Qəzet 1919-cu ildən nəşr edilir
www.xalqqazeti.com

№ 010 (29838) 16 yanvar 2022-ci il, bazar

TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Azərbaycanda tarixən tolerant mühit hökm sürüb
Prezident İlham Əliyev Amerika Yəhudi Komitəsinin icraçı
direktorunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev yanvarın
15-də Amerika Yəhudi Komitəsinin
icraçı direktoru Devid Harrisin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib.
Görüşdə Azərbaycanda tarixən
tolerant mühitin hökm sürdüyü
vurğulandı. Ölkəmizdə bütün xalqların
və dinlərin nümayəndələrinin, o
cümlədən yəhudi icmasının bir ailə
kimi, mehribanlıq və əmin-amanlıq
şəraitində yaşaması, dövlət qayğısı
ilə əhatə olunması, onlar üçün dövlət
səviyyəsində hərtərəfli şəraitin
yaradılması yüksək qiymətləndirildi,
bunun dünyada nümunəvi xarakter
daşıdığı qeyd edildi. Devid Harrisin
və onun rəhbərlik etdiyi Amerika
Yəhudi Komitəsinin ölkəmizlə
əməkdaşlığından məmnunluq ifadə
olundu. Söhbət zamanı hazırda
regionda yaranan yeni geosiyasi
vəziyyət, Azərbaycanın dünyada
və regionda artan nüfuzu, həmçinin
qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra
regional məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı.
Devid Harris səfər çərçivəsində
Bakıda keçirdiyi məhsuldar görüşlər,
o cümlədən yəhudi icması ilə keçirdiyi
görüşlər barədə dövlətimizin başçısına
məlumat verdi.

rezident İlham Əliyevin yanvarın 14-də Ukrayna Prezidenti Volodimir
Zelenskinin dəvəti ilə Ukraynaya işgüzar səfərinin nəticələri iki ölkə
arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə inkişafı üçün yeni perspektivlər
vəd edir. Azərbaycan və Ukraynanın dövlət başçılarının geniş tərkibdə
görüşündə səsləndirilən fikirlər də bunun bariz ifadəsidir. Prezident İlham
Əliyev çıxışında bildirib ki, bu iki ölkə uzun illər ərzində uğurlu əməkdaşlıq
həyata keçirir, beynəlxalq platformalarda bir-birinin maraqlarını müdafiə edir.
Azərbaycan və Ukraynanın ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı surətdə dəstəklənməsi
də əməkdaşlığın yüksək səviyyəsindən xəbər verir.

P

Azərbaycan və Ukrayna arasında iqtisadi
əməkdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur

Dövlətimizin başçısı nitqində bu dövlətlər
arasında pandemiya şəraitində belə iqtisadi
sahədə canlanma müşahidə edildiyini, ticarət
dövriyyəsində müsbət meyillər nəzərə çarpdığını diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda, indiki
səfər çərçivəsində imzalanan sənədlərin

icrasının müzakirə olunan layihələrin
gerçəkləşməsinə və iqtisadi əməkdaşlığın
dərinləşməsinə müsbət təsir göstərəcəyinə
əminliyini vurğulayıb.

(ardı 3-cü səhifədə)

Əsas kapitala 16,1 milyard
manat vəsait yönəldilmişdir
Ötən il ölkəmizdə əsas kapitala 16 milyard 127 milyon manat
məbləğində vəsait yönəldilmişdir.

AZƏRTAC

Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin
həcmi 2 milyard manatı keçib
zərbaycan Respublikası
İpoteka və Kredit Zəmanət
Fondundan verilən məlumata
görə, Fondun vəsaiti hesabına
verilən ipoteka kreditlərinin
həcmi cari ilin yanvar ayının 13-də
2 milyard manatı keçib. Məlumatda
bildirilir ki, 2006-cı ildən fəaliyyətə
başlayan ipoteka kreditləşməsi
mexanizmi çərçivəsində bugünədək
37 minə yaxın ailə mənzil təminatının
yaxşılaşdırılmasına nail olub.
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Hazırda dövlətin əsas sosial
prioritetlərindən biri olan mənzil təminatı
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və əhali
üçün əlçatanlığının artırılması fondun qarşısına qoyduğu əsas məqsədlərdəndir. İpoteka
kreditləşməsi sisteminin fəaliyyət göstərdiyi
son 15 il ərzində davamlı dövlət dəstəyi
sayəsində mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan əhali qrupları üçün effektiv və
səmərəli maliyyələşmə mexanizmi formalaşdırılıb.
İpoteka kreditləri üzrə əlverişli faiz
dərəcələrinin qorunub saxlanılması, dövlət
qarşısında xüsusi xidmətləri olan şəxslər
üçün güzəştli ipoteka proqramlarının tətbiqi
bu mexanizmin sosial dövlət proqramı olaraq
kifayət qədər uğur qazanmasına səbəb
olmuşdur. Güzəştli ipoteka kreditlərinin
maliyyələşdirilməsi üçün davamlı olaraq
dövlət büdcəsindən vəsaitlərin ayrılması

təmin edilib. İpoteka kreditlərindən faydalananların 70 faizə yaxını gənclər və gənc
ailələrdir.
İpoteka kreditləşməsi mexanizmində ən
yaxşı beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq
yeniliklərin tətbiqi, eləcə də kredit şərtlərinin
ölkə üzrə maliyyə-iqtisadi konyunktura və
mövcud reallıqlar nəzərə alınmaqla əhalinin
tələblərinə uyğunlaşdırılması istiqamətində
tədbirlərin görülməsi bu gün də davam etdirilir. Əhaliyə xidmət səviyyəsinin artırılması,
şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə 2015-ci
ildən etibarən vətəndaşların müraciətlərinin
qəbulundan ipoteka kreditləri üzrə ödənişlərin
qəbulunadək proseslərin tam avtomatlaşdırılması həyata keçirilib.
Fond 2022-ci ildə də əhalinin mənzil
təminatı sahəsində öz fəaliyyətini davam
etdirəcək.

“Xalq qəzeti”

Ümumi daxili məhsul
istehsalı 2021-ci ildə
5,6 faiz artmışdır
İlkin məlumatlara əsasən 2021-ci ildə ölkədə
92 milyard 857,7 milyon manatlıq və ya əvvəlki ilin eyni
dövrü ilə müqayisədə 5,6 faiz çox ümumi daxili məhsul
istehsal olunmuşdur.
Dövlət Statistika Komitəsi bildirib ki, iqtisadiyyatın qeyri
neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 7,2 faiz, neft-qaz sektorunda
isə 1,8 faiz artmışdır.
ÜDM istehsalının 42,5 faizi sənaye, 10,1 faizi ticarət,
nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 6,9 faizi nəqliyyat və anbar
təsərrüfatı, 5,9 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və
balıqçılıq, 5,9 faizi tikinti, 1,8 faizi informasiya və rabitə, 1,3
faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə sahələri və 17,2
faizi digər sahələrin payına düşmüş, məhsula və idxala xalis
vergilər ÜDM-in 8,4 faizini təşkil etmişdir.
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 9 min 269,3 manata
bərabər olmuşdur.

“Xalq qəzeti”

Neft-qaz sektoruna yatırılmış investisiyaların həcmi 5,6 faiz azalmışdır. İstifadə
olunmuş vəsaitin 10 milyard 536,7 milyon
manatı və ya 65,3 faizi məhsul istehsalı
sahələrinə, 4 milyard 560,8 milyon manatı
(28,3 faizi) xidmət sahələrinə, 1 milyard 29,5
milyon manatı (6,4 faizi) isə yaşayış evlərinin
tikintisinə sərf olunmuşdur. Əsas kapitala
yönəldilmiş vəsaitlərin 11 milyard 794,3 milyon manatını və ya 73,1 faizini daxili vəsaitlər
təşkil etmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş

vəsaitlərin 11 milyard 15,7 milyon manatı
və ya 68,3 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma
işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunmuşdur.
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin
ümumi dəyərində müəssisə və təşkilatların
vəsaitləri 54,7 faiz, büdcə vəsaitləri 25,7
faiz, sair vəsaitlər 7,5 faiz, bank kreditləri 6,1
faiz, əhalinin şəxsi vəsaitləri isə 6 faiz təşkil
etmişdir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü kimi
bütün öhdəliklərini ləyaqətlə yerinə yetirir
(bax səhifə 3)

Bu gün bütün dünya Azərbaycanı qurucu,
Ermənistanı isə dağıdıcı dövlət kimi tanıyır
(bax səhifə 5)
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Volodimir Zelenski azərbaycanlıların
dövlət orden və medalları ilə təltif
edilməsi barədə sərəncam imzalayıb
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski azərbaycanlıların dövlət orden və
medalları ilə təltif edilməsi barədə sərəncam imzalayıb.
AZƏRTAC Ukrayna Prezidenti Ofisinin
saytına istinadla xəbər verir ki, sərəncama
əsasən Ukraynanın Şamaxıda fəxri konsulu Qasımov Mehralı Süleyman oğlu və
Azərbaycanda “Ukrayna Ticarət Evi”nin baş
direktoru Məhərrəmzadə Əlibala Səttar oğlu

III dərəcəli “Xidmətə görə” ("За заслуги")
ordeni, Bakı Slavyan Universitetində Ukrayna
mədəni-maarif mərkəzinin direktoru Kərimova
Lesya Volodimir qızı isə “Əmək və qələbəyə
görə” ("За працю і звитягу") medalı ilə təltif
edilib.

Gürcüstan KİV-ləri Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin Ukraynaya səfərindən yazır

Daxili işlər naziri Daxili Qoşunların
Baş İdarəsində müşavirə keçirib
Daxili işlər naziri, generalpolkovnik Vilayət Eyvazovun
rəhbərliyi ilə Daxili Qoşunların
Baş İdarəsində 2021-ci ildə
xidməti-döyüş fəaliyyətinin
yekunlarına həsr olunmuş
əməliyyat müşavirəsi keçirilib.
Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN)
AZƏRTAC-a verilən məlumata
görə, müşavirədə giriş sözü ilə çıxış
edən general-polkovnik Vilayət
Eyvazov Azərbaycan Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin uğurla davam
etdirdiyi inkişaf və tərəqqi strategiyası nəticəsində ölkəmizin iqtisadi
qüdrətinin, müdafiə potensialının,
beynəlxalq mövqelərinin əhəmiyyətli
dərəcədə möhkəmləndiyini bildirib.
general-leytenant Şahin Məmmədov
xidməti döyüş fəaliyyətinin yekunları
barədə məruzə ilə çıxış edib.
Müşavirəyə yekun vuran nazir V.Eyvazov ötən hesabat ilində
Daxili Qoşunların fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirib, qarşıda duran
vəzifələrdən danışıb, onların həlli
yollarını göstərib, konkret tapşırıq və
tövsiyələrini verib. Eyni zamanda,
əmin olduğunu bildirib ki, şəxsi heyət
Ali Baş Komandanın yüksək diqqət və
qayğısına sabitliyin, əmin-amanlığın
etibarlı qorunması, cinayətkarlıqla
qətiyyətli mübarizə, eləcə də işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə nümunəvi
xidmətləri ilə cavab verəcək, qarşıya
qoyulan bütün vəzifələri bundan sonra da layiqincə yerinə yetirəcək.

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
Ukraynaya səfəri və söylədiyi fikirlər Gürcüstan mətbuatının da diqqət
mərkəzində olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, “24news.ge”,
“interpress.ge”, “kavkasiya.net”, “interpressnews.ge” informasiya portalları Azərbaycan
Prezidentinin Ukraynaya səfərindən xəbərlər
hazırlayaraq yayıblar.
Azərbaycan, rus, ingilis və gürcü dillərində
yayılan xəbərlərdə Azərbaycan Prezidentinin

regional təhlükəsizlik, regional əməkdaşlıq,
eləcə də Azərbaycan-Ukrayna ikitərəfli
əməkdaşlığının inkişafı barədə fikirləri əksini
tapıb.
Qeyd edək ki, “interpress.ge” portalı
Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin geniş tərkibdəki görüşünün tam mətnini oxuculara təqdim edib.

“Bütün kommunikasiya xətlərinin
açılması bölgədə yeni inkişaf
mərhələsinin təməlini qoyacaq”

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov Ankarada fəaliyyət
göstərən Strateji Düşüncə İnstitutunun konfrans salonunda bu ölkədə
təhsil alan xarici ölkə tələbələri qarşısında “Türk Dövlətləri Təşkilatı və
Azərbaycan” mövzusunda çıxış edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, fəaliyyəti
və süqutu, XX əsrin sonunda dövlət
müstəqilliyimizin bərpası, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti və onun
acı nəticələri, tarixi Qarabağ zəfəri və sonrakı
proseslərdən danışan səfir ümummilli lider
Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyasından da
bəhs edib.
Keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
və onun acı nəticələrindən danışan səfir
təəssüflə bildirib ki, təcavüzkar Ermənistanın
işğalçılıq siyasəti Azərbaycana ağır maddi
və mənəvi ziyan vurub. Azərbaycan BMTnin məlum dörd qətnaməsi başda olmaqla,
beynəlxalq qanunların verdiyi hüquqdan
yararlanaraq ərazi bütövlüyünü bərpa edib.
Ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasının ayrıayrı istiqamətlərinə toxunan diplomat vurğulayıb ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı
karbohidrogen ehtiyatların hasilatı və nəqli
Azərbaycan və Türkiyənin kompleks inkişafının təməlini təşkil edir. Hazırda Azərbaycanın

hasil etdiyi neft və qaz bir neçə xətt vasitəsilə
dünya bazarlarına çıxarılır.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə yenilməz Azərbaycan
Ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində
qazandığı şanlı Qələbədən danışan səfir
Rəşad Məmmədov əminliklə bildirib ki, bütün
kommunikasiya xətlərinin açılması bölgədə
yeni inkişaf mərhələsinin təməlini qoyacaq.
Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatının
təsisçi üzvlərindən biri olduğunu xatırladan
səfir məntiqi mülahizələrə və faktlara istinad edərək deyib ki, ölkəmizin Avrasiyada
mühüm tranzit məkana çevrilməsi Təşkilatın
gələcək fəaliyyəti üçün böyük perspektivlər
açır. Azərbaycanın son illər həyata keçirdiyi
daxili infrastrukturun qurulması layihələri
beynəlxalq imkanlara malikdir. Bu imkanlardan səmərəli istifadə etmək bütün region
ölkələri, o cümlədən Türk Dövlətləri Təşkilatı
üçün səmərəli və faydalıdır.
Sonda sualları cavablandıran səfir Rəşad
Məmmədov Strateji Düşüncə İnstitutuna
kitablar hədiyyə edib.

Ermənistanda Arazdəyən–Mehri dəmir yolu
xəttinin bərpası üçün işçi qrup yaradılıb
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Arazdəyən–Mehri dəmir yolu
xəttinin bərpası üçün işçi qrupun yaradılması ilə bağlı qərar verib.
Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri
xəbər verirlər ki, işçi qrupa 10 nəfər daxildir.
İşçi qrupun sədri Ermənistanın İrandakı sabiq
səfiri, hazırda baş nazirin köməkçisi olan Artaşes Tumanyan təyin edilib. Qərara əsasən,
hər rüb görülən işlər barədə hökumətə hesabat təqdim ediləcək.
Qeyd edək ki, Arazdəyən-Mehri dəmir
yolunun əsas hissəsi Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ərazisindən keçəcək.

“Xalq qəzeti”

Dövlətimizin başçısının ordu quruculuğuna, o cümlədən Daxili Qoşunların
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə,
maddi-texniki təminatının, hərbi qulluqçuların iş və məişət şəraitinin daha
da yaxşılaşdırılmasına daim xüsusi
diqqət göstərdiyini vurğulayıb.
DİN-in və onun təşkilati strukturu
olan Daxili Qoşunların ictimai asayişin qorunmasında, cinayətkarlıqla
mübarizənin səmərəli təşkilində,
dövlətçiliyin cinayətkar qəsdlərdən
qorunmasında, insan və vətəndaş
hüquq və azadlıqlarının təminində
rolunu və xidmətlərini Prezidentin
hər zaman yüksək qiymətləndirdiyini
məmnunluqla qeyd edən nazir onu
da vurğulayıb ki, bu ali diqqət və
qayğı hərbi qulluqçulardan xidməti
vəzifələrini daha böyük məsuliyyətlə
yerinə yetirməyi tələb edir.
Sonra daxili işlər nazirinin müavini – Daxili Qoşunların komandanı

Bakıda “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə və
ictimai nəzarətin gücləndirilməsində QHT-lərin
rolu” mövzusunda müzakirələr aparılıb

Yanvarın 15-də Bakıda Azərbaycan Respublikasının QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin təşkilatçılığı
ilə "Korrupsiyaya qarşı mübarizə və ictimai nəzarətin
gücləndirilməsində QHT-lərin rolu" mövzusunda dəyirmi masa
keçirilib.
ADA Universitetində keçirilən
tədbirdə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədr
müavini Vüsal Quliyev, Agentliyin icraçı direktoru Aygün Əliyeva, həmçinin
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanları yanında fəaliyyət göstərən
ictimai şuralarda təmsil olunan QHT
sədrləri, korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində fəaliyyət göstərən
təşkilatların təmsilçiləri iştirak ediblər.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədr

müavini Vüsal Quliyev Prezident
İlham Əliyevin yanvarın 12-də yerli
televiziya kanallarına müsahibəsində
verdiyi tövsiyələrinin, ictimai nəzarətin
gücləndirilməsi və onun institusional
formatının işlənib hazırlanması ilə
bağlı fikirlərinin vətəndaş cəmiyyəti
təsisatları, o cümlədən QHT-lər və
media qarşısında yeni vəzifələr qoyduğunu diqqətə çatdırıb.
O, korrupsiyaya qarşı mübarizə
və ictimai nəzarət prosesində QHTlərin əhəmiyyətli rolunu qeyd edib və
onların dövlət qurumları ilə tərəfdaşlıq
əsasında həyata keçirdiyi tədbirlərin
vacibliyini vurğulayıb. Bildirilib ki,
dövlətimizin başçısının ictimai nəzarət

mexanizmlərinin hazırlanması ilə
bağlı tövsiyələri qarşımızda yeni
vəzifələr qoyur.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının üzvü İsrayıl
İsgəndərov ölkəmizdə korrupsiyaya
qarşı dövlət səviyyəsində mübarizə
aparıldığını diqqətə çatdıraraq, bu
məsələdə vətəndaşlarla sıx təmasda
işləyən QHT-lərin üzərinə böyük
məsuliyyət düşdüyünü vurğulayıb.
Deyib ki, ictimai nəzarətlə bağlı
sosial institutların və ictimai nəzarət
mexanizmlərinin yaradılması çox
vacibdir.
"Konstitusiya" Araşdırmalar
Fondunun prezidenti Əliməmməd
Nuriyev bildirib ki, müsahibəsində
bir çox mühüm məqamlara toxunan
dövlətimizin başçısı korrupsiyaya
qarşı mübarizədə ictimai nəzarətin

gücləndirilməsi ilə bağlı yeni gündəlik
təqdim etdi. Ölkəmizdə ictimai
nəzarətin hüquqi əsaslarının və institutların mövcud olduğunu diqqətə çatdıran Ə.Nuriyev bu sahədə fəallığın
artırılmasının vacibliyini vurğulayıb
və ictimai şuraların fəaliyyətinin
mərkəzləşməsinin mühüm məsələ
olduğunu qeyd edib.
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə
medianın və ictimai nəzarətin xüsusi rolunu vurğulayan "Konstitusiya"
Araşdırmalar Fondunun prezidenti
Qarabağda gedən bərpa və quruculuq işlərində tender məsələsinin
nəzarətdə saxlanılmasının vacibliyini
bildirib.
Digər çıxış edənlər – Agentliyin Müşahidə Şurasının üzvü Azər
Allahverənov, “Hüquq və İnkişaf”
İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov,
“Ekoleks” Ekoloji Hüquq Mərkəzi
İctimai Birliyinin sədri Samir İsayev, “Zəfər" Şəhid Ailələrinə Dəstək
İctimai Birliyinin sədri Sevinc Əlizadə
və digərləri korrupsiyaya qarşı
mübarizədə və ictimai nəzarətin
gücləndirilməsində QHT-lərin rolunu vurğulayıb, onların fəallıqlarının
artırlılmasının vacibliyini qeyd ediblər.
Onlar QHT-lərin media ilə əlaqəli
işləməsinin və dialoq platformasının
yaradılmasının vacibliyini diqqətə
çatdırıblar.
QHT-lərin korrupsiya ilə
mübarizədə fəaliyyətlərinin daha geniş vüsət alması üçün bir sıra təkliflər
səsləndirilib.
Tədbirin sonunda QHT
təmsilçilərinin iştirakı ilə müzakirələr
keçirilib, onların fikirləri və təklifləri
öyrənilib.
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üstəqil Azərbaycan Respublikası beynəlxalq aləmə inteqrasiya
səylərində çətin və şərəfli yol keçib. Təkcə bir faktı xatırlamaq
kifayətdir ki, 1992-ci il yanvarın 24-də Azərbaycan parlamenti
Avropa Şurasında (AŞ) qonaq statusu almaq üçün müraciət etsə də,
bu, yalnız dörd ildən sonra mümkün olub. Ümummilli lider Heydər
Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkənin xarici siyasət xəttində
bir sıra mühüm və təxirəsalınmaz dəyişikliklər etdi.

Ulu öndər çalışırdı ki, Azərbaycanın
Avropa Şurasına üzvlüyü reallaşsın və biz
öz ərazilərimizin Ermənistan tərəfindən
işğalını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq
üçün mühüm bir platforma əldə edək. Elə
buradaca vurğulamaq lazımdır ki, məhz
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1993cü ildən Azərbaycanda ölüm cəzasına
moratorium qoyulması, 1998-ci ildə
isə ləğv edilməsi, yəni cəza siyasətinin
humanistləşdirilməsi Azərbaycanın Avropa ailəsinə qoşulmasını təmin edən mühüm amillərdən biri olub. Unudulmaz dahi
şəxsiyyətin Azərbaycan Respublikası ilə
Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi və Azərbaycanın Avropada mənafelərinin müdafiə edilməsi
sahəsində tədbirlər haqqında imzaladığı sərəncamlar da birmənalı olaraq
ölkəmizin AŞ-yə qəbul edilməsi üçün
səylərini artırdığının göstəricisi idi.
Avropa Şurası qitədə insan hüquqlarını müdafiə edən aparıcı təşkilatdır.
Tərkibi Avropa İttifaqının 28 üzv ölkəsi
daxil olmaqla, 47 dövlətdən ibarətdir.
Avropa Şurasının bütün üzv dövlətləri
insan hüquqları, demokratiya və qanunun
aliliyini qorumağı nəzərdə tutan Avropa
İnsan Hüquqları Konvensiyasını imzalayıblar. Ulu öndərin səyləri sayəsində
Azərbaycanın adı Avropa Şurasının
tribunasından tez-tez çəkilməyə başlamışdır. Təsadüfi deyil ki, 1997-ci il aprelin
22-də keçirilən AŞPA-nın yaz sessiyasında Cənubi Qafqaz münaqişələri
ilə əlaqədar olaraq sərhədlərin toxunulmazlığı, beynəlxalq sülhü mühafizə
qüvvələrinin vasitəçiliyi ilə münaqişə
zonalarında təhlükəsizliyin təminatı, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz yerlərinə
qayıtmaq hüququ ilə bağlı prinsiplərin
əks olunduğu 1119 saylı qətnamə qəbul
edilib.
Nəhayət, yanvarın 17-də Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycanın
təşkilata tamhüquqlu üzv qəbul olunması
haqqında qərar qəbul edib. Bir həftə
sonra Azərbaycan Avropa Şurasına
tamhüquqlu üzv olub. Strasburqda,
Avropa Şurasının mənzil-qərargahının
qarşısındakı flaqştoka Azərbaycanın
bayrağı qaldırılıb. Mərasimdə Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyev iştirak edib.
Ümummilli lider həmin gün – yanvarın 25də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında çıxış edib və bu qurumla ölkəmiz
arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin əsas
istiqamətlərini müəyyənləşdirib. Tarixi
çıxışda qeyd edilən məsələlər AŞPAda fəaliyyət göstərəcək Azərbaycan
nümayəndə heyəti üçün ölkənin xarici
siyasətinin tərkib hissəsini təşkil edən bir
proqram olub.
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin AŞPA-dakı nümayəndə heyəti
6 həqiqi və 6 əvəzedici üzv olmaqla,
ümumilikdə, 12 üzvdən ibarətdir. 2001-ci
il aprelin 24-dən 27-dək keçirilmiş AŞPAnın plenar sessiyasında Azərbaycan
Respublikasının bu qurumda nümayəndə
heyəti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ilk dəfə olaraq tamhüquqlu üzv kimi
iştirak edib. Nümayəndə heyətimiz
tərəfindən elə ilk sessiyadan başlayaraq Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin
nəticələri avropalı siyasilərin diqqətinə
çatdırılıb. AŞPA-nın yaz sessiyasında
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
narkoticarətin genişlənməsi, terrorizmin

Avropa Şurasına qoşulmaq bizim düşünülmüş seçimimiz oldu. Çünki biz islahatların genişləndirilməsi üçün bu təsisatın üzvü
olmaq istəyirdik. Əlbəttə, bilirdik ki, Avropa
Şurasına qoşulmağımız, həmçinin öhdəlikləri
nəzərdə tutacaqdır. Biz isə bunlara hazır idik.
Bu günə qədər biz öhdəlikləri yerinə yetiririk.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

inkişafına dair avropalı deputatlara lazımi
bilgilər çatdırılıb. Cənab İlham Əliyev
Avropada mütəşəkkil cinayətkarlığın
mərkəzlərindən birinin Azərbaycanın
işğal edilmiş ərazilərində olduğunu bəyan
edərək deyib ki, qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikası" deyilən ərazidən narkotik bitkilərin yetişdirilməsi və daşınması
üçün istifadə edilir. Narkotiklərlə məşğul
olan işbazlar və tiryək alverçiləri orada
özlərini təhlükəsiz və çox rahat hiss
edirlər. Məhz belə qətiyyətli mövqedən
sonra AŞPA-da Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə münasibətdə daha ciddi
dönüş yaranıb.
Həmin sessiya zamanı 9 ölkə və
AŞPA-da fəaliyyət göstərən 5 siyasi
qrupu təmsil edən 29 nümayəndə
tərəfindən imzalanmış “Ermənilər
tərəfindən azərbaycanlı əhaliyə qarşı
törədilmiş soyqırımın tanınması” adlı
yazılı bəyanat və 14 ölkəni təmsil edən
20 nümayəndə tərəfindən imzalanmış
“Ermənistan və Dağlıq Qarabağda saxlanılan müharibə əsirləri və girovları” adlı
tövsiyə xarakterli təklif AŞPA-nın rəsmi
sənədləri qismində yayılıb. Göstərilən
sənədlərdə ermənilərin Xocalı əhalisinin
tamamilə qətlə yetirilməsi, Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal edilməsi, Ermənistan və işğal

Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü kimi
bütün öhdəliklərini ləyaqətlə yerinə yetirir
edilmiş Azərbaycan torpaqlarında uşaq,
qadın və yaşlı insanların da daxil olduğu
783 azərbaycanlı girovun saxlanılması
faktı və digər vacib məsələlər xüsusi
vurğulanıb.
Bundan əlavə, AŞPA-da “Dağlıq
Qarabağda, zəbt olunmuş ərazilərdə
mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi
haqqında”, “Qaçqın və məcburi köçkün uşaqların təhsili haqqında”,
“Azərbaycanda məcburi köçkünlərin
vəziyyəti haqqında” və s. sənədlər
yayılıb. Elə o vaxtlardan İlham Əliyevin
əsl siyasətçi keyfiyyətləri özünü göstərib.
2003-cü ilin yanvarında İlham Əliyev
Avropa Şurası Parlament Assambleyası
sədrinin müavini, AŞPA-nın büro üzvü
seçilib. Bundan bir qədər sonra qurumun
fəaliyyətində nümunəvi iştirakına və Avropa ideallarına sədaqətinə görə, o, AŞPAnın fəxri üzvü diplomu və medalı ilə təltif
edilib. 19 il əvvəl Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçiləndə o, artıq siyasi
xadim kimi dünyada tanınırdı.
Cənab İlham Əliyevin təməlini
qoyduğu AŞPA-da yüksək səmərəli
fəaliyyət ənənəsi uğurla davam edir.
Hazırda nümayəndə heyətimizin rəhbəri,
Milli Məclisin deputatı Səməd Seyidovdur. Nümayəndə heyəti Azərbaycanın

mənafelərinə uyğun təşəbbüslər irəli sürür, müvafiq sənədlər üzrə müzakirələrdə
fəal iştirak edir.
Azərbaycanın AŞ-da üzvlüyü xronikasına nəzər salaq. 2002-ci il aprelin 15-də respublikamız Avropa İnsan
Hüquqları Konvensiyası və onun protokollarının ratifikasiya edilməsi haqqında sənədi depozitariyə təqdim edib.
Həmin gündən konvensiya və onun
protokolları Azərbaycana münasibətdə
qüvvəyə minib. Həmin tarixdən etibarən
Azərbaycanın yurisdiksiyası altında olan
şəxslərin (vətəndaşların, vətəndaşlığı
olmayan şəxslərin, hüquqi şəxslərin və
digərlərinin) İnsan Hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsinə (Avropa Məhkəməsi)
müraciət etmək hüququ yaranıb.
Azərbaycan tərəfinin davamlı səyləri
nəticəsində 25 yanvar 2005-ci ildə AŞPAnın qış hissəvi-sessiyasında “ATƏT-in
Minsk Konfransının məşğul olduğu Dağlıq
Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişə” adlı
qətnamə və tövsiyə qəbul olunub. Assambleya bir üzv dövlət tərəfindən xarici
ərazinin işğalının həmin dövlətin Avropa
Şurasının üzvü kimi öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin ciddi şəkildə pozulması
demək olduğunu xatırladıb və münaqişə
ərazisindən köçkün düşmüş şəxslərin öz
evlərinə təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıt-

ması hüququnu bir daha təsdiq edib.
Assambleya həmçinin BMT Təhlükəsizlik
Şurasının məlum qətnamələrini xatırladıb və tərəfləri silahlı əməliyyatlardan
çəkinməklə və istənilən işğal olunmuş
ərazilərdən silahlı qüvvələri çıxarmaqla
onlara riayət etməsini tələb edib. Bu
prosesin davamı kimi 2006-cı il yanvar
ayının 9-da AŞ PA-nın Dağlıq Qarabağ
problemi üzrə alt komitəsinin Strasburqda
keçirilən növbəti iclasında mərhum lord
Rassel Constonun hazırladığı hesabatda
Azərbaycan ərazilərinin işğalı, Dağlıq
Qarabağdakı rejimin separatçı olması, bir milyon azərbaycanlının doğma
yurdundan didərgin düşməsi və s. faktlar
öz əksini tapıb. Bununla belə, AŞPA-nın
1416 saylı qətnaməsinə əsasən, yaradılmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə alt
komitə Ermənistan nümayəndə heyətinin
qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə,
əslində, fəaliyyətsiz qalıb.
AŞ Nazirlər Komitəsinin 2014-cü
ilin mayında Vyanada keçirilmiş 124-cü
sessiyasında komitəyə sədrlik Avstriyadan Azərbaycana keçib. Sədrlik dövründə
Azərbaycan prioritetlərə sadiqliyini
nümayiş etdirib. Həmin il iyunun 24-də
AŞPA-nın yay sessiyasında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Ermənistanı ifşa edən, beynəlxalq

təşkilatları isə birtərəfli mövqe tutmaqda
qınayan parlaq tarixi çıxışı politoloqlara
unudulmaz təsir bağışlayıb.
Onu da qeyd edək ki, hələ 2014-cü
ildə Avropa İttifaqı (Aİ) və AŞ arasında
insan hüquqları, demokratiya və qanunun aliliyi sahələrində Şərq Tərəfdaşlığı
ölkələri (Ermənistan, Azərbaycan,
Belarus,Gürcüstan, Moldova Respublikası və Ukrayna) ilə əməkdaşlıq
layihələrinin icrasına dair razılığa gəlinib.
Öncə Proqramlar üzrə Əməkdaşlıq
Çərçivəsi, 2017-ci ildən etibarən isə
Yaxşı İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq adlanan bu təşəbbüsdə Aİ əsas donor, AŞ
isə layihələri həyata keçirən təşkilat
qismində çıxış edib. Sözügedən təşəbbüs
çərçivəsində bir sıra regional və ikitərəfli
layihələr icra olunub. Ümumilikdə 14 regional layihəyə əlavə olaraq Azərbaycan
üçün ümumi büdcəsi 4,9 milyon avro
təşkil edən ikitərəfli layihələr də həyata
keçirilib.
2019-cu ilin may-iyul aylarında
yeni fəaliyyət planına uyğun olaraq, ilk
layihələrin reallaşdırılmasına başlanılıb. Həmin layihələr ədliyyə sisteminin
səmərəliliyi, penitensiar sahədə islahatlar, çirkli pulların yuyulmasına qarşı
mübarizə sahələrini əhatə edir. Qarşılıqlı
əməkdaşlıq üçün çərçivə rolunu oynayan

bu sənəd bir sıra istiqamətlər üzrə AŞ-nin
texniki yardım və ekspertizasından yararlanmağa imkan yaratmaqla, ölkəmizdə
müvafiq sahələrdə davam edən islahatlar
gündəliyinin dəstəklənməsinə töhfə verib.
AŞPA çərçivəsində “Dağlıq Qarabağ
və Azərbaycanın işğal olunmuş digər
ərazilərində zorakılıq hallarının artması”,
“Azərbaycanın cəbhəboyu rayonlarının
sakinlərinin qəsdən içməli sudan məhrum
edilməsi” ilə bağlı hesabatlar müzakirə
edilib. Azərbaycanın əzəl torpağı olan
Qarabağın Ermənistan tərəfindən işğalı
birmənalı olaraq assambleya tərəfindən
pislənilib.
Təəssüf ki, işğalçı Ermənistana qarşı
atılan addımlar bundan o yana getməyib.
2020-ci ilin oktyabrında Azərbaycan
Respublikasının Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi Fəxrəddin İsmayılov “L’Humanite” qəzetinin Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sualını
cavablandırarkən bildirib ki, münaqişənin
həllinə töhfə vermək Avropa Şurasının
borcudur. Avropa Şurası bütün vasitələrlə
Ermənistanı başa salmalıdır ki, rəsmi
Yerevan beynəlxalq hüquqa və qurumun Azərbaycan da daxil olmaqla, üzv
dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət
etməlidir. Onu da deyək ki, bir sıra hallarda
bu təşkilatda ölkəmizə qarşı qeyri-obyektiv
və ədalətsiz münasibət, yalan iddialara
əsaslanan qərəzli yanaşmalar da olur.
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində tarixi qələbəsi, demək
olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda,
o cümlədən AŞPA-da aşkar şəkildə
təriflənməsə də, buna qarşı ən cüzi bir
etiraz bəyanatı da verilməyib. Bununla
da həmin qurumlar Azərbaycanın haqq
işinin təntənəsini təsdiqləmiş olublar.
AŞ-ın baş katibi Mariya Peyçinoviç Buriç
Azərbaycanın 2020-ci il 10 noyabr tarixli
atəşkəs razılaşmasını alqışladığını qeyd
edib.
Bütün bunlarla yanaşı, müsbət
tendensiyaları da danmaq olmaz. Başa
çatmış ildə bütün beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədən Avropa Şurası çərçivəsində keçirilmiş görüşlər, səsləndirilmiş bəyanatlar
və qəbul edilmiş sənədlər vasitəsilə
Vətən müharibəsindən sonra yaranmış
reallıqlar barədə məlumatlandırılma işləri
gücləndirilib. Ötən ilin yanvarında Strasburqda Azərbaycanın Avropa Şurasına
üzvlüyünün 20 illiyi təntənə ilə keçirilib.
28 May – Müstəqillik Günü münasibətilə
AŞ binasının ön hissəsində Azərbaycanın
üçrəngli bayrağının nümayişi olub. Gecə
səhərədək bina bayrağımızın rəngləri ilə
işıqlandırılıb. Sentyabrda AŞPA-nın binasında “Nizami Gəncəvi ili” çərçivəsində
böyük Azərbaycan mütəfəkkir şairinə həsr
edilmiş ikihəftəlik sərginin təşkili həm də
avropalı siyasətçilərə bizim mədəniyyət
dərsimiz olmaq baxımından önəmlidir.
Hazırda, Azərbaycan Respublikası
Avropa Şurası çərçivəsində qəbul edilmiş
60-dan çox beynəlxalq konvensiyanın iştirakçısıdır. Azərbaycanla Avropa
Şurası arasında əməkdaşlıq daha geniş
kontekstdə, daha obyektiv əsaslarda
davam etdirilir.
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Azərbaycan və Ukrayna arasında iqtisadi əməkdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Prezidenti İlham Əliyev çıxışında Azərbaycanın Ukrayna ilə iqtisadi
əməkdaşlığının bəzi məqamlarına
toxunub. Məsələn, dövlətimizin başçısı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
(SOCAR) uzun illər Ukraynada səmərəli
fəaliyyət göstərdiyini xatırladaraq, bu
qurumun bundan sonra da energetika
sektorunda mövcud əməkdaşlığı sürətlə
genişləndirmək istəyində olduğunu
diqqətə çatdırıb. Bundan başqa, yaxın
gələcəkdə hər iki tərəfin nəqliyyat, kənd
təsərrüfatı və turizm sektorlarının böyük
perspektivləri nəzərə alınaraq, qarşılıqlı
fəaliyyət istiqamətlərinin gücləndirilməsi
nəzərdə tutulub.
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski
isə çıxışında dövlətimizin başçısının
nitqində diqqətə çatdırılan məsələləri
dəstəklədiyini, aqrosənaye kompleksinin inkişafı istiqamətində əməkdaşlığın,
ərzaq təhlükəsizliyinin xüsusi önəm daşıdığını vurğulayıb.
Xatırladaq ki, səfər çərçivəsində kənd
təsərrüfatı, nəqliyyat, energetika, ticarət
sahələrinə aid olan ikitərəfli 6 sənəd
imzalanıb. Həmin sənədlərdə –“Qida
təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Sazişdə, “İkitərəfli ticarətdə təcili
əməkdaşlıq haqqında”, “Aqrar sahədə
əməkdaşlıq haqqında”, “Energetika
sahəsində əməkdaşlıq haqqında”, “Torpaq münasibətləri, dövlət torpaqlarının
idarə edilməsi və dövlət torpaq kadastrı
sahəsində əməkdaşlıq haqqında” anlaşma memorandumlarında bundan sonra
da sadalanan sahələrin inkişafına önəm
veriləcəyi öz ifadəsini tapıb.
Prezident İlham Əliyev sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra mətbuata

bəyanatında Ukrayna-Azərbaycan
əlaqələrində çox ciddi irəliləyiş olduğunu, indiki işgüzar səfəri çərçivəsində isə
iki ölkə arasında yüksəksəviyyəli siyasi
dialoq aparıldığnı bildirib. Dövlətimizin
başçısı deyib: “Biz Prezident Zelenski
ilə keçən ay, düz bir ay bundan əvvəl
Brüsseldə görüşmüşük. Prezident
Zelenski qeyd etdiyi kimi, 2019-cu ilin
sonunda Azərbaycana səfər etmişdir.
Yəni biz təmasları möhkəmləndiririk və
müzakirələr əsnasında iki ölkə arasındakı gələcək inkişaf perspektivlərini
həm müzakirə edirik, həm də ki, vacib
qərarlar qəbul edirik. O cümlədən bu gün
keçirdiyimiz çox geniş fikir mübadiləsi
nəticəsində əminəm ki, yaxın gələcəkdə
biz yeni, gözəl hadisələrin şahidi olacağıq”.
Azərbaycan Prezidenti daha sonra iki ölkə arasında 30 il ərzində sıx
əməkdaşlığın yaradıldığını, hər zaman bir-birinin müstəqilliyini, ərazi
bütövlüyünü, suverenliyini dəstəklədiyini,

respublikamızda Ukrayna xalqının
mədəniyyətinə çox böyük maraq və
hörmət olduğunu və bunun bariz ifadəsi
kimi Bakının mərkəzi yerlərinin birində
böyük Ukrayna oğlu Taras Şevçenkonun
abidəsinin ucaldıldığını, adına park salındığını, paytaxtın ən böyük meydanlarının
birinin Ukrayna adını daşıdığını diqqətə
çatdırıb.
Dövlətimizin başçısı bəyanatında
səfər çərçivəsində imzalanan sənədlərdə
ifadə olunan məsələrin yaxın gələcəkdə
uğurla həlli nəticəsində iki ölkə arasında
əməkdaşlığın, dostluq əlaqələrinin daha
da möhkəmlənəcəyinə əminliyini bildirib.
Prezident İlham Əliyevin Ukraynaya işgüzar səfərinin nəticələri iki ölkə arasında
30 il ərzində iqtisadi əməkdaşlığın inkişafının dinamik xarakter daşıdığını göstərir.
Yeri gəlmişkən, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin 2019-cu ilin dekabrında
Azərbaycana etdiyi səfərin gündəliyində
əsas məsələnin də iqtisadiyyatın
müxtəlif sahələrində əməkdaşlığın

genişləndirilməsi ilə bağlı idi. Digər
tərəfdən, ticarət evlərinin açılması, biznes
forumlarının keçirilməsi bu istiqamətdə
daha yüksək nəticələrin əldə olunmasına
hesablanmışdı. Ötən ilin on bir ayının
göstəricilərini 2020-ci ilin nəticələri ilə
müqayisə edəndə də, müəyyən müsbət
dinamikaya nail olunduğunu görə bilərik.
Belə ki, keçən ilin yanvar-noyabr aylarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 866
milyon dollar təşkil edib. İdxal 419 milyon
dollara, ixrac isə 446 milyon dollara çatıb.
Pandemiyanın yaratdığı böhran şəraiti
daha yaxşı göstəricilərin əldə olunmasına
maneələr yaratsa da, göründüyü kimi,
müəyyən inkişaf dinamikası müşahidə
edilib və qarşıdakı illərdə iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələri genişləndirmək
və yeni əməkdaşlıq formalarını
müəyyənləşdirməklə bu gün iqtisaditicari əlaqələrinin sürətli inkişafına nail
olmaq əsas vəzifədir. Bu vəzifənin həllini
isə Prezident İlham Əliyevin Ukraynaya
səfəri çərçivəsində imzalanan çox mühüm sənədlərin icra ediləcəyi şərtləndirir.
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında
iqtisadi əməkdaşlıqda enerji sahəsindəki
əlaqələr xüsusilə diqqət çəkir. SOCAR-ın
yanacaqdoldurma stansiyalarının
Ukraynada məşhur brend kimi tanınması
məhz bunun əyani ifadəsidir. Bununla
belə unutmayaq ki, enerji sektorunda
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün
daha geniş imkanlar mövcuddur.
Təbii ki, hər zaman alternativ bazarlara çıxışın mövcud olması ölkələrin ixrac
imkanlarının artmasına önəmli təsir edir.
Bu baxımdan Ukrayna Azərbaycanın
ixrac malları, o cümlədən kənd təsərrüfatı
və neft-kimya məhsulları üçün əlverişli və
alternativ bazardır. Bu ölkədən isə res-

publikamıza qara metallar, kağız, karton,
əczaçılıq məhsulları və s. ixrac olunur.
Bununla yanaşı, dost ölkədə dəmyə
əsaslı və yüksək məhsuldarlığa malik,
xarici icarəyə açıq geniş torpaqlar var.
Strateji əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı
məhsulları, xüsusilə taxıl əkini üçün
icarəyə torpaqlar götürmək və hasil olan
məhsulu ölkəmizə gətirmək mümkündür.
Bu isə son günlər dünya bazarlarında
ərzaq qiymətlərində müşahidə edilən artımın ölkə iqtisadiyyatına təsirinin azalmasına və ərzaq təhlükəsizliyimizin təmininə
öz müsbət təsirini göstərə bilər. Şübhəsiz
ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə zəruri
addımlar atılacağı gözlənilir.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyev yanvarın 12-də yerli televiziya
kanallarına müsahibəsində də sözügedən
məsələ barədə fikirlərini diqqətə çatdırıb.
Dövlətimizin başçısı müsahibəsində xarici
icarəyə açıq və münbit torpaq sahələrinin
icarəyə götürülməsi, orada məhsulların
yetişdirilərək ölkəmizə gətirilməsi
məsələsinin mümkünlüyünü qeyd edib.
Sonda bir məqamı da qeyd etmək
istərdik. Prezident İlham Əliyevin Ukraynaya işgüzar səfəri çərçivəsində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində ikitərəfli
münasibətlərin inkişafında yeni səhifələr
açan vacib sənədlər imzalanması bu
ölkənin mediasında geniş işıqlandırılmağa başlanıb. Ukraynalı iqtisadçı ekspert
Aleksandr Oxrimenko mətbuata açıqlamasında bildirib ki, “Qida təhlükəsizliyi
sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Saziş
iki ölkə arasında qida məhsullarının
ixracı və idxalı üçün bürokratik əngəllərin
aradan qaldırılmasını şərtləndirəcək.
“İkitərəfli ticarətdə təcili əməkdaşlıq haqqında” Anlaşma Memorandumu isə hər

iki ölkənin iş adamları arasında əmtəə
mübahisələrini daha tez və səmərəli
həll etməyə imkan yaradacaq. Bu, eyni
zamanda, Azərbaycan-Ukrayna arasında
ticarət dövriyyəsinin daha da artmasına
müsbət təsir göstərəcək.
Ukraynalı iqtisadçı ekspertin sözlərinə
görə, “Aqrar sahədə əməkdaşlıq haqqında” Anlaşma Memorandumu da bir sıra
məqamlara əsasən xüsusi önəm daşıyır.
Belə ki, Ukrayna bu gün aqrar sektora
investisiyaların cəlb olunmasında maraqlıdır. Azərbaycan isə bu cür investor ola
və dost ölkəyə kənd təsərrüfatının inkişafında, ümumiyyətlə ərzaq təhlükəsizliyi
ilə bağlı problemlərin həllində kömək edə
bilər. Çünki Ukraynada torpaq bazarının işə düşməsindən sonra investorlar
qarşısında böyük imkanlar açılır və
burada dövlət dəstəyi, bu münasibətlərin
inkişafının təminatı qarşıda mühüm vəzifə
kimi durur. Nəhayət, Azərbaycan neftlə
zəngin ölkədir, Ukraynada isə neft emalı
zavodları mövcuddur və bunun üçün
Azərbaycan neftini emal etmək sərfəlidir.
“Energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Anlaşma Memorandumu isə bu
məsələnin reallaşmasını şərtləndirir.
Aleksandr Oxrimenko açıqlamasında imzalanan sənədlərin Azərbaycanla
Ukrayna arasında müxtəlif istiqamətlərdə
qarşılıqlı münasibətlərin inkişafında
yeni səhifə açdığını əminliklə bildirib. Prezident İlham Əliyevin səfəri
çərçivəsində əldə olunan razılaşmaların
reallaşdırılması isə iki ölkə iqtisadiyyatının daha sürətli inkişafına yol açacağını və yüksək dividendlər gətirəcəyini
əsaslandırır.
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– Gənc nəslin vətənpərvərlik
tərbiyəsi sahəsində planlı işlər görüldü;
– Azərbaycan kosmik ailənin üzvü
oldu. 3 peykimiz öz “orbit”ində hərəkət
edir;
– Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu
sahəsində bəlli bir məsafə qət edildi.
Milli donor institutları yaradıldı;
– “ASAN xidmət”, “DOST” Mərkəzi,
“SƏLİS” xidmət, “YAŞAT” Fondu və
b. Azərbaycan intellektual brendləri
yaradıldı;
– Eks-prezidentlər haqqında Qanun
da İlham Əliyevin ali hakimiyyət illərinin
məhsuludur...
– Multikultiralizm, sivilizasiyalar
və mədəniyyətlərarası dialoq mühiti
gücəndirildi, yaxud, yeni kulturoloji
ocaqlar yaradıldı;
– Azərbaycan milli mədəni irsinin

medallarla təltif edilməsi haqqında
Prezident sərəncamı verildi. Öncəki
yubileylərində qaçqın və məcburi
köçkün şəhərciklərinə səfər edən,
öz ad günlərini qaçqın və məcburi
köçkünlərlə, əsgərlərlə keçirən dövlət
başçısı, 44 günlük müharibədən
ötən aylarda dəfələrlə, işğaldan azad
edilmiş bölgələrə səfər etdi. Qalib
əsgər və zabitlər ilə hər görüş, azad
edilmiş ərazilərdə tikilən hər körpü,
qazılan hər tunel, çəkilən hər yol hansi
gunə düşürsə, o, onun üçün əziz gün
deməkdir. İlham Əliyev rəsmi açılışlar etdiyi, rəmzi qırmızı lenti kəsdiyi
günlərdə öz ad günündə olduğundan
az sevinmir: ucalan binalar, işə salınan
müəssisələr, açılan yollar, dalğalanan
bayraqlar onun könlünü fərəhlə doldurur. Rəhbərin ovqatı cəmiyyətə sirayət

Liderin uğurunu şərtləndirən
önəmli amillər: təmkin, intellekt,
prinsipiallıq və uzaqgörənlik
A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dövlətə başçılıq etdiyi müddətin
zirvəsi, heç şübhəsiz, 30 illik işğala 44 gündə son qoyulması, onun
Ali Baş Komandanlığı ilə Silahlı Qüvvələrimizin düşmənə sağalmaz
zərbələr vurmasıdır. Bəs bu zəfəri şərtləndirən hansı amillərdir?
30 illik işğal desək də, heç kəsə sirr
deyil ki, 30 ilin arxasında da, təqribən
170 illik bir müddət olmaq etibarı ilə,
“Qarabağ problemi”nin kökü 200 il
əvvəllərə dayanır. Bu uzun müddətdə
bölgədə, dünyada nələr olub, necə
böyük dəyişikliklər baş verib... Çar Rusiyası dağılıb, əziyyətə biz düşmüşük.
SSRİ dağılıb, yenə biz dağıntılar altında
qalmışıq... İrəvan əldən getdi, Zəngəzur
itirildi, Göyçə göyçəlilərsiz qaldı və
nəhayət, Qarabağın işğalı başlandı.
Xocalı soyqırımı kimi insanlıq faciəsi
yaşandı... İtirə-itirə ömür sürməyə, daha
doğrusu, əlacsız qalmağa məcbur olduğumuz uzun, yorucu, üzücü illərə məhz
Prezident İlham Əliyevin ali hakimiyyət
illərində son qoyuldu! Bir dövlət başçısı
üçün elə yalnız bu fakt tarixin qızıl
səhifəsində yer almağa yetərlidir.
İlham Əliyev nüfuzlu ölkə başçısı,
müzəffər Ali Baş Komandan, etibarlı
beynəlxalq tərəfdaş olaraq ulu öndər
Heydər Əliyevin söylədiyi “hakimiyyət
xalq üçündür, xalq hakimiyyət üçün deyil” formulunu təsdiq etdi. Təsdiq etdi ki,
o, bütün azərbaycanlıların Prezidentidir
və onun lideri olduğu dövlət məsuliyyət
və xarakter sahibidir.
Prezident İlham Əliyevin Vətən
müharibəsinədək gələn uğur yolunun formulunu tezislər şəklində
sıralamağa çalışaq:
– Ölkədə sabitlik yaratdı;
– İqtisadiyyatı inkişaf etdirdi, qeyrineft sektorunun və bölgələrin inkişafı – neft kapitalının insan kapitalına
çevrilməsi istiqamətində işlər gördü;
– İllər öncədən məhz qurucu
Prezident olaraq tanınan İlham Əliyev
bir həqiqəti qəbul və tətbiq etdi: Onun
hakimiyyəti illərində çəkilən yollar,
tikilən körpülər bəlkə də, 70 ildə
sovetlərin respublikamızda çəkdiyi
yollardan daha uzun və çox olar;
– İlham Əliyevin sayəsində ordu
quruculuğu, milli müdafiə sənayesi
sahəsində konkret addımlar atıldı, öz
silahlarımız, habelə etibarlı tərəfdaş,

dost, qardaş ölkələrlə birgə hərbi
məhsul istehsalı təmin edildi;
– Qardaş Türkiyə və Pakistanla
birgə hərbi təlimlər də İlham Əliyevin ali
hakimiyyət illərinin payına düşür;
– Dövlətlərarası əlaqələr xalqlararası, ölkələrarası sıx işbirliyinə çevrildi.
Hətta, dostlarımızla dostluq, qardaşlarımızla qardaşlıq dərinləşdi. Çoxvektorlu xarici siyasət kursu Azərbaycanın
dövlət maraqları zəminində inkişaf
edərək, ölkəmizə yeni dostlar qazandırdı. Respublikamızın BMT Təhlükəsizlik
Şurasının ilk dəfə qeyr-daimi üzvü seçildiyini məmnuniyyətlə xatırlayırıq. O da
təsadüfi deyil ki, İlham Əliyev hazırda
BMT-dən sonra ən böyük təşkilat olan
Qoşulmama Hərəkatının sədri, ötən
aylaradək,Türk Şurasının (indiki Türk
Dövlətləri Təşkilatı) sədri idi. Həmin
beynəlxalq birliklər, eləcə də, ikitərəfli
işbirlikləri bizim digər sahələrdəki uğurlu
addımlarımız üçün çox önəm daşıyır;
– Azərbaycanın xarici siyasətində
keçmiş Ermənistan –Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə (yəni,
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını
işğalı faktına) beynəlxalq və ədalətsiz
münasibəti ya neytallaşdırdı, ya da haqqı müdafiə modelinə keçirməyi bacardı;
– Sosial sahədə gerçək addımlar atıldı. 750-dən çox xəstəxana ya
yenidən tikildi ya da, əsaslı təmir edildi.
Səhiyyə sistemimizin xəstəxana və tibb
müəssisələri fondu artıq yüksək standartlara cavab verir;
– Təhsildə keyfiyyət: birbaşa dövlət
büdcəsi hesabına, yaxud, “Yeniləşən
Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu
vasitəsi ilə onlarca məktəb tikildi,
genişləndirildi, əsaslı bərpa edildi, avadanlıqlarla təchiz edildi;
– Yeni kadrlar yetişdirildi, onlar
dövlət idarəetmə sistemində irəli
vəzifələrə çəkildi;

dünya çapında qorunması mövzusuna
həssas yanaşdı, UNESCO, ISESCO
çərçivəsində uğurlar əldə edildi;
– Respublikamızda idmanın inkişafı,
o cümlədən ölkəmizdə beynəlxalq idman yarışlarının keçirilməsi sahəsində
ciddi ənənələr yaradıldı və s.
Biz bu tezislər siyahısını yetərincə
uzada bilərik. Çünki, İlham Əliyevin
hakimiyyəti illərində həyata keçirdiyi
böyük işlər geniş danışmağa əsaslar
verir. Biz bütün bu əsasları 2016-cı ilin
Aprel döyüşləri, 2018-ci ilin mayındakı
Günnüt əməliyyatı, 2020-ci ilin iyulundakı Tovuz döyüşləri, nəhayət, 27
sentyabr 2020-ci ildə bütün cəbhə boyu
sürətli əks-hücumla başlanan 44 günlük
Vətən müharibəsində gördük, qürurlandıq, ordumuzla, dövlət-xalq birliyimizlə,
Ali Baş Komandanımızla fəxr etdik!
Beləliklə, 30 illik düşmən işğalına son
qoyuldu, düşmən üzərində tarixi zəfər
təmin edildi, işğalçıları “iti qovan kimi”
qovduq.
Bəli, 44 günlük Vətən
müharibəsində tarixi nəticə 44 günün,
4 ayın, 4 ilin işi olmaqla qalmayıb,
uzunmüddətli ardıcıl işlərin bəhrəsini,
lider qətiyyətini, Prezident prinsipiallığını aydın göstərir. Bu yerdə onu da
xatırladaq ki, Xocalı soyqırımının, eləcə
də Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada
gərəkli səviyyədə yayılması yönündə
bəlli işlər görülüb və görülməkdədir.
Bir neçə il öncə, Xocalı Soyqırımı
Günündə Azadlıq Meydanından “Ana
harayı” abidəsinədək izdihamlı yürüş
təşkil edən dövlət başçısı bu il Şəhidləri
Anma Günündə Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanının, xanımı isə Gəncəyə
Ermənistandan atılan raketlə şəhid edilmiş körpə qızın portretini tutaraq yenə
Azadlıq Meydanından Hərbi Qənimətlər
Parkınadək yürüş etdi.
8 Noyabr Zəfər Günü ərəfəsində
isə Vətən müharibəsində şəhid olmuş
hərbçilərimizin bir qrupunun orden və

edir. Biz qalib xalqıq və bundan sonra
həmişə qalib xalq olaraq yaşayacağıq!
Bu sözün də, gerçəkliyin də müəllifi
odur – İlham Əliyev!
Bir sözlə, müharibədən ötən bir ildə
Prezidentin Qarabağa, Şərqi Zəngəzura
səfərləri, o səfərlərdə verdiyi ismarıclar,
“Qarabağın hava qapısı” Füzuli Hava
Limanını qardaş Türkiyə Cümhurbaşqanı ilə birgə açması, yenə qardaş
ölkə başçısı ilə “Şuşa Bəyannaməsi”
imzalaması, Şuşanı Mədəniyyət
Paytaxtı elan etməsi daxil olmaqla
gördüyü işlər 1 ilə sığmır. Sürət və
keyfiyyət, məzmun və mahiyyət, tarix və
gələcək, işğalçının iç üzünü və torpağın
əsl yiyələrinin həqiqətlərini dünyaya
göstərmək – İlham Əliyev bunları çox
yaxşı uzlaşdırır!
Şəhidlərimizin, qazilərimizin,
müharibə iştirakçılarının, müharibədən
zərər çəkmiş vətəndaşlarımızın
qayğıları ali dövlət rəhbərliyinin
diqqət-qayğısında olmaqla yanaşı,
ayrıca, “YAŞAT” Fondu təsis edilib, icra
hakimiyyətlərində müvafiq şöbələr yaradılıb və s. Dövlət başçısının təşəbbüsü
ilə şəhidlərimizin, qazilərimizin təltif
olunması üçün yüksək ordenlər,
medallar, habelə Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanı fəxri adı təsis edilib. Müvafiq olaraq, şəhid ailələri, Milli Qəhrəman
və Vətən Müharibəsi qəhrəmanları
üçün Prezident təqaüdləri təsis edilib.
Şəhid ailələrinə, qazilərə, qüsursuz
xidmət illəri keçirmiş hərbçilərimizə
fərdi yaşayış evi tikilib, yaxud, mənzillər
verilib. Və bu istiqamətdə sosial siyasət
dayanmadan davam etdirilir.
Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsinə
qədəm qoyub. Bu, azadlıqdan abadlığa,
işğal mədəniyyətsizliyindən quruculuq
mədəniyyətinə keçidlə şərtlənir.
Gələcəyimiz bugünümüzdən daha
güclü, daha çiçəkli olacaq!

Diplomatik münasibətlərin
30 illiyi ərəfəsindəki önəmli səfər
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində yenicə
müstəqillik qazanan respublikamızın ilk əlaqə
yaratdığı dövlətlərdən biri də SSRİ dövründən
sıx əlaqələrimiz olan Ukrayna olmuşdur. Ukrayna MDB məkanında Azərbaycanın əsas strateji
tərəfdaşlarından biridir. Bu iki dövlət arasında nə
dəniz, nə də quru sərhədi var. Buna baxmayaraq,
Azərbaycanla Ukrayna arasında qarşılıqlı strateji
əlaqələr daim yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Xatırladım ki, bu iki dövlət bir-birinin müstəqilliyini
ilk tanıyanlardan o
 lmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
 krayna ilə olan münasibətlərin inkiU
şafına xüsusi diqqət göstərmişdir. Bu
mənada, həm Ukraynanın dövlət başçıları ölkəmizə, həm də ulu öndər və cənab
İlham Əliyev Ukraynaya dəfələrlə rəsmi
səfər etmiş, energetikadan müdafiəyə
qədər bütün sahələrdə əməkdaşlığın
gücləndirilməsi üçün mühüm addımlar
atmışlar. Bu fikirləri bizimlə söhbətində
AMEA-nın aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə
üzrə fəlsəfə doktoru Hüseyn İbrahimov
bildirdi. O dedi:
– Ulu öndərin iki dövlətin qarşılıqlı
əlaqələrinin gücləndirilməsinə göstərdiyi
diqqəti bu gün Prezident İlham Əliyev
də eyni qətiyyətlə davam etdirir. Biz
Ukraynanın dostluğunu 44 günlük
Vətən müharibəsində də gördük. Belə

ki, II Qarabağ savaşının ilk günlərindən
Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyən
ölkələrdən biri də Ukrayna olmuşdur.
Həmin vaxt Ukraynanın xarici işlər naziri
Azərbaycanın yanında olduqlarını, ərazi
bütövlüyümüzü bərpa etməkdə sona
qədər bizi dəstəkləyəcəklərini açıqlamışdı. Biz yaxşı xatırlayırıq ki, bu açıqlamadan sonra ermənilər Ermənistandakı
Ukrayna səfirliyinin qarşısında aksiyalar
keçirmişdilər. Lakin buna baxmayaraq,
Ukrayna geri addım atmamış, hətta
Prezident Zelenski Azərbaycana olan
dəstək bəyanatını bir daha yeniləmişdi.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, yanvarın 14-də Prezident İlham Əliyev Ukrayna
Prezidenti Volodimir Zelenskinin dəvəti
ilə Ukraynaya rəsmi səfər etdi. Səfər
çərçivəsində Birgə Bəyannamə, eləcə

də bir çox sahə üzrə yeni əməkdaşlıq
müqavilələri imzalandı. Prezident İlham
Əliyev bildirdi ki, Ukrayna ilə olan ikitərəli
münasibətlərimizin günü-gündən inkişaf
etməsi bizi sevindirir.
Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, iki
xalqı keçmişə uzanan dostluq əlaqələri
birləşdirir. Bu münasibətlər iki dövlət arasında mövcud olan diplomatik əlaqələrin
də təməlidir.
Açıqlamalarda bəhs edilən ən önəmli
məsələlərdən biri də pandemiyaya
baxmayaraq, keçən il iki dövlət arasında mövcud olan ticarət dövriyyəsinin
20 faizdən çox artması məsələsi oldu.
Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, yaxın
gələcəkdə ticarət dövriyyəsinin 1 milyard
ABŞ dolları səviyyəsinə çatdırılması
planlaşdırılır.
Ümumiyyətlə, səfər zamanı, qida
təhlükəsizliyi, ikitərəfli ticarətdə təcili
əməkdaşlıq, aqrar sahədə əməkdaşlıq,
energetika sahəsində əməkdaşlıq,
torpaq münasibətlərində əməkdaşlıq
haqqında anlaşma memorandumları imzalandı. Ümid edirik ki, bu səfər
Azərbaycan–Ukrayna münasibətlərinin
genişləndirilməsi, ikitərəfli əlaqələrin
gücləndirilməsi baxımından faydalı
olacaq.

Hazırladı:
İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

Əkbər QOŞALI,
yazıçı-publisist

Ölkəmiz güclü bərpaolunan enerji
potensialı ilə dünyada tanınır
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əudiyyə Ərəbistanı Krallığının “ACWA Power” şirkəti tərəfindən Azərbaycanda
100 faiz özəl investisiya ilə inşa ediləcək 240 meqavat gücündə “Xızı-Abşeron”
Külək Elektrik Stansiyasının təməlqoyma mərasimi bir daha ölkəmizin güclü
alternativ enerji potensialı olduğunu göstərdi. Bunu rəsmi göstəricilər də təsdiqləyir.
Məsələn, Energetika Nazirliyinin hesablamalarına görə, respublikamızda günəşli
vaxt il ərzində 2500-3200 saat arasında dəyişir. Həmçinin Bakı və ətraf ərazilərdə
ilin orta hesabla 250 günü küləkli olur. Ümumiyyətlə, nazirliyin hesablamalarında
Azərbaycanın bərpa olunan enerji mənbələri üzrə potensialı 27 min meqavat olaraq
dəyərləndirilir. Bunun 23 min meqavatı Günəş, 3 min meqavatı isə külək enerjisinin
payına düşür.
Qarabağ bölgəsinin də alternativ enerji
potenisalı kifayət qədər yüksəkdir. Energetika
Nazirliyinin qiymətləndirmələrinə görə,
işğaldan azad olunan ərazilərimizin Günəş
enerjisi potensialı 4 min meqavat, külək
enerjisi potensialı isə 500 meqavatdır. Günəş
enerjisi əsasən, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı,
Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarında, külək
enerjisi isə Laçın və Kəlbəcər rayonlarında
daha yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycanda
yerli su ehtiyatlarının 25 faizinin Qarabağda
formalaşdığı nəzərə alınmaqla, Tərtər,
Bazarçay, Həkəri kimi əsas çaylar və onların
qollarından elektrik enerjisi istehsalı əlverişli
sayılır.
Günəş və külək enerjisi potensialının
səmərəli istifadəsini təmin etmək üçün 2030cu ilə qədər elektrik enerjisi istehsalında
bərpaolunan enerji mənbələrinin payının
30 faizə çatdırılması mühüm vəzifə olaraq
müəyyənləşdirilib. Həmçinin 2030-cu ilədək
təqribən 1500 meqavat həcmində yeni gücün
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu
vəzifənin məhz özəl investisiyalar hesabına
reallaşdırılması planlaşdırılıb.
Onu da qeyd edim ki, Azərbaycanın
elektroenergetika, o cümlədən bərpaolunan
enerji mənbələri sahəsinə xarici və
yerli investorların marağı getdikcə artır.
“Azərbaycan Respublikasının energetika
sektorunda islahatların sürətləndirilməsi
haqqında” Azərbaycan Prezidentinin
2019-cu il 29 may tarixli sərəncamı ilə
müəyyənləşdirilən vəzifələrin mühüm
istiqamətlərindən biri elektroenergetika
sahəsinə özəl investisiyaların cəlb edilməsi
üçün zəruri tədbirlərin görülməsidir.
Energetika Nazirliyi tərəfindən ilkin layihəsi
hazırlanan və 2050-ci ilədək olan dövrü əhatə
edən energetika sektorunun uzunmüddətli
inkişaf strategiyası məhz özəl investisiyalara
istiqamətlənən inkişaf modelinə əsaslanır.
Artıq bu sahədə pilot layihələrin həyata
keçirilməsinə başlanılıb. Yuxarıda qeyd
etdiyim “ACWA Power” şirkətinin “XızıAbşeron” Külək Elektrik Stansiyasının
inşasını reallaşdırması təşəbbüsü də bunun
parlaq nümunəsidir. Xatırladım ki, ötən il
dekabrın 29-da adı çəkilən şirkətlə 240
meqavat gücündə külək elektrik stansiyasının
tikintisi ilə bağlı müqavilələr imzalanıb.
Layihənin reallaşdırılmasına ümumilikdə
300 milyon ABŞ dolları həcmində investisiya
qoyuluşu, il ərzində isə 1 milyard kilovat
saata yaxın elektrik enerjisinin istehsalı
nəzərdə tutulub.
Bu stansiyanın istifadəyə verilməsi
ilə il ərzində 200 milyon kubmetr qaza
qənaət ediləcək, habelə ətraf mühitə atılan
tullantıların həcmi ildə 400 min tonadək
azaldılacaq. Layihənin reallaşdırılması,
həmçinin müasir istehsal və xidmət
sahələrinin yaranmasına töhfələr verəcək.
Burada bir məqamı da xatırlatmaq
istərdim. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin
ötən il mayın 3-də imzaladığı “Azərbaycan
Respublikasının işğaldan azad edilmiş
ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının

yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında”
Sərəncama əsasən, ölkəmizin işğaldan
azad edilmiş ərazilərində bərpaolunan
enerji mənbələri əsasında “yaşıl enerji”
zonasının yaradılması ilə əlaqədar müvafiq
konsepsiyanın və baş planın hazırlanması
üçün ixtisaslaşmış beynəlxalq məsləhətçi
şirkətin cəlb edilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat
fondundan Energetika Nazirliyinə 1 milyon
391 min 40 ABŞ dollarının manat ekvivalenti
məbləğində vəsait ayrılıb.
Bu, dövlətimizin başçısının ölkəmizdə
bərpaolunan enerji mənbələri əsasında “yaşıl
enerji” zonası yaradılması layihəsinə mühüm
önəm verməsinin bariz ifadəsidr. Prezident
İlham Əliyev bununla bağlı çıxışlarının
birində bildirib: “Mən bəyan etmişdim ki, azad
edilmiş torpaqlar “yaşıl enerji” zonası olacaq.
Mən artıq xarici və yerli investorları dəvət
etmişəm. Onu da bildirməliyəm ki, bütün əsas
işləri dövlət olaraq biz özümüz görürük və
görəcəyik”.
Dövlətimizin başçısı daha sonra
vurğulayıb ki, xarici və yerli investorlar
investisiya qoymaqla həm öz biznes
maraqlarını, həm də Azərbaycanı
uzunmüddətli, dayanıqlı, ucuz və ekoloji
cəhətdən təmiz enerji növləri ilə təmin edə
bilərlər.
“Yaşıl enerji” zonası layihəsinin Qarabağ
və ətraf rayonlarda reallaşdırılmasını
potensial imkanlarla bərabər, digər amillər
də şərtləndirir. Belə ki, bu gün dünyanın ən
qabaqcıl texnologiyaları alternativ enerjidən
istifadənin stimullaşdırılmasına və ekoloji
tarazlığın təmin edilməsinə yönəldildiyindən,
Qarabağın bərpa-yenidənqurma
məsələlərində də bu istiqamət əsas götürülür.
Başqa sözlə, “yaşıl enerji” zonası kimi
bərpa olunması nəzərdə tutulan Qarabağın
dünyanın ən müasir yaşayış məskənlərindən
biri olaraq yenidən qurulmasına xüsusi
əhəmiyyət verilir.

Emin BAĞIROV,
AMEA Riyaziyyat və Mexanika
İnstitutunun böyük elmi işçisi, mexanika
üzrə fəlsəfə doktoru
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ünyanın başı üzərini pandemiya kabusunun almasına baxmayaraq,
ölkəmizdə nəzərdə tutulan sosial layihələr uğurla icra olunur, dövlət
başçımızın beynəlxalq tədbirlərdəki iştirakına və xarici ölkələrə
səfərlərinə heç bir problem yaranmır. Prezident İlham Əliyevin Ukraynaya
işgüzar səfərində də əsas məqsəd iki ölkə arasındakı dostluq münasibətlərini
daha da möhkəmləndirmək, əməkdaşlığı genişləndirmək idi.

Ukrayna ilə Azərbaycan
əlaqələri daha da genişlənir
Görüşün nəticələri barədə məlumat
verən dövlətimizin başçısı məmnunluqla
bildirdi ki, təkbətək görüş çox məhsuldar
olub. Ukrayna və Azərbaycan uzun
illər ərzində uğurla əməkdaşlıq edir,
beynəlxalq platformalarda da bir-birinin
maraqlarını müdafiə edirlər. İki ölkənin
bir-birinin ərazi bütövlüyünü mövqelərin
qarşılıqlı surətdə dəstəkləməsi,
müdafiə edilməsi əməkdaşlığın
yüksək səviyyəsidə olmasından xəbər
verir. Bu iki ölkə arasında çox gözəl
perspektivlərin göstəricisidir.
Pandemiyanın hələ də davam
etməsinə baxmayaraq, Ukrayna ilə
Azərbaycan arasında artıq iqtisadi
sahədə canlanma müşahidə olunur.
İki ölkə arasında qarşılıqlı surətdə
faydalı əməkdaşlıq davam edir. Ticarət

dövriyyəsində də müsbət meyillər
mövcuddur. Hər iki ölkə prezidenti
arasında müzakirə olunan məsələlər
və həyata keçiriləcək layihələr iqtisadi
əməkdaşlığın daha da dərinləşəcəyinə
əminlik yaradır. Energetika sektorundakı
ikitərəfli əməkdaşlığı qeyd etmək
lazımdır. Bu baxımdan, Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinin – SOCAR-ın
uzun illər Ukraynada fəaliyyətini xüsusi
vurğulamaq lazımdır. Dövlətimizin
başçısı bu fəaliyyətin daha da
genişləndirilməsinin vacibliyini bildirdi.
İki ölkə arasında nəqliyyat, kənd
təsərrüfatı, turizm sektorlarının da
böyük perspektivləri var. Eyni zamanda,
müxtəlif dövlət qurumları arasındakı
təmaslar da son vaxtlar daha intensiv
xarakter alır. Həm qarşılıqlı səfərlər,

həm də, telefon vasitəsilə təmaslar bir
çox məsələlərin həllinə xidmət göstərir.
Ukrayna Prezidenti Volodimir
Zelenskinin ölkəsini, onun suverenliyini,
dövlətlər arasında mövcud olan birgə
layihələri dəstəklədiyinə, belə çətin
məqamda – COVID-in fəsadlar törətdiyi
bir vaxtda dəvəti qəbul edib Ukraynaya
səfər etdiyinə görə, Prezident İlham
Əliyevə minnətdarlığını bildirdi.
Tərəflər arasında iqtisadi sahədə,
hərbi-texniki, infrastruktur, o cümlədən
kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, enerji, qida
təhlükəsizliyi sferalarında əməkdaşlıqla
bağlı məsələlərin müzakirə edilməsi bu
istiqamətdə daha yüksək perspektivlər
vəd edir.
Səfər zamanı, həmçinin iki ölkə
arasında əməkdaşlığın daha da
inkişaf etdirilməsi baxımından Birgə
Bəyannamə imzalandı.

Mehman İSMAYILOV,
politoloq
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Bu gün bütün dünya Azərbaycanı qurucu,
Ermənistanı isə dağıdıcı dövlət kimi tanıyır

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda icra
olunan bərpa-quruculuq layihələrinin
miqyası isə Azərbaycanın iqtisadimaliyyə gücündən xəbər verir. Bu baxımdan, təkcə Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanının qısa zaman ərzində tikilib
istifadəyə verilməsi bütün dünyanın
diqqətini çəkib. Təbii ki, burada xalqiqtidar birliyi, insanların torpaq, yurd
sevgisi amilləri də önəmli rol oynayıb.
Ən başlıcası isə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin qətiyyəti, müdrikliyi,
uzaqgörən siyasəti bərpa prosesinin
bu cür sürətlə, geniş miqyasda, dağlıq,
relyefi çətin ərazilərdə reallaşdırılmasını şərtləndirib. Dövlətimizin başçısı
sözügedən müsahibədə bu barədə deyib: “Azad edilmiş torpaqların, xüsusilə
dağlıq ərazilərin relyefi belədir ki, əgər
orada infrastruktur olmasa, hərbçilər
üçün xidmət aparmaq çox çətin
olacaq, bəlkə də mümkünsüz olacaq.
İndi təsəvvür edin, Kəlbəcər və Laçın
rayonlarının Ermənistanla həmsərhəd
olan hissələrində sovet vaxtında heç
bir yaşayış məntəqəsi olmayıb, on
kilometrlərlə sərhəddən içəriyə doğru
məsafədə heç kim yaşamayıb, heç bir
yol olmayıb. Oktyabr ayından qar yağmaya başlayır, may ayında əriyir. İndi
təsəvvür edin, biz qısa müddət ərzində
hansı işləri görməliydik? Deyə bilərəm
ki, bunu bir çoxları bilmir. Təkcə o
bölgələrdə - Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan,
Qubadlı - Ermənistanla həmsərhəd olan
yerlərdə biz 700 kilometrə yaxın yol
çəkmişik. Yəni, bu, xidməti yol sayıla
bilər, hərbi yol sayıla bilər. Mövqelərə
gedən yoldur, sərhədlərə gedən yoldur,
yüksək dağlara, təpələrə gedən yoldur…”.
Doğrudan da, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurun aran hissəsində olduğu kimi, dağlıq ərazilərində də,
sərhədlərdə də, ilk növbədə, infrastrukturun qurulması bir il ərzində
bənzəri olmayan bir sürətlə həyata
keçirilib. Əks təqdirdə, o yerlərdə işğalçı
qüvvələrin təxribatlarının miqyasını,
sərhədboyu ərazilərimizdə içəriyə doğru
irəliləmələrini təsəvvür etmək elə də
çətin deyil.
Bəli, qısa müddətdə dağlıq yerlərdə
zəruri infrastruktur qurmaq, hərbi
hissələrin sosial şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün müvafiq tədbirlər görmək
böyük maliyyə-iqtisadi güc, yüksək
vətənpərvərlik tələb edir. Prezident
İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, bir ildə
yaşayış olmayan, minalanan, heç bir
infrastruktur yaradılmayan torpaqlarda 7
yarımstansiya işə salmaq əslində böyük
fədakarlıqdır: “Xüsusilə, Kəlbəcər rayonuna qışda, qar şəraitində hündürlüyü
3500 metr olan Daşkəsəndən elektrik
dirəkləri çəkildi, bu, doğrudan da böyük
fədakarlıqdır və bizim potensialımızı
göstərir. Yəni, onu göstərir ki, biz təkcə
maliyyə baxımından müstəqil deyilik, eyni zamanda, texniki baxımdan,
mütəxəssislər baxımından müstəqilik.
Heç kimdən yardım almamışıq, hər şeyi
özümüz etmişik”.
Azərbaycan bütün bunlarla
bərabər, hazırda dünya miqyasında
indiyədək qeydə alınmayan bir layihəniGöygöldən Kəlbəcərə uzunluğu 11
kilometrdən çox olan tunelin çəkilişini
reallaşdırır. Eyni zamanda, Kəlbəcər
ilə Laçın arasında 4 kilometr uzunluğu
olan ikinci tunel inşa edilir. Bu nəhəng
infrastrukturların icrası həm strateji,
həm də vətəndaşların həmin ərazilərə
qayıdıb məskunlaşmaları baxımından
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rezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına
müsahibəsində işğaldan azad edilən ərazilərdə dünya
tarixində miqyas baxımından bənzəri olmayan bərpayenidənqurma proqramına başlanıldığını, özü də bunun
heç kimdən yardım istəmədən və almadan Azərbaycanın öz
vəsaiti hesabına həyata keçirildiyini vurğulayıb. Bu prosesdə
diqqətçəkən cəhət o olub ki, bütün tikinti-abadlıq tədbirləri
düzgün strategiya əsasında, ardıcıllıqla görülüb. İlk növbədə,
minalardan təmizləmə işlərinə xüsusi önəm verilib. Çünki bu
məsələ həll edilmədən həmin torpaqlarda genişmiqyaslı qayıdış
proqramının icrası mümkün deyildi. Belə ki, düşmən həm işğal
dövründə, həm də əraziləri tərk edərkən, dağıdıb xaraba qoyduğu
yaşayış sahələrini başdan-başa minalamışdır. Ona görə də ötən
bir il ərzində minatəmizləmə prosesi elektrik xətlərinin, yolların və
digər infrastrukturun qurulması ilə paralel aparılıb.

mühüm önəm daşıyır. Çünki payız-qış
aylarında Kəlbəcər və Laçına gedişgəlişin ağır problemlərlə müşahidə
edilməsi hamımıza məlumdur.
Onu da qeyd edək ki, ötən bir il
ərzində Horadizdən Şuşayadək 101
kilometr uzunluğunda Zəfər yolu,
həmçinin Suqovuşan, Laçın, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayılda
elektrik stansiyaları istifadəyə verilib.
Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa, Füzuli-Hadrut, Füzuli-Ağdam, Horadiz-CəbrayılZəngilan-Ağbənd, Bərdə-Ağdam,
Zəngilan-Horadiz, Xanlıq-Qubadlı,
Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut avtomobil yollarının, Horadiz-Ağbənd dəmir
yolu xəttinin çəkilişinə başlanılıb. Eyni
zamanda, Zəngilan və Füzulidə “ağıllı
kənd” layihələrinin icrası istiqamətində
genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilib. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl şəhərlərinin
bərpasının təməl daşı qoyulub.
Həmçinin Ağdamda sənaye parkının,
Cəbrayılda “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”
sənaye parkının, Zəngilan və Laçında
beynəlxalq hava limanlarının, Hadrut
qəsəbəsində yeni məscidin və digər
infrastruktur obyektlərinin təməlqoyma
mərasimləri reallaşdırılıb.
Azad olunan ərazilərdə quruculuq
işləri “Ağıllı kənd” və “Ağıllı şəhər”
konsepsiyasına əsasən aparılır. Artıq
Zəngilan rayonunda ilk “Ağıllı kənd”in
inşası başa çatmaq üzrədir. Bu kənd
düşməndən təmizlənən torpaqlara qayıdışın ilk məntəqəsi olacaq. Kəndin inşasında çoxsaylı innovativ yanaşmalar
tətbiq olunub. Burada enerjiyə tələbat
“yaşıl enerji” sistemi ilə təmin ediləcək.
Dayanıqlı enerji təminatı Həkəri çayı
üzərində inşa olunan Arximed qurğusu
tipli su elektrik stansiyaları vasitəsilə
həyata keçiriləcək. Arximed qurğusu vasitəsilə alınan enerji hesabına
kənd öz enerji tələbatını ödəyəcək.
“Ağıllı kənd”də evlərin dam hissəsində
yerləşdirilən vaakum Günəş kollektorla-

rı vasitəsilə enerji toplanaraq evlərin və
suyun qızdırlmasında istifadə ediləcək.
Bəli, bu gün bərpa-quruculuq işləri
dağıdılan, yerlə yeksan edilən Ağdam, Füzuli, Şuşa, Kəlbəcər, Laçın,
Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl və digər
şəhərlərimizdə, kəndlərimizdə aparılır. Bu yerlərdə düşmənin vəhşiliyini
görəndə erməni mifologiyası xatırlanır, düşmənin Ermənistanı Qafqazda
mədəniyyət ocağı kimi tanıtdırmaq
cəhdləri yada düşür. Əslində isə
ermənilərin hansı mədəniyyətə, əxlaqa
sahib olmaları Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda törətdikləri barbarlığın,
vandalizmin fonunda aydın nəzərə
çarpır.
Yeri gəlmişkən, Vətən
müharibəsindən dərhal sonra
Azərbaycanın qarşısında duran prioritet
vəzifələrdən biri də erməni faşizminin
torpaqlarımızda dərin iz salan insanlığa
sığmayan əməllərini bütün dünyaya
nümayiş etdirmək olub. Prezident
İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsində bu barədə deyib:
“Biz işğaldan azad edilmiş ərazilərə
dərhal müxtəlif ölkələrdən olan diplomatların, jurnalistlərin, ictimaiyyət
nümayəndələrinin səfərlərini təşkil
etdik. Onlar hamısı şokda idi. Elə biz
hamımız da. Orada olan hər birimiz,
sadəcə, şok vəziyyətinə düşürdük. Ona
görə ki, biz vandalizmin və barbarlığın
miqyasını bilmirdik. Bu da ermənilərin
bütün ideoloji konsepsiyasını tamamilə
alt-üst edirdi ki, guya onlar sivil xalqdır,
qədim xalqdır, barbar müsəlmanların
əhatəsində qalıblar, Qafqazda xristianlığın nəticəsi olan nəcib xalqdır. Məgər
nəcib xalq belə hərəkət edə bilərmi?
Ölüləri qəbirdən çıxarıb onların qızıl
dişlərini çıxartmaq, qəbirüstü daşları
sındırıb qonşu ölkələrə satmağa aparmaq, məscidləri dağıtmaq, orada donuz
saxlamaq. Biz bütün bunları göstərdik,
hərçənd heç nə göstərməyə ehtiyac yox
idi, sadəcə, adamların oraya gəlməsi

İqtisadi gücümüzün göstəricisi

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının “ACWA
Power” şirkəti tərəfindən Azərbaycanda
inşa ediləcək 240 meqavat gücündə “Xızı-Abşeron” Külək Elektrik Stansiyasının
təməlqoyma mərasimi ölkəmizin enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə ünvanlanmış mühüm hadisədir. Hesablamalara görə,
külək elektrik stansiyası ildə, təxminən 1 milyard kilovat/saata qədər elektrik enerjisi istehsal edəcək. Bu layihə, ümumilikdə ölkədə
“yaşıl enerji” siyasətinin tərkib hissəsidir.
Məlum olduğu kimi, möhtərəm Prezidentimiz
tərəfindən Qarabağda elan olunmuş “yaşıl
enerji” məkanı da bu istiqamətdə reallaşdırılan bir təşəbbüsdür.
Yeni layihənin təməlqoyma mərasimi
dövlət başçısı tərəfindən Azərbaycan enerji
sisteminin qarşısında qoyduğu hədəfə çatmaq
istiqamətində atılan daha bir qətiyyətli addımdır.
Bu hədəf 2030-cu ilə qədər respublikamızın
generasiya güclərinin 30 faizinin alternativ,
yəni bərpaolunan enerji mənbələri olmaqdan
ibarətdir. İndiyə qədər bu istiqamətdə bir sıra
konkret addımlar atılıb. Lakin külək elektrik
stansiyası layihəsi həmin istiqamətdə görülən
işlər sırasında beynəlxalq aləmin diqqətini daha
çox cəlb edəcək. Möhtərəm Prezidentimiz də

layihənin təməlqoyma mərasimindəki çıxışında
bunu yüksək dəyərləndirdi. Dedi ki, bu stansiya Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Bu nəhəng layihəsinin tikintisi ilə əlaqədar
bir il bundan əvvəl Azərbaycan Energetika Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanının “ACWA Power”
şirkəti arasında icra müqaviləsi imzalanmışdır.
Faktiki olaraq stansiyanın tikintisi ilə bağlı qərar
verilmişdir və son bir il ərzində bu istiqamətdə
fəal iş aparılırdı. Koronavirus pandemiyasının dünyanı təşvişə salmasına və bir sıra iri
şirkətlərə ciddi zərbə vurmasına baxmayaraq,
ölkəmizdə nəzərdə tutulan layihələrin reallaşdırılması səngimədi. Mütəxəssislər də bildirirlər ki,
bu Azərbaycanda bərpaolunan enerji sektorunda ən böyük elektrik stansiyası olacaq. İstehsal
gücü 240 meqavat olan stansiya həm ölkəmizin
enerji təhlükəsizliyinə töhfə verəcək, həm də
çoxlu iş yerlərinin yaradılmasına səbəb olacaq.
Dövlət başçımızın da qeyd etdiyi kimi, həmçinin
ölkəmizin təbii qaza qənaəti ilə bağlı planlarımızda olan məsələlər də öz həllini tapacaq.
Təbii ki, ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılması
istiqamətində də bu stansiyanın çox böyük
əhəmiyyəti var.
Bu nəhəng layihənin təməlqoyma mərasimi
bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan etibarlı
tərəfdaşdır. Bunun nəticəsidir ki, ölkəmizdə
xarici investisiyaların qorunması ən yüksək
səviyyədədir. Eyni zamanda, bu layihə bir daha
təsdiqləyir ki, Azərbaycanın həm də ikitərəfli
dövlətlərarası əlaqələrinin rolu çox böyükdür.
Son illər Azərbaycanda, o cümlədən energetika sahəsində aparılan islahatlar, əlverişli
investisiya iqlimi, ölkəmizin uğurlu inkişafı,
respublikamızdakı mövcud sabitlik, əminamanlıq, təhlükəsizlik, güclü sənaye potensialı,
iqtisadi müstəqillik, enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi və kadr potensialı – bütün bu amillər,
təbii ki, hər bir investor üçün önəmli rol oynayır.

Məlahət İBRAHİMQIZI,
Milli Məclisin deputatı

lazım idi ki, özləri baxıb görsünlər…”.
Azərbaycan isə istər Vətən
müharibəsində, istərsə də savaşdan
sonra erməni xalqına, bütün dünyaya
ləyaqət, əxlaq, yüksək insanpərvərlik
nümayiş etdirib. Ona görə də
dövlətimizin başçısının sözləri ilə desək,
dünyada bizim xalqımıza və ölkəmizə
hörmət inanılmaz dərəcədə artıb: “Biz
bunu görürük. Bunu hər kəs, hər bir
azərbaycanlı, Azərbaycandan uzaqda
yaşayan hər kəs görür və hiss edir. İkinci Qarabağ müharibəsi təkcə ərazilərin
azad edilməsi, təkcə milli ruhun oyanması və ləyaqət hissinin qaytarılması
demək deyil, bu, çox böyük multiplikativ,
müsbət effektdir və düşünürəm ki, daim
müsbət təsir göstərəcək”.
Erməni vandallığını, barbarlığını bu
gün özləri də etiraf edirlər. Ermənistanın
əməkdar artisti Samvel Baginyan sosial
şəbəkə hesabında həmvətənlərini
əsassız torpaq iddiasından əl çəkməyə
çağıraraq, Azərbaycan Ordusunun
torpaqları mülki obyektləri dağıtmadan,
evlərin pəncərələrini belə sındırmadan
ard-arda azad etdiyini vurğulayıb. O,
daha sonra soydaşlarının vəhşiliyini
Şuşanın timsalında vurğulayıb: “Əgər
Şuşa bizə lazım idisə, niyə ermənilər
oranı tərk edəndə hər şeyi dağıdıb,
məhv edib, yandırıb, qarət edirdilər.
Mən onların bunu necə etdiklərini
öz gözlərimlə görmüşəm. Hələ mən
soydaşlarımın Ağdamı, Cəbrayılı,
digər şəhərləri necə talan etdiklərini
demirəm. Ermənilər o yerlərdə kütləvi
dağıntılar törədirdilər. Əksər ermənilər
bunu azərbaycanlılar oraya qayıda
bilməsinlər deyə etdiklərini deyirdilər.
Məgər bu, idiotizm deyilmi? Məgər
bunun vəhşilik və barbarlıqdan başqa
bir adı varmı?”.
Digər bir erməni müəllif Ruben Vartazaryan isə sosial şəbəkə hesabında
yazıb: “Mən Ağdam, Zəngilan, Cəbrayıl
və Azərbaycanın digər şəhərlərinə
televiziyadan tamaşa edəndə dəhşətə
gəldim: “Axı bu ərazilərdə necə
döyüşlər gedib ki, bir dənə də olsun
qapı və pəncərə, yaxud salamat ev
qalmayıb? Bəlkə, Ermənistan Ağdam
və Zəngilan istiqamətində hidrogen
bombasından istifadə edib?!.”.
Ruben Vartazaryan daha sonra
yazıb: “Hörmətli oxucular! Yəqin ki,
monqol hücumları haqda eşitmisiniz.
Təxminən, min il bundan əvvəl monqolların düşmənin yaşayış məntəqələrini
necə ələ keçirmələri, sonra talan
etmələri, daşı-daş üstə qoymamaları
haqda təsəvvürünüz var. Siz mütləq
buna oxşar bir şey eşitmisiniz. Çünki uşaqlarını monqollarla qorxudan
insanların əksəriyyəti cəmi min il sonra
öz yurd-yuvalarından didərgin düşən
azərbaycanlıların əmlakını talamaqla
məşğul olurdular”.
Vartazaryan qeydlərinin sonunda barbar adlandırdığı soydaşlarını
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
gördüyü işlərə də baxmağa çağırıb. O, Şuşadakı Qazançı kilsəsinin
əvvəlki görkəminə uyğun təmir edildiyini bildirməklə, azərbaycanlıların
tolerant xalq olduğunu, bütün dinlərə
hörmətlə yanaşdıqlarını, ermənilərin 30
il ərzində yerlə-yeksan etdikləri yaşayış
məntəqələrinə indi yeni həyat verməklə
bu yerləri gülüstana çevirdiklərini
bildirib.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidməti tərəfindən dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində
iştirak üçün yaradılan geniş imkanlar bu prosesin
sürətlənməsinə və investisiyaların cəlb olunmasına
istiqamətlənib. İqtisadiyyat Nazirliyindən bildirilib ki,
2021-ci ildə 59 hərrac keçirilib. Hərraclarda 16 səhmdar
cəmiyyətinin səhm paketi, 35 kiçik dövlət müəssisəsi, 4
yarımçıq tikili və 249 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib.

“Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsində ictimai
gündəmdə olan, xalqımızın böyük maraqla izlədiyi bir sıra taleyüklü sualları
ətraflı cavablandırdı. Dövlət başçısı Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına təminat
yaradan iqtisadi uğulara daha geniş yer ayıraraq qeyd etdi ki, ölkəmiz ötən il
də bu sahədə yeni uğurlar qazanıb”. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev bu açıqlamasının
davamında bildirdi:

Uğurlar xalqımızı yeni
hədəflərə ruhlandırır
– Cənab Prezident telemüsahibəsində
söylədi ki, dünya iqtisadiyyatında hansı formada
və səviyyədə böhran baş verməsindən asılı
olmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı bütün
sınaqlara hazırdır və sürətlə inkişaf edir. Bunun bariz nümunəsini biz hələ də bəşəriyyəti
sınağa çəkən pandemiya dövründə gördük.
Qısa müddətdə bütün dünyanı sosial-iqtisadi
böhran bürüdü. Amma görülmüş genişmiqyaslı
işlər, sistemli və ardıcıl tədbirlər sayəsində
Azərbaycan iqtisadiyyatı duruş gətirə bildi. Ötən
ilin ilkin yekunlarından da aydın görünür ki, bu
iqtisadi artım davam edir. Sənaye istehsalında, valyuta ehtiyatlarında ciddi artım var, ixrac
imkanları da genişlənir. Qeyri-neft sektorunda
da inkişaf müşahidə olunur.
Bütün bunlar Azərbaycanın iqtisadi
qüdrətini göstərir. Dövlətimizin başçısı qeyd
etdi ki, aqrar islahatlar nəticəsində ölkəmizin
kənd təsərrüfatı da sürətlə ikişaf edir: “Daxili
istehsal dəfələrlə artıb, üzümçülük, pambıqçılıq genişlənir. Fermerlər üçün əlverişli şərait
yaradılır. Ərzaq məhsullarının böyük hissəsi
ölkəmizdə istehsal olunur. Cənab Prezidentin
səsləndirdiyi rəqəmlər də bunu deməyə əsas
verir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
də kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində
genişmiqyaslı iş aparılır. İnanırıq ki, həmin
ərazilərdə aqrar sahədə görülən işlər ölkəmizin
iqtisadi inkişafında, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında mühüm rol oynayacaq”.
Dövlətimizin başçısısının müsahibəsində
Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan abadlıq və quruculuq işləri ilə bağlı növbəti açıqlamasına münasibət bildirən AHİK sədri dedi:
– Möhtərəm İlham Əliyev ölkə
teleməkanından xalqımıza və beynəlxalq auditoriyaya məlumat verdi ki, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə genişmiqyaslı proqram icra edilir.
Sıfırdan salınan şəhər və kəndlərdə yüzlərlə
məktəb, xəstəxana, idman kompleksləri,
mədəniyyət ocaqlarının inşası nəzərdə tutulub.
Yeni hava limanınları tikilir, 100 kilometrlərlə
dəmir yolu, minlərlə kilometr avtomobil yolu
çəkilir, digər irihəcmli işlər reallaşdırılır.
Qısa müddətdə bu istiqamətdə xeyli işlər
görülüb. Bütün bunlar yalnız Azərbaycanın
maliyyə resursları hesabına, heç bir kənar
dəstək olmadan həyata keçirilir. Aparılan işlərin
sürəti də göstərir ki, yaxın zamanlarda bu
proses yekunlaşacaq, sakinlər öz ata-baba yurduna qayıdaraq orada əbədi xoşbəxt yaşayacaqlar. Bu istiqamətdə dövlətimiz əlindən gələn
hər şeyi edir və buna hamımız şahidik.
İşğal altında olan torpağlarımız azad
edilərkən silahlı qüvvələrimiz Ermənistan
ordusunu məhv etdi. Ordumuzun gücünə
bütün dünya şahid oldu, əsgər və zabitlərimiz
peşəkarcasına, böyük Vətən sevgisi ilə
döyüşürdülər. Onların bir amalı var idi: işğal

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Hazırladı:
Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti

Ermənistan rəhbərliyi Prezident
İlham Əliyevin xəbərdarlığından
düzgün nəticə çıxarmalıdır

P

rezident İlham Əliyevin yerli televiziya kanallarına müsahibəsi həm ölkə, həm
də beynəlxalq ictimaiyyət nümayəndələri arasında geniş əks-səda doğurub.
Dövlət başçımız müsahibəsində həm Ermənistana və onun havadarlarına,
həm də qərəzli beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən anti-Azərbaycan qüvvələrə ciddi
mesajlar göndərib. Milli Məclisin deputatı Könül Nurullayeva ilə söhbətimiz də bu
barədə oldu.

Ötən il özəlləşdirmədən
dövlət büdcəsinə 112,7
milyon manat vəsait ödənilib
İnnovasiyaların və elektron üsulların tətbiqi, prosedurların
daha da sadələşdirilməsi özəlləşdirmə prosesində səmərəliliyin və
vətəndaş məmnunluğunun yüksəlməsinə səbəb olub. Belə ki, ötən
il hərraca çıxarılmış dövlət əmlakı üzrə 93 elektron sifariş qəbul
edilib, hərraclarda iştirak etmək məqsədilə “Elektron hərrac” proqram təminatı vasitəsilə 40 onlayn qoşulma reallaşıb.
Yerin təkinin daha səmərəli istifadəsi məqsədilə ilk dəfə olaraq
2021-ci ildən keçirilməyə başlayan hərraclar vasitəsilə ümumilikdə
29 faydalı qazıntı yatağı istismara verilib.
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin mütərəqqi üsullarından biri
də investisiya müsabiqəsidir. Ötən il ərzində 4 müəssisənin dövlətə
məxsus səhm və paylarının satışı üzrə investisiya müsabiqəsi
keçirilib, dövlət büdcəsinə 10 milyon manatdan artıq məbləğdə
vəsaitin köçürülməsi təmin edilib. İnvestorlar 18 milyon manata
yaxın məbləğdə investisiya proqramının icrasına, müəssisələrin
dövlət büdcəsinə vergi və sosial ayırmalar üzrə borclarının
ödənilməsinə dair öhdəliklər götürüb.
Qeyd edək ki, əvvəlki illərdə investisiya müsabiqəsi vasitəsilə
özəlləşdirilmiş müəssisələr də daxil olmaqla, 2021-ci il ərzində
müəssisələrə 21,3 milyon manata yaxın investisiya yatırılıb.
2021-ci ildə özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə daxilolmalar
112,7 milyon manat təşkil edib və illik proqnoz 101,6 faiz icra olunub. Bu, 2020-ci ilin göstəricisindən 51,2 milyon manat və ya 83,2
faiz çoxdur.

altındakı torpaqları azad etmək. Ordumuz bu
tarixi missiyanı rəşadətlə, böyük qəhrəmanlıq
göstərərək yerinə yetirdi. Bu gün dünyanın bir
sıra aparıcı hərbi araşdırma mərkəzlərində,
həmçinin ali hərbi məktəblərdə ordumuzun
II Qarabağ müharibəsində sərgilədiyi döyüş
taktikası maraqla öyrənilir, əsgərlərimizin döyüş
ruhu təqdir olunur, bu barədə hərbi ekspertlər
məqalələr dərc etdirib fikirlərini bildirirlər.
Həqiqətən də, ordumuzun qəhrəmanlığı bütün dünyaya səs saldı, tarixi ədaləti, beynəlxalq
hüququn pozulmuş prinsiplərini bərpa etdi. Separatizim layiq olduğu cəzanı aldı. Bütün bunlar
Azərbaycan Ordusunun gücünü və qüdrətini
göstərir. Bu gün Ermənistanda gülüş doğuran
revanşist fikirlər də səslənir. Amma anlamırlar
ki, qarşılarında bir müddət öncə onların ordularını məhv etmiş qalib və yenilməz Azərbaycan
əsgəri var.
Vətən müharibəsindən sonra Ermənistan
tərəfindən törədilən bütün hərbi təxribatlara da
layiqli cavablar verildiyini vurğulayan deputat
Səttar Möhbalıyev açıqlamasını bu sözlərlə
tamamladı:
– Qarabağ zəfərimizin yaratdığı bu
gerçəkliyi nəzərdə tutan müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyev müsahibəsində
Ermənistanda olan revaşist düşüncəli faşist
tör-töküntüyə tutarlı mesaj göndərdi. Artıq
onları hansı aqibət gözləyir hamıya məlumdur.
Dövlətimizin başçısının “Bizim gördüyümüz
tədbirlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri II Qarabağ müharibəsi dövründə
nümayiş etdirildiyindən daha güclü olacaq”
bəyanatı sarsıdıcı məğlubiyyətin acısını yaşayan ölkə üçün ciddi xəbərdarlıqdır.
Bu güc və qüdrətin qaynağı isə xalqımızın
fədakar əməyi, istehsal və quruculuq sahəsində
qazanılan davamlı nailiyyətlərdir. Möhtərəm
İlham Əliyev telemüsahibəsində məhz bu
uğurlardan bəhs etdi və ölkəni yeni hədəflərə
ruhlandırdı.

Deputat bildirdi ki, Prezident İlham
Əliyev yerli telekanallara müsahibəsində
kifayət qədər ciddi mesajlar səsləndirdi.
Məsələn, qeyd etdi ki, Ermənistan və havadarları, o cümlədən bir sıra beynəlxalq
təşkilatlar İkinci Qarabağ müharibəsindən
sonra yaranmış yeni reallıqları qəbul etmək
məcburiyyətindədir. Bu məsələ ilə bağlı
rəsmi Bakı hər zaman olduğu kimi, yenə də
konstruktiv və prinsipial mövqeyinə sadiqdir.
Hazırda əsas məsələ bölgədə uzunmüddətli
sülh və əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına
nail olmaqdan ibarətdir. Müharibədən sonra
Azərbaycan bu istiqamətdə kifayət qədər
məqsədyönlü addımlar atıb. Soçi və Brüssel
görüşlərində ölkəmizin sərgilədiyi konstruktiv
mövqe bunu bir daha təsdiqləyir.
K.Nurullayeva dövlət başçımızın fikirlərini
xatırlatdı: “Biz təklif etmişik ki, hər iki ölkə bir-

birinin ərazi bütövlüyünü tanısın, sərhədlərin
delimitasiyası ilə bağlı işlərə start verilsin,
kommunikasiyaların açılması prosesinə start
verilsin və sülh müqaviləsi imzalansın”.
Dövlət başçımızın da söylədiyi kimi, faktiki
olaraq Ermənistan iki yol arasında qalıb.
Amma seçim etməyə məcburdur: “Düzgün
seçim etməlidirlər. Mən demişəm, bizim
xoşniyyətli davranışımız şərt deyil ki, əbədi
olacaq və şərt deyil ki, bu təkliflər əbədi masa
üzərində qalacaq. Əgər bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımaq istəmirlərsə, o zaman biz
də onların ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq” – deyən Prezident İlham Əliyev haqlı
olaraq qeyd etdi ki, əslində, Azərbaycanın
Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımaması üçün haqlı əsasları var. Bununla belə,
gələcək sülh naminə, ölkələr arasındakı
əlaqələrin qurulması naminə Azərbaycan
ərazi bütövlüyü məsələsinə də konstruktiv
yanaşır. Amma təbii ki, vəziyyət Ermənistanın
aqressiyasından asılı olaraq dəyişə də bilər.
K.Nurullayeva bunun Ermənistana ciddi
xəbərdarlıq olduğunu dedi. Azərbaycan
sülh danışıqlarında da kifayət qədər dözüm
göstərdi. Lakin Ermənistanın radikal mövqeyi
hərbi əməliyyatların başlaması ilə nəticələndi.
Yəni, bu məsələdə də Ermənistanın üzərinə
düşürdü. Bu gün də məsuliyyət Ermənistanın
üzərindədir.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”
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 ayğı və diqqəti və onların sosial
q
rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində
görülən işlərlə Azərbaycan dünya
miqyasında öz modelini ortaya qoyub.
Prezident dedi: “Çünki dünyada bir çox
ölkələr müharibə şəraitində olublar. O
ölkələrin təcrübəsini biz bilirik, öyrənirik.
Görürük ki, Azərbaycanda şəhid
ailələrinə, qazilərə və müharibədən
əziyyət çəkmiş insanlara göstərilən
diqqət doğrudan da nümunəvi sayıla bilər. Çünki elə təşəbbüslər
irəli sürülür ki, başqa ölkələrdə biz
buna rast gəlmirik. Misal üçün, şəhid
ailələrinə, müharibə əlillərinə dövlət
tərəfindən mənzillərin verilməsi. Bu,
bizim təşəbbüsümüz idi. Bu günə qədər
bu kateqoriyadan olan 10 minə yaxın
insan mənzillərlə təmin edilib. Minik
avtomobilləri verilir, 7400 avtomobil
verilib. Növbədə duranlar, yəni Birinci

olan insanlara müəyyən dərəcədə
təsəlli vermək və onların dərdinə
şərik olmaq üçün bu addımı atırıq.
Bir mənzilin qiymətinin neçəyə başa
gəldiyini, bunun büdcə üçün böyük bir
yük olduğunu hamı bilir. Amma ölkənin
rəhbəri əminliklə deyir ki, biz bu yükün
altına girmişik və sona qədər bu işi aparacağıq, bu kateqoriyadan olan axırıncı
insan mənzillə, avtomobillə təmin
olunana qədər bu məsələ ilə məşğul
olacağıq.
Biz QHT rəhbərləri daim həssas
qrupların problemlərinə imkan daxilində
dəstək olmağa çalışırıq. Görürük ki,
ildən ilə şəhid ailələrinin sosial təminatı
da yaxşılaşır. Onlara nəzərdə tutulmuş
müavinətlərin məbləği müntəzəm olaraq
artırılır. Çünki dövlət başçısı onları daim
diqqət mərkəzində saxlayır. Prezident
müsahibəsində bidirdi ki, bu kateqoriya-

Həssas kateqoriyadan olanlara
dəstək hər bir vətəndaşın borcudur

cəmiyyətə də göndərilən çox ciddi
siqnaldır. Görürəm ki, cəmiyyətdə də
bu kateqoriyadan olan insanlara xüsusi
isti münasibət var. O cümlədən biznes
strukturları, onlara da mən dəfələrlə
müraciət etmişəm ki, bu kateqoriyadan olan insanlara qayğı göstərsinlər,
hərəsi imkan daxilində – həm işlə
təmin etmək üçün, həm onlara maddi
yardım göstərmək üçün. Yəni, özləri
bu təşəbbüsü göstərsinlər. Bütövlükdə,
hesab edirəm ki, cəmiyyətdə bu məsələ
ilə bağlı çox düzgün istiqamət var, vahid
fikir var. Hər birimiz imkan daxilində bu
insanlara daim yardım etməliyik. Atasız
qalan uşaqlara yardım etməliyik və
edəcəyik”.
Ötən ilin sonunda ƏƏSMN-də
müharibə əlilləri və iştirakçılarını
təmsil edən qeyri –hökumət
təşkilatları ilə keçirilən görüşdə

Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə
şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailələrinin, müharibə əlillərinin və
iştirakçılarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində
aparılan işlər təqdirəlayiqdir. Ötən ilin sonunda Prezident İlham Əliyev
tərəfindən imzalanan fərman və sərəncamlarla ölkəmizdə 2,1 milyon
insana dəstək olan yeni sosial islahat paketinin reallaşdırılması
həssas qrupa göstərilən diqqətin təsdiqidir. Bu islahat paketinin
tərkib hissəsi kimi, dövlət başçısının tapşırıqları ilə yeni mühüm
sosial müdafiə proqramları – 1991–1997-ci illərdə xəsarət nəticəsində
Qarabağ müharibəsi əlilliyi statusu almış şəxslərə birdəfəlik
ödəmənin verilməsi, Vətən müharibəsinin iştirakçılarına “Müharibə
veteranı” adı verildikdən sonra Prezidentin aylıq təqaüdünün təyin
edilməsi nəzərdə tutulub.
Hazırda aidiyyəti qurumlarla birlikdə
həmin sosial dəstək tədbirlərinin həyata
keçirilməsi üçün lazım olan işlər aparılır.
Qeyd edək ki, müharibə əlilləri və
iştirakçıları ilə bağlı həyata keçirilən
yeni sosial dəstək tədbirləri ictimaiyyət
tərəfindən yüksək dəyərləndirilir.
Birdəfəlik ödəmənin verilməsi
üçün təklif olunan mexanizmlər,
sənədləşdirmə işlərində şəffaflığın
təmin edilməsi və digər məsələlər
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi (ƏƏSMN) tərəfindən aidiyyəti
qurumlarla davamlı olaraq müzakirə
edilir.
Dövlət başçımız yanvarın 12-də yerli
televiziya kanallarına müsahibəsində
bu kateqoriyadan olanlara sosial
dəstəkdən danışarkən bildirdi ki, şəhid
ailələri, müharibə əlillərinə dövlətin

Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları və
qaziləri artıq yaxın gələcəkdə tam təmin
ediləcəklər”.
Bu, danılmaz həqiqətdir. Dövlət
başçısının bildirdiyi kimi, təkcə keçən il
Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin
ailələri və qazilərindən 850 nəfəri
mənzillərlə təmin edilib, İkinci Qarabağ
müharibəsinin iştirakçılarına da 750
mənzil verilib və bu proses davam
etdirilir. İnanırıq ki, Birinci Qarabağ
müharibəsində iştirak etmiş bu kateqoriyadan olan insanlara bəlkə də iki il
ərzində mənzillər veriləcək.
Prezident xüsusi olaraq vurğuladı
ki, bu, sırf bizim təşəbbüsümüzdür və
biz bunu heç yerdə görməmişik, bu
təcrübəni heç yerdən gətirməmişik.
Sadəcə olaraq, həssas kateqoriyadan

T

arixin pozulmaz qanunu var: ədalətsiz müharibə,
işğalçılıq savaşı tez-gec məğlubiyyətə məhkumdur.
Bu həqiqəti anlamaq istəməyən ermənilər 30 il
əvvəl başladığı təcavüzkarlıq aksiyalarının sonda iflasa
uğrayacağını düşünmədiklərinə görə 1 ildən artıqdır ki,
uydurma tarixlərinin ən acınacaqlı günlərini yaşayırlar.

Bu toplumun özgə torpaqlarında
parazit çayırotu kimi kök ata-ata
gəlib Qafqaza çıxmış, buradakı xayanətkarlıqlarının əvəzində
havadarları tərəfindən tarixi
Azərbaycan torpaqlarında qurulan
Ermənistan adlı oyuncaq dövlətlə
mükafatlandırılmışlar. Bəs görəsən,
haylar XX əsrin axırlarında qonşu torpaqlarına yiyələnmək üçün
ədalətsiz müharibəyə hansı ağıl və
arqumentlərlə ümid bəsləmişdilər?
Ağıl məsələsinə gələndə tarix
boyu güclülərin əlində alətə çevrilmiş bu xain toplumda belə bir zəruri
milli keyfiyyət hələ də formalaşmayıb. Onların zehniyyətində sağlam
düşüncə əvəzinə, hiylə, haramxorluq, zorakılıq, qan tökməkdən,
dağıtmaqdan zövq almaq kök atıb.
Belə əməllərinə görə dəfələrlə
cəzalandırılsalar da, bundan nəticə
çıxartmayıblar. Özlərini “zavallı” xalq
adlandırıb yeni facilər törədiblər.
Beləliklə, xəstə təxəyyüllü bu xalq
sonuncu Qarabağ avantürası ilə
özlərini saxta taixlərinin ən ağır
cazasına tuş etdilər. Azərbaycana
qarşı ədalətsiz müharibədən
çəkinməməklərinin səbəbinə
gəldikdə isə bu, əvvəla, bizim bu
xainlərin qəsdlərinə dözüb, unutqan
olmağımızla, ikincisi isə havadarlarının bu şirniklənmədən istifadə edib,
öz maraqları naminə hay toplumunu üstümüzə qısqırtması ilə bağlı
olmuşdur.
Gəlin qısaca da olsa son 2
əsrin bu həqiqəti təsdiqləyən faciəli
və qanlı tarixinə nəzər salaq.
1804–1813-cü və 1826–1828-ci
illərdə çar Rusiyası və qacarlar
İranı arasında hərbi toqquşmalar
milli tariximizə Azərbaycan torpaqları uğrunda aparılan işğalçı
və qarətçi müharibələr kimi daxil
olmuşdur. Rusiya imperiyasının
hakim dairələri Azərbaycanın şimal
ərazisinin işğalından əvvəl, burada möhkəmlənmək və özləri üçün
siyasi dayaq yaratmaq planlarını da
işləyib hazırlamışdır. Azərbaycan
ərazisində xristian əhalinin üstünlüyünü təmin etmək, ilk növbədə,
qonşu İran və Osmanlı dövlətləri
ərazisindən özlərini hay adlandıran
erməniləri torpaqlarımıza gətirib
məskunlaşdırmaq həmin məkrli
siyasətdə mühüm yer tutmuşdur.
Nə üçün Rusiya imperiyası
belə bir planı həyata keçirməkdə
haylara arxalanırdı? İlk növbədə,
ona görə ki, haylar rusların Cənubi
Qafqaza işğalçılıq yürüşlərində fəal
iştirak edirdilər. Torpağı, vətəni,
paytaxtı, dövlətçilik tarixi, folkloru,
mədəniyyəti və tarixi şəxsiyyəti
olmayan haylar, ruslara göstərdiyi

bu nökərçilik xidmətlərinin əvəzində
tarixi Azərbaycan torpaqlarına
sahiblənmək istəyirdilər.
Qacar şahı Ağa Məhəmmədin
Qarabağ xanlığına yürüşləri və
Rusiya ilə İran arasında baş verən
müharibələr qarabağlıların öz
ata-baba torpaqlarından didərgin
düşmələrinə səbəb olmuşdu. Bu
yerin köklü sakinlərinin məcburi
surətdə öz vətənini tərk etməsi
Qarabağda azərbaycanlıların saylarının azalmasına təsir göstərməyə
bilməzdi və göstərdi.
Beləliklə, Rusiya–İran
müharibələri zamanı Qarabağ
xanlığında ərazinin xeyli hissəsi
boş qalmışdır. Kəndlər yandırılmış,
əhalinin əmlakı qarət edilmişdir.
Təsərrüfatı bərpa etmək üçün Qacarlar məmləkətinə qaçan və aparılan əhalini geri qaytarmaq lazım
idi. 1813-cü ildə Rusiya ilə Qacarlar
sarayı arasında bağlanan Gülüstan
sülhündən sonra 811 ailə İrandan
bu taya gəldi. Ümumiyyətlə, həmin
sülh müqaviləsindən sonra 4 min
qarabağlı ailəsi geri qayıtmışdır.
1823-cü ildən isə Rusiya imperiyası hayları kütləvi surətdə İrandan
və Osmanlıdan Qarabağa köçürmək
siyasətinə start vermişdir. 1828ci il fevral ayının 10-da Rusiya ilə
Qacarlar sarayı arasında imzalanan
Türkmənçay sülh müqaviləsindən
sonra hayların Qarabağ ərazisinə
gətirilib məskunlaşdırılması
misli görünməmiş hal almışdır.
Müqavilənin XV maddəsi həmin
kütləvi köçürmədən bəhs edirdi.
1823-cü ilə aid olan kameral
(hesabat) təsvirdə göstərilirdi ki,
Qarabağ əyalətində yaşayan 20
min 95 ailənin 15 min 729-u (78,3
faizi) azərbaycanlı, 4 min 366
ailə isə başqa millət və xalqların
nümayəndələri idilər.
1829-cu il sentyabr ayının
14-də Rusiya ilə Osmanlı dövləti
arasında imzalanan Ədirnə sülh
müqaviləsindən sonra Türkiyədən
hayların Şimali Azərbaycan
ərazilərinə gətirilmələri daha da
sürətlənmişdir. Bu köçürmənin
nəticəsi olaraq, 1832-ci il
məlumatına görə, Qarabağ
əyalətində 13 min 965 azərbaycanlı,
6 min 491 hay ailəsi yaşayırdı.
Göründüyü kimi, Türkmənçay və
Ədirnə sülh müqavilələrindən sonra
gəlmə hayların Qarabağ əyalətində
sayı birdən-birə xeyli artmışdır.
Ermənilərin kütləvi surətdə torpaqlarımıza gətirilib məskunlaşdırılması,
gələcəkdə onların ərazimizdə
özləri üçün ayrıca dövlət yaratmaq
həvəslərini artırdı.

dan olan insanları, xüsusilə İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra işlə təmin
etmək üçün Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinə təlimat verilib.
Müharibə zamanı əlini, qolunu, ayağını itirmiş qazilərə ən müasir protezlər
təqdim edilir. Dövlət başçısı dedi:
“Onları normal həyata qaytarmaq üçün
biz bunu edirik, özü də bu protezlər ən
son texnologiyadır. Yəni Avropanın ən
qiymətli, ən bahalı, ən son texnologiyası olan protezlərdir ki, insan normal
yaşaya bilər, yeriyə bilər, futbol oynaya
bilər. Hətta indi əlini, qolunu itirmiş
insan da artıq normal həyata qayıda
bilər. Yəni, bu, əsas faktorlardır. Əlbəttə
ki, bu siyasət və mənim bu kateqoriyadan olan insanlarla daim təmaslarım

ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə
şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın
ailələrinin, müharibə əlillərinin və
iştirakçılarının sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi istiqamətində aparılan
işlər dəyərləndirildi. Dövlət başçısının
həssas kateqoriyadan olanlara
münasibəti yüksək qiymətləndirildi.
Bu işdə hər birimiz vətəndaş olaraq
dövlətin yanında olmalı, öz köməyimizi
əsirgəməməliyik.

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

1828-ci il mart ayının 21-də
İrəvan və Naxçıvan xanlıqları
əraziləri hesabına, Rusiya imperiyası “Erməni vilayəti” deyilən
saxta inzibati qurum yaratmışdır.
Bu qondarma “vilayətdə” 81 min
747 nəfər azərbaycanlı, Qacarlar
məmləkətindən köçürülüb gətirilən 6
min 949 hay yaşayırdı. Türkmənçay
və Ədirnə sülh müqavilələrindən
sonra Qacarlar İranından 40 min
və Osmanlı Türkiyəsindən isə 200
mindən çox hay ailələri qeyri-qanuni
olaraq Rusiya imperiyası tərəfindən
tarixi Azərbaycan ərazilərinə gətirilib

Yalnız öz maraqlarını düşünən,
bəşəri xəzinəyə dəyərli heç nə
verməyən bu toplumun özgə
torpaqlarına yiyələnmək kimi
yolverilməz cinayəti, nəhayət,
ötən ilin payızındakı Qarabağ
uğrunda savaşda ilk dəfə layiqincə
cəzasını aldı. Azərbaycan Ordusu
bütün dünya haylarının və onların
havadarlarının himayə etdiyi və
şirnikləndirdiyi işğalçı, quldur hay
silahlı birləşmələrini darmadağın
edib özgə torpaqlarına yiyələnməyin
mümkün olmadığını bu haramxorlara sübut etdi.

məskunlaşdırılmışdır. 1849-cu il iyun
ayının 9-da Rusiya imperiyasının
hakim dairələri öz mövqeyini Şimali
Azərbaycanda və eləcə də Cənubi
Zaqafqaziyada möhkəmlətmək üçün
İrəvan quberniyası yaratmış, tarixi
torpaqlarımızda hay ünsürləri üçün
gələcəkdə dövlət yaradılmasının
əsasını qoymuşdur.
Bütün bunlar bir daha göstərir
ki, Rusiya imperiyası ilə İran və
Osmanlı dövlətləri arasında getmiş
müharibələr olmasaydı, nə Qarabağda, nə Zəngəzurda, nə də İrəvan
torpaqlarında haylar da olacaqdı.
Eyni zamanda həmin sözləri, Rusiya
və Osmanlı Türkiyəsi arasında
gedən müharibəyə də aid etmək
lazımdır.
1918-ci il may ayının 29-da
isə qərb dövlətlərinin təzyiqi ilə
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti
hökuməti müəyyən şərtlərlə İrəvan
şəhərini paytaxt şəhəri kimi daşnak
hökumətinə güzəştə getdi. Beləliklə
də, Qərbi Azərbaycan ərazisində
qondarma hay dövləti yarandı. Bu
faktlar bir daha göstərir ki, İrəvan
şəhərinin haylara heç bir aidiyyatı
yoxdur.
XX əsrin 20-ci illərində
“Ermənistan” adlanan oyuncaq
dövləti rus bolşevikləri Azərbaycanın
Qərb torpaqlarında yaratmışdır.
Vaxtilə bu məkanda İrəvan xanlığı
yerləşirdi. Bura azərbaycanlıların
tarixi vətənidir. İrəvan şəhəri oyuncaq Ermənistan dövlətinin paytaxtı
olandan sonra burada Azərbaycan
xalqına məxsus bütün maddimədəniyyət abidələri, o cümlədən
8 məscid hay ünsürləri tərəfindən
məhv edilmişdir.

Qarabağdakı qələbəmiz 30 il
həsrətində olduğumuz müqəddəs
ana torpaqlarımızın və ata-baba
yurd yerlərimizin hay faşizminin
işğalına əbədi son qoydu. Bu qələbə
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyev başda
olmaqla rəşadətli ordumuzun və
xalqımızın siyasi-mənəvi birliyinin
parlaq tarixi nailiyyətidir. Bu qələbə
ilə Azərbaycan xalqı hay faşizminin tarixi xəyanətlərinin intiqamını
alaraq onlara əbədi bir dərs verdi.
Bu dərsin qısaca məzmunu belədir:
Özgə torpaqlarına yiyələnmək
heç bir yolla, eləcə də ədalətsiz
müharibə ilə mümkün deyil.
Tarixin pozulmaz qanununun
hökmü ilə, özünü “məğlubedilməz”
sayan quldur, qarətçi, mənəvi
cəhətdən pozğun hay faşist ordusu
Azərbaycanın məcburən apardığı
ədalətli Vətən müharibəsində darmadağın edildi. Şanlı Azərbaycan
Ordusu zəfər müharibəsinin ilk
günlərində döyüş meydanlarında
təşəbbüsü ələ alaraq, qələbəmizi
tarixən ən qısa müddətdə
gerçəkləşdirdi. Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
işlənib hazırlanan, müasir hərb
döyüş planlarından da üstün olan,
elmi cəhətdən əsaslandırılmış zəfər
müharibəsi cəmi 44 günə başa çatdı. Hay faşist ordusu bütün cəbhə
boyu fəlakətə və məğlubiyyətə
uğradıldı.
Çox əfsus ki, dədə-baba
torpaqlarından, isti ocaqlarından
müvəqqəti olaraq ayrı düşən bir çox
soydaşımız bu şanlı qələbəmizi görə
bilmədi...

Vətən qəhrəmanları ilə
azad və güclü olur
Qırx dörd günlük Vətən müharibəsi
Azərbaycan tarixinin ən şərəfli zəfər
salnaməsidir. Düşmənin 30 ilə yaxın
müddət ərzində işğal altında saxladığı,
möhkəmləndiyi torpaqlarımızı ay yarım
ərzində azad edən ordumuz dünya hərb
tarixinə yeni bir qəhrəmanlıq dastanı həkk
etdi. Bu elə bir dastandır ki, onu gələcək
nəsillərə çatdırmaq üçün uydurma
hekayələrə, şişirdilmiş hadisələrə
ehtiyacımız yoxdur. II Qarabağ dastanının
qəhrəmanları bizə bir daha sübut etdilər
ki, Azərbaycan xalqı 30 il ərzində işğalla
barışmayıb, torpaqlarımızın azad ediləcəyi
günü gözləyib.

Belə qəhrəmanlardan biri də, Mehman Musa
oğlu Yusifovdur. Mehman 1979-cu il iyulun 18də Tovuz rayonunun Bayramlı kəndində anadan
olub. Səkkizuşaqlı ailənin 6-cısı olan Mehman
hətta özündən böyük qardaş-bacılarına da
qayğı göstərir, zirəkliyi ilə yaşıdlarından seçilirdi.
O, 1996-cı ildə Elşad Orucov adına Bayramlı
kənd məktəbini bitirmişdir. İki il sonra – 1998-ci
ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır. 2002-ci
ildə ordudan tərxis olunan Mehman 2002-ci
ildə yenidən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
sırasına qayıtmışdır. O, 2002-ci ildə gizir
hazırlığı kursuna daxil olmuş, daha sonra
“N” saylı hərbi hissədə təcrübə keçmişdir. 18
illik xidməti ərzində hərbi biliklərə yiyələnmiş,
çoxsaylı təlimlərdə iştirak etmişdir.
Mehman Yusifov 2016-cı ildə Vətən
müharibəsinin anonsu hesab edilən
Aprel döyüşlərində iştirak etmiş, Lələtəpə
yüksəkliyinin azad edilməsində xüsusi şücaət
göstərmişdir. Orduda sərgilədiyi nümunəvi
xidmətinə görə “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
90 illiyi”, III dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə”,
“Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi”, II
dərəcəli “qüsursuz xidmətə görə”, “Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi” medalları ilə təltif
olunmuşdur.
Vətən müharibəsinin başladığı ilk gündən
döyüşlərə qatılan Mehman əməliyyatlara
Cəbrayıl–Füzuli istiqamətində qoşulmuşdur.
Müharibənin ilk günlərində gedən ağır döyüşlər
zamanı bir neçə əsgər yoldaşı şəhid olan
baş gizir Mehman Yusifov 7 nəfərlik kiçik bir
dəstə ilə sayca qat-qat çox olan düşmənə
üstün gəlmişdir. Qarşılarında olan minalanmış
ərazini çətinliklə keçən qəhrəmanlarımız
silahı yerə qoymayıb, son gülləyə qədər
döyüşmüşlər. Oktyabrın 5-də Cəbrayıl uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid
olan Mehman Musa oğlu Yusifov doğulduğu,
boya-başa çatdığı Bayramlı kəndində böyük

Ermənilərin tarixi
xəyanətlərinin iflası
Sevimli Prezidentimizin dönədönə dediyi kimi, 1 ildən artıqdır ki,
mifləşdirilmiş hay ordusu yoxdur.
Beləliklə də, 2016-cı ildə Cocuq
Mərcanli döyüşlərində bel sütunu
sındırılan hay faşist ünsürlərinin
günəşi əbədi olaraq söndürüldü. Döyüş meydanlarında aciz qalan, ordumuz tərəfindən taqətdən salınan hay
faşist ünsürləri məğlubiyyətlərinin
əvəzini mülki əhalidən çıxmaq üçün
Gəncə, Bərdə, Mingəçevir və digər
yaşayış məntəqələrimizi raketlərdən
atəşə tutdular. Mülki əhali arasında həlak olanlar və müxtəlif
dərəcələrdə yaralananlar oldu.
Azərbaycan tərəfi humanistlik
göstərərək, müharibə qanunlarını əsas tutaraq, düşmən tərəfinin
mülki əhalisinin yaşadıqları şəhər və
kəndlərə zərbə vurmadı. Bunun üçün
silahlı qüvvələrimizin çox böyük hərbi
imkanları olsa da, İrəvan şəhəri də
daxil olmaqla, düşmənin şəhər və
kəndlərini cəhənnəmə çevirmədi.
Vətən müharibəsi günlərində,
yəni 1056 saat ərzində faşist
hay quldur silahlı qüvvələri mislibərabəri olmayan, sağalmaz hərbi
məğlubiyyətə düçar oldular. Bu
müddət ərzində Azərbaycan Ordusu
düşmənin 3 milyard ABŞ dolları
məbləğində hərbi texnikasını məhv
etdi və qənimət kimi götürdü. Hay
faşist ünsürləri döyüş meydanlarında 6 mindən çox əsgər və zabitini
itirdi. 11 mindən çox hay faşist
ünsürü yaralandı və ömürlük şikəst
oldu. 10 min hay əsgəri fərarilik
etdi. 44 günlük ədalətli müharibənin
gedişində “məğlubedilməz” hay
quldur birləşmələri tarixin ədalətsiz
müharibələr aparmış bütün orduları

izdihamla torpağa tapşırılmışdır.
Baş gizir Mehman Yusifov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, silahlı
qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
sərəncamı ilə “Qarabağ” və “Zəfər” ordenləri,
“Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad edilməsinə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
Vətən belə qəhrəmanların sayəsində
Vətəndir. Ərazi bütövlüyümüz onların sayəsində
bərpa edilib. Şəhidlərimiz, qazilərimiz öz
qanları, canları, sağlamlıqları bahasına
xalqımıza alnıaçıq, başıuca günlər ərməğan
edib. Bizim isə ən böyük vəzifəmiz onların əziz
xatirəsini unutmamaq, şəhid ailələrinə diqqət
və qayğı göstərmək, qazilərin sivil həyatda
üzləşdikləri problemlər zamanı onlara dəstək
olmaqdır.
Mehman Yusifovun da ailəsi indi bütün
bir xalqa, qüdrətli bir dövlətə əmanətdir.
Qəhrəmanımızın 3 övladı var. Onlar bütün
Azərbaycan xalqı kimi ataları ilə fəxr edirlər.
Onun böyük oğlu Məhəmməd böyüyüb əsgər
olmaq, atasının şərəfli yolunu davam etdirmək
istəyir. Qəhrəmanlarımız haqqında nə qədər
danışsaq azdır. Lakin bu kiçik yazını Anadolu
türkcəsində dillər əzbəri olmuş bir ifadə ilə
bitirmək istəyirəm: “Biz bir ölər, min dirilərik”

kimi darmadağın edilib, öz xaraba
məskənlərinə qovuldu.
Bu qələbə ilə Azərbaycan
ermənilərin əsrlər boyu törətdiyi
xəyanətləri cavablandıraraq,
xalqımızı narahat etmiş bir çox
məsələləri birdəfəlik həll etdi. Qondarma “Dağlıq Qarabağ” coğrafi adı
Azərbaycan əsgərinin ayaqqabılarına silinərək tarixin zibilliyinə atıldı.
Hay ünsürlərinə əsassız olaraq
verilən və onları qudurdan 100 illlik
muxtariyyat güzəşti ləğv edildi.
Hay faşistləri müvəqqəti olaraq
işğal altında saxladıqları Azərbaycan
ərazisində onları tarix boyu rüsvay
edəcək qanlı cinayətlər törətmişlər.
Erməni vandallar Ağdam, Füzuli,
Cəbrayil, Qubadli, Zəngilan, Laçın,
Kəlbəcər, Şuşa və digər şəhər tipli
qəsəbələrdə, kəndlərdə daşı-daş
üstündə qoymamışlar. Xalqımızın
maddi, mədəni və dini abidələri
məhv edilmişdir. Bunların qisasını
Azərbaycan Ordusu açıq döyüş
meydanlarında aldı. Hay quldurları
30 il ərzindəAazərbaycana trilyon
dollara çatan maddi ziyan vurmuşlar. Xalqımıza və dövlətimizə vurulan bu ziyanın əvəzi hay dövlətindən
mütləq alınmalıdır.
Şanlı qələbəmizdən keçən bir
il ərzində hay faşistləri tərəfindən
dağıdılmış yaşayış məntəqələri,
kəndlər, tarixi abidələr sürətlə bərpa
olunur. Füzulidən Şuşaya çəkilən
zəfər yolu yuxarı Qarabağın şah
damarına çevrilib. 2021-ci il oktyabr ayının 6-da Bakıdan cəmi
8 aya yaradılan Füzuli təyyarə
meydanına “Qarabağ” təyyarəsi
uğurla uçuş həyata keçirdi. Azad
edilmiş şəhərlərə sakinlərin səfərləri

Məşdi ZEYNALOV,
Sumqayıt Şəhər Veteranlar
Təşkilatının məsul katibi

təşkil olunur. Müzəffər Prezidentimiz İlham Əliyev Şuşa şəhərini
Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi,
2022-ci ili isə ölkəmizdə “Şuşa ili”
elan etmişdir. 2021-ci il may ayının
15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və
Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşanın
Cıdir düzündə imzaladıqları Şuşa
Bəyannaməsi düşmənin gələcək
hiylə və qəsdlərinin qarşısına
möhkəm bir sipər çəkdi.
Əsas məsələlərdən biri də hay
hərbi xuntasının keçmiş “rəhbərləri”
Robert Koçaryanın və Serj Sarkisyanın beynəlxalq məhkəməyə
verilməsidir. Bu cəlladlar xalqımıza
qarşı qanlı cinayətlər törətmişlər.
Onlar Ermənistan deyilən oyuncaq
dövlətin rəhbərliyinə yalnız varlanmaq, soyğunçuluq və quldurluqla
məşğul olmaq niyyəti ilə gəlmişdilər.
44 günlük zəfər müharibəsi bu iki
quldurun erməni toplumunun başına
açdığı oyunun faciəli sonu oldu.
2021-ci ilin II Qarabağ
müharibəsi sübut etdi ki,
Azərbaycan xalqı dəmir yumruq kimi
birləşdikdə onun qarşısında heç bir
düşmən dayana bilməz. Qarabağ
Azərbaycanın qədim ərazisidir və
onu heç kəs, heç nə xalqımızdan
qopara bilməz. Zəfər nidamızda
səsləndirdiyimiz kimi: Qarabağ
bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!

Yunis HÜSEYNOV,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru,
Şuşa şəhərindən
məcburi köçkün

16 yanvar 2022-ci il, bazar

NƏCIBƏ MƏLIKOVA – 100

Yaddaşlarda yaşayan sənətkar
Elə bil, rollarında da özünü,
taleyini oynayırdı. Gərgin işləyirdi.
Teatrda da, kinoda da ona çox vaxt
baş rollar həvalə olunurdu. Nəcibə
Məlikova müxtəlif xarakterli rollar
oynayırdı. Gözəlliyi, istedı ilə seçilən
aktrisa tamaşalarda, filmlərdə elə
rolları ifa edib ki, onlar mənəvi
dünyamızın ayrılmaz hissəsinə
çevrilib.

Bu günlər xalqımız Nəcibə Məlikovanın 100
illik yubileyini təntənə ilə qeyd edir. Onu xatırlayır, çəkildiyi filmlər təkrar-təkrar nümayiş etdirilir,
haqqında televiziya verilişləri göstərilir.
Nəcibə Haşım qızı Məlikovanın həyat yolu
1921-ci ildə Bakının Buzovna kəndindən başlayıb. İlk təhsilini kənddə və Bakıda alıb. Evin
sonbeşiyi olan Nəcibə Məlikovanın atası Haşım
bəy Saqib həm şair idi, həm də Bakının ən
məşhur tacirlərindən biri olub. Bakı şairlərinin
əsərlərindən ibarət almanaxlarda onun da
şeirləri dəfələrlə çap olunub, kitabları işıq üzü
görüb. Anası Xoşsima xanım isə komsomol
fəallarından idi. Lakin Xoşsima xanım qardaşı
– görkəmli ictimai xadim, 1938-ci ilin yayında
repressiya olunmuş Ruhulla Axundov tutulandan sonra onun da ictimai fəaliyyətinə son
qoyuldu. Bundan sonra bütün qapılar onların
üzünə bağlandı.
Nəcibə Məlikovanın uşaqlıqdan arzusu
həkim olmaq idi. Məktəbi qurtarıb Tibb İnstitutuna daxil olmaq, həkim işləmək istəyirdi. Lakin
“xalq düşməni”nin bacısı qızı olduğuna görə,
arzusu ürəyində qaldı.
Nəcibə xanımın böyük bacısı Nuriyyə
Məlikova nəinki Azərbaycanın, bütün Şərqin
ilk peşəkar rəqqasələrindən biri kimi tanınırdı.
Nəcibə Məlikova isə məcburiyyətdən həyatını
aktrisalığa bağlamaq qərarına gəldi. 10-cu sinfi
bitirəndən sonra sənədlərini könülsüz Teatr
Texnikumuna verdi və Fatma Qədrinin sinfinə
qəbul olundu. Lakin burada oxuduğu müddətdə
sənətə bağlandı.
Təhsilini başa vurduqdan sonra Nəcibə
xanım öz istəyi ilə Gəncə Dövlət Dram Teatrında işləməyə gedib. Burada bir neçə tamaşada
rollar oynayıb. Sonra Bakıya qayıdıb və təzəcə
təşkil olunmuş Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutuna daxil olub. 1951-ci ildə ali məktəbi bitirib.
Hələ texnikumda təhsil aldığı illərdə Milli Dram
Teatrının tamaşalarında epizodik rollar oynayan
aktrisa 1952-ci ildən filmlərdə çəkilişlərə dəvət
olunub.
1950-1970-ci illərin teatr repertuarında
aktrisa klassik və çağdaş Azərbaycan drama-

turqlarının, dünya ədiblərinin dram əsərlərində,
eyni zamanda komediyalarında səhnəyə
çıxıb. Həmin tamaşalardan – Hüseyn Cavidin
“Şeyx Sənan” (Xumar), “Səyavuş” (Firəngiz),
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Pəri cadu” (Şamama cadu), Cəfər Cabbarlının “Aydın” (Böyükxanım), “1905-ci ildə” (Sona), “Sevil” (Edilya),
Mirzə İbrahimovun “Həyat” (Atlas), “Kəndçi qızı”
(Ayxanım), İlyas Əfəndiyevin “Büllur sarayda” (Qönçə), “Qəribə oğlan” (Məlahət), Nəbi
Xəzrinin “Əks-səda” (Zərifə), Mirzə Şəfi Vazeh
(Zübeydə), Səməd Vurğunun “Vaqif” (Xuraman),
Maqsud İbrahimbəyovun “Kərgədan buynuzu”
(Diləfruz), Lope de Veqanın “Sevilya ulduzu”
(Estrelya) və s. misal göstərmək olar.
Aktrisa kinoda da uğurlu rollar yaradıb. Onların arasında “Ögey ana”da Dilarə, “Aygün”də
Aygün, “Arşın mal alan”da Cahan xala, “Əhməd
haradadır?”da Nərgiz xala rollarının ifası aktrisanın yaradıcılıq nailiyyətləri kimi dəyərlidir.
Nəcibə Məlikova Gəncə Dram Teatrında
çalışdığı müddətdə Gəncənin tanınmış adamlarından olan Nəsrəddin adlı bir nəfərlə tanış
olur. Nəsrəddin aktrisanı tamaşaların birində
görür və ona heyran qalır. Hər tamaşadan sonra
bu gözəl xanıma ətirli güllər, dadlı meyvələr
göndərir. Gizli aşiq Nəcibə xanımın ürəyini almağa çalışır və buna nail olur. Beləliklə, Nəcibə
Məlikova Nəsrəddinlə ailə qurmağa razılıq verir.
Nəsrəddin artıq bir dəfə evli olmuşdu
və Fuad adlı oğlu da vardı. Nəcibə xanımla
evlilikdən isə Saqib adlı bir oğlu dünyaya gəlir.
Nəcibə xanım hər iki uşağa ana qayğısı ilə yanaşır, onları bir-birindən ayırmamağa çalışır.
Deyilənə görə, “Ögey ana” filminin süjeti də
bu ailənin həyatı ilə bilavasitə bağlı olub.
Aktrisa 10 iyun 1959-cu ildə Əməkdar artist,
1974-cü ildə Xalq artisti fəxri adlarını alıb.
Nəcibə xanım Məlikova 1992-ci il iyulun 27-də
vəfat edib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

FHN Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi
və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi
qayda pozuntusunun qarşısını alıb

Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə
İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağmədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi
istehsalatda təhlükəsizliyin təmin edilməsi
istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir.

Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
“112” qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri,
Əhmədli qəsəbəsi, M.Hadi küçəsi 77 ünvanında yerləşən doqquzmərtəbəli yaşayış
binasının liftinin qəzalı vəziyyətdə olması
barədə vətəndaş tərəfindən müraciət daxil
olub.
Müraciətlə əlaqədar dərhal FHN
Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və
Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin
müfəttişləri tərəfindən həmin binadakı liftə
baxış keçirilib. Baxış zamanı həqiqətən də
liftin müvafiq təhlükəsizlik tələblərinə cavab
vermədən istismar edildiyi və beləliklə, insan
həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaratdığı
müəyyən olunub.
Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, liftdə aşkar olunmuş texniki təhlükəsizliklə bağlı pozuntuların aradan qaldırılması üçün aidiyyəti
müəssisə qarşısında məsələ qaldırılıb və
pozuntuların qısa müddətdə aradan qaldırılaraq liftin təhlükəsiz istismarı təmin edilib.

“Xalq qəzeti”

Ötən il 4 milyard
592 milyon manat
pensiya vəsaiti ödənilib
Pensiyalarda
artım dinamikası
2021-ci ildə də
davam edib. Keçən
il pensiyaların orta
aylıq məbləği 9 faiz
artaraq 331 manata,
o cümlədən yaşa
görə pensiyaların
orta aylıq məbləği
8 faiz artaraq 358
manata çatıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ötən
il də sosial ödənişlərin, o cümlədən pensiyaların hər ay
müvafiq qrafik əsasında vaxtlı-vaxtında ödənişi təmin edilib.
Ümumilikdə, 2021-ci ildə pensiya təminatı üzrə əvvəlki ilə
nisbətən 118 milyon manat çox olmaqla 4 milyard 592 milyon
manat vəsait ödənilib.
2019-cu ilin əvvəlindən pensiya təyinatı avtomatlaşdırılıb. Ötən dövrdə 48,3 min, o cümlədən 2021-ci ildə 22,6 min
pensiya təyinatı elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada
həyata keçirilib.

“Xalq qəzeti”

“İki il ərzində COVID –19 pandemiyası şəraitində mövsümi
qripə yoluxma halları əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdı. Gigiyenik
qaydalara daha çox əməl olunması, maskalardan istifadə edilməsi,
sosial məsafə prinsiplərinə riayət olunması və gigiyenik həssaslığın
artması nəticəsində digər virus infeksiyalarına, xüsusilə də
qripə daha az rast gəlirdik. Təəssüflə deməliyəm ki, iki il ərzində
biz koronavirus infeksiyasına diqqətimizi yönəltdiyimiz halda,
son aylarda qrip infeksiyasını, xüsusilə də “İnfluenza” A və B
infeksiyalarını, demək olar ki, unutduq”. Bu fikirləri Azərbaycan Tibb
Universitetinin I uşaq xəstəlikləri kafedrasının dosenti, pediatr Nigar
Sədiyeva bildirib. O sözünə davam edərək deyib:
– Hər il “İnfluenza”ya qarşı həyata
keçirilən peyvəndləmənin bu il aparılmaması və gigiyenik qaydalara
kifayət qədər əməl edilməməsi, qapalı
mühitlərdə olmaq həmin infeksiyaların pik səviyyədə artmasına gətirib
çıxartdı. Pasiyentlər, xüsusilə, qızdırma,
titrətmə, boğaz, baş, əzələ ağrıları,
quru öskürək, halsızlıq şikayətləri ilə
müraciət edirlər. Bu, uşaqlar arasında
hər il olduğu kimi bu il də gördüyümüz
“İnfluenza” infeksiyalarının əlamətləridir.
“İnfluenza” qrip adlandırılan, ortomiksoviruslar ailəsinə aid, A, B, C tipləri
olan virus mənşəli tənəffüs yolları
infeksiyasıdır. Antigen quruluşuna
görə fərqli tipləri var. Pandemiyalara da səbəb olur. Həmin infeksiya
səbəbindən xəstələrin bizə müraciəti,
yüksək hərarət, temperaturun 39 – 40
dərəcəyə kimi artması, şiddətli titrətmə,
quru öskürək, boğaz ağrıları şəklində
başlayır. Həmin əlamətlər virusun
yayılmasına görə deyil, tənəffüs sistemi
epitelisindən ifraz olunan sitokinlərlə
əlaqədardır. “İnfluenza” infeksiyaları
uşaqlarda inağ, bronxiolit, pnevmoniyaya səbəb ola bilir. Bəzi xəstələrdə 2 – 4
gündə əlamətlər biruzə verdiyi halda,
immun defisitləri, yanaşı xəstəlikləri
olan uşaqlar arasında öskürək, kiçik
hava yollarının tıxanıqlığı həftələrlə
davam edə bilir. Fəsadları bakterial
tənəffüs yolları infeksiyaları, kəskin
hemorragik pnevmoniyalar, miokardit,
perikardit, ensefalit, aseptik meningitlər,
Guillain Barre sindromu, miozitlər,
toksik şok sindromu şəklində, bəzən də
Reyo sindromu şəklində özünü büruzə
verə bilir. Nazofarinqsdən (gəniz, udlağın başlanğıcı) nümunə götürülməklə,
xəstəliyin ilk 24 saatda laborator diaqnostikası mümkündür.
N.Sədiyeva diaqnoza uyğun
müalicənin iki üsulla aparıldığını bildirib:
– Diaqnoz təsdiqləndikdən sonra
“İnfluenza” A və B olmasından asılı olaraq xəstələrə həm simptomatik, həm də
etiotrop müalicələr təyin olunur. Düzgün
müalicə aparıldıqda ilk 48 saat ərzində
simptomlar aradan qalxmağa başlayır.
Burada xüsusilə, diqqətli olacağımız
bir məqam uşaqların yetərli miqdarda
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alaraq kiçik yaşlı uşaqlar hərarətli
hallarda uşaq həkimi tərəfindən
nəzarətdə olmalıdır: “Bu vəziyyətlərdə
olan uşaqlar ailə üzvlərinin ümidinə
qalmamalı, fon xəstəlikləri olan uşaqlarda daha ağır fəsadların qarşısının
alınması üçün həkim müayinəsinin
aparılması və laborator üsullarla diaqnozun təsdiqlənməsi, COVID, yoxsa,
qrip hallarının diferensiasiya edilməsi
vacibdir. Qızdırma yuxarı tənəffüs yolları infeksiyaları, yəni tonzillofaringitlər,
influenza, soyuqdəymə, badamcıqların
iltihabı, qulaq infeksiyaları, həmçinin

təyin olunmamalıdır. “İnfluenza”nın
vaksinasiyasına gəldikdə isə inaktiv və
canlı peyvəndlər var. Peyvənd, xüsusilə
xroniki ağciyər xəstəliyi, revmatik
kardit, diabet kimi riskli xəstəlikləri
olan xəstələrə təyin olunur. 6 ay – 18
yaş arası bütün uşaqlara, 6 aya qədər
uşaqları olan ailələrə və uşaq baxıcılarına illik qrip peyvəndi tövsiyə edilir.
Birincili immunizasiya zamanı 9 yaşa
qədər uşaqlara ən az bir ay fasilə ilə iki
doza peyvənd aparılır. 6 – 36 ay arasında 0,25 millilitr, 3 – 8 yaş arasında 0,5
millilitr istifadə olunur. Qrip peyvəndinin

həzm sistemi xəstəlikləri, sidikçıxarıcı
yolların infeksiyaları kimi səbəblərlə
əlaqədar ola bildiyi üçün abses, endokardit, pnevmoniya kimi fəsadların qarşısının alınması üçün vaxtında pediatr
müayinəsi, düzgün diaqnozun qoyulub
müalicənin başlanması tövsiyə olunur.
“İnfluenza” infeksiyalarında,
xüsusilə, müalicə zamanı virus
təsdiqləndikdən sonra virus əleyhinə
preparatlar yaşdan asılı olaraq təyin
edilir. Simptomların müşahidə edildiyi
andan etibarən ilk 48 saat ərzində virus
əleyhinə dərmanlar, yetərli miqdarda
maye və iltihab əleyhinə preparatlar
təyin olunur. Reye sindromunun qarşısını almaq məqsədilə, xüsusilə salisilatlar

intronozal verilən canlı peyvəndi də var.
Həmin peyvənd, iki yaşadək və astmalı,
2 – 4 yaşlı uşaqlara tövsiyə olunmur.
İnfluenza A-nın profilaktikası üçün virus
əleyhinə preparatlar yüksək riskli hallarda on gün müddətinə təyin olunur”.
Valideynlərin bugünlərdə daha
diqqətli olmaları, uşaqlarında hər hansı
dəyişiklik hiss edən kimi sahə və ya ailə
həkiminə bu barədə məlumat vermələri
tövsiyə olunur. Çünki müalicə nə qədər
erkən başlasa, nəticə də o qədər
tez əldə edilər və uşaqlar xəstəliyin
fəsadlaşmasından uzaq olarlar.

“İnfluenza” virus mənşəli
tənəffüs yolları infeksiyasıdır

maye tələbatının ödənilməsidir. Qızdırma uşaqlar üçün çox həyəcanverici
bir əlamət olduğundan, onun əleyhinə
hansı preparatlardan istifadə edilməsinə
ailələr, xüsusilə, diqqətli yanaşmalıdırlar. Belə ki, uşaqlar, xüsusilə bir yaşa
qədər körpələr arasında hər hansı bir
səbəbdən qızdırma halı müşahidə
edilən zaman uşaq pediatr tərəfindən
müayinə edilməlidir. Xüsusilə, son
günlər bizə müraciət edən xəstələr
arasında qızdırmanın ishal və qusma ilə
müşayiət olunduğu xəstələrin sayı çox
artmaqdadır. Bu səbəbdən qızdırmanı
ishal və ya qusma müşayiət edirsə,
nəzərə almaq lazımdır ki, qızdırma,
bədəndən maye və elektrolit itkisini artırır. Nəticədə uşaqlar riskli duruma düşə
bilərlər. Ona görə maye tələbatının
ödənilməsinə ailələr xüsusilə diqqətli
olmalıdırlar.
Mütəxəssis bildirib ki, uşağın
yüksək hərarəti varsa, ilk növbədə,
fiziki üsullarla temperaturu salmağa
çalışmalı, qızdırmalı uşağın titrətməsini
görüb daha qalın geyindirməməli, spirtli,
sirkəli məhlullarla qızdırmanı salmağa
çalışmaq lazımdır. Xüsusilə, 6 ay – 6
yaş arası uşaqlarda qızdırma fonunda
febril qıcolmaların ola biləcəyini nəzərə

2021-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
tərəfindən 752 min şəxsə sosial müavinət və təqaüd
ödənilib.

Keçən il sosial müavinət
və təqaüd ödənilən
şəxslərin sayı açıqlanıb

Nazirlikdən verilən
məlumata görə, onlardan 466 min nəfəri
sosial müavinətlə, 286
min nəfəri Prezidentin
aylıq təqaüdü ilə təmin
olunub.
Keçən il əhaliyə
sosial müavinətlər
üzrə 588 milyon
manat, təqaüdlər üzrə
əvvəlki ilə nisbətən
28% çox olmaqla 417 milyon manat ödənilib.
Son üç ildə müavinət və təqaüdlərin də elektron təyinatı
sistemləri (24 növ e-təyinat sistemi) işə salınıb və ötən dövrdə
220 min, o cümlədən 2021-ci ildə 120 min müavinət və təqaüd
təyinatı e-sistem üzərindən proaktiv qaydada aparılıb.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

COVID-19 infeksiyasına
710 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ
koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına son sutkada 710
yoluxma faktı qeydə alınıb, 260
nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən məlumata
görə, analiz nümunələri müsbət
çıxan 13 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə, ümumilikdə,
624 min 918 nəfərin koronavirus
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 608 min 145 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 8 min 510 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 8 min
263 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 10
min 150, bu günə qədər isə ümumilikdə 5 milyon 997 min 160 test icra olunub.
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İngiltərədə 6 milyon insan xəstəxanalarda
müalicə üçün növbə gözləyir

İngiltərədə 6 milyon insan xəstəxanalarda müalicə üçün növbə gözləyir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, İngiltərə Milli
Səhiyyə Xidməti xəstəxanalarda müalicə
üçün növbə gözləyənlərin sayının ilk dəfə 6
milyona çatdığını açıqlayıb. Mütəxəssislər
Omikron variantının yayılmasından sonra bu
rəqəmin daha da yüksələcəyini bildiriblər.
Professor Stiven Povis Omikronun təkcə
xəstəxanalara qəbul edilən xəstələrin sayına

“Xalq qəzeti”

(gündə orta hesabla 2000-ə yaxın) deyil, həm
də kadr çatışmazlığına böyük təzyiq etdiyini
söyləyib. Həmçinin xəstəxanalarda müalicə
üçün gözləyənlərdə də rekord gecikmələr
olub.
Qeyd edək ki, Britaniyada 1948-ci ildə yaradılan Milli Səhiyyə Sistemi (NHS) ilə ölkədə
həkim ziyarətləri və müalicələr pulsuz həyata
keçirilir.

Azərbaycanlı Əməkdar artist BMT-nin
“Leonardo Da Vinci” medalı ilə təltif olunub
Suğra Bağırzadə ixtisasca
mühəndisdir, “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında texniki şöbənin böyük
mühəndisi vəzifəsində işləyir.
O, uşaqlıqdan
həyatını incəsənətə
bağlayıb. Onun ifasında
“Cücələrim” mahnısı
doğma Azərbaycanın
hüdudlarından kənarda
da tanınıb. Özünün
aktyorluq istedadına görə
kinoda uğurla çəkilib.
Onun əvvəllər güllərlə
işləmək həvəsi kimi
başlanan xobbisi tədricən
daha bir peşəyə keçdi.
Təbii güllərdən yaratdığı
kompozisiyalar ona
floraçı-rəssam şöhrətini
qazandırıb.
Suğra xanım 2015-ci
ildə türk dünyası
mədəniyyətinə verdiyi
töhfələrə və Azərbaycan–
Türkiyə qardaşlıq

münasibətlərinin inkişafındakı xidmətlərinə görə
Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasının “Fəxri
doktoru” adına layiq
görülüb. 2016-cı ildə Türk
dünyası mədəniyyətinə
verdiyi töhfələrə görə
Beynəlxalq Mükafatlar
Komitəsinin “Qızıl ulduz”
və “Türk dünyasında ilin
mədəniyyət adamı” mükafatlarını alıb. 2016-cı
ildə mədəniyyətə verdiyi
böyük töhfələrə görə
Beynəlxalq Təltiflər İttifaqının BMT-nin İctimai Mükafatlar Şurası tərəfindən
“Fayda, şərəf və şöhrət”
ordeni ilə təltif edilib.
O, 2008-ci ildə
Əməkdar artsit fəxri

adına layiq görülüb.
S.Bağırzadə “Yollar
və küçələrlə” (1963),
“Ulduz” (1964), “Alma
almaya bənzər” (1975),
“Şir evdən getdi” (1977),
“Tələ” (1990), “Yuxu”
(2001), “Güllələnmə
təxirə salınır!” (2003),
“Sonuncu şahid” (2004),
“Qəmbər Hüseynli”
(2007) filmlərində iştirak
edib.
Bu yaxınlarda isə
Suğra Bağırzadə BMT-nin

İctimai Mükafatlar Şurası
(UNCOPA) tərəfindən
dünya mədəniyyətinə
verdiyi töhfələrə görə
“Leonardo Da Vinci” medalına layiq görülüb.
Suğra xanım
Bağırzadə həm də
“Floristika” İncəsənətə
Dəstək İctimai Birliyinin
yaradıcısıdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Danimarka və Niderland Pekin
Qış Olimpiadasının diplomatik
boykotuna qoşulublar
Niderland və Danimarka hakimiyyəti Pekində keçiriləcək Qış Olimpiya Oyunlarının “diplomatik b
 oykotuna” qoşulmaq qərarına gəlib.
Avropa KİV-lərinin yaydıqları məlumatlara görə, Niderland Qış Olimpiya
Oyunlarına hökumət nümayəndə heyətini göndərməyəcək. Bunun səbəbi
kimi Çinin xarici tamaşaçıları yarışa buraxmamaq qərarı göstərilir. Yarışda
yalnız yerli sakinlər iştirak edə biləcəklər.
Danimarka isə öz addımını Qərbin Çin hakimiyyətini ittiham etdiyi insan
haqları pozuntuları ilə əlaqələndirib. Bundan əvvəl analoji qərarlar ABŞ,
Yaponiya, Böyük Britaniya, Kanada tərəfindən qəbul edilib.
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Ankarada Atakule qülləsi və İstanbulda tarixi "Fatih Sultan
Mehmet” körpüsü Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
Türkiyə

Şəhidlərin qisası alınıb
Yanvar ayının
11-də Türkiyə
Ordusunun 3
hərbçisinin şəhid
olduğu Şanlıurfa
vilayətinin Akçakale bölgəsində
44 terrorçu
zərərsizləşdirilib.
Bu bəyanatla
Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar çıxış edib.
Nazirin sözlərinə görə, Akçakaledəki terror hücumundan
sonra bölgədə keçirilən antiterror əməliyyatı nəticəsində
44 silahlı məhv edilib: “Terrorçuların hər hücumuna cavab
veriləcəyinə və onların məsuliyyətə cəlb olunacağına heç
kim şübhə etməsin”.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

ABŞ
Satış artıb
ABŞ-ın elektromobil istehsalı
üzrə ixtisaslaşmış
“Tesla” şirkəti
ötən ilin dekabr
ayında 70 min 846
ədəd avtomobil
satıb. Bu, 2
 020-ci
ilin dekabr ayı
ilə müqayisədə,
təxminən 3 dəfə
çox, 2021-ci ilin noyabr ayına nisbətən isə 34 faiz çoxdur.
Xatırladaq ki, “Tesla” 2019-cu ildən Çinin Şanxay
şəhərində də istehsala başlayıb. Ötən il şirkətin “Çin istehsalı” olan elektromobillərindən 473 min 78 ədəd satılıb.
Xəbəri “Autonews” verib.

Yaponiya

Azərbaycanla Türkiyə arasında diplomatik münasibətlərin
bərpasının 30-cu ildönümü
münasibətilə Ankaranın simvollarından biri olan Atakule qülləsi və
İstanbulda “Fatih Sultan Mehmet”
körpüsü Azərbaycan bayrağının
rəngləri ilə işıqlandırılıb.
Atakule qülləsinin üzərində Türkiyə
və Azərbaycan bayraqları, həmçinin türk
və ingilis dillərində "Türkiyə–Azərbaycan
diplomatik münasibətlərinin 30 illiyi
mübarək olsun!” sözləri yazılmış lövhə
əks olunub.
İstanbulun möhtəşəm mənzərəsinə

Tanınmış şair-publisist Faiq Balabəylinin “Bakı
buxtası-20 yanvar” adlanan yeni kitabı “Elm və təhsil”
nəşriyyatında nəşr olunub.

gözəllik qatan şanlı bayrağımızın
rəngləri izləyənlər tərəfindən böyük
rəğbətlə qarşılanıb.
Qeyd edək ki, iki ölkənin
qardaşlığına dair əlamətdar günlərdə

Agentlik yazır ki, bu barədə Böyük
Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
bəyanat yayıb.

Nazirliyin KXDR rəsmilərini ABŞ-la
dialoqa qayıtmağa çağıran bəyanatında
deyilir: “KXDR-in növbəti dəfə iki
qısa mənzilli ballistik raketi sınaqdan
keçirməsindən dərin narahatıq. Bu
sınaqlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinin açıq şəkildə pozulması, regional sülh və təhlükəsizliyə
təhdiddir”.
Rəsmi London Pxenyana
qarşı sanksiyalar rejiminin

Danimarka
Sabiq nazir həbs edilib
Danimarkanın sabiq
Müdafiə naziri Klaus
Hjort Frederiksen
dövlət sirrini yaymaqda
şübhəli bilinərək həbs
edilib. Sabiq nazir ifadə
azadlığını pozduğu
üçün təqsirləndirilir.
Bildirilir ki, 2016–2019-cu illərdə Müdafiə naziri vəzifəsində
çalışmış Frederiksen ölkənin təhlükəsizliyi və xarici
əlaqələri ilə bağlı məxfi məlumatları ötürməkdə ittiham
olunur. Günahı sübuta yetirildiyi təqdirdə onu 12 ilə qədər
həbs gözləyir.
Xəbəri “Euronews” verib.

İspaniya
Ən yaxşı qadın futbol klubu
Dünyanın ən
yaxşı qadın futbol
klubları və liqaları
açıqlanıb. Bildirilir ki,
Beynəlxalq Futbol
Tarixi və Statistikaları Federasiyasının
(İFFHS) cədvəllərində
10 klub və 8 liqa yer
alıb. Planetin ən yaxşı qadın futbol klubu “Barselona”dır.
İspaniya təmsilçisinin 225 xalı var. İngiltərə təmsilçisi
“Çelsi” 40 xalla ikincidir. İlk "üçlüy"ü Braziliya “Korintians”ı
tamamlayır – 30 xal. Qeyd edək ki, liqalar arasında Fransa
Divizion birincidir – 85 xal. İngiltərə Super Liqası 70 xalla
ikincidir. İspaniya Primerasının 50 xalı var.
Məlumatı “Futbolhd” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV,
“Xalq qəzeti”
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saxlanmasının vacibliyini vurğulayıb.
Yanvarın 14-də Yaponiya Sahil
Mühafizəsi KXDR-in növbəti raket sınaqları həyata keçirdiyini bildirib.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Ötən il dünya okeanının
temperaturu rekord səviyyədə isinib
Mənbə qeyd edir ki,
planetin əksər hissəsini
əhatə edən okean suları
üçün bu rekord növbəti
dəfə qeydə alınıb. Belə ki,
yeni araşdırmalar göstərib
ki, 2021-ci ildə okeanlarda
suyun temperaturu
müşahidələr tarixində ən
yüksək səviyyəyə çatıb. İlk
növbədə iqlim dəyişmələri
ilə bağlı olan bu nəticə
qlobal istiləşmənin çox sadə
indikatoru kimi izah olunub.

“Omicron”dan ilk ölüm
Yaponiyada
k oronavirusun
“Omicron”
ştamından ilk
ölüm halı qeydə
alınıb. Məlumata
görə, “Omicron”
ştamına yoluxduğu təsdiqlənmiş
yaşlı şəxs Sidzuoka şəhərində dünyasını dəyişib. Qeyd
olunur ki, dünən Yaponiyada 22 min 45 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, virusa yoluxmuş 11 nəfər ölüb. Ölkənin
bütün 47 prepekturasında “Omicron” ştamına yoluxma
halları qeydə alınıb.
Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

həmrəylik nişanəsi olaraq İstanbulun
müxtəlif rəmzləri Azərbaycan bayrağının
rəngləri ilə işıqlandırılır.

Böyük Britaniya Şimali Koreyanın
raket sınaqlarından narahatdır
TASS informasiya
agentliyinin yaydığı məlumata
görə, Böyük Britaniya Şimali
Koreya Xalq Demokratik
Respublikasının (KXDR) raket
buraxılışından narahatdır.

“Advances in Atmospheric Science”
jurnalının məlumatına görə, beynəlxalq
alimlər qrupu 2021-ci ildə dünya okeanın
temperaturunun rekord səviyyəyə çatmasını
müəyyən edib.

Mütəxəssislər qeyd edirlər
ki, XX əsrdə temperatur
rekordu ilk dəfə 1955-ci ildə
qeydə alınıb. Okeanlar üçün
ən isti ikinci rekord 2020-ci,
üçüncü isə 2019-cu il olub.
Araşdırma müəlliflərindən
biri, Kolorado Milli Atmosfer
Tədqiqatları Mərkəzinin iqlim
mütəxəssisi Kevin Trenbert
dünya okeanında baş verən
istiləşməni belə izah edib:
“Bütün dünyada okeanlar
daim istiləşməkdədir. Bu,
antropogen amillə bağlı olan
iqlim dəyişmələrinin əsas
göstəricisidir”.
Alimlər bildiriblər ki,
okeanlar insanın fəaliyyəti
nəticəsində ayrılan karbon
qazının, təqribən, üçdə bir
hissəsini udur, nəticədə,
okean suları turşulaşır.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Qarabağ incilərini əks etdirən sərgi
Ukraynada T. Şevçenko adına Milli Muzeydə
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, xalçaçı-rəssam
Eldar Hacıyevin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub.
Azərbaycanın Ukraynarinin 1-ci müavini Rostisdakı səfirliyinin təşkilatçılığı
lav Karandeyev nümayiş
ilə baş tutan sərginin açılıolunan əsərlərdə milli
şında səfirliyin əməkdaşları,
komponentlərin aydın ifadə
hökumət rəsmiləri, müxtəlif
olunduğunu söyləyərək deyib
ölkələrin Kiyevdəki diplomatik ki, bu, ölkəsinin ictimaiyyəti
korpuslarının və ictimaiyyətin
üçün maraqlı sərgilərdəndir.
nümayəndələri, diaspor
T. Şevçenko adına Milli
fəalları iştirak ediblər.
Muzeyin baş direktoru Dmitri
Xalça və rəsm işlərindən
Stus Bakıda Xalça Muzeyinə
ibarət olan sərgidə əsas
ziyarətini xatırlayaraq
mövzu Azərbaycan
təəssüratını bölüşüb: "Hesab
mədəniyyət nümunələri və
edirəm ki, xalçaçılıq qiymətli
Qarabağ irsidir. Xüsusilə
ənənədir. Azərbaycanın uğurQarabağ atları sərginin əsas
ları, qələbələri bizim üçün
komponentlərindədir.
vacibdir. Uğur qazanmaq
Açılışda iştirak edən
asan iş deyil, o cümlədən
Ukrayna Mədəniyyət naziincəsənət sahəsində.

ÂÂ Yanvarın 16-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı ehtimalı
var. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub
küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 2-4°, gündüz
6-8°, Bakıda gecə 2-4°, gündüz 6-8° isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunundan 763
mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət
60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 5-10°, bəzi yerlərdə 13°-dək şaxta, gündüz 4° şaxtadan 1°-dək isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağ-
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Şair-publisist Faiq Balabəylinin
20 Yanvar hadisələri ilə bağlı
yeni kitabı çapdan çıxıb

Əvvəlcə həmin sahənin
sirlərinə bələd olmaq lazımdır".
Rəssam Eldar Hacıyev
bildirib ki, burada rəsm və
xalçalarla birgə, ümumilikdə,
25 iş nümayiş olunur: "Bu
sərgi Azərbaycanın Ukranadakı səfirliyinin, xüsusilə səfir

dam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 7-12°, bəzi yerlərdə 15°-dək,
gündüz 1-6° şaxta olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında arabir
qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 7-12°, bəzi yerlərdə
15-20°, gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar
yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək.Gecə 2-7° şaxta, gündüz 4-8° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı

AZƏRTAC xəbər verir ki, kitabda 1990-cı ilin
yanvar ayının 19-dan 20-nə
keçən gecə sovet qoşunlarının heç bir xəbərdarlıq
etmədən, Bakı şəhərində dinc
sakinlərin qətlə yetirməsinə
etiraz olaraq Bakı buxtasına
toplaşıb ölkəmizə edilən
hərbi təcavüzün dünya
ictimaiyyətinə dəqiq çatdırılmasında mühüm və əsas
rol oynayan Azərbaycan
dənizçilərinin misilsiz
qəhrəmanlığından bəhs
olunur.
Həmçinin yeni nəşrdə
hadisələrin iştirakçılarının xatirələri, ziyalıların qəhrəman
dənizçilərin şücaəti haqqında fikirləri və dənizçilərimiz
tərəfindən zamanında qəbul olunan qərarlar əksini tapıb.
Xatırladaq ki, bu kitab Faiq Balabəylinin eyni mövzuya
ikinci müraciətidir. Bundan əvvəl, 2003-cü ildə “Qanun”
nəşriyyatı tərəfindən “Kəsilməyən həyəcan fiti” kitabı dərc
olunmuşdu.
Kitabın redaktoru Elnur Nəhməd, tərtib edəni Tural
Balabəylidir.

ABŞ-ın kimya
zavodunda yanğın

 ABŞ-ın Nyu-Cersi ştatının Passaik
şəhərində xlor istehsal edən kimya zavodunda
yanğın baş verib. Yanğın yerli vaxtla saat
20:30-da başlayıb. Alov zavodun anbarını və iki
istehsalat binasını əhatə edir. Yaxınlıqdakı küçə
və yollar bağlanıb. Xəsarət alan yoxdur.
“CBS New York”un məlumatına görə, şəhərin meri Hektor
Lora bəyan edib ki, əhalini evakuasiya etmək tələb olunmur.
Mer zavodun yaxınlığında yaşayan şəhər əhalisindən xahiş
edib ki, mümkünsə pəncərələri açmasınlar.
Hadisə yerində yanğınsöndürənlər və xilasedicilər
çalışırlar.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Elmira Axundovanın xüsusi
dəstəyi ilə baş tutdu. Bunun
bizim üçün xüsusi önəmi var.
Sərgi yanvarın sonunadək
davam edəcək".

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

gözlənilir. Gündüz qərb rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 3-8° şaxta, gündüz
4-8° isti, dağlarda gecə 8-13° , gündüz 1-6°
şaxta olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında arabir yağış
yağacağı, bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz 6-10°
isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv
olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5°
şaxta, gündüz 6-9° isti, dağlarda gecə 3-8° şaxta, gündüz 3° şaxtadan 2°-dək 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
 Həftəsonu dünya bazarında “qara
qızıl”ın qiyməti belə olub: Londonun “İCE”
(“Inter Continental Exchange Futures”)
Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 1,20 faiz artaraq bir bareli 85,35
dollar olub.
“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 1,50 faiz artaraq bir bareli 83,82,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,33 faiz
artaraq bir bareli 89,12 dollar olub.
Ekspertlərin proqnozlarına görə, 2022-ci ildə də “qara
qızıl”ın qiyməti artmaqda davam edəcək. Bütün inkişaf və
az inkişaf etmiş ölkələrin “qara qızıl”a olan tələbatı çoxdur.
Hətta neftin qiymətinin artmasına COVID-19 virusu da mane
ola bilmədi.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
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