeri, həmkarlarının əziz dostu
kimi xatırlanır, ruhu həmişə ehtiramla yad edilir.
Həsən İbrahim oğlu Mirzəyev
26 noyabr 1927-ci ildə Qərbi
Azərbaycanın Dərələyəz mahalındakı Qovuşuq kəndində anadan
olmuşdur. 1947-ci ildə kənd
məktəbinin IX sinfini bitirdikdən
sonra X sinfi Naxçıvan MR-in
Şərur rayonundakı Cəlilkənd orta
məktəbində oxumuşdur. 1948-ci
ildə Naxçıvan Dövlət Müəllimlər
İnstitutunun dil-ədəbiyyat
fakültəsinə daxil olmuşdur. 1950-ci
ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirən, qəlbində min-min
arzular olan, qurub-yaratmaq eşqi
ilə yaşayan gənc Həsən Mirzəyev
böyüyüb başa çatdığı, qanı və
canı qədər sevdiyi, qədim Oğuz
ellərinin səsi və nəfəsi duyulan
doğma Dərələyəzə dönmüş və
Keşişkənd rayonundakı Qovuşuq
kənd orta məktəbində Azərbaycan
dili və ədəbiyyatı müəllimi və
dərs hissə müdiri vəzifəsində işə
başlamışdır.
Ali təhsilli filoloq olmaq, yüksək
savadlı mütəxəssis kimi elinə,
obasına xidmət etmək onun ən
müqəddəs arzusu idi. Bu arzu
və istəklə Bakıya gələrək 1951ci ildə APİ-nin (indiki ADPU)
dil-ədəbiyyat fakültəsinə daxil
olur. 1953–1954-cü illərdə institut tələbə həmkarlar təşkilatının
sədri vəzifəsinə seçilir. Ali məktəbi
bitirdikdən sonra H.Mirzəyev
dil və ədəbiyyat müəllimi kimi
Dərələyəz mahalına qayıdır.
1955-1956-cı illərdə Keşişkənd
rayon xalq maarif şöbəsində
inspektor vəzifəsində işləyir.
Həmin illərdə Həsən müəllim
təkcə müfəttişlik vəzifəsini yerinə
yetirməmiş, müəllimlərin yaxın
dostuna çevrilmiş, onlara metodik
köməklik göstərərək tədris işinin
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yardımçı olmuşdur. Məktəbşünaslığı
dərindən və elmi əsaslarla bilməsi,
yüksək təşkilatçılıq bacarığı
nəzərə alınaraq 1958-ci ildə
Qovuşuq kənd orta məktəbinin
direktoru vəzifəsinə təyin olunur.

işıqlı şəxslərin işlədiyi Azərbaycan
Pedaqoji İnstitutuna gələrək,
sənədlərini aspiranturaya verərək
1959-cu ilin noyabrında APİ-nin
“Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının aspiranturasına daxil
olur. Görkəmli alim, professor
Ə.Dəmirçizadənin rəhbərliyi altında “Müasir Azərbaycan dilində feili
sifət” mövzusunda elmi-tədqiqat
işi üzərində araşdırmalara baş-

yurd adlarının tədqiqi üçün xüsusi
elmi əhəmiyyət daşıdığı dövri
mətbuatda göstərilmişdir.
H.Mirzəyevin elmi yaradıcılığının ilk dövründə feil mövzusu
xüsusi yer tutur. Dilçiliyimizdə feili
sifət, feilin təsirlilik və təsirsizlik
kateqoriyası ilə bağlı tədqiqatlar
məhz H.Mirzəyev yaradıcılığının
bəhrəsidir. Azərbaycan dilində
feilə xas olan əsas xüsusiyyətləri

Elmə həsr olunmuş
mənalı ömür

H.Mirzəyev məktəb direktoru
işləməklə yanaşı, 1956-1959-cu
illərdə Ermənistanda Azərbaycan
dilində nəşr olunan “Sovet
Ermənistanı” qəzetinin Dərələyəz
bölgəsi üzrə ştatdankənar müxbiri olmuş, 1959-cu ilin mart
ayında Qovuşuq kənd sovetinə
deputat seçilmişdir. O, bir deputat
kimi ilk gündən kəndin və onun
sakinlərinin problemlərinin həllinə
çalışmış və çox vaxt istədiyinə nail
olmuşdur. Sonralar doğma torpaqlarından didərgin düşmüş kənd
sakinləri H.Mirzəyevin müəllim,
direktor və deputat kimi fəaliyyətini
xoş sözlərlə xatırlayır, onun əsl
xalq adamı olduğunu söyləyirdilər.
H.Mirzəyev yazmaq, yaratmaq,
öz sözləri ilə desək, “bal kimi şirin,
qılınc kimi kəsərli” Azərbaycan
dili ilə bağlı tədqiqatlar aparmaq
istəyirdi. Onda bu fitri istedad,
qabiliyyət hələ tələbə ikən özünü
göstərmiş, tədqiqatçılıq qabiliyyəti
müəllimlərinin diqqətini cəlb
etmişdi. Belə ki, hələ 1952-ci
ildə, ikinci kursda oxuyarkən
yazdığı “Qrammatikanın bəzi
məsələlərinə dair” mövzusunda
elmi işi respublika tələbə elmi
cəmiyyətinin diplomuna və üçüncü
dərəcəli mükafata layiq görülmüşdü. Bu arzu onun yenidən
Bakıya dönməsinə səbəb olur.
Qoynunda elmin sirlərini öyrəndiyi,
professor Ə.Dəmirçizadə, professor F.Qasımzadə və neçə-neçə

layır. 1962-ci ildə aspiranturanı
bitirdikdən sonra bilavasitə professor Ə.Dəmirçizadənin zəmanəti ilə
o, Azərbaycan dilçiliyi kafedrasına
müəllim təyin edilir.
H.Mirzəyev 1965-ci ilin iyulunda “Müasir Azərbaycan dilində
feili sifət” mövzusunda namizədlik
dissertasiyası müdafiə edərək
filologiya elmləri namizədi alimlik
dərəcəsi almış, 1967-ci ildə dosent vəzifəsinə seçilmişdir.
1977-1987-ci illərdə filologiya
fakültəsinin qiyabi şöbə üzrə dekan müavini vəzifəsində işləmişdir.
1987-ci il mayın 7-də “Müasir
Azərbaycan dili feillərində təsirliliktəsirsizlik kateqoriyası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası
müdafiə edərək filologiya elmləri
doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
1988-ci il aprelin 8-də professor
vəzifəsinə seçilmişdir.
1989-cu ilin iyulunda APİ-də
yeni yaradılan müasir Azərbaycan
dili kafedrasına rəhbərlik professor
H.Mirzəyevə tapşırılmış və o, ömrünün sonuna qədər bu vəzifədə
çalışaraq fakültənin ənənələrinə
və yeni dövrün tələblərinə uyğun
kafedra yaratmağa müvəffəq
olmuşdu. Həsən müəllim kafedra
əməkdaşlarına münasibətində
tələbkarlıqla qayğıkeşliyi üzvi
surətdə əlaqələndirməyi bacarırdı. Onun təşkilatçılıq qabiliyyəti

Həmkarlar ittifaqları
“Yaşıl marafon”a qoşulub

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA
İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə Ümumrespublika Yaşıllaşdırma
Marafonu çərçivəsində dekabrın 3-də Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının, quruma
üzv və tabe təşkilatlarının əməkdaşları ağacəkmə
kampaniyasında iştirak ediblər.
“Yaşıl marafon” yaşıllaşdırma üçün nəzərdə tutulan 280 hektarlıq ərazinin
Qaradağ rayonunun Müşfiq
abad qəsəbəsində yerləşən
sahəsində həyata keçirilib.

və insani keyfiyyətləri sayəsində
kafedrada xüsusi bir səmimilik atmosferi yaranmış, kollektivdə elmi
yaradıcılıq ruhu formalaşmışdı.
Həsən müəllimin yaradıcı
əməyi, elmi-pedaqoji fəaliyyəti
həmişə yüksək qiymətləndirilmiş,
müxtəlif təltiflərə layiq görülmüşdü. Fəal elmi yaradıcılıq işini
uğurla davam etdirən professor
H.Mirzəyev 1980-1990-cı illərdə

Həmkarlar ittifaqlarının 150dən çox əməkdaşı 1 000
ədəd Eldar şamı və zeytun
tingini torpağa basdırıb və
suvarıb. Aksiyada AHİK
sədri, Milli Məclisin de-

putatı Səttar Möhbalıyev,
Ekologiya və təbii sərvətlər
naziri Muxtar Babayev iştirak
ediblər.
Jurnalistlərə açıqlamasında AHİK sədri Səttar
Möhbalıyev bildirib ki, bu
kampaniya ölkəmizdə
yaşıllıq sahələrinin ərazisini
genişləndirəcək, flora
biomüxtəlifliyini artıracq,
ətraf mühitin mühafizəsinə,
yaşıllıqların qorunması ilə
bağlı maarifləndirməyə
böyük töhfə verəcək.
Xoşməramlı ənənəni davam etdirərək həmkarlar
ittifaqları bundan sonra da
ağacəkmə kampaniyasında
yaxından iştirak edəcək.
AHİK “yaşıl terror”a məruz
qalmış Türkiyədə keçirilən
ağacəkmə kampaniyasına
da qoşulacaq.
Xatırladaq ki, “Yaşıl marafon” layihəsi çərçivəsində
bu mövsümdə ölkədə 1 milyona yaxın ağac əkiləcək.

R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”

ABŞ modernləşdirilmiş B61 atom
bombasının kütləvi istehsalına başlayacaq
ABŞ modernləşdirilmiş B61
atom bombasının kütləvi istehsalı
çərçivəsində ilk nümunəni
hazırlayıb.
ABŞ Enerji Departamenti Milli Nüvə
Təhlükəsizliyi İdarəsinin yaydığı məlumatda
bildirilir ki, bomba noyabrın 23-də istehsal
olunub. B61-12 bombası ilə 1968-ci ildə
istifadəyə verilmiş B61 sursatının dörd mövcud modifikasiyasının azı üçünü əvəz etmək
planlaşdırılır. Təkmilləşdirilmiş döyüş başlığı
B61-3, B61-4 və B61-7 modifikasiyalarını
əvəz edəcək. Modernləşdirmə nəticəsində
bombanın xidmət müddəti azı 20 il artacaq.
B61-12-nin kütləvi istehsalına 2022-ci
ilin may ayında başlanacaq. O, əvvəlki nəsil
bombadan paraşütün olmaması və tətbiqin

dəqiqliyini artıran inersial istiqamətləndirmə
sistemi ilə təchiz olunmuş quyruq hissəsinin
olması ilə fərqlənəcək.

“Xalq qəzeti”

ADPU-da, 1989-1997-ci illərdə
Azərbaycan EA Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutunda, 1997-2000-ci
illərdə BDU-da İxtisaslaşdırılmış
Müdafiə Şurasının üzvü olmuşdur.
H.Mirzəyev 1990-cı ildə Bakı
Şəhər Sovetinə, 1998 və 2000-ci
illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat
seçilmişdir. O, millət vəkili kimi
Milli Məclisin işində layiqincə
iştirak edərək dövlətimiz və
xalqımız üçün vacib qərarların
qəbul edilməsində xüsusi fəallıq
göstərmişdir.
H.Mirzəyevin elmi yaradıcılığı
dilçilər, xüsusilə gənc araşdırıcılar üçün bir örnəkdir. O, elmi
tədqiqatlara tələbə ikən başlamış,
ilk elmi yazılarını 1959-cu ildə “Sovet Ermənistanı” və “Azərbaycan
müəllimi” qəzetlərində dərc etdirmişdir. Sonrakı illərdə görkəmli
alimin “Feili sifət” (1971), “Müasir
Azərbaycan dilindən ixtisas kursu”
(1972), “Azərbaycan dilindən
təcrübi məşğələlər” (kollektiv,
1973), “Müasir Azərbaycan dilində
sadə feillər” (1984), “Azərbaycan
dilində feil” (1988), “Aşıq poeziyasında yaşayan adlarımız və
tariximiz” (1977) monoqrafiya
və dərs vəsaitləri çap olunmuşdur. Bu əsərlər elmi ictimaiyyətin
diqqətini cəlb etmiş və onların
Azərbaycan dilinin, eləcə də yer-

Həsən müəllim müəyyənləşdirmiş,
elmi dövriyyəyə daxil etmişdir.
H.Mirzəyev Azərbaycan folklorunu, xüsusilə aşıq yaradıcılığını
dərindən bilən ziyalılarımızdan
idi. Şeir, sənət xiridarı olan Həsən
müəllimin qələmindən həm də
böyük poetik tutuma malik gözəl
şeirlər çıxmış, minlərlə oxucunun
qəlbində əbədiləşmişdir. Bu poetik
nümunələr onun “Hanı o səndəki
el, Dərələyəz” (Bakı, 2002) şeirlər
kitabında toplanaraq çap edilib.
Yazdığı hər bir misrada Vətəni
canı qədər sevdiyini görür, elin
dərdini öz dərdi hesab etdiyinin
şahidi oluruq. O, el-obasının yağı
düşmən əlində qaldığına haray
çəkir, ürəyini məşələ çevirərək

Ermənilər işğal zamanı xalqımıza məxsus hər şeyi, o
cümlədən bütün milli-mənəvi sərvətlərimizi də talan etmişdilər.
Tarixi-mədəni abidələrimizlə yanaşı, muzeylərimiz də dağıdılmış,
eksponatları ya məhv edilmiş, ya Ermənistana daşınmış, ya da
xarici ölkələrə satılmışdır. Bununla düşmən Azərbaycanın tarixi
izlərini itirməyə çalışmışdır.
İşğal olunmuş ərazilərdə 40
mindən çox eksponata malik olan 22
muzey qalmışdı. Həmin muzeylərdəki
Azərbaycan xalqının tarixi və
mədəniyyəti ilə bağlı qiymətli əşyalar,
rəsm və heykəltəraşlıq əsərləri, dünya
şöhrətli Azərbaycan xalçaları, xalça
məmulatları, Azərbaycanın görkəmli
şəxsiyyətlərinin xatirə əşyaları, digər
eksponatlar talan edilmişdir. Qədim
sikkələr, qızıl və gümüş məmulatları,
nadir və bahalı daşlar, xalçalar və
digər əl işləri ilə zəngin olan Kəlbəcər
rayonunun, Şuşanın tarix muzeyləri,
Ağdamda nadir Çörək muzeyi, Füzuli,
Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl rayonlarının tarix-diyarşünaslıq muzeyləri,
Daş abidələr muzeyi və bir çox
başqa muzeylər buraya daxildir. Bu
muzeylərin, demək olar ki, heç birini
bütövlükdə xilas etmək, köçürmək
mümkün olmayıb.
Ağdamda tarix-ölkəşünaslıq muzeyi, tarzən Qurban Pirimovun xatirə
muzeyi, şəkil qalereyası fəaliyyət
göstərib.
Şuşada isə 8 muzey dağıdılıb, talan
edilib. Bunlardan yalnız Azərbaycan
Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənət Muzeyinin Şuşa filialı, Üzeyir Hacıbəylinin
Şuşadakı ev muzeyinin eksponatları çıxarılıb, amma həmin muzeylərin fondu
da tam xilas edilməyib. Şuşa şəhərində
Natəvanın, Bülbülün, Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevin və başqalarının
ev muzeyləri, şəkil qalereyası, Şuşa
və Xankəndi diyarşünaslıq muzeyləri
tamamilə dağıdılıb. Şuşa şəhərinin
tarixi muzeyinin 5 minədək əşyası,
Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi
Sənəti Dövlət Muzeyi Şuşa filialının,
Qarabağ tarixi muzeyinin 1000-dək
əşyası, görkəmli bəstəkar Üzeyir
Hacıbəylinin (300-dən çox eksponat),
vokal sənətimizin əsasını qoymuş
böyük müğənni Bülbülün (400-dək
əşya), görkəmli musiqiçi və rəssam Mir
Mövsüm Nəvvabın (100-dən çox eksponat) xatirə muzeylərinin eksponatları
talan edilib.
Onu da qeyd edək ki, ermənilər
tərəfindən məhv edilən muzeylərdən
biri də Kəlbəcər tarix-diyarşünaslıq
muzeyi olub. Alimlərin bildirdiyinə
görə, içərisində 30 mindən artıq tarixi
əhəmiyyətli əşyalar olan bu muzey
ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində

qaranlıq yollara işıq saçır.
H.Mirzəyev “Dərələyəz
mahalının toponimləri və
şivə sözləri” (2003), “Qərbi
Azərbaycanın Dərələyəz mahalı”
(2004) və “Dərələyəz mahalının
toponimləri” kitablarını da artıq
yazıb nəşriyyata təqdim etmişdir.
H.Mirzəyev “Aşıq poeziyasında
yaşayan adlarımız və tariximiz”
əsəri ilə (1997) Azərbaycan poetik
onomastikasının əsasını qoymuşdur.
Bununla yanaşı, professor
H.Mirzəyev dilçiliyin müxtəlif
sahələrindən bəhs edən əsərlərin
elmi redaktoru olmuşdur. Belə ki,
bu xeyirxah insan, görkəmli alim
36 monoqrafiya, dərs vəsaiti, metodiki göstəriş və ayrı-ayrı tədris
proqramlarına redaktorluq edərək
həmin əsərlərə həyat vəsiqəsi
vermiş, müəlliflərindən dəyərli
məsləhətlərini əsirgəməmişdir.
Elmi kadrların hazırlanmasında
professor H.Mirzəyevin xüsusi
xidmətləri olmuşdur. Onun elmi
rəhbərliyi ilə B.Xəlilov namizədlik
və doktorluq, M.Nəzərova,
K.Səmədova, S.Sadıqova,
A.Həsənova və P.İsmayılov
fəlsəfə doktorluğu dissertasiyaları
müdafiə etmişlər. Bununla yanaşı,
bilavasitə H.Mirzəyevin yaxından
köməkliyi ilə Müasir Azərbaycan
dili kafedrasının əməkdaşlarından
B.Əhmədov, Q.Bağırov,
C.Cəfərov, M.İsmayılova,
İ.Bayramov, A.Bayramov doktorluq
dissertasiyası müdafiə etmişlər.
Professor H.Mirzəyev
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında
fəal iştirak etmiş, nüfuzlu ağsaqqal
və ziyalı mövqeyini, vətəndaşlıq
qətiyyətini həmişə nümayiş
etdirmişdir. Xaraktercə mərd və
cəsarətli bir adam olan Həsən
müəllim haqq işi uğrunda aparılan
mübarizələrin həmişə önündə
getmiş, heç nədən qorxmadan,
çəkinmədən həqiqətin gözünə dik
baxmışdır.
1988-ci ildə soydaşlarımızın
Qərbi Azərbaycandan deportasiyasına dözməyərək, öz etiraz
səsini ucaltmış, bütün qüvvəsini
Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizəyə
həsr etmişdir.
1990-cı ildə Sov.İKP MK-nın
baş katibi M.Qorbaçovun Dağlıq
Qarabağın idarəsini öz üzərinə
götürməsinin hiylə olduğunu
ilk dəfə deyən məhz professor
H.Mirzəyev olmuşdur. O, Bakı
Şəhər Sovetinin 25 dekabr tarixli

Nazirliyinin müvafiq sərəncamına
əsasən, muzeyin ən qiymətli eksponatları guya sərgiyə aparılmaq
adı ilə rayon mərkəzindən çıxarılıb
Arazboyu kəndlərdə gizlin şəkildə
yerləşdirilmişdi. Məlumata görə muzeyin, təxminən 17 minə qədər eksponatı
düşmən işğalından xilas edilmişdir.
1993-cü ilin dekabr ayından bu
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iclasında şəxsi bəyanatla çıxış
edərək, baş katibin mövqeyini
kəskin tənqid etmişdir. Həmin
bəyanat 31 dekabr 1990-cı il tarixli
“Bakı” və “Baku” qəzetlərində nəşr
edilmişdir.
Respublikanı 1988-ci ildən
sonra düşdüyü ağır vəziyyətdən
çıxarmağı yalnız Heydər
Əliyevin bacaracağını dəfələrlə
bəyan etmiş və bununla bağlı mətbuatda da çıxış etmişdir.
Bunun nəticəsi olaraq, respublikanı ağır vəziyyətdən çıxarmaq məqsədilə 1992-ci ilin 14
noyabrında “Azərbaycan sizin
yolunuzu gözləyir” (“Səs” qəzeti,
14 noyabr, 1992) başlığı altında
91 ziyalı ilə birlikdə cənab Heydər
Əliyevə müraciət qəbul etmiş
və ADPU-nun on əməkdaşını
da arxasınca apararaq, onların
müraciətə imza atmasına nail olmuşdur. 1
 992-ci ilin 7 dekabrında
AMEA-da ulu öndər Heydər Əliyev
üçün müdafiə komitəsi yaradan,
orada çıxış edib bəyannaməyə qol
çəkənlərdən biri olmaqdan qürur
duyduğunu söyləyən də Həsən
Mirzəyev olmuşdur.
1993–2000-ci illər arasında
müstəqil Azərbaycan Respublikasının, onun Prezidenti Heydər
Əliyevin daxili və xarici siyasət
sahəsində qazandığı nailiyyətləri,
böyük uğurları daim dəstəkləmiş,
təbliğ etmişdir.
Həsən Mirzəyevin elmi və ictimai fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmişdir.
O, 2002-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin fərmanı
ilə Azərbaycan pedaqogikasının inkişafındakı xidmətlərinə
və respublikanın ictimai-siyasi
həyatında fəal iştirakına görə
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuş, 2007-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin sərəncamı ilə
Azərbaycan təhsilinin inkişafındakı
xidmətlərinə görə Əməkdar elm
xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür.
Görkəmli dilçi alim və ictimai
xadim Həsən Mirzəyevin şərəfli
həyat yolu bizim üçün dəyərli
bir örnək, xalqa, Vətənə xidmət
nümunəsidir. Bu mənada o, ruhən
həmişə bizim yanımızdadır.

İbrahim BAYRAMOV,
filologiya elmləri doktoru,
ADPU-nun Müasir Azərbaycan
dili kafedrasının professoru

direktorları ilə tez-tez görüşlər keçirir.
Komitənin direktoru Şirin Mirzəyeva
bildirib ki, Qarabağ muzeylərinin
direktorları foto və videomaterialları
yığır, həmin muzeylərin binaları və
işğaldan öncə ekspozisiyası haqqında
məlumatlar toplayırlar. Problem ondadır ki, muzeylərin inventar kitabları
işğal zamanı çıxarıla bilməyib. Bu

Ermənilər muzeylərimizə də
qənim kəsilmişdilər

yaradılmışdı. Muzey ermənilər
tərəfindən bütünlüklə məhv edilib.
Zəngilan tarix-diyarşünaslıq muzeyi
1980-ci ildə fəaliyyətə başlayıb və
rayon mərkəzində yerləşib. Orada
6000-ə yaxın eksponat saxlanılırdı.
Bura müxtəlif növ xalçalar, kilimlər,
palazlar, müxtəlif mis və gümüş qablar, nimçə, dolça, xurcunlar, gümüş
xəncərlər və XVIII əsrə aid Zəngilan
kəndlərindən birinin maketi daxil olub.
İşğaldan sonra muzey dağıdılıb, eksponatları talan edilib.
Qubadlının işğalı zamanı ermənilər
5 mindən çox nadir eksponat saxlanan
Qubadlı tarix-diyarşünaslıq muzeyini
də talan ediblər. Oradakı eksponatlardan heç birini xilas etmək mümkün
olmayıb.
Cəbrayıl tarix-diyarşünaslıq muzeyi
tamamilə yerlə-yeksan edilib. Muzey direktoru Tariyel Abbaslı bildirir
ki, Cəbrayılın tarixi, onun maddimədəniyyət abidələri, milli-mənəvi
dəyərlərini qoruyan, yaşadan və o
vaxtlar respublikamızda öz fəaliyyəti,
işi ilə yaxşı tanınan bir mədəniyyət
müəssisəsi–tarix-diyarşünaslıq muzeyi
işğaldan bir il qabaq rayon mərkəzində
ikimərtəbəli, yaraşıqlı binaya köçürülmüşdü. İşğal ərəfəsində Mədəniyyət

muzey İstiqlal Muzeyinin fondunda
yerləşdirilib.
Yüksək bədii və tarixi səciyyə daşıyan eksponatlarla zəngin olan Laçın
tarix-diyarşünaslıq muzeyi 1979-cu
ildə fəaliyyətə başlamışdır. Muzeyin
əsas fondunda 5 mindən artıq eksponat toplanmış, yardımçı fondla birlikdə
ümumilikdə 10 minə yaxın əşya mövcud olmuşdur.
1992-ci ildə Ermənistan tərəfindən
Laçın şəhərinin işğal edilməsi
nəticəsində muzey binası tamamilə
dağıdılaraq yerlə-yeksan edilmiş,
muzey eksponatları talan edilmişdir.
Beş mindən çox qiymətli eksponat
Ermənistana aparılmış və hazırda
onlar bir sıra ölkələrdə “erməni maddi
mədəniyyət nümunələri kimi” nümayiş
etdirilir.
Muzey öz fəaliyyətini sonradan Bakı şəhərində bərpa etmişdir.
Muzeylərin əməkdaşları əsasən toplama işi ilə məşğul olur və indiyədək
muzeyin fonduna 1089 əşya daxil
edilmişdir.
Fəaliyyətdə olan ICOM (Beynəlxalq
Muzeylər Şurası) və onun Azərbaycan
Milli Komitəsi Qarabağ muzeyləri ilə
bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçirir.
Bu təşkilat Qarabağ muzeylərinin

səbəb işimizi xeyli çətinləşdirir.
Ş. Məlikova həm İCOM-a,
həm də UNESCO-ya müraciətlər
göndərdiklərini bildirib: “Çalışırıq ki,
dünya təcrübəsindən yararlanaq,
öyrənək ki, digər ölkələrdə belə situasiyalarda hansı addımlar atılır, hansı
sənədlər hazırlanmalıdır. Hüquqi baza
necə qurulmalıdır ki, talan olunan
maddi və mənəvi mədəniyyətimizin,
əslində, hansı muzeylərə məxsus
olduğunu sübut edə bilək və bu
məsələni beynəlxalq səviyyədə qaldıraq”.
Artıq Qarabağda muzeylərin
bərpasına start verilmişdir. Bülbülün
ev muzeyi istifadəyə verilmişdir. Üzeyir
Hacıbəylinin ev muzeyində isə təmirbərpa işləri aparılır. İşğaldan azad edilmiş digər rayonlarımızda da muzeylər
bərpa ediləcək.
Söz yox ki, yaxın gələcəkdə
dağıdılmış muzeylər bərpa olunacaq,
turistlər bu muzeylərdə Qarabağın tarixi, etnoqrafiyası, Vətən müharibəsində
ordumuzun şanlı qələbəsini əks
etdirən eksponatlarla tanış ola
biləcəklər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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5 dekabr 2021-ci il, bazar

“Qalxacaq, şairim, bir gün heykəlin”

tab şəklində bir lövhə uzanmalı idi. Həmin
lövhənin üstündə şairin barelyefi qoyulmalı və abidənin üst tərəfi milli naxışlarla
bəzədilməli idi.
Şuşalılar sevimli şairlərinə olan
məhəbbətlərini bir daha nümayiş etdirmək
üçün məzarın ətrafında 7 hektarlıq bir
sahədə Vaqifin adını daşıyacaq bağ
salmaq təşəbbüsünü də irəli sürmüşdülər.
Bağın 1944-cü ilin yayına qədər hazır
olacağı nəzərdə tutulmuşdu.
Tezliklə işə başlanıldı. Əvvəlcə həmin

rəhbəri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Şuşada Molla Pənah Vaqifin məzarının
üstündə məqbərə ucaldılması qərara
alındı. Məqbərənin açılışında isə ulu öndər
hər il Vaqif poeziya bayramı keçirilməsinə
göstəriş verdi.
1981-ci ilin sonlarında Molla Pənah
Vaqifin məqbərəsinin tikintisi başa çatdırıldı. Bir neçə aydan sonra, 1982-ci il
yanvar ayının 14-də isə ümummilli liderin
iştirakı ilə məqbərənin təntənəli açılışı
oldu. Bununla Şuşanın tarixinə daha bir
şanlı səhifə yazıldı– onun müasir memarlığına əzəmətli bir abidə əlavə olundu.
Böyük Səməd Vurğunun yarım əsr əvvəl
peyğəmbərcəsinə dediyi sözlər həyata
keçdi.
Uçan buludlar da çağırır “gəlin”,
Qalxacaq, şairim, bir gün heykəlin
Bizim Qarabağın Cıdır düzündə,
Vaqif canlanacaq elin gözündə.
Şərqdə ən böyük məqbərələrdən
sayılan bu monumental tikinti 3 müəllifin –
alim, memar və rəssamın birgə əməyinin
uğurlu nəticəsidir. Arxitektor Əbdülvahab
Salamzadə, memar Eldar Kanukov və
rəssam Albert Mustafayev qədim xalq
sənəti ənənələri ilə müasirliyi birləşdirərək
yeni tipli bir abidə yarada bilmişdilər.
Monolit dəmir-beton qurğulardan ucaldılan və hündürlüyü 20 metr olan bu gözəl
incəsənət əsəri incə və naxışlı şəbəkə
ilə bəzədilmiş, ön tərəfə qırmızımtıl
mərmərdən üz çəkilmiş, interyeri isə boz
rəngli mərmərlə üzlənmişdi. İçəridə tünd
yaşıl Qarabağ qranitindən sərdabə qoyulmuş, divarda isə şairin qorelyefi asılmışdı.
Məqbərənin girişi şəhərə tərəf yönəldilən

sahə abadlaşdırıldı, qəbrin ətrafına hasar
çəkildi, şairin adını daşıyacaq mədəniyyət
parkının bünövrəsi qoyuldu. Lakin... Repressiyanın gündən-günə tüğyan eləməsi,
ardınca Böyük Vətən müharibəsinin
başlanması, daha sonra İttifaq miqyasında bərpa-quruculuq işlərinin aparılması,
maliyyə çatışmazlığı və sair çətinliklər
bu layihənin tam həyata keçirilməsinin qarşısına bir sədd çəkdi və nəhayət, 1958-ci
ildə şairin qəbri üstündə sadə bir büstün
qoyulması ilə nəticələndi.
Lakin illər keçəndən sonra bu layihə
daha yüksək səviyyədə reallaşdı. Ötən
əsrin 80-ci illərində Şuşanın şeiriyyətlə,
musiqi ilə dolu mədəni həyatına daxil
olan, şəhərin tarixində öz dərin izlərini
qoyan, bu yurda yeni həyat verən, onu
zinətləndirən 2 böyük ədəbi-mədəni
hadisə baş verdi. Azərbaycanın o vaxtkı

milli ornamentlərlə bəzənmiş portal
şəklində həllini tapmışdı. Azərbaycanda
və bir sıra Yaxın Şərq ölkələrində geniş
yayılmış qüllə məqbərələrin kompozisiya
formasını yenidən, böyük yaradıcılıqla
işləmişdilər. Qüllənin planında kvadrat
formalı tikinti qayadan qalxaraq ətraf
mənzərəyə harmonik şəkildə uyğunlaşmışdı.
Memorial tikintinin arxitektura kompozisiyası özlüyündə aydın, tarazlaşdırılmış və
mərkəzləşdirilmiş həcm kimi təqdim olunur
və iki hissədən ibarətdir: aşağı kəsik
piramida formasında xüsusi möhkəmlik
və monumental görünüş, yuxarı hissə
dinamik olaraq yuxarıya qədər olan pilonlu
dördkünc qüllə. Abidənin arxitekturası
Azərbaycan qüllə məqbərələrinin ənənəvi
prinsiplərinə cavab verir və eyni zamanda,
onda yenilik, müasirlik ruhu da duyulurdu.

1926-cı ilin yayında Səməd Vurğun
ilk dəfə Şuşaya gələrkən küçədə
təsadüfən rastlaşıb, tanış olduğu Qabil
baba (1780–1939) Molla Pənah Vaqifin
vaxtilə yaşadığı, indi isə quru divarları
qalmış evini ona göstərib. Sonra Səmədi
Cıdır düzünə - şairin məzarını ziyarətə
aparıb. Gənc qonaq elə ordaca beynində
bişirib-düşürdüyü şeir parçasını Qabil
babanın yanında bədahətən söyləyib:
Olma, şairciyim, olma pərişan,
Pozulsa məzarın mazidən nişan.
Zəhmətkeş əlilə gələr bir zaman
Pənbə güllər açar məzarın sənin,
Bu dağlardan əsən sərin küləklər
Yanıq məzarına lalələr düzər.
...Səməd Vurğun düz 10 il sonra,
1936-cı il noyabrın 12-də yenə Şuşaya
gəldi. Soraqlaşıb Qabil babanı tapdı. Vaqif
barədə böyük bir əsər üzərində işlədiyini
bildirib, bu dəfə ondan daha çox, daha
geniş, daha dolğun məlumat ala bildi.
Molla Pənah Vaqifin müasiri olmuş və onu
həyatda dəfələrlə görmüş bu 156 yaşlı
müdrik qocanın dediklərini yaddaş boğçasına yığdı.
Qabil baba Vaqifin şairliyindən,
vəzirliyindən, adi məişət həyatından
şəxsən öz gözləri ilə gördüyü, şahidi
olduğu neçə-neçə hadisə, əhvalat nağıl
elədi. Səmədə şair haqqında indiyə qədər
eşidib-bilmədiyi çox mətləblər aydın oldu.
Vaqifin qətlə yetirildiyi anları isə Qabil
baba yana-yana, böyük kədər hissiylə
danışdı. Xüsusilə, şairin ölüm səhnəsi
Səmədə daha çox təsir bağışladı, duyğularını yerindən oynatdı.
...Qarabağ hakimi İbrahimxəlil xan
Cavanşirin qardaşı oğlu Məhəmməd
bəy Batmanqılınc Ağa Məhəmməd şah
Qacarın Şuşada qətlindən sonra taxt-taca
yiyələnir, İran şahının həbs etdirdiyi adamları, o cümlədən, Molla Pənah Vaqifi də
zindandan buraxdırır. Amma çox çəkmir
ki, Məhəmməd bəy şairin İbrahimxəlil
xanla əlaqə saxlamasından şübhələnir.
Vaqifin xana göndərdiyi məktub isə
Məhəmməd bəyin əlinə keçəndən sonra
bu şübhə daha da artır. Molla Pənahı
aradan götürmək üçün bəhanə axtaran
Məhəmməd bəy şairin oğlu Əli ağa ilə
birlikdə edamı barədə dərhal hökm verir.
1797-ci ilin yay günlərinin birində
gecəykən Məhəmməd bəyin adamları
Vaqifin mənzilinə basqın edib dağıdırlar.
Ata-bala ikisinin də əl-qolunu və gözlərini
bağlayıb, qabaqlarına qataraq hökmdə
göstərildiyi kimi edam yerinə – Cıdır
düzünə sarı aparırlar. Adətən, o vaxtlar
ölüm hökmü olanları və xanın qəzəbinə
gələnləri sıldırımlı, dəhşətli bir yer olan
və sonralar “Xəzinə qayası” adlandırılan dikdirdən üzü aşağı atırdılar. Onlar “Sürüşkən daş”a çathaçatda Vaqif
qətlgaha aparıldıqlarını anlayır, getməyə
taqəti qalmır və özündən asılı olmayaraq bir daşın üstündə oturur. Cəlladdan
təvəqqe eləyir ki, ata-bala hər ikisini elə
burdaca öldürsün, həm də övlad dağı
görməmək üçün əvvəlcə onu qətlə yetirsin. Ancaq əmrdən çıxa bilməyən cəllad
nə illah eləyirsə, Molla Pənah yerindən
tərpənmir ki, tərpənmir.
Əhvalatı dərhal Məhəmməd bəy
Cavanşirə çatdırırlar. O, şairin bu
hərəkətindən qəzəbnak olub, hadisə

yerinə yollanır. Əmr eləyir ki, əvvəlcə Əli
ağanı, sonra isə Vaqifi öldürsünlər. Ora
yığışan adamların gözləri qarşısında hökm
yerinə yetirilir. Hadisəni görənlər ata-balanın bu faciəsindən çox məyus olsalar da,
heç kəs qorxusundan cınqırını da çıxara
bilmir. Çünki bu işə kimsə azacıq etirazını bildirsəydi, dərhal dili kəsilərdi. Onlar
yalnız dinib-danışmadan, qorxu və vahimə
içərisində gözləri önündə baş verən bu
mənzərəyə tamaşa edirdilər.
Cəlladlar gedəndən və əl-ayaq
tamamilə yığışandan sonra ora toplaşanlar və yaxında yaşayanlar meyidləri yuyub
kəfənləyərək elə öldürüldükləri yerdə,
yolun sol kənarındakı bir ağacın altında
basdırırlar...
Bir neçə ay keçir. İbrahimxəlil xan
Cavanşir özünün halal taxt-tacına yenidən
sahib olandan sonra Molla Pənah
Vaqifin və oğlu Əli ağanın cəsədlərini
yol kənarından çıxartdırıb, Cıdır düzünün girəcəyində daha münasib bir yerdə
hörmət-izzətlə dəfn elətdirir...
Qabil babanın bu qəmli hekayəti
Səməd Vurğunu çox mütəəssir eləyir.
O elə burdaca xəyalında böyük şairin
əzəmətli heykəlini canlandırır. Vaqifə
abidə ucaltmaq barədə hökumət orqanları
qarşısında məsələ qaldırmaq fikrilə Şuşa
şəhərinin əlaqədar təşkilatlarında olur,
Xankəndinə gedir. Vilayət rəhbərliyinin
bu işə açıqdan-açığa etinasız və laqeyd
yanaşması onu ruhdan salmır. Bakıya
qayıtdıqdan sonra məsələni əlaqədar
təşkilatlara anladır və artıq o vaxt yenicə
şöhrət tapmış Lenin ordenli şairin sözü
yerə düşmür...
1936-cı ilin sonlarında Azərbaycan
SSR Xalq Komissarları Soveti yanında
İncəsənət İşləri İdarəsi Şuşada Molla
Pənah Vaqifin qəbri üzərində büstünün
qoyulması işlərinə başladı. Layihə gənc
memar Fərəcova, barelyefi isə Tbilisi
Rəssamlıq Akademiyasının məzunu, istedadlı heykəltəraş Cəlal Caryağdıya həvalə
olundu.
Smeta tutuldu, 94 min 266 manat pul
ayrıldı. Bu vəsaitdən 86 min 454 manatı
tiktinti işlərinə sərf olunmalı idi. Barelyefin
dəyəri isə 7 min 800 manat idi. Abidənin
hündürlüyü 13 metr olmalı idi. Pyedestal
(kürsü) 5 metr hündürlüyündə qırmızı
qranitdən olmalı, onun üstündə isə 8 metr
hündürlükdə ağ mərmərdən düzəldilmiş ki-

Məqbərə, həqiqətən də, müəlliflərinin
düşündüyü kimi, təkcə Vaqifin dəfn yeri
deyil, eyni zamanda saysız-hesabsız xarici
qonaqların, Vaqif poeziyasının minlərlə
pərəstişkarının istədiyi vaxt gəlib yad
etdikləri xatirə abidəsi idi. Məqbərənin
memarlıq üslubu tikintinin funksional
təyinatının şəhər tikinti kompozisiyasında
yerini yenidən göstərirdi. Sözsüz ki, bu
yeni memorial tikinti idi və burda yenilik
xalq mədəniyyətinin qədim ənənələri ilə
üzvi surətdə birləşdirilmişdi.
Vaqifin məqbərəsinin açılışı günü yerli
poeziya həvəskarları yeni hədiyyə aldılar.
Köhnə “Mamayı” məscidi bərpadan sonra
onların ixtiyarına verildi. Burada Natəvan
poeziya evi kimi fəaliyyət göstərməyə
başladı. Bu ocaqda vaxtaşırı “Şuşa” rayon
qəzeti nəzdindəki “Vaqif çeşməsi” ədəbi
birliyinin üzvlərinin məşğələləri, poeziya
məclisləri, şəhərə gələn şair və yazıçılarla, ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə
görüşlər, həm də ədəbiyyatımızın aktual
problemləri haqqında müzakirələr, disputlar keçirilirdi.
1982-ci il iyulun 29-u. Gözəllik, ilham
mənbəyi, qartal vüqarlı ərlər oylağı qədim
Cıdır düzü! Bu gün zamanın yaddaşında
qəhrəmanlıq rəmzi kimi yaşayan bu şairlər
yurdunda ilk Vaqif poeziya bayramı keçirilirdi. Cıdır düzü mahnıya, şerə bürünmüşdü. Şəhərin küçə və meydanları, parkları
və bağları toy-bayram büsatlı idi. Həmin
gün Şuşa Vaqif poeziyası ilə nəfəs alırdı.
Bu şeir məclisi böyük şairə, Vaqif sənətinə
olan hörmət və vurğunluğun ən yaxşı
ifadəsi kimi səslənirdi. Nəhəng şeir-sənət
salonuna, xalq şənlikləri səhnəsinə çevrilmiş bu hünər meydanı qollarını geniş açıb,
Şuşanın çoxsaylı qonaqlarını öz qoynuna
almışdı. Minlərlə poeziya həvəskarı dəstədəstə Şuşanın ən şairanə guşəsinə - Cıdır
düzünə gəlmişdi. Şeir-sənət ustaları
əzəmətli əbədiyyət mavzoleyində uyuyan
“qoca şair”in hüzuruna toplaşaraq, sanki,
istedadlı söz sərrafına yaradıcılıq hesabatı
verirdilər...
O vaxtdan hər il Şuşada şairin
məqbərəsi önündə Vaqif poeziya bayramı
keçirilirdi. Hər ilin yayında respublikamızın ədəbiyyat, incəsənət, mədəniyyət
xadimləri, digər respublikalardan gəlmiş
bədii söz ustaları şairin məqbərəsinin
qarşısına toplaşır, öz yeni əsərlərini oxuyur, görüşlər keçirirdilər. Bir sözlə, Vaqif
poeziya bayramı Azərbaycanın ictimaimədəni həyatında mühüm hadisəyə, eyni

zamanda Şuşa mədəniyyətinin ayrılmaz
hissəsinə çevrilmişdi.
Lakin mənfur və murdar ermənilərin
məlum hərəkətləri bütün mədəni tədbirlər
kimi, Şuşada Vaqif poeziya bayramının
keçirilməsinin də qarşısını aldı. Onların
özlərinə məxsus vəhşi hərəkətləri Molla
Pənah Vaqifin Şuşanın şöhrət bayrağı
kimi ucalan məqbərəsinin yandırılmasında
özünü bir daha göstərdi. 1992-ci il mayın
8-də Şuşanı işğal etmiş ermənilər kompleksin binasını və burdakı bütün eksponatları məhv etdilər. Lakin bu vəhşi tayfanın
arzuları gözündə qaldı. Ermənilər torpaqlarımızdan it qovulan kimi qovuldular.
Keçən il yanvarın 14-də Şuşaya səfəri
zamanı məqbərəni ziyarət edən Prezident
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən burda
təmir-bərpa və yenidənqurma işlərinə
start verildi. Məqbərədəki işlər Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən aparıldı. 2021-ci
ilin mart ayından başlayaraq mavzoley
ilkin mərhələdə konstruktiv müayinədən
keçirilərək tələb olunan hissələr üzrə
gücləndirmə tədbirləri araşdırıldı və bu
çərçivədə işçi layihələr hazırlandı. Bu
layihələr əsasında xarici mütəxəssislər
tərəfindən təyin edilən xüsusi kimyəvi materiallarla elementlərin konstruktiv bərpa
işləri yerinə yetirildi, korroziyaya qarşı
əlavə tədbirlər görüldü.
Bərpa zamanı abidənin hər detalında
tarixi görkəm qorunub-saxlanılmışdır.
Abidə kompleksinin bütün infrastrukturu yenidən qurulmuş, yağış suları
üçün drenaj və elektrik xətləri çəkilibquraşdırılmışdır. Landşaftda istinad
divarları və meydança tarixi görkəm
çərçivəsində qranitlə üzlənmişdir. Eyni
zamanda ətrafda o dövrün şəkillərində əks
olunduğu kimi, müxtəlif növ qızılgül kolları
əkilmişdir.
Nəhayət, 28 illik işğal və vandallıq
dövründən sonra bu il avqustun 29-da
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı
ilə Şuşada yüksək səviyyədə bərpa edilmiş Vaqif məqbərəsinin təntənəli açılışı
oldu və həmin gün burada yenidən Vaqif
poeziya bayramı ənənəsi dirçəldildi. Bununla faciəli şəkildə öldürülmüş və axirət
ünvanı isə bəlalı tarix yaşamış Vaqifin
narahat ruhu dinclik tapdı.

Vasif QULİYEV,
“Şuşa” qəzetinin baş redaktoru

Vaxtilə Bakıdan isti olmuş buzlaqlar diyarı
Son

təxminən bir əsr ərzində bəşəriyyət dünyanın
sirlərinin açılması, materiklərin öyrənilməsi
istiqamətində böyük axtarışlar apararaq
mühüm nailiyyətlər əldə edib. Bu sırada ərazisinin çox böyük
bir hissəsi buzlaqlarla örtülmüş Antarktidanın öyrənilməsini
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu sahədə qazanılanları dünya
elminin ən böyük nailiyyəti hesab etmək olar. Amma bu qitə
haqqında heç də geniş biliyə malik deyilik. Hətta çoxlarımız
bilmirik ki, uzaq zamanlarda qitə bizim Bakı qədər isti
bir ərazi olub. Bunları nəzərə alaraq Antarktida haqqında
oxucularımıza bir qədər ətraflı məlumat vermək istərdik.

Yer kürəsinin
ən cənub materiki
Antarktida faktik olaraq Yer
kürəsinin ən cənub materiki
və qitəsidir, tamamilə Cənub
yarımkürəsində yerləşir və Cənub
okeanı ilə əhatə olunub. Qitənin
ərazisi haqqında müxtəlif rəqəmlər
irəli sürülsə də, “Vikipediya”nın
məlumatında 14,4 milyon kvadratkilometr göstəriliir ki, bu da Antarktidanı Yerin ərazisinə görə 5-ci ən böyük
materiki edir. Materikin 98 faizi orta
qalınlığı 1,6 kilometr olan buz layı ilə
örtülüb.

Antarktida bütün materiklərin
ən soyuq, ən quru, ən küləkli, ən
yüksək olanıdır və çox az yağıntılar
səbəbindən materikin daxili hissəsi
texniki cəhətdən dünyanın ən böyük
səhrasıdır. Hazırda Antarktidada
daimi yaşayış yoxdur və bu ərazidə
qədim insan məskənlərinin izlərinə
də rast gəlinmir. Qitənin sakinləri
yalnız pinqvin və suiti kimi soyuğadavamlı canlılardır.
Amma əbədi buzlaqlar diyarında
izi itmiş sivilizasiyalarla bağlı versiyalar da mövcuddur. Keçən əsrin
50-70-ci illərində irəli sürülmüş maraqlı ehtimallardan biri adı əfsanəyə

çevrilmiş Atlantida ilə bağlıdır.
Onun izlərini alimlər dünyanın hər
yerində axtarırlar. Yarım əsr bundan
əvvəl İtaliyada nəşr edilən “Europeo” jurnalında Amerika alimləri
tərəfindən Atlantidanın izlərinin
Antarktidada tapılması ilə bağlı
məlumat verilmişdi. Dünya alimləri
bundan az qala şoka düşmüşdülər.
Amerikalı alimlərin fikirləri sonradan italiyalı tədqiqatçı Barbiyero
Flavio tərəfindən də təsdiq edilmiş
və o, Atlantida ilə bağlı məlumatları
özünün “Buzlaqlar altındakı sivilizasiya” kitabında cəmləşdirmişdi.
Tədqiqatçı təsdiq edirdi ki, əfsanəvi
atlantların vətəni Antarktidanın
buzlaqları altındadır. Flavio hətta bir
az da qabağa gedərək bəyan edirdi
ki, 10-15 min il əvvəl qitədə mülayim
hava hökm sürüb. Atlantlar məhz bu
iqlim şəraitində yaşayaraq yüksək
sivilizasiya yaradıblar.
Materikin kəşfindən xeyli əvvəl
Terra Australis (cənub torpağı) və
Terra Incognito (naməlum torpaq)
haqqında əfsanə və rəvayətlər yayılmış olsa da, Antarktidanı ilk dəfə
1820-ci ildə Rusiya tərəfindən təşkil
olunmuş Mixail Lazarev və Faddey Bellinshauzenin ekspedisiyası
kəşf edib. Lakin çətin iqlim şəraiti
və qitənin qalan dünyadan təcrid
olunması sonrakı dövrlərdə onun
tədqiqinə böyük maneələr törədib.
Bu gün Antarktidanın hüquqi və
beynəlxalq statusunu 1959-cu ildə
12 ölkə tərəfindən imzalanmış və
indi 50 iştirakçı tərəfə malik olan
Antarktida haqqında konvensiya
müəyyən edir. Sənədə əsasən,
materikdə hərbi sınaqlar keçirmək

və faydalı qazıntıların hasilatı
ilə məşğul olmaq qadağandır və
Antarktida üzərində heç bir ölkə
suverenliyə malik ola bilməz. Hazırda müxtəlif ölkələrdən 4 mindən
çox tədqiqatçı Antarktida ilə bağlı
tədqiqatlara cəlb olunub.
Antraktidada buz örtüyünün
4 kilometr dərinliyində Şərq gölü
yerləşir.

Materikin kəşfi
16 yanvar 1820-ci ildə rus
ekspedisiyasının rəhbərləri Faddey
Bellinshauzen və Mixail Lazaryevin
gəmiləri indiki Bellinshauzen şelf
buzlağı adlanan ərazilərdə Antarktidanı kəşf etdilər. Ondan əvvəl
Cənub materikinin (lat. Terra Australis) mövcudluğu hipotetik olaraq
qəbul edilirdi, bəzən xəritələrdə onu
Cənubi Amerika və ya Avstraliya ilə
birləşmiş halda göstərirdilər. Lakin
məhz Bellinshauzen və Lazaryevin
ekspedisiyası Antarktida ətrafında
tam dövrə vuraraq ayrıca materikin
mövcud olduğunu sübuta yetirdi.
Qitəyə ilk olaraq ayaq basanlar isə
7 fevral 1821-ci ildə ABŞ-ın Sesiliya
gəmisinin üzvləri oldular. Amerikalıların ayaq basdığı dəqiq yer məlum
deyil, lakin ehtimal edilir ki, həmin
ərazi Hyuz körfəzində yerləşir.
Antarktika müqaviləsinə əsasən,
materik heç bir dövlətə məxsus
deyil və ona qarşı ərazi iddiası irəli
sürülə bilməz. Buna baxmayaraq,
Norveç, Böyük Britaniya, Avstraliya,
Yeni Zelandiya, Çili və Argentina
materikin ayrı-ayrı hissələrinə
torpaq iddiası irəli sürüblər. Hətta

Çili bu yerlərdə şəhər salır. 1977-ci
ildə Argentina qitənin bir hissəsini
tələb etmək məqsədilə Antarktidaya
hamilə qadın göndərib. Bu qadının
dünyaya gətirdiyi uşaq Antarktida
anadan olmuş ilk insan hesab edilir.
Antarktidanın sahilləri az girintili-çıxıntılı olsa da, burada bir çox
adalara, dənizlərə, boğazlara rast
gəlmək mümkündür. Bunlardan
Jerlaş, Dreyk, Bransfild, Lemeir,
Mak-Medro və s. kimi boğazların
adlarını çəkmək olar. Materikin ən
yüksək zirvəsi Vinson massividir.
Antarktidanın ərazisi əvvəllər
buranı tədqiq etmiş tədqiqatçıların
adlarına uyğun adlandırılmış
müxtəlif əyalətlərə bölünür. Həmin
ərazini kəşf etmiş və ya öyrənmiş
tədqiqatçıların adı verilmiş ərazi
vahidləri “torpaq” adlanır. Bunlar Adel Torpağı, I Aleksandr
Torpağı,Viktoriya Torpağı, II Vilhelm
Torpağı, V Georq Torpağı, Qreyam
Torpağı, Kemp Torpağı, Kraliça Elizabet Torpağı, Kraliça Mod Torpağı,
Kraliça Meri Torpağı, Kots Torpağı,
Mak-Robertson Torpağı, Meri Berd
Torpağı, Palmer Torpağı, Şahzadə
Elizabet Torpağı, Uilks Torpağı, VII
Eduard Torpağı, Elsuort Torpağı,
Enderbi Torpağıdır.
Bundan başqa, Antarktida
ərazisinə Cənubi Orkney adaları,
Cənubi Şetland adaları, Balleni adaları və Berkner adası daxildir.

Ən hündür buz təbəqəsi
Antarktida Yer kürəsinin ən
hündür qitəsidir. Onun orta hündürlüyü 2000 metrdir, mərkəzində

isə hündürlük 4000 metrə çatır. Bu
hündürlüyün əksər hissəsini qitənin
səthini, demək olar ki, tamamilə
örtmüş qalın buz təbəqəsi təşkil edir.
Buz təbəqəsinin altında kontinental relyef yerləşir, Antarktidanın
ərazisinin yalnız 0,3 faizi (təxminən
40.000 kvadratkilometri) buzdan
azad torpaq ərazisidir. Antarktidanın bütün ərazisi boyunca yerləşən
Transantarktika dağları qitəni fərqli
mənşəyi və geoloji quruluşu olan
Şərqi Antarktida və Qərbi Antarktida
adlı iki regiona bölür. Şərqi hissədə
yüksək buz təbəqəsi ilə örtülü yayla
yerləşir.
Antarktidaya hər il 6 minə qədər
turist gəlir. Onların əksəriyyəti turist
bazası və aerodrom olan Antarktik
yarımadasına səfər edir. Turistlərin
əksəriyyəti gəmilərdə kruiz edirlər.
Antarktidada daimi olaraq insan
yaşamasa da, buranın beynəlxalq
telefon kodu 672-dir. Dünyanın ən
böyük aysberqi burada yerləşir.
Onun sahəsi 11 000 kvadratkilometr, çəkisi təxminən 3 milyard
tondur.
Antarktidada yerləşən Dry Valley
adında bir ərazi var ki, bura dünyanın ən quraq sahəsi kimi tanınır. Bu
əraziyə 2 milyon ildir ki, yağıntı düş-

mür. Yağıntıların olmamasının əsas
səbəbi dərə üzərində saatda 300
kilometr sürətlə əsən küləklərdir.
Qitədə bugünə qədər qeydə alınmış
ən yüksək temperatur müsbət 17,5
dərəcə selsi olub. Ümumiyyətlə,
ərazidə havanın temperaturu
mənfi 93 dərəcəyə qədər düşə
bilir. Buzlaqların və qar örtüyünün
altında təxminən 300 göl var. Onlar
planetin nüvəsindən yayılan istilik
sayəsində donmur. Planetimizdəki
şirin su qaynaqlarının 70 faizi buradadır. Antarktidanın ən gözəl yeri
Çiliyə aid olan şəhərcikdir, burada
məktəb, xəstəxana, poçt, otel,
internet, telefon var və mobil telefon
işləyir. Antarktidada yalnız bir ATM
mövcuddur.
Antarktidada buzların əriməsi
həmin ərazinin cazibə qüvvəsinə
təsir edib. Ərazidə buz təbəqəsi
ən az 40 milyon ildir ki, mövcuddur. Erebus dağı qitədə ən aktiv
vulkandır və burada buz kristalları
püskürür. Bəzi məlumatlara görə,
Antarktida vaxtilə müasir Bakıdan
daha isti olub.
Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

11

5 dekabr 2021-ci il, bazar

Çox maraqlı insan idi Yaşar müəllim. Onunla həmsöhbət olanda sevinc
dolu anlar yaşayardın. Qəribə gülüşü var idi. Yaşar Nurini sevməmək
mümkün deyildi. Bu böyük sənəkarla ilə həmsöhbət olmaq, onun şən
zarafatlarını dinləmək, filmlərdə çəkildiyi anları müşahidə etmək mənə
də nəsib olmuşdu. “Kino” qəzetində onun haqqında xüsusi buraxılış da
hazırlamışdıq.

birlikdə) filmlərində də Yaşar yaratdığı
obrazlarla yadda qalır və bunların arasında İsrafil (“Bəyin oğurlanması”) obrazının xüsusi yeri var. Evə girərkən hər
dəfə təkrarlanan ayaqqabının kənara
atılması, özünəməxsus yeriş və davranış, ölümünə fərman verilmiş sevginin

Yeri görünən böyük sənətkar

Yaşar Nuri haqqında çox yazılıb, onu
tanımayan, bəlkə də, az tapılar. Deyrdilər
ki, ona aktyorluq istedadı atasından
keçib.
Yaşar 1951-ci ilin sentyabrında
Bakıda, tanınmış aktyor Məmmədsadıq
Nuriyevin ailəsində dünyaya göz açıb.
Səhnəyə ilk dəfə on bir yaşında ADMKTdə “Toy kimindir?” tamaşasında Tapdıq
rolunda çıxıb. Bu tamaşa onu teatra
bağlayıb. Orta təhsilini Bakıdakı 173
nömrəli orta məktəbdə alıb. Sonra isə
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki ADMİU) dram və kino aktyorluğu fakültəsində oxuyub.
Təhsil aldığı dövrdə “Sevil”də
Balaş, “Toy”da Salmanov, “Günahsız
müqəssirlər”də Neznamov obrazlarını
yaradıb. 1972-ci ildə institutu bitirdikdən
sonra bir il orduda xidmət etmiş və institutun tədris teatrında aktyor işləmişdi.
1974-cü ilin dekabrında Akademik
Milli Dram Teatrının baş rejissoru Tofiq
Kazımovun dəvətilə bu kollektivin aktyor
truppasına qəbul olunub.
Akademik Milli Dram Teatrında ilk rolu
Aleksandr Vampilovun “Övlad” komediyasında Silva olub. Bundan başqa, o,
İlyas Əfəndiyevin “Bağlardan gələn səs”
dramında Pərviz, Əkrəm Əylislinin “Quşu
uçan budaqlar” pyesində Qasım, Cəlil
Məmmədquluzadənin “Dəli yığıncağı”
faciəsində Sərsəm Salman, Cəfər Cabbarlının “Sevil” pyesində Əbdüləli bəy
obrazlarını yaratmışdır.
Yaşarın istər teatrda, istərsə də kino
və televiziyadakı rolları, həcmindən asılı
olmayaraq, tamaşanın “ağırlıq nöqtəsi”nə
dönürdü. Həmin tamaşalarda aktyorun
yanında layiqli yöndaşı olmayanda səhnə
əsəri müvazinətini itirirdi.
Türk yazıçısı Sadık Şəndilin “Qanlı
Nigar” əsəri əsasında rejissor Vaqif İbrahimoğlunun hazırladığı tamaşa sında Y.
Nuri Abdi rolunu ifa edirdi. .
Cəmil Əlibəyovun “Gülüstanda qətl”
pyesi əsasında Xalq artisti Ağakişi Kazımovun hazırladığı eyniadlı tamaşada
mənfi personaj, mafiya başçılarından biri

– Virusun növbəti mutasiyası olan “Omicron”
(B.1.1.529) molekulyar quruluşuna görə çox mükəmməldir
və əvvəlkilərdən daha yoluxucudur. Pandemiya başlayanda
mütəxəssislər deyirdilər ki, hər
yaranan ştamm intensiv yoluxuculuğu ilə təhlükə yaradır. İlk

Şahməmməd İsmiyeviçdir. O zaman belə
bir rolun Yaşara tapşırılmasının düzgün
olub-olmadığı barədə uzun mübahisələr
düşmüşdü. Lakin müəllif Cəmil Əlibəyov
teatrla birgə işin başlanğıcından çox
mübahisə etdi, dəlillər gətirdi. Budəfəki
müəllif “inadkarlığı” özünü tam doğrultdu.
Kinorejissor Şamil Mahmudbəyovun
ekranlaşdırdığı “Dörd bazar günü”
filmində yaratdığı Seyran obrazı Yaşarın kinoda ilk işi idi. Bunun ardınca
isə o, irili-xırdalı onlarca filmdə müxtəlif
xarakterli sadə insanların, müftəxorların,
nakəslərin, yaramazların, fırıldaqçıların obrazlarını kinolentin yaddaşında
yaşatdı.
Kinoda aktyorun maraqlı və yaddaqalan obrazlarından biri də “Yol əhvalatı”
filmindəki Makintoş roludur. Bu film
tamaşaçılar tərəfindən o qədər sevilib
ki, ekranda hər nümayişi böyük rəğbətlə
qarşılanır. Filmdəki maraqlı aktyor ansamblını tamamlayan Makintoş obrazının
yaradıcısı Yaşar Nuri hər bir hərəkəti,
mimikası, yalnız onun özünəməxsus olan
danışıq tərzi xarakteri ilə 30 ilə yaxın bir
zaman kəsiyində hər kəsin sevimli obrazlarından birinə çevrilib.
Yaşar Nuri müxtəlif kinorejissorlarla
işləyib və təbii ki, bu təcrübə ilə də onun
yaradıcılığında böyük sənət məktəbinin
bütün çalarları cəmləşib. Lakin, aktyorun son illər ərzində, yəni 1988-ci ildən
üzübəri kinorejissor Vaqif Mustafayevlə
birgə işlədiyi rollar xüsusilə diqqəti çəkir.
Bu filmlər və Yaşarın yaratdığı obrazlar
ayrı-ayrılıqda dünya sürrealist kinosunun ən dəyərli nümunələrindəndir.
Əsasən tragikomik janrda işlənən
filmlərdə aktyor bir-birindən fərqli, lakin
daxili pafosu ilə sanki bir-birini tamamlayan xarakterləri, özü də milli xarakterləri
yaratmaqla özünün aktyorluq imkanlarını, peşəkarlığını və təbii ki, Allah
tərəfindən verilən istedadını ortaya qoya
bilib.
Vaqif Mustafayevin müştərək
işlərindən olan “Musiqili xaş” və “Bəyin
oğurlanması” (Ceyhun Mirzəyevlə

əzabları və bir çox başqa çalarlar İsrafil
obrazının əsl dəyərini açır və Yaşar Nuri
bu maraqlı obrazı yenə də baxımlı edə
bilir.
Yaşarın obrazlar kolleksiyasından söz
açdıqda onun “Yaramaz”dakı Maşallahını, “Lətifə”dəki Məmmədini, “Qətl
günü”ndəki Mahmud doktorunu, “Nə
gözəldir bu dünya...” dakı Asim Əliyeviçi,
“Hər şey yaxşılığa doğru”, “Nakəs”,
“Fransız”, “Yoxlama” filmlərindəki birbirindən maraqlı və yaddaqalan rollarını
mütləq xatırlamalıyıq. Bu rolları tamaşaçılara sevdirən də məhz aktyorun böyük
sənətkarlıq istedadı və çəkdiyi sonsuz
zəhmətdir.
Onun aktyorluq fəaliyyəti dövlətimiz
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş,
“Xalq artisti” fəxri adına, Dövlət mükafatına, “Qızıl dərviş” mükafatına layiq
görülmüşdür. “Şöhrət ordeni” ilə təltif edilmişdir. Prezident təqaüdçüsü idi. Aktyorun əziz xatirəsi sənətsevərlərin qəlbində
əbədi yaşayacaqdır.

ciddiliyindən xəbər verir.
Y. Abdıyeva, həmçinin son
vaxtlar peyvəndlər üzərində
aparılan araşdırmaların onun
hələlik yeni ştamm üçün də
təsirli olacağını düşünür: “Lakin təsirin effektivliyi xəstəliyin
əmələ gəlməməsinə kömək
etmir, “Delta” kimi bu ştamm

“RNT tərkibli virus olan COVID – 19-un yeni “Omicron” ştammının yayılması barədə informasiyalar əhali arasında ciddi narahatlıq doğurur. Doğrudur, yeni
ştamm indiyədək ölkəmizdə qeydə alınmayıb. Lakin bir sıra ölkələrdə ona təsadüf
edildiyi barədə informasiyalar var. Əlbəttə, arzu edirik ki, yeni ştamm ölkəmizə
gəlməsin, lakin pandemiya dövründə yaşayırıqsa, güman edirəm ki, bu, qaçılmazdır.
Təəssüf ki, yoluxma sayındakı rəqəmlər azaldıqca, insanlar arasında arxayınlıq yaranır və bu hal xəstəliyin yayılması üçün zəmin yaradır”. Bu fikirləri tibb üzrə fəlsəfə
doktoru Yazgül Abdıyeva yeni ştammla əlaqədar deyib. O, həmçinin bildirib:
da xəstəliyi yüngül keçirməyə
səbəb olur, çünki virus
orqanizmdəki anticisimləri
tanıyır. Lakin yeni ştammdakı
alt mutasiyaların müəyyən bir
qismi həmin anticisimlərə qarşı
reaksiya göstərməyib. Bu isə
o deməkdir ki, mutasiyanın geniş yayılması vaksinasiyanın
səmərəsini azalda bilər”.
Yeni ştammın əlamətləri
barədə danışan həkim deyib:
“Əlamətlər hələ araşdırılır.
Məlumdur ki, bu ştammı daha
çox gənclər arasında yayılır,
yaşlılar və yanaşı xəstəliyi
olanlar üçün təhlükəli olaraq qalır. Hər ştammın sırf
özünəməxsus xüsusiyyəti olur.
Əvvəlki ştammlarda da daha
çox ürəkbulanma, halsızlıq, hərarət və s. əlamətlər
üstünlük təşkil edirdisə, “Delta”
ştammında daha çox iybilmə
və dadbilmənin itməsi baş verir. Ümumi olaraq digər kəskin
respirator infeksiyalarda olan
kliniki əlamətlər çox güman
ki, “Omicron”da da olacaq.
Lakin orqanizmlərin fərdi
xüsusiyyətlərinə görə təbii ki,
dəyişə də bilər.
RNT tərkibli bütün viruslar
aqressiv olurlar, onları idarə
etmək çətindir. Adətən belə
düşünülür ki, indiyə qədər olan
bütün pandemiyalar zamanı
mutasiya yarandıqca virus
zəifləyir və proses öz-özünə

İsa Fikrət oğlu Miriyev 24 fevral 1974-cü ildə Bərdə rayonunun
Lənbəran kəndində doğulmuşdu. Uşaqlıq illərindən gör-götürü, dərslərə
hazırlığı, tərbiyəsi və qoçaqlığı ilə seçilmişdi. 1992-ci ildə doğma
kəndindəki orta məktəbi bitirəndə I Qarabağ müharibəsinin şiddətli vaxtı
idi. Belə bir zamanda Vətənə oğulluq borcunu önə çəkən İsa təhsilini
davam etdirməyi sonraya saxlayıb, Bərdə Rayon Hərbi Komissarlığının
xətti ilə cəbhəyə yollanmışdı.
İsa 1993-cü ilin sonuna kimi Ağdam
cəbhəsində vuruşmuşdu. 1994-cü ilin
yanvarında isə 701 saylı briqadanın
5-ci Bərdə taboruna keçirilmiş və döyüş
yolunu 36 gün Murovdağda, Kəlbəcər
istiqamətindəki ön xətdə davam etdirmişdi. Cəsur döyüşçü 1994-cü il
fevral ayının 10-da ermənilərlə qanlı
döyüşlərin birində itkin düşmüşdü.
Həmin vaxt onun 20 yaşının tamam
olmasına 14 gün qalmışdı...
Günlər, aylar ötdükcə İsanın 4
bacısı, 2 qardaşı və anası Sahibə xala
onun yolunu gözləyir, hər yerdə, hər
ötüb-keçəndən onu soraqlayırdılar. Bəs
İsanın sonrakı taleyi necə olmuşdu?
Sağlam, diribaş oğlan, doğrudanmı, itkin
düşmüşdü? Bununla bağlı suallara çox,
dəqiq cavab verən isə demək olar ki,
yox idi. Amma həqiqəti bir az yaxından
bilənlər var idi.
Onlardan biri 5-ci Bərdə taborunun
sabiq tağım komandiri Yusif İsmayılovdun dediklərindən:
–1994-cü ilin dekabr ayının sonunda
2- ci Kəlbəcər əməliyyatına start verilmiş və 1994-cü ilin yanvar ayının 8-ə
kimi 701-ci briqadanın taborları güclü
hücum əməliyyatları keçirərək dalbadal ondan çox yaşayış məntəqəsini
düşməndən azad etmişdi. Həmin
döyüşlər zamanı ermənilər canlı qüvvə,
texnika sarıdan böyük itkilərə məruz
qalmışdılar. Azərbaycan Ordusu bir
müddət irəli getmiş, düşmən isə geriyə
çəkilmişdi. Fevral ayında isə qüvvələr
nisbəti dəyişmiş, düşmən ordusu
yenidən qruplaşma keçirərək mövqeyini
möhkəmləndirmişdi.
Beləliklə hücum dayanmış,
Azərbaycan Ordusu Buzluqla Yanşağın
arasında məxfi “Qızılqaya” postu yaratmışdı. Fevralın 10-a keçən gecə mənim
komandir olduğum tağım növbəni
dəyişməyə hazırlaşırdı. Postla bizim
dayandığımız yerin arası, təxminən,

300 metr olardı. Bu məsafəni piyada
qət etmək üçün 5–10 dəqiqə vaxt lazım
idi. Növbə düz gecə yarısı dəyişməliydi.
Gecə saat 12-yə 20 dəqiqə qalmış
qəflətən güclü partlayış baş verdi və bizim gedəcəyimiz postdakı səyyar çadır
bir anda göyə sovruldu. Dərhal kömək
üçün irəli atıldıq. Amma ermənilərin
güclü müqaviməti ilə rastlaşdıq. Atəş
səslərindən yəqin etdim ki, düşmən, ən
azı, 100 nəfərlə, yəni bir bölüklə hücuma keçib. Odur ki, məcburiyyət qarşısında qalaraq geri çəkilməli olduq.
O gecə həmin postda 15 nəfər
əsgərimiz növbə çəkirdi. İsa da onların
arasında idi. Onlardan yalnız bir zabit
sağ qalmışdı ki, onu da ermənilər əsir
götürərək, sonradan İrana qaytarmışdılar. Qalan əsgərlərin hamısı bir nəfər
kimi çadırda həlak olmuşdu. Bu faciə
Murovdağ zirvəsində misilsiz bir igidlik
zirvəsi idi. O şəraitdə onların heç biri
sağ qala bilməzdi. Və əgər sağ qalanı,
əsir düşəni olsaydı, ötən 27 ildə, yəqin
ki, ondan bir soraq çıxardı. Bunu əsir
düşümş zabit də təsdiq edirdi. Yəni sağ
qalan təkcə o özü olmuşdu. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Öləsi oğullar deyildilər… Mən də İsanın sağ qalıb
əsir düşməsinə inanmıram. Çünki İsa ilə
birlikdə olmuş Ələddin əsir düşmüş zabitin gözü qarşısında özünü əl qumbarası
ilə partlatmışdı. Yəni İsa və Ələddin kimi
cəsur döyüşçülər əsir düşməyi heç vaxt
özlərinə sığışdıra bilməzdilər. Ayrıca
İsa haqqında onu da əlavə edim ki, o,
mərd, cəsur, ölümün gözünün içinə dik
baxmağı bacaran əsgər idi. Biz bilirdik
ki, onsuz da ölümə məhkumuq. Belə
olan halda nə üçün qorxmalıydıq? Odur
ki, mən birmənalı olaraq bildirirəm ki,
İsa bəzilərinin düşündükləri kimi nə
əsir düşüb, nə də itkin olub. O, Vətənin
müdafiəsi zamanı döyüşdə həlak olub.
Bu barədə düşünmək olduqca
ağırdır: o vaxt biz o mürəkkəb şəraitdə

İsa kimi şəhidlərimizin meyitlərini götürə
bilmədik. O vaxt ağır məğlubiyyətin
əvəzini çıxmaq üçün namərd düşmən
buna heç çür imkan vermədi. Biz igid
qardaşlarımızın necə həlak olduqlarını
da aydınlaşdıra bilmədik. Bircə onu
bildik ki, onlar şərəflə, qəhrəmanlıq
nümunəsi göstərərək 18–20 yaşlarında öz torpaqlarımız uğrunda şəhidlik
zirvəsinə yüksəldilər. Unutmaq lazım
deyil ki, belələrinin nə ölüsü, nə də dirisi
düşmən əlinə keçə bilməz.
I Qarabağ müharibəsinin tağım
komandiri olmuş İsa İsmayılov həqiqəti
söylədi.
Yəni döyüş zamanı həlak olanların
cəsədlərini götürmək mümkün olmadığı
üçün onları itkin saymaq düzgün deyil.
Çünki belə oğlanlar öz torpaqlarında
şəhid olublar. Belələrinin cəsədlərinin
qalıqları o dağlardan, dərələrdən,
yamaclardan toplanıb həlak olduqları məntəqədə uğrunda vuruşduqları
torpağa əmanət edilməli, bu məzarların
üzərinə həmin itkin sayılan döyüşçülərin
adları, şəkilləri həkk olunmalıdır.
“Qardaşlıq məzarı” adlandırılacaq bu
abidələr indiki nəsillərin ziyarət ünvanlarına çevriləcək. Bax onda şəhidlərimizin
narahat ruhları dinclik tapacaq. Bu,
onların on illərdən bəri gözləri yollarda
qalmış doğmalarına da bir təsəlli və
toxtaqlıq gətirəcək.
Bərdə rayonunun Lənbəran
kəndində I və II Qarabağ müharibəsi
şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirən
xatirə kompleksi də İsa kimi igid,
yurdsevər oğullarımızın şərəfinə ucaldılıb.

Məhyəddin HACIYEV,
AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya
İnstitutunda Yeni Azərbaycan
Partiyası ərazi təşkilatının sədri

Qazaxda onların xatirəsi
hər zaman uca tutulur...

Peyvənd olunmayanlarda
virusun yeni mutasiyaları yaranır

ştammların iki dəfə yoluxucu
olduğu qeyd edilirdi, yəni bir
nəfər daha iki nəfəri yoluxdura bilərdi. Sonradan “Delta”
ştammının əvvəlki variantlara
nisbətən daha sürətli – 6 dəfə
çox yoluxucu olduğu deyildi.
Mütəxəssislər yeni yaranan
ştamm – “Omicron” ştammının
isə 8 –10 dəfə yoluxucu olduğunu bildirirlər.
Nə qədər ki, hamı
peyvəndlənmə prosesindən
keçməyib, virus peyvənd olunmamış orqanizmin birindən
digərinə keçdikcə, dəyişikliyə
uğrayır. Peyvənd olunmuş
orqanizmdə çevrilmə getmir, bunun əksinə, peyvənd
olunmamış orqanizmdə virus
özünə münbit şərait tapır
və yeni mutasiyalar yaranır.
Məhz bu səbəbdən peyvənd
olunmaq vacibdir. “Omicron”
ştammının 30-dan çox mutasiyanı özündə birləşdirdiyi qeyd
olunur. Bunlar yeni variantın
nə qədər dəyişkən olduğu və
hətta aparılan peyvəndləmə
prosesinə qarşı dirənişli ola
biləcəyi ehtimalı doğurur.
Dəyişkənlik virusların həyatda
qalma şəklidir. İndiyə qədər də
müxtəlif ştammlar yaranmışdı.
Lakin Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı hər hansı ştamma
görə bu qədər həssaslıq
göstərir, daha dəqiq yanaşırsa, bu, həqiqətən vəziyyətin

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Murovdağda
ölməzlik zirvəsi

bitir. Çox təəssüf ki, bu virus
haqqında bunu demək olmur.
Bəzi mütəxəssislər belə
fikirdədir ki, bu virus laboratoriya məhsulu olduğuna
görə zəifləmə getmir. Bir sıra
mütəxəssislər bunu onun
quruluşu ilə əlaqələndirirlər.
Elm sahəsində də öz təsdiqini
tapmamış çoxlu belə versiyalar var, lakin hələlik yekun bir
rəy yoxdur. Şübhəsiz ki, yekin
nəticəni zaman göstərəcək.
Y. Abdıyeva xarici
mətbuata istinadən onu da
deyib ki, peyvənd istehsalçısı “Moderna” yeni ştamma
qarşı vaksin hazırlanmasına başladıqlarını elan edib.
Peyvənd hazırlanmasında
xüsusi mRNT (matrisalı RNT)
texnologiyasından istifadə
edən “Moderna”nın tibb üzrə
baş direktor müavini Pol Berton BBC-yə açıqlama verib.
Berton yeni varianta qarşı
hazırlana biləcək peyvənddən
də danışıb. O deyib: “Hazırda
istifadə olunan peyvəndlərin
yeni varianta qarşı təsirini
yaxın həftələrdə öyrənə
biləcəyik. Əgər yeni vaksin
hazırlamalı olsaq, 2022-ci ilin
əvvəlində onu böyük həcmdə
istehsal edə bilərik”. Uğur Şahin və Özlem Türecinin şirkəti
“BioNTech” də bu variantla
bağlı açıqlama verib. Şirkətin
sözçüsü qeyd edib ki, “Pfizer”

və “BioNTech” aylar əvvəl
mRNT peyvəndlərini 6 həftə
ərzində yeni mutasiyalara
qarşı uyğunlaşdırmaq üçün
işə başlayıb. Yeni mutasiyalara qarşı ilk peyvəndlər 100
gün ərzində istifadəyə hazır
olacaq. Digər tərəfdən, “Johnson & Johnson” şirkəti də
peyvəndlərinin “Omicron” variantına qarşı təsirini ölçməyə
başladıqlarını açıqlayıb. Çin
peyvənd istehsalçısı “Sinovac”
da mövzu ilə bağlı açıqlama
verib. Şirkətin bəyanatında
bildirilir ki, lazımi məlumatlar
alındıqdan sonra “Omicron”
variantına qarşı peyvənd
hazırlaya bilərlər. Eyni virusa
qarşı texnologiya və istehsal
dəyişməyəcək, odur ki, çox
qısa müddətdə vaksin hazırlanması mümkün olacaq.
Sonda daha bir maraqlı
faktı da diqqətə çatdırmaq
yerinə düşər ki, Rusiyada
Sibir oftalmoloji klinikalar
şəbəkəsinin sahibi Aleksandr Padar Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatını (ÜST)
məhkəməyə verib və koronavirusun yeni ştammını
ifadə etmək üçün “Omicron”
sözündən istifadənin qadağan
edilməsini tələb edib. Klinikanın təsisçisinin sözlərinə görə,
tibb müəssisəsinin adı (Omikron) qeydiyyatdan keçmiş
ticarət nişanıdır və COVID–19
ştammı ilə assosiasiya klinikanın işgüzar nüfuzuna xələl
gətirir. A.Padar deyib: “Bir
özünüz düşünün, əgər kimsə
– qohumunuz və ya dostunuz
“Omicron”dan ölürsə, o zaman
çətin ki, eyni adlı klinikaya bir
daha müraciət edən olsun”.
Qeyd edək ki, ilk “Omikron Oftalmologiya Mərkəzi”
Novokuznetskdə 2015-ci ildə
açılıb və hazırda Rusiyanın
11 şəhərində onun filialları
fəaliyyət göstərir.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Ölkəmizin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda
canlarından keçən igid Vətən oğullarının xatirəsi
dövlətimiz tərəfindən hər zaman əziz tutulur.
Şəhidlərimizə, onların ailə üzvlərinə göstərilən qayğı
bunu deməyə əsas verir.
Qazax rayonunda da
şəhidlərimizin adlarının
əbədiləşdirilməsi istiqamətində
məqsədyönlü işlər aparılır. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı
Rəcəb Babaşov hələ keçən ilin
noyabr ayında keçirdiyi daxili
müşavirələrin birində demişdi
ki, şəhid adı müqəddəsdir və
biz elə etməliyik rayonun hər
guşəsində, hər məkanında
bu müqəddəslik əyani hiss
olunsun və onu hamı görsün,
ehtiram göstərsin.
Artıq belə məkanlardan biri
şəhərin mərkəzində yerləşən
Şəhidlər xiyabanıdır. Burada
aparılan abadlıq işləri, şəhid
adlarının və şəkillərinin əks
olunduğu lövhənin vurulması bu istiqamətdə görülən
işlərdən biridir.
Digər xeyirxah bir iş Qazax
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində
Birinci və İkinci Qarabağ
müharibəsi zamanı Vətən uğrunda canlarından keçən 339
nəfər şəhidin xatirəsinə nəfis
bir guşənin yaradılmasıdır.
Muzeyin ikinci mərtəbəsindəki
bu guşə indi hər kəsin ziyarət
etdiyi bir ünvana çevrilib.
Başqa bir diqqətçəkən
iş rayon icra hakimiyyətinin
təşəbbüsü və dəstəyi ilə
“Göyəzən” qəzetinin baş
redaktoru, şair-publisist
Elçin İsmayıl tərəfindən Vətən
müharibəsi şəhidlərinə həsr
olunmuş “Qanları ilə dastan
yazanlar” kitabının ərsəyə
gətirilməsidir.
Vətən müharibəsində
qanları ilə tarix yazan igid
oğullarımızın əziz xatirəsini

əbədiləşdirmək üçün inşa
olunan Abidə Kompleksi də
rayonda bu sahədə atılan
nümunəvi addımlardan biridir.
Şəhərin Nəriman Nərimanov
küçəsində ucaldılan bu kompleks müstəqil Azərbaycanın
suverenliyi, torpaqlarımızın
ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən qəhrəmanlarımızı
gələcək nəsillərə tanıtmaq
üçün görülən təqdirəlayiq işdir.
27 sentyabr Anım Günündə
açılışı olan Abidə Kompleksi
də igid oğullarımızın xatirəsini
əbədiləşdirən müqəddəs
məkanlardan biridir.
Amma bunlar da son hədd
deyil. Rayonda şəhidlərin
adlarının əbədiləşdirilməsi
üçün işlər davam etdirilir.
Bu günlərdə RİH başçısı
aparatı yanında fəaliyyət
göstərən “Şəhid adlarının
əbədiləşdirilməsi, inzibati
ərazi vahidlərinə, yaşayış
məntəqələrinə, küçə və
meydanlara, idarə, müəssisə
və təşkilatlara ad verilməsi
və adlarının dəyişdirilməsi
ilə əlaqədar yaradılmış
komissiya”nın 25 noyabr 2021ci il tarixli protokolu nəzərə
alınaraq müxtəlif adda ordenlə
təltif olunmuş daha 7 nəfər
Vətən müharibəsi şəhidinin adı
əbədiləşdirilib. İcra hakimiyyəti
başçısının Sərəncamına
əsasən şəhər ərazisində adsız
olan 7 küçəyə - ölümündən
sonra 3-cü dərəcəli “Rəşadət”
ordeni, “Vətən uğrunda”,
“İgidliyə görə”, “Kəlbəcərin
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuş, Birinci

Şıxlı kənd sakini, şəhid kapitan
Pənahov Rövşən Mahmud
oğlunun ölümündən sonra
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni,
“Vətən uğrunda”, “Xocavəndin
azad olunmasına görə”,
“Cəsur döyüşçü” medalları
ilə təltif olunmuş, Qarapapaq
kənd sakini, şəhid baş leytenant Nəsibov Xaliddin Vaqif
oğlunun, ölümündən sonra
3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni,
“Vətən uğrunda”,“Döyüşdə
fərqlənməyə görə”, “Füzulinin
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuş, Xanlıqlar
kənd sakini, şəhid leytenant
Həməşəyev Qismət Oruc
oğlunun, ölümündən sonra
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni,
“Vətən uğrunda”, “Kəlbəcərin
azad olunmasına görə”, “Hərbi
xidmətlərə görə”, “Xocavəndin
azad olunmasına görə”,
“Cəbrayılın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif olunmuş, Bala Çaylı kənd sakini,
şəhid gizir Məmmədov Səbuhi
Hümbət oğlunun, ölümündən
sonra 3-cü dərəcəli “Rəşadət”
ordeni, “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə”,
“Cəsur döyüşçü” medalları ilə
təltif olunmuş, Ürkməzli kənd
sakini, şəhid gizir Şükürov İlkin
Aslan oğlunun, ölümündən
sonra “Azərbaycan Bayrağı” ordeni, “Vətən uğrunda”,
“Şuşanın azad olunmasına
görə”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə”, “Kəlbəcərin
azad olunmasına görə”,
“Füzulinin azad olunmasına
görə”, “İgidliyə görə” medalları
ilə təltif olunmuş, Hüseynbəyli
kənd sakini, şəhid kiçik gizir
Mədətov Röyal Şahin oğlunun,
ölümündən sonra “Azərbaycan
Bayrağı” ordeni, “Vətən uğrunda”, “Hərbi xidmətlərə görə”,
“Füzulinin azad olunmasına
görə”, “Xocavəndin azad olunmasına görə”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə”, “Kəlbəcərin
azad olunmasına görə”, “Şuşanın azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif olunmuş,
Çaylı kənd sakini, şəhid əsgər
Allahverdiyev Sakit Şahin oğlunun adı verilib.
Bugünlərdə rayon icra
hakimiyyətinin başçısı
Rəcəb Babaşov küçə adları verilən şəhidlərimizin
ailə üzvləri ilə görüşüb, bu

barədə onlara ətraflı məlumat
verib.Yeni adlandırılmış
küçələrdə ünvan lövhələrinin
yerləşdirilməsi, həmçinin
əhalinin maarifləndirilməsi,
eləcə də digər məsələlərin
təmin edilməsi üçün aidiyyatı
şəxslərə lazımi tapşırıqlar verildiyi diqqətə çatdırılıb.
İcra hakimiyyətinin başçısı
Vətən müharibəsində iştirak
edərək Qarabağ uğrunda
canlarından keçən bütün
şəhidlərimizin Azərbaycan
xalqının, qazaxlıların qəlbində
əbədi yaşayacağını deyib, 44
günlük haqq savaşında tarixi
Qələbənin müəllifi olan Ali Baş
Komandana, hərbçilərimizə,
şəhidlərimizə, qazilərimizə
borclu və minnətdar olduğumuzu qeyd edib, Vətən
müharibəsində adını tarixə
qızıl hərflərlə yazdıran
şəhidlərimizin xatirəsinin
Azərbaycan xalqı, o cümlədən
qazaxlılar tərəfindən daim
əziz tutulacağını söyləyib.
Respublika Prezidenti İlham
Əliyev və Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyevanın
şəhid ailələrinə, qazilərimizə
göstərdikləri qayğının hər
kəsə örnək olduğunu bildirən
rayon rəhbəri həmin qayğının Qazaxda da hər zaman
nümunə götürüldüyünü
diqqətə çatdırıb.
Şəhid ailələri qəhrəman
oğullarımızın gələcək
nəsillərə tanıdılması, adlarının
əbədiləşdirilməsi istiqamətində
atılan addımları yüksək
qiymətləndiriblər. Onlar ölkə
Prezidenti İlham Əliyev, Birinci
vitse-prezident Mehriban
Əliyeva, eləcə də rayon
rəhbərliyi tərəfindən hər zaman
diqqət və qayğı ilə əhatə olunduqlarını bildiriblər.
Məlumat üçün qeyd
edək ki, bundan əvvəl rayon
icra hakimiyyəti başçısının
sərəncamına əsasən Qazax
şəhərindəki 5 adsız küçəyə
Tovuz döyüşləri şəhidi, 3-cü
dərəcəli “Vətənə xidmətə
görə” ordenli mayor Namiq
Əhmədovun, Vətən müharibəsi
şəhidləri, 3-cü dərəcəli
“Rəşadət” ordenli kapitan
İmamverdi İsmayılovun, “Qarabağ” ordenli baş leytenant
Nəbi Hüseynovun, “Qarabağ”
ordenli gizir Anar Nağıyevin,
“Azərbaycan Bayrağı” ordenli
baş çavuş İsmayıl Qəsəbovun
adları verilib.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri
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ABŞ Prezidenti Rusiya lideri
ilə “uzun söhbət” aparacaq
Fransa

19 milyard dollarlıq sövdələşmə
Fransa Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərinə
(BƏƏ) 80 ədəd “Rafale” qırıcı təyyarəsi və
“Airbus” şirkətinin istehsal etdiyi “Caracal”
markalı 12 ədəd hərbi
helikopter satacaq. Bu
barədə ölkə KİV-lərinə
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron açıqlama verib.
Bildirilib ki, artıq bu barədə tərəflər arasında müqavilə
bağlanıb.
Qeyd olunur ki, sövdələşmənin dəyəri 19 milyard dollar
təşkil edir.
Xəbəri “Le Monde” verib.

Sərhəd nəzarəti gücləndirilir
Son günlər
dünyanın bir sıra
regionlarında sürətlə
yayılmağa başlayan
koronavirus infeksiyasının “Omicron”
ştammı Fransa
hökumətini də zəruri
addımlar atmağa məcbur edib.
Bildirilir ki, bu məqsədlə rəsmi Paris sərhəddə nəzarəti
gücləndirib. Qeyd edilir ki, ölkəyə gələn valideynlərlə
yanaşı 12 yaşdan yuxarı bütün uşaqlar da şərtlərdən asılı
olaraq 48 saatdan və ya 24 saatdan gec olmayaraq PCR
və ya antigen testi təqdim etməlidirlər.
Xəbəri “Le Figaro” verib.

Estoniya
Tədris ana dilində aparılacaq
Estoniyanın Təhsil
və Elm Nazirliyi
məktəblərdə təhsilin
2035-ci ilə qədər eston
dilinə tam köçürülməsi
barədə planı
ictimaiyyətə təqdim
edib.
Bu barədə açıqlama verən Estoniyanın
Təhsil və elm naziri
Liina Kersna bildirib ki, plan Estoniyanın hakim koalisiyası
ilə hələ tam razılaşdırılmayıb. Lakin qəbul edilən qərarın
məqsədi dövlət dilində təhsilə tam keçiddir. Yəni dövlət və
yerli hökumətlər tərəfindən maliyyələşdirilən məktəb və
uşaq bağçalarında təhsil ana dilində aparılmalıdır.
O qeyd edib ki, hazırda ölkənin müxtəlif regionlarında
74 orta məktəbdə tədris rus dilində aparılır.
Xəbəri TASS verib.

Yaponiya
“Honda”da nasazlıq qeydə alınıb
Yaponiyanın
“Honda” şirkəti 788
min avtomobilini geri
çağırıb. Bildirilir ki,
geri çağırılma 20162019-cu illərdə istehsa
edilmiş “Passport”,
“Pilot” və “Ridgeline”
avtomobillərinə şamil
olunur. Yeri gəlmişkən,
bu avtomobillərin geri çağırılmasına həmin modellərin yük
yerindəki texniki qüsurlar səbəb olub.
Məlumat üçün deyək ki, geri çağırılan avtomobillərin
təxminən 725 mini ədədi ABŞ-da satılıb.
Xəbəri CNN verib.

İsveçrə
UEFA prezidentinin açıqlaması
UEFA prezidenti
Aleksander Çeferin
dünyanın ən yaxşı
futbolçusunun adını
açıqlayıb. Onun fikrincə
hazırda dünyanın ən
yaxşı futbolçusu PSJnin hücumçusu Kilian
Mbappedir. Fransa KİVlərinə müsahibə verən Çeferin deyib: “Mənim üçün Mişel
Platini öz dövrünün ən yaxşısı və ya dünyanın ən yaxşılarından biri olub. Sonralar Zinədddin Zidan da əla oyunçu
olub. Fikrimcə, yəqin ki, Kilian Mbappe bugünkü gündə
dünyanın ən yaxşı oyunçusudur”.
Qeyd edək ki, o, müsahibə zamanı Lionel Messi və
Kriştiano Ronaldonun adını çəkməyib.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ Prezidenti Co Bayden
bəyan edib ki, Rusiya lideri
Vladimir Putinlə “uzun söhbət”
aparacağına ümid edir. Bu
barədə “Bloomberq”ə istinadən
TASS məlumat verib.
Bayden Rusiya-Ukrayna
sərhədində baş verənlərə toxunaraq bildirib: “Biz Rusiyanın fəaliyyəti haqqında bilirik.
Ona görə də hesab edirəm
ki, Putinlə söhbətimiz uzun
çəkəcək”.
ABŞ Prezidenti rusiyalı
həmkarı ilə görüş ərəfəsində
bəyan edib ki, Ukraynadakı
vəziyyətlə bağlı heç kimin
“qırmızı xəttini” tanımır. Bununla da Bayden Moskvanın
Ukraynada müxtəlif silahların, o cümlədən hipersəsli

silahların yerləşdirilməsini və
NATO strukturlarının Rusiya
sərhədlərinə yaxınlaşmasını
özünün “qırmızı xətti” hesab
etməsinə cavab verib: “Mən
heç kimin qırmızı xəttini tanımıram”.

ABŞ-ın dövlət başçısı
deyib ki, Vaşinqton Donbasda
geniş miqyaslı münaqişənin
başlanması təhlükəsini
nəzərə alaraq, “Rusiyanın
Ukraynaya müdaxiləsi”ni
çətinləşdirmək üçün

kompleks təşəbbüslər hazırlayır.
Qeyd edək ki, dekabrın 1-də Rusiya Prezidenti
Vladimir Putin Şimali Atlantika
alyansına çağırış etmişdi ki,
Rusiya sərhədlərinə doğru
genişlənmə olmayacağına
təminat versin. Putin noyabrın
18-də RF XİN-də keçirdiyi
kollegiya iclasında da bəyan
etmişdi ki, Rusiya sülhsevər
dövlətdir və “postsovet
məkanında mehriban qonşuluq və tərəfdaşlıq atmosferi”
yaratmaq istəyir. Bununla
belə, o, əmin olduğunu demişdi ki, NATO, əksinə, Moskva
ilə qarşıdurmaya can atır.
RF XİN-in rəsmi
nümayəndəsi Mariya Zaxarova da qeyd etmişdi ki,
Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi Moskva üçün
“qırmızı xətt” təşkil edir və bu
ölkəni Rusiya ilə qarşıdurma
meydanına çevirmək cəhdləri
çox ciddi neqativ nəticələr
verə bilər.

Ö

zbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev hesab edir ki, regionda
sabitlik və tərəqqinin bərqərar olunması üçün hazırkı Əfqanıstan
hökuməti ilə hərtərəfli əlaqələrin gücləndirilməsinə zərurət yaranıb.
Bu barədə “Anadolu” Daşkənddəki mənbələrə istinadən agentliyi
məlumat yayıb.
Bu da öz növbəsində əks-təsir effekti
yaradıb, Əfqanıstanı region dövlətləri və
xalqları üçün təhdid mənbəyinə çevirə
bilər.
Şavkat Mirziyoyev hesab edir ki,
heç bir halda Əfqanıstanda vəziyyətin
pisləşməsinə, ölkənin humanitar
fəlakətə yuvarlanmasına yol vermək
ollmaz. Bu halda ölkədən qaçqın axınını
daha da arta bilər.
Əfqanıstan Avrasiya məkanından
Cənuba, Şərqi Asiyadan Qərbə aparan

əsas tranzit yollarının qovuşduğu coğrafi
məkandır. Özbəkistan lideri əmindir ki,
regionda iri nəqliyyat və digər perspektivli infrastruktur layihələrinin həyata
keçirilməsi bölgə xalqlarına sabitlik və
rifah gətirə bilər.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Ronaldo üçün
əlamətdar matç
“Futbolhd.ru” portalının məlumatına görə, İngiltərə
Premyer Liqasının 14-cü turu çərçivəsində keçirilən
“Mançester Yunayted” – “Arsenal” matçı həm “Qırmızı
şeytanlar”, həm də klubun portuqaliyalı hücumçusu
Kriştiano Ronaldo üçün əlamətdar olub.

Bu gün Azərbaycanda
koronavirusa qarşı 36 minə
yaxın vaksin vurulub
 Dekabrın 4-də Azərbaycanda 35 min
832 nəfər yeni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyası əleyhinə vaksinasiya olunub.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib
ki, gün ərzində birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların
sayı 3 min 889, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların
sayı 5 min 346, “buster” doza ilə peyvənd olunanların sayı
isə 26 min 597 nəfər təşkil edib.
Azərbaycanda bu günə qədər vurulan vaksin dozalarının
ümumi sayı 10 milyon 675 min 649, birinci mərhələ üzrə
peyvənd olunanların ümumi sayı 5 milyon 95 min 524, ikinci
mərhələ üzrə vaksinasiya edilənlərin sayı 4 milyon 588 min
915 nəfər, “buster” doza ilə peyvənd olunanların sayı 991
min 210 nəfər təşkil edir.
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AZƏRTAC xəbər verir ki, yazıçının fars dilində nəşr
olunan “Gözəl” hekayəsi günümüzün ictimai-siyasi həyatı ilə
eynilik təşkil edir. Hekayənin əsas qəhrəmanı Gözəl erməni
əsirliyində olmuş Azərbaycan qadınıdır. O, əsrlik həyatının
məşəqqətləri və geri döndükdən sonra qarşılaşdığı tənələrlə,
yersiz qınaqlarla üz-üzə qalaraq əzablı bir həyat yaşayır...
Erməni vandalizminin əsl mahiyyətini incə çalarlarla
oxucuya çatdıran hekayə tanınmış iranlı tərcüməçi Əkbər
Əlyar Həmidi tərəfindən tərcümə olunub. Böyük Azərbaycan
şairi Hüseyn Cavidin əsərlərini ilk dəfə fars dilində tərcümə
edən Əkbər Əlyar Həmidi ölkəsində istedadlı şair və yazıçı
kimi tanınır.
Sayt həmçinin yazıçı Əlabbas Bağırovun bioqrafiyasını,
keçdiyi yaradıcılıq yolunu da farsdilli oxucular çatdırır.
Qeyd edək ki, yazıçının 1992-ci ildə qələmə alındığı
“Gözəl” hekayəsi farscadan əvvəl rus, ingilis, türk, qazax,
qırğız və gürcü dillərinə tərcümə olunub və xarici ölkələrdə
geniş yayılıb.

Fumio Kişidanın ABŞ-a
səfəri təxirə salına bilər
 “Kiodo” agentliyinin yaydığı məlumata
görə, Yaponiyanın Baş naziri Fumio Kişidanın
ABŞ-a planlaşdırılan rəsmi səfəri təxirə salına
bilər.
Bildirilir ki, koronavirusun hazırda bütün
dünyada sürətlə yayılan
“Omicron” ştammına
görə, hökumət başçısı
səfər planını dəyişmək
niyyətindədir. Bununla
yanaşı, onun hazırda
ölkə daxili məsələlərə
böyük diqqət yetirdiyi
və xüsusən də qarşıdakı maliyyə ili üçün
dövlət büdcəsinin formalaşması ilə məşğul
olduğu açıqlanıb.
Qeyd edək ki, bəzi ölkə KİV-i isə Baş nazirin dekabrda
ABŞ-a rəsmi səfərə hazırlaşdığını və Prezident Co Baydenlə
görüşmək niyyətində olduğunu yazır.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Belə ki, “Old Trafford” stadionunda keçirilən görüşdə
“Mançester Yunayted” rəqibini 3:2 hesabı ilə məğlub edib. Bu
qələbədə ən çox pay sahibi Kriştiano Ronaldo olub. Hesab 1:2
“Topçular”ın xeyrinə olduğu zaman Ronaldo sözünü deyə bilib.
Matçın 52-ci dəqiqəsində Markus Reşfordun ötürməsini qola
çevirərək hesabda tarazlıq yaradan Ronaldo 72-ci dəqiqədə
penalti zərbəsi ilə dubl etməklə “Mançester Yunayted”ə qələbə
qazandırıb.
Qeyd edək ki, bununla da, portuqaliyalı hücumçu “Mançester Yunayted”in heyətində 130-cu, karyerasında isə 800 və
801-ci qolunu vurub. Bu göstərici ilə Ronaldo peşəkar futbol
tarixində birinci olub.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

“Xalq qəzeti”

ÂÂ Dekabrın 5-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir
güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Gecə 6-9°,
gündüz 11-14°,Bakıda gecə 6-8°, gündüz 1113° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə
sütunundan 758 mm civə sütununa enəcək,
nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi
yerlərdə yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta,
gündüz 9-14° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,

M

üasir Azərbaycan nəsrinin tanınmış
simalarından olan Azərbaycan yazıçısı Əlabbas
Bağırovun hekayəsi İranın məşhur ədəbiyyat
portalında - www.piadero.ir yayımlanıb.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Şavkat Mirziyoyev: Əfqanıstan
iqtidarı ilə dialoq vacibdir
Özbəkisitanın dövlət başçısı
bugünlərdə jurnalsistlərə müsahibəsində
qeyd edib ki, Əfqanıstan hazırda öz
tarixinin olduqca çətin dönəmini yaşayır. Əfqanıstanda mövcud kəskin
iqtisadi və sosial problemləri həll etmək
üçün ölkədə ictimai-siyasi vəziyyətin
sabitləşdirilməsi vacibdir.
Belə bir taleyüklü məqamda rəsmi
Kabilə qarşı super güclərin və region
dövlətlərinin təcrid siyasəti bu ölkədə
vəziyyəti daha da ağırlaşdıra bilər.

Azərbaycanlı yazıçının hekayəsi
İranın ədəbiyyat portalında

Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı
ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°-dək
isti, gündüz 3-8° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi
dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı ehtimalı var.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, dağlarda 4-9°
şaxta, gündüz 3-8° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 1° şaxtadan 4°-dək isti, gündüz 10-15°
isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,

Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 1° şaxtadan 4°-dək isti, gündüz 8-13° isti,
dağlarda gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz
3-8° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1°
şaxtadan 4°-dək isti, gündüz 10-15° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Dağlarda duman olacaq. Şimal-şərq küləyi
əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 1-4°, gündüz
9-14°, dağlarda gecə 0-4°, gündüz 6-10° isti
olacaq.

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

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

Həftəsonu neftin qiyməti

H

əftəsonu neftin qiyməti belə oldu: Londonun
“İCE” (“Inter Continental Exchange Futures”)
Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 4,01 faiz artaraq bir bareli 71,77 dollar
olub.

NYMEX (“New York Mercantile Exchange”) ( Nyu-York
Əmtəə Birjası) Birjasının məlumatına görə, Texas sortu
adlandırılan “ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 0,36 faiz
ucuzlaşaraq bir bareli 66,26, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,02 faiz artaraq bir bareli 72,76 dollar
olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, “Omicron” ştammına görə, bir
çox ölkələr sərhədlərini bağlayıb. Bəzi dövlətlər isə karantin rejimini sərtləşdirib. Bu isə istər-istəməz “qara qızıl”ın
qiymətinə təsir edir. Lakin dünya bazarında neftin qiyməti
stabilləşməyə doğru gedir. Yəqin ki, neftin qiyməti yenidən
artmağa başlayacaq.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
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