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Jan-Klod 
 Yunker: 
Aİ Ukraynanın 
suverenliyini 
dəstəkləməkdə 
davam edəcək 

Azərbaycanın 
dünyada idman 
ölkəsinə 
çevrilməsi antimilli 
qüvvələri narahat 
edir

Ermənistan–
Rusiya 
münasibətləri: 
daha iki erməni 
təxribatı

Mükəmməl 
idarəçilik 
prinsiplərini 
yaşadan lider

Pekin şəhərinin 
beynəlxalq aeroportun-
da dövlətimizin baş-
çısının şərəfinə fəxri 
qarovul dəstəsi düzül-
müşdü. 

Prezident İlham 
Əliyevi Çinin xarici işlər 
nazirinin müavini Can 
Hanhuy və digər rəsmi 
şəxslər qarşıladılar.

AZƏRTAC 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev Çin Xalq Respublikası Sədrinin 
dəvəti ilə 2-ci “Bir kəmər, bir yol” beynəlxalq 
forumunda iştirak etmək üçün aprelin 24-də 
bu ölkəyə işgüzar səfərə gəlib.

Pekinin beynəlxalq 
aeroportunda qarşılanma

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
və Çin Xalq Respublikasının Sədri  
Si Cinpinin Pekində görüşü olub

Çin Xalq Respublikasının 
Sədri Si Cinpin Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevi qarşıladı. 

Dövlət başçıları birgə foto 
çəkdirdilər. 

Çin Xalq Respublikasının 
sədri Si CİNPİN dedi: 

– Cənab Prezident Əliyev, 
Sizi Pekində bir daha salam-
layıram, qarşıdakı “Bir kəmər, 
bir yol” ikinci Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Forumuna xoş 
gəlmisiniz. Azərbaycan tərəfi 
və şəxsən Siz Çin-Azərbaycan 
münasibətlərinin inkişafına, “Bir 
kəmər, bir yol” təşəbbüsünün 
birlikdə reallaşdırılmasına bö-
yük diqqət yetirirsiniz. Biz bunu 
yüksək qiymətləndiririk. 

Azərbaycan Avrasiya 
məkanında əməkdaşlıq üzrə 
Çinin əsas tərəfdaşlarından 
biridir. Siz həm də “Bir kəmər, 
bir yol” layihəsinin reallaşdırıl-
masına ilk olaraq münasibət 
bildirənlərdən və bu işdə fəal 
iştirak edənlərdən birisiniz. 
Sizin ölkəniz Böyük İpək Yolu 

üzərində yerləşir və bu yolun 
bərpasında təbii tərəfdaşdır. 
Bizim əməkdaşlığımızın artıq 
bir sıra nəticələri var və bu 
əməkdaşlıq xalqlarımıza real 
fayda verir. Sizinlə birlikdə 

ortaq səylərimizlə “Bir kəmər, 
bir yol” layihəsinin reallaşdırıl-
masını davam etdirməyə, birgə 
inkişaf və firavanlıq naminə 
bütün sahələrdə qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlığı daim 
dərinləşdirməyə hazıram.

Cənab Prezident, Siz 
Çin xalqının çoxdankı dos-
tusunuz, Çin-Azərbaycan 
münasibətlərinin və bütün 
sahələrdə əməkdaşlığın 
inkişafı üçün şəxsən daim səy 
göstərirsiniz. Mən bunu yüksək 
qiymətləndirirəm və Sizinlə 
sıx əlaqə saxlamağa, ikitərəfli 
münasibətləri birlikdə sağlam 
məcrada inkişaf etdirməyə ha-
zıram. Çin Kommunist Partiya-
sı da Yeni Azərbaycan Partiya-
sı ilə əlaqələri fəallaşdırmağa, 
dövlət idarəçiliyi təcrübəsini 
mübadilə etməyə, iki ölkə 

arasında qarşılıqlı etimadı 
möhkəmlətməyə hazırdır.

*  *  *
Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti 
İlham ƏLİYEV dedi:

– Cənab Sədr, mənim 
ünvanıma söylədiyiniz və 
ölkəmiz haqqında dediyiniz 
xoş sözlərə görə Sizə təşəkkür 
edirəm. Mən Sizə, ilk növbədə, 
dəvətə görə təşəkkür etmək 

istərdim. Biz “Bir kəmər, bir 
yol” Forumunda iştirak etməyə 
dəvət olunmağımızı ölkəmizə 
xüsusi hörmət əlaməti, mənə 
münasibətdə dostluq əlaməti 
hesab edirik. Siz qeyd etdi-
niz ki, mən Sizin ölkənizin 
dostuyam, Azərbaycanda da 
Sizi Azərbaycanın xeyirxah 
dostu kimi tanıyırlar. Biz birgə 
səylərimizlə əməkdaşlığımızı 
irəlilədirik, bundan sonrakı 
qarşılıqlı fəaliyyətin yollarını 
müəyyən edirik. 

Bu forumun keçirilməsi 
çox böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Siz qeyd etdiyiniz kimi, 
Azərbaycan lap əvvəldən Sizin 
təşəbbüsünüzü dəstəkləyib və 
bu layihəni bizim irəli sürdüyü-
müz təşəbbüslər çərçivəsində 
fəal irəlilədir. 2015-ci ildə 

Sizin ölkənizə dövlət səfərimi 
və burada mənə göstərilən 
qonaqpərvərliyi xatırlamaq 
istərdim. O vaxt Sizinlə biz 
“İpək Yolu İqtisadi Kəməri” 
haqqında Anlaşma Memoran-
dumunu imzaladıq. Bu gün 
bizim siyasi münasibətlərimiz 
yüksək səviyyədədir. Biz 
beynəlxalq təşkilatlarda fəal 
qarşılıqlı əlaqə saxlayırıq.

*  *  *
Çin Xalq Respublikası-

nın Sədri Si Cinpin Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Azərbaycanın uğurlu daxili və 
xarici siyasətinin həyata keçi-
rildiyini, ölkəmizin beynəlxalq 
aləmdə nüfuzunun artdığı-
nı, Azərbaycanda sabitliyin 
təmin olunduğunu, xalqımızın 
rifah halının yüksəldiyini, 
iqtisadi sahədə inkişafa 
nail olunduğunu bildirdi. O, 
Çinin Azərbaycanın suveren-
liyini, ərazi bütövlüyünü və 
müstəqilliyini dəstəklədiyini 
vurğuladı. Si Cinpin “Bir kəmər, 
bir yol” layihəsi çərçivəsində 
Transxəzər nəqliyyat dəhlizinin 
əhəmiyyətini qeyd etdi. 

Prezident İlham Əliyev də 
öz növbəsində Azərbaycanın 
“Vahid Çin” siyasətini ardıcıl 
surətdə dəstəklədiyini vurğula-
dı. Dövlətimizin başçısı Çinin 
bütün sahələrdə əldə etdiyi bö-
yük uğurlarla bağlı təbriklərini 

çatdırdı.
Söhbət zamanı 

 infrastruktur, logistika, energe-
tika, turizm, kənd təsərrüfatı, 
investisiya, informasiya-kom-
munikasiya texnologiyaları, 
təhsil və humanitar sahələrdə, 
o cümlədən hüquq-mühafizə 
orqanları arasında əməkdaşlıq 
və beynəlxalq terrorizmə 
qarşı mübarizə sahəsində 
əməkdaşlığın perspektivləri 
müzakirə olundu. 

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyev Çin 
Xalq Respublikasının Sədri Si 
Cinpini ölkəmizə səfərə dəvət 
etdi. Dəvət məmnunluqla qəbul 
olundu. 

AZƏRTAC

 � Aprelin 24-də Pekində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və 
Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin 
görüşü olub.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Pekində 

“ZTE” Korporasiyasının sədri ilə görüşüb 

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev aprelin 24-də Pekində "ZTE" 
Korporasiyasının sədri Li Cisue ilə görüşüb. 

"ZTE" Korporasiyası-
nın sədri Li Cisue onun 
rəhbərlik etdiyi şirkətin 
dünyada telekommunika-
siya avadanlıqlarının ən 
böyük təchizatçılarından biri 
olduğunu bildirdi. Çində və 

xaricdə çoxlu tərəfdaşlarının 
olduğunu deyən Li Cisue 
Azərbaycan bazarın-
da da gözəl əməkdaşlıq 
nümunələrinin mövcudluğu-
nu vurğuladı və ölkəmizlə 
tərəfdaşlıq əlaqələrini 

gücləndirmək istədiklərini 
bildirdi. 

Prezident İlham Əliyev bu 
əməkdaşlığın uğurlu olaca-
ğına ümid etdiyini bildirdi. 
İnformasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının inkişafı-
nın Azərbaycanda prioritet 
sahələrdən olduğunu deyən 
dövlətimizin başçısı son 
illərdə bu sektorun inkişafı 

üçün xeyli işin görüldüyünü, 
bu sahəyə investisiyaların ya-
tırıldığını, xarici tərəfdaşlarla 
əlaqələrin genişləndiyini dedi. 
Prezident İlham Əliyev "ZTE" 
Korporasiyası ilə əməkdaşlıq 
üçün yaxşı imkanların oldu-
ğunu vurğuladı.

AZƏRTAC 

Prezident İlham Əliyev Pekində “CETC” 
Korporasiyasının baş direktoru ilə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev aprelin 24-də Pekində “CETC” 
Korporasiyasının baş direktoru Vu Mançin ilə 
görüşüb.

Görüşdə Vu Mançin 
“CETC” Korporasiyası-
nın Çinin radioelektro-
nika sahəsində ixtisaslı 
şirkətlərindən olduğunu 

deyərək, bu sahədə uzun 
illərdir uğurla fəaliyyət 
göstərdiklərini bildirdi. O, 
bu sahədə Azərbaycan ilə 
əməkdaşlıq qurduqlarını və 

bundan məmnun qaldıqlarını 
vurğuladı, əlaqələrin inkişaf 
etdiyini bildirdi. 

Ölkələrimiz arasında 
dostluq əlaqələrinin mövcud 
olduğunu deyən Prezident 
İlham Əliyev bildirdi ki, 
Azərbaycan Çinin böyük 
şirkətlərinin ölkəmizdə fəal 
iş görmələrində maraqlıdır. 

Dövlətimizin başçısı artıq 
Çinin bir çox şirkətlərinin 
timsalında yaxşı tərəfdaşlığın 
yarandığını bildirdi və 
Azərbaycanda xarici şirkətlər 
üçün geniş fəaliyyət 
sahəsinin olduğunu qeyd 
etdi. 

AZƏRTACPrezident İlham Əliyev Pekində  
Çin Kommunist Partiyası  Mərkəzi Komitəsi  
Siyasi Bürosunun üzvü Van Yanla görüşüb

 � Aprelin 24-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Pekində 
Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi 
Siyasi Bürosunun üzvü, Çin Xalq Siyasi 
Məşvərət Şurasının sədri Van Yanla görüşüb.

Van Yan Azərbaycan 
Prezidentinin Çinə səfərinin 
ikitərəfli əlaqələrimizə 
töhfə verdiyini bildirdi. “Bir 
kəmər, bir yol” layihəsinin 

hərtərəfli əməkdaşlığı 
ehtiva edən geniş ictimai 
platforma olduğunu deyən 
Van Yan Azərbaycanın və 
Çinin beynəlxalq təşkilatlar 

çərçivəsində daim bir-birini 
dəstəklədiyini vurğuladı. 
Qeyd etdi ki, ölkələrimiz 
birgə səylərlə siyasi, iqtisadi, 
nəqliyyat, humanitar və digər 
sahələrdə əməkdaşlığı daha 
da inkişaf etdirməlidir.

Prezident İlham Əliyev 
ölkələrimiz arasında bütün 
istiqamətlərdə əməkdaşlığın 
inkişafında müsbət dina-

mikanın olduğunu bildirdi. 
Azərbaycanın Çin dövləti 
başçısının təşəbbüskarı 
olduğu “Bir kəmər, bir yol” 
layihəsinə mühüm əhəmiyyət 
verdiyini, bu təşəbbüsü 
dəstəkləyən ilk ölkələrdən 
olduğunu qeyd etdi. Bil-
dirdi ki, ölkəmizdə müasir 
nəqliyyat infrastrukturunun 
yaradılmasına xüsusi önəm 
verilir. Prezident İlham Əliyev 
ikinci “Bir kəmər, bir yol” 
beynəlxalq forumuna dəvətə 
görə təşəkkür etdi, bunu 
Azərbaycana olan hörmətin 
və dostluğun nümunəsi kimi 
qiymətləndirdi. Dövlətimizin 
başçısı bu səfərinin 
Azərbaycanla Çin arasında 
əməkdaşlığın inkişafına ciddi 
təkan verəcəyini bildirdi.

Söhbət zamanı Çin-
Azərbaycan münasibətlərinin 
və iqtisadi sahədə 
əməkdaşlığın inkişafı, ticarət 
dövriyyəsinin artırılması, 
beynəlxalq təşkilatlarda 
qarşılıqlı dəstək, investisiya 
qoyuluşu və digər məsələlər 
müzakirə olundu. 

AZƏRTAC

Pekində Azərbaycanla Çin şirkətləri  
821 milyon dollarlıq sənədlər imzalayıb

İmzalanma mərasimində 
çıxış edən iqtisadiyyat 
naziri, Azərbaycan-Çin 
Hökumətlərarası Ticarət-
İqtisadi Əməkdaşlıq Komis-
siyasının həmsədri Şahin 
Mustafayev dövlət başçıları-
nın siyasi iradəsi və dostluq 
münasibətlərinin iki ölkə ara-
sında əməkdaşlığın inkişafın-
da əsas hərəkətverici qüvvə 
olduğunu deyib. 

Azərbaycanın Çi-
nin "Bir kəmər, bir yol" 
təşəbbüsünə dəstək 
göstərən ilk ölkələrdən biri 
olduğunu diqqətə çatdıran 
nazir bildirib ki, bu günlərdə 
Pekində keçiriləcək 2-ci "Bir 
kəmər, bir yol" beynəlxalq 
forumunda Prezident İlham 
Əliyevin iştirakı Azərbaycanın 
bu təşəbbüsə verdiyi 
əhəmiyyətin və göstərdiyi 
dəstəyin bariz nümunəsidir.  

O bildirib ki, Azərbaycan 
Cənubi Qafqaz regio-
nunda Çinin əsas ticarət 
tərəfdaşıdır. Belə ki, Çinin 
Cənubi Qafqaz ölkələri ilə 
ticarətində ölkəmizin payı 43 
faizdir.

İki ölkə arasında in-
vestisiya sahəsində 
əməkdaşlığın davam etdiyini 
söyləyən Ş.Mustafayev ötən 
dövrdə Çin investorlarının 
Azərbaycana 800 milyon 
dollardan çox sərmayə yatır-
dığını bildirib. Azərbaycanın 
Çin iqtisadiyyatına yatırdığı 
investisiyaların həcmi isə 1 
milyard 700 milyon dollar 
təşkil edir. 

"Biz nəqliyyat və tran-

zit, xüsusilə Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marş-
rutunun reallaşdırılması, 
sənaye, kənd təsərrüfatı, 
turizm, informasiya-kom-
munikasiya texnologiyaları, 
humanitar və digər sahələrdə 
əlaqələrimizi genişləndiririk. 
Bu xüsusda Azərbaycan-Çin 
Hökumətlərarası Ticarət-
İqtisadi Əməkdaşlıq Komis-
siyasının rolunu vurğulamaq 
lazımdır", – deyə nazir 
bildirib. 

Çinin Kommersiya Na-
zirliyinin Avrasiya idarəsinin 
rəisi, Çin-Azərbaycan 
Hökumətlərarası Ticarət-
İqtisadi Əməkdaşlıq Ko-
missiyasının həmsədri Luo 
Veydon bildirib ki, 2015-ci 
ildə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Çinə səfəri 
zamanı İpək Yolu İqtisadi 
Kəmərinin yaradılmasının 
birgə təşviqinə dair imzala-
nan Anlaşma Memorandumu 
ölkələrimizin iqtisadi-ticarət 

əlaqələrinin daha da inkişafı 
üçün istiqamətlər müəyyən 
edib.

Çin-Azərbaycan iqtisadi-
ticari əməkdaşlığının böyük 
potensialı və parlaq gələcəyi 
olduğunu bildirən L.Veydon 

ölkəsinin Azərbaycandan 
kənd təsərrüfatı, kimyəvi 
və sənaye istehsalı 
məhsullarının idxalını daha 
da artırmağı, internet İpək 
Yolunun yaradılması, İpək 
Yolu elektron ticarətinin 
inkişafı məsələsində 
Azərbaycanla əməkdaşlığı 
dərinləşdirmək istədiyini 
diqqətə çatdırıb. Bundan 
başqa, tərəflər Transxəzər 
Nəqliyyat Dəhlizinin imkan-
larından tam şəkildə istifadə 
ilə bağlı dərin araşdırmalar 
aparmalı, "Bir kəmər, bir yol" 
tikintisini təşviq etməlidirlər.  

"İki ay əvvəl Çin-
Azərbaycan Hökumətlərarası 
Ticarət-İqtisadi Əməkdaşlıq 
Komissiyasının 7-ci iclası 
keçirilib. Bu gün iki ölkənin 
şirkətləri arasında imzalanan 
sənədlər ticarət, sənaye, 
kənd təsərrüfatı, kommu-
nikasiya texnologiyaları, 
logistika və digər sahələri 
əhatə edir. Bu tam olaraq 

Çin-Azərbaycan iqtisadi-ticari 
əməkdaşlığının böyük poten-
sialını və parlaq gələcəyini 
əks etdirir", – deyə L.Veydon 
bildirib. 

Sonra Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkı ərazisində şin 

istehsalı zavodunun qurul-
masına, Kürdəmir rayonun-
da 300 hektaradək sahədə 
müasir istixana kompleksinin 
tikintisinə, Quba, Xaçmaz 
və Göyçayda aqro-logistik 
sənaye parklarının yaradıl-
masına, "Azerbaijan Digital 
HUB" proqramı çərçivəsində 
Asiya-Avropa telekommuni-
kasiya dəhlizinin yaradılma-
sına, Transxəzər Nəqliyyat 
Dəhlizi vasitəsilə Bakıya 
və Azərbaycan ərazisindən 
tranzit keçməklə digər 
ölkələrə 2500-dək konteyne-
rin daşınmasına, Azərbaycan 
istehsalı şərab və digər spirtli 
içkilərin Çinə ixracına, Çinin 
Çendu şəhərində Azərbaycan 
Ticarət Evinin yaradılmasına 
dair Əməkdaşlıq Memoran-
dumu imzalanıb.

Şahin CƏFƏROV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Pekin

Çinin paytaxtında keçiriləcək 2-ci "Bir kəmər, bir 
yol" beynəlxalq forumu çərçivəsində Azərbaycan 
və Çin şirkətləri arasında ümumi dəyəri 821 milyon 
ABŞ dolları olan müxtəlif istiqamətlər üzrə 10 sənəd 
imzalanıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
bu sözləri aprelin 24-də Yeni 
Azərbaycan Partiyasının (YAP) 
qərargahında keçirilən “Uydurma 
erməni soyqırımı: həqiqətlər və re-
allıqlar” adlı tədbirdə Azərbaycan 
Respublikası Baş nazirinin mü-
avini, YAP sədrinin müavini-icra 
katibi Əli Əhmədov deyib.

Əli Əhmədov bildirib ki, 

nəinki ermənilər kütləvi şəkildə 
qətlə yetirilməyib, tam əksinə, 
Azərbaycan xalqı tarixin müxtəlif 
dövrlərində bədnam qonşuları-
mızın soyqırımına məruz qalıb. 
Bunlar tarixi faktdır. Ermənilər 
Azərbaycan torpaqlarının iyirmi fa-
izini işğal edib, bir milyondan çox 
soydaşımız öz yurd-yuvalarından 
didərgin düşüb. 

“Türkiyə və Azərbaycan olaraq 
bizim qarşımızda duran əsas 
vəzifə erməni yalanlarını ifşa 
etməkdir. Bunun üçün iki qar-
daş dövlət mövcud imkanlarını 
birləşdirməlidir. Uydurma erməni 
soyqırımının təbliğ edilməsi, bu 
yalanın bəzi dövlətlər tərəfindən 
tanınması qəti şəkildə qınan-
malıdır. Ermənilərin Türkiyə və 
Azərbaycan xalqlarına qarşı 
törətdiyi faciələrin bütün dünyaya 
geniş şəkildə çatdırılması üçün 
daha çox səy göstərilməlidir”,– 
deyə Baş nazirin müavini vurğu-
layıb. 

Türkiyənin ölkəmizdəki 
səfiri Erkan Özoral Türkiyə və 
Azərbaycan xalqlarına qarşı 
ermənilərin tarix boyu törətdiyi 
soyqırımları ilə bağlı ətraflı 
məlumat verib. Bildirib ki, bu 
erməni yalanı, əslində, ədalətə 
qarşı bir haqsızlıqdır. Diplomat 
deyib: “Ermənilərin tarixi yalanlarla 
doludur. 1918-ci ildə Qafqaz İslam 
Ordusu ermənilərin Azərbaycan 
xalqına qarşı soyqırımının qarşısı-
nı almaq üçün bura gəlmişdi. Biz 
Türkiyə Cümhuriyyəti olaraq bütün 
tarixi arxivlərimizi açmışıq və hər 
cür araşdırmalara hazırıq. Lakin 

Ermənistan bunu etmir”. 
Bu günə qədər 34 türk diploma-

tının erməni terrorçuları tərəfindən 
qətlə yetirildiyini söyləyən səfir 
bildirib ki, Ermənistan dövləti 
Azərbaycan və Türkiyə xalqlarına 
qarşı törətdiyi soyqırımlarına görə 
cavab verməlidir.

Sonra Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası (AMEA) Tarix İns-
titutunun direktoru, Milli Məclisin 
deputatı, akademik Yaqub Mah-
mudov çıxış edərək, tarixi fakt-
larla qondarma erməni soyqırı-
mının böyük bir yalan olduğunu 
göstərib. Bildirib ki, bu tarixi yalan 

"böyük Ermənistan" iddialarını 
gerçəkləşdirmək üçün atılmış bir 
addımdır. 

Tədbirdə, həmçinin Mil-
li Məclisin deputatları Fəzail 
Ağamalı, Asim Mollazadə, Fazil 
Mustafa, Rauf Əliyev və YAP İdarə 
Heyətinin üzvü Kərim Kərimov 

çıxış edərək mövzu ilə əlaqədar 
fikirlərini bildiriblər.

Sonda uydurma “erməni soyqı-
rımı” ilə əlaqədar tədbir iştirakçıları 
adından bəyanatın qəbul olunaraq 
müvafiq beynəlxalq qurumlara 
və dövlətlərin parlamentlərinə 
göndərilməsi qərara alınıb.

Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında “Uydurma erməni 
soyqırımı: həqiqətlər və reallıqlar” adlı tədbir keçirilib

Qondarma erməni soyqırımı kimi bir yalan erməni xalqının 
məkrli niyyətindən xəbər verir. Ermənilərin irəli sürdüyü bu 
soyqırımı yalanı heç bir sübuta əsaslanmır. Bu iddianın kökündə 
Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları dayanır.
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Cənab İlham Əliyev 
Azərbaycan Prezidenti seçildiyi 
2003-cü ildən indiyədək xalqın 
rifahı, ölkənin bütün sahələrdə 
uğurlu inkişafı üçün səylərini 
əsirgəməyib. Ötən illərdə ol-
duğu kimi, yeni prezidentliyi 
dönəminin ilk ilində də həyata 
keçirdiyi məqsədyönlü siyasətlə 
ölkəmizin inkişafının, xalqımızın 
əmin-amanlıq şəraitində yaşama-
sının təmin edilməsi üçün verdiyi 
bütün vədləri vaxtında və yüksək 
səviyyədə yerinə yetirib. Ölkəmizin 
əldə etdiyi uğurlar xalqımızın bir 
il bundan əvvəl keçirilən prezi-
dent seçkilərində düzgün mövqe 
tutduğunu – daha 7 il müddətində 
öz taleyini İlham Əliyevə həvalə 
etməklə bir daha sübut etdi. Onun 
seçkilərdə yenidən qələbə qazan-
masının əsasında Azərbaycanın 
son 16 il ərzində onun rəhbərliyi 
altında dinamik inkişaf dövrünü 
yaşaması, ölkəmizin qarşısında 
dayanan vəzifələrin uğurla icra 
edilməsi kimi ciddi amillər əsas rol 
oynadı. 

Ölkəmizdə keçirilən son 
seçkilərdən sonra ciddi çoxşaxəli 
islahatlara start verildi. Prezi-
dentin islahatlar strategiyasının 
başlıca məqsədi ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafının təmin edilməsi, 
demokratik dəyərlərin inkişafı 
və dövlət idarəçiliyi sisteminin 
təkmilləşdirilməsi təşkil edir. 
Həyata keçirilən sosial təminat 
paketi ölkədə sosial müdafiə sis-
teminin gücləndirilməsi sahəsində 
atılan mühüm addımdır. Əldə 
edilən uğurlardan danışanda qeyd 
etmək yerinə düşər ki, bu ilin iki 
ayının yekunlarına görə, iqtisadi 
artım 3 faizə yaxındır. Həmçinin 
qeyri-neft sektorunda sənaye 
istehsalı 15 faizdən çox artıb, inf-
lyasiya 2 faizdən aşağıdır, istehlak 
qiymətlərinə ciddi nəzarət edilir. 

Həyata keçirilən islahatlar 
xalq tərəfindən dəstəklənir, buna 
yüksək qiymət verilir. Fransa-
nın “Opinion Way” şirkətinin 
Azərbaycan Prezidentinin son 
bir il ərzində fəaliyyəti ilə bağ-
lı keçirdiyi sorğunun nəticələri 
real ictimai rəyi əks etdirir. Pre-
zident İlham Əliyevin gördüyü 
işlərin respondentlərin tam 
əksəriyyəti tərəfindən müsbət 
qiymətləndirməsi dövlət başçı-
sının həyata keçirdiyi siyasətin 
vətəndaşlar tərəfindən dərk 
edildiyini və tam dəstəkləndiyini 
göstərir. Rəy sorğusu sabitlik 
və inkişaf axtaran bütün ölkələr 

üçün Azərbaycan reallığına 
söykənən modeli təqdim edir. 
Azərbaycan təcrübəsi göstərir ki, 
yalnız möhkəm sabitlik şəraitində 
islahatlar həyata keçirmək, iqti-
sadi inkişafı, rifahı təmin etmək, 
səmərəli xarici siyasət yürütmək, 
ölkənin coğrafi imkanlarından 
layiqincə istifadə etmək mümkün-
dür. Prezident İlham Əliyev öz 
vətəndaşlarını düşünən, milli ma-
raqlara xidmət nümunəsi göstərən 
lider kimi öz xalqının etimadını 
tam doğrultmağı bacarıb. Bunu da 
bütün dünya dövlətləri görür və 
böyük əksəriyyəti etiraf edir.

Ötən bir il ərzində verilmiş 
qərarlar, imzalanmış sərəncamlar 
həyatımızın hər bir sahəsinə 
müsbət təsir göstərib. Hazırda 
üzərində işlənən yeni iqtisadi mo-
del ölkə iqtisadiyyatının bundan 
sonra da davamlı inkişafını təmin 
edəcək. 

Ölkəmizdə aparılan sosi-
al siyasətdən danışanda öncə 
onu deməliyik ki, aztəminatlı 
ailələrin və məcburi köçkünlərin 
problemlərinın həlli Prezident 
İlham Əliyevin ən çox diqqət 
yetirdiyi, önəm verdiyi və qayğı 

göstərdiyi sahədir. İndiyədək 
məcburi köçkünlər üçün hər cür 
şəraiti olan 103 müasir yaşayış 
kompleksi salınıb. Beş mindən çox 
məcburi köçkün yeni mənzillərlə 
təmin olunub. Uzun illər ərzində 
yataqxanalarda, pansionatlarda, 
digər uyğunlaşdırılmış yerlərdə ya-
şayan köçkünlərin həyatında yeni 
dövr başlayıb. Bu komplekslərdə 
yaradılan şərait ən yüksək 
standartlara cavab verir. Gözəl, 
yaraşıqlı binalar, geniş otaqlar, 
mənzillər dövlətin sosial siyasətini 
göstərir. Bu siyasətin mərkəzində 
isə Azərbaycan vətəndaşı dayanır. 

Dövlət başçısı məcburi 
köçkünlərin problemlərinin həllini 
həmişə ən prioritet məsələ hesab 
edib, bu prosesin davamlı olaca-
ğını, bütün məcburi köçkünlərin 
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılaca-
ğını xüsusi vuğulayıb. Prezident 
aprelin 5-də Sabunçu rayonu-
nun Kürdəxanı qəsəbəsində 
açılışı edilən 810 məcburi köç-
kün ailəsinin köçürüldüyü yeni 
şəhərcikdə demişdir: “Təkcə 
keçən il məcburi köçkünlər üçün 5 
mindən çox mənzil inşa edilmişdir. 

Onlar bu mənzillərə köçürülürlər. 
Bu il isə bizim planlarımızda 
minimum 6 min mənzilin istifadəyə 
verilməsi nəzərdə tutulub. Artıq bu 
prosesə start verilib və əminəm 
ki, ilin sonuna qədər biz buna nail 
olacağıq”. 

Ötən il açılan “Qobu Park” 
köçkün şəhərciyində mindən 
çox, Cocuq Mərcanlıda öncə 50, 
sonra isə 100, Tərtərin Şıxarx 
qəsəbəsində tikilmiş şəhərcikdə 
1200, Qaradağ rayonunda 1026, 
Abşeron rayonunun Masazır, 
Mehdiabad, həmçinin Sabunçu 
rayonunun Ramana qəsəbələrində 
470 mənzil məcburi köçkünlərə 
təqdim edilib. Bununla yanaşı, 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
alınan 465 mənzilə Binəqədi rayo-
nu, 9-cu mikrorayon ərazisindəki 
Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının 
yarımçıq binasından məcburi köç-
kün ailələrinin köçürülməsi başa 
çatdırılıb. 

Dövlətin sosial siyasətində 
yalnız məcburi köçkünlərin 
problemlərinin həlli, onların 
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılma-
sı durmur. Bütün vətəndaşların 
probleminə, rifahının yaxşılaş-

dırılmasına önəm verilir, qayğı 
göstərilir, ciddi diqqət və nəzarət 
edilir. Ölkədə sosial sahədə 
görülən işlərin miqyasını təsəvvür 
etmək üçün təkcə maaş və pen-
siyaların, o cümlədən minimum 
əməkhaqqının son 16 ildə bir neçə 
dəfə artırıldığına nəzər salmaq 
kifayətdir. Həmin müddətdə 
maaşlar 7, pensiyalar 9, minimum 
əməkhaqqı 6,5 dəfə artıb.

Prezidentin sərəncamı ilə 
martın 1-dən ölkə üzrə minimum 
aylıq əməkhaqqının 180 ma-
nat müəyyən edilməsi birbaşa 
əhalinin rifahının yüksəldilməsinə 
xidmət edir. Həmin sərəncamın 
imzalanması ölkədə çalışan 
600 min nəfərin, həmçinin özəl 
sektorda çalışanların azı 40 
faizinin əməkhaqlarının artmasına 
imkan verəcək. Prezident İlham 
Əliyev demişdir: “Biz minimum 
əməkhaqqını və pensiyanı qal-
dıranda mən bildirmişdim ki, bu 
proses bundan sonra da aparıla-
caq. Çünki biz əsas infrastruktur 
layihələrini, demək olar ki, icra 
etmişik. Düzdür, hələ ki, icra 
ediləsi layihələr var, o cümlədən 

regionların sosial-iqtisadi inkişa-
fına dair dördüncü Dövlət Proq-
ramında kifayət qədər böyük 
tədbirlər nəzərdə tutulur. Ancaq 
biz, ilk növbədə, əsas diqqəti 
vətəndaşların sosial məsələlərinə 
yönəldəcəyik”.

Dövlət başçısı ölkədə əhalini 
narahat edən bütün sosial-iq-
tisadi məsələləri daim diqqət 
mərkəzində saxlayır. Şəhid 
ailələrinə istisnasız olaraq, 11 min 
manat birdəfəlik müavinətlərin 
verilməsi, həmin kateqoriyaya aid 
olanlara müavinətin 242 manatdan 
300 manata, həmçinin Əfqanıstan 
veteranlarının müavinətinin 220 
manatdan 300 manata qaldırıl-
ması, məcburi köçkünlərlə bağlı 
geniş inşaat proqramlarının icrası 
bu istiqamətdə görülən işlərin 
təsdiqidir.

Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamına uyğun olaraq, sosial 
müavinətin məbləğinin yaşa görə 
müavinət alanlar üçün 73 manat-
dan 130 manata, I qrup əlilliyə 
görə 150 manata, II qrup əlilliyə 
görə 130 manata, III qrup əlilliyə 
görə isə 110 manata, sağlamlıq 
imkanları məhdud 18 yaşınadək 

uşaqlar üçün 82 manatdan 150 
manata, ailə başçısını itirməyə 
görə isə ailə üzvlərinin hər biri 
üçün 68 manatdan 80 manata 
çatdırılması nə qədər ailənin 
büdcəsinə kömək olub. Sərəncam 
576,8 min nəfərə yönələn sosi-
al müavinətlərin və Prezidentin 
aylıq təqaüdlərinin əhəmiyyətli 
dərəcədə artırılması, eləcə də 
həmin təqaüdlərin əhatə dairəsinin 
daha da genişləndirilməsi 
məqsədinə xidmət edir.

Hazırda beşdən çox uşağı olan 
qadınlara hər uşaq üçün 33 ma-
natdan 55 manata, uşağın anadan 

olmasına görə 109 manatdan 200 
manata, dəfn üçün ödənilən sosial 
müavinətin məbləğinin isə 146 
manatdan 300 manata çatdırılma-
sı üçün normativ hüquqi aktların 
layihələri hazırlanır. 

Bu il fevralın 25-də imzalan-
mış sərəncamla I qrup əlilliyi 
olan şəxslərə qulluq edənlərə 
və sağlamlıq imkanları məhdud 
18 yaşınadək uşaqlara qulluq 
edənlərə 50 manat məbləğində və 
müharibə veteranlarına kommu-
nal, nəqliyyat və digər xidmətlərə 
görə sosial müavinət, habelə 
döyüşən ordunun tərkibində 
xidmət etmiş müharibə iştirakçı-
larının əmək pensiyasının sığorta 
hissəsinə əlavə əvəzinə 80 manat 
məbləğində Azərbaycan Preziden-
tinin təqaüdü təsis edilib. Məcburi 
köçkünlər və onlara bərabər 
tutulan şəxslər üçün vahid aylıq 
müavinətin məbləği aprelin 1-dən 
50 faiz artırılıb ki, bu da dövlət 
başçısının həmin kateqoriyadan 
olanların sosial problemlərinin 
həllinə göstərdiyi növbəti qayğıdır.

Bundan başqa 1941– 1945-ci 
illər Böyük Vətən müharibəsi 

iştirakçılarına, İkinci dünya 
müharibəsi dövründə Leninq-
rad şəhərinin mühasirəsi za-
manı işləmiş və “Leninqradın 
müdafiəsinə görə” medalı, 
“Leninqrad mühasirəsində yaşa-
yan” döş nişanı ilə təltif edilmiş 
şəxslərə Azərbaycan Preziden-
tinin təqaüdünün məbləği 150 
manata çatdırılıb. 100 minə yaxın 
tələbənin təqaüdünün artırılma-
sı, minimum pensiyaların 116 
manatdan 160 manata qalxması 
və bunun müqabilində 223 min 
insanın pensiya təminatının yaxşı-
laşdırılması dövlətin bu təbəqəyə 

göstərdiyi diqqətin əyani sübu-
tudur. Vaxtilə tikilmiş və hansısa 
səbəblərə görə rəsmi olaraq 
qəbul edilməmiş çoxmənzilli 
binaların sənədləşdirilməsinin həlli 
haqqında imzalanan fərmanla 
yaxın gələcəkdə müvafiq dövlət 
orqanları məsələnin həllini təmin 
edəcəklər. Problemli kreditlərin 
həlli ilə bağlı verilən fərmanla 
800 min nəfərin kredit problemi 
birdəfəlik həll edilib.

Bütün bunlar deməyə əsas 
verir ki, Azərbaycan dövləti üçün 
öz vətəndaşının mənafeyindən 
üstün heç nə yoxdur və xalq seçim 
etməkdə səhv etməyib. Haqlı 
olaraq onların taleyini, yaşayış və 
inkişafını gecə-gündüz düşünən 
bir lideri elliklə özlərinə rəhbər 
seçməklə doğru qərar vermişlər. 
Azərbaycan uğurlu inkişaf yolun-
dadır, xalqı azaddır, müstəqildir, 
günbəgün rifahı yaxşılaşır. Bunu 
hamı, ingilis də, fransız da, hətta 
görmək istəməyənlər belə, artıq 
aydın görür və etiraf edirlər.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Biz indi çox ciddi iqtisadi islahatlar aparırıq. Bu islahat-
lar bizim maliyyə imkanlarımızı genişləndirir. Biz bu əlavə 
vəsaiti, ilk növbədə, sosial məsələlərə yönəldirik. Beləliklə, 
keçən il prezident seçkilərində xalqın mənə verdiyi 
dəstək imkan verir ki, biz bütün vədləri icra edək. Seçkilər 
ərəfəsində bildirmişdim ki, biz yeni iqtisadi modelə keçid 
edəcəyik, bütün sosial məsələlərin həllinə çalışacağıq.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan xalqı şanslıdır. Hər şeydən 
əvvəl ona görə ki, onu yetərincə düşünən, 
problemlərinin həllinə çalışan İlham Əliyev 

kimi Prezidenti var. Genetik kodlarla atası, ulu öndər 
Heydər Əliyevin idarəçilik prinsiplərini yaşadan, 
onun siyasət məktəbindən məharətlə faydalanan 
İlham Əliyev müharibə şəraitində yaşayan xalqı ağır 
durumdan yüksək bacarıqla qurtararaq, onlara abad, 
azad Azərbaycanda yaşamaq imkanı yaratdı. 

Mükəmməl idarəçilik 
prinsiplərini yaşadan lider

Rusiyadakı Azərbaycan ictimai 
təşkilatları Prezident Vladimir 
Putinə müraciət ünvanlayıb

Müraciətdə son iyirmi 
ildə Rusiya Federasiyası-
nın ərazisində çoxmillətli 
Azərbaycanı təmsil edən 
yetərincə böyük diasporun 
formalaşdığı qeyd edilir. 
Azərbaycan xalqı ən ağır za-
manlarda rus xalqı ilə birlikdə 
olub. İki yüz ilə yaxın eyni 
tarixi-coğrafi məkanda yaşa-
yan Azərbaycan xalqı dövlətin 
konstitusiya dayaqlarına 
sədaqət nümayiş etdirib. 

Azərbaycanlı hərbi 
xadimlərin adları Birinci dünya 
müharibəsində ən yaxşı rusi-
yalı sərkərdələrini cərgəsinə 
daxil edilib. 

Böyük Vətən 
müharibəsində Azərbaycan 
cəbhənin yanacaq ehtiya-
cının 80 faizini təmin edirdi, 
ölkəmizdə 130-dan çox 
silah növü – hərbi sursat və 
hərbi ləvazimat, o cümlədən 
əfsanəvi “Katyuşa”lar və onlar 
üçün reaktiv mərmilər, UTİ-4 
və YAK-3 qırıcı təyyarələr 

istehsal edilirdi. Aviasiya təmiri 
zavodu, cəbhənin ehtiyac-
ları üçün 300 növdən çox 
məhsul istehsal edən zavodlar 
əhəmiyyətli rol oynayıblar. 
Azərbaycan hospitalları 
1,5 milyona yaxın hərbçini 
sağaldaraq cəbhəyə qayta-
rıb. Azərbaycan xalqı Rusi-
yanın müxtəlif regionlarının 
əhalisinə xeyli yardımlar edib. 
Azərbaycanın kişi əhalisinin 
70 faizi cəbhəyə yollanıb, 
onların yarısı qayıtmayıb. 
Azərbaycanlılar həm Qızıl 
ordunun döyüş hissələrində 
vuruşub, həm də ölkənin 
müxtəlif ərazilərində partizan 
hərəkatında fəal iştirak ediblər. 

Başqa xalqların 
mədəniyyətinə, ənənələrinə 
tolerant münasibət və hörmət 
Azərbaycan xalqının genetik 
xüsusiyyətidir. Bu gün də 
Azərbaycan çoxmillətli və 
çoxkonfessiyalı ölkədir. 

Erməni xalqının 
nümayəndələri təxminən 

200 ildir ki, Azərbaycan 
torpağında yaşayırlar. 
Azərbaycanda yüz mindən 
çox erməni yaşayır, onlardan 
70 mini Dağlıq Qarabağda 
məskunlaşıb. Dağlıq Qarabağ 
həmişə qonaqpərvərliyin və 
mədəniyyətlərin vəhdətinin, 
iki xalqın ənənələrinin rəmzi 
olub. Lakin vahid ölkənin par-
çalanmasına çalışan dağıdıcı 
güclər hər iki xalq üçün ağır 
nəticələrə səbəb olan etnik 
münaqişəni körüklədilər. Bu 
gün musiqi-poetik yaradıcı-
lığın beşiyi, həyat və tərəqqi 
rəmzi  olan bu torpaqda 
qan tökülür, insanlar həlak 
olur. Otuz ilə yaxındır ki, yüz 
minlərlə azərbaycanlı qaçqına 
çevriliblər. Ölkə iqtisadiyyatı-
na ciddi zərər yetirilir. Təkcə 
azərbaycanlılar deyil, blokada-
ya düşmüş, iqtisadi cəhətdən 
sərfəli regional layihələrdən 
kənarda qalmış Ermənistanın 
özü də bundan əziyyət çəkir. 

Məktubda deyilir: “Çox 
hörmətli Vladimir Vladimiro-
viç! Bu gün Rusiya son iyirmi 
ildə həyata keçirilmiş böyük 
tədbirlər sayəsində qüdrətli 
dövlətlərdən birinə çevrilib. 
Dünyada heç bir problem 
Rusiyanın iştirakı olmadan öz 
həllini tapa bilməz. Biz dünya-
da dövlətlərin ərazi bütövlüyü-
nün və suverenliyinin qorun-
ması üzrə Rusiyanın siyasətini 
dəstəkləyirik. 

Rusiya–Azərbaycan, 
Rusiya–Türkiyə, Rusiya–İran 
münasibətlərinin genişlənməsi 
və möhkəmlənməsi bu gün 
regionda sülhə və sabitliyə 
kömək edir. Biz, həmçinin  
İslam dünyasına qarşı Qərbin 
“qəhvəyi taun” – yeni xaç 
yürüşünə qarşı mübarizəyə 
Sizin verdiyiniz töhfəni yüksək 
qiymətləndiririk. 

Biz, Rusiya 
azərbaycanlıları əminik 
ki, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizama 
salınmasında məhz Sizin 
bilavasitə iştirakınız prob-
lemin beynəlxalq hüquq 
normalarına və Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünə əsaslanan 
düzgün ədalətli həlli yollarını 
tapmağa kömək edəcək. Bu, 
Azərbaycan və erməni xalq-
ları üçün həyati əhəmiyyətli 
məsələdir! Qara səhifələrlə 
dolu olan keçmişin qapı-
larını bağlamağın, sülhün 
və tərəqqinin üstünlüyünü 
təmin edəcək gələcəyə qapı 
açmağın vaxtıdır! Bunu yalnız 
Siz – Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti Vladimir Vladimiro-
viç Putin edə bilər!”. 

Fəridə ABDULLAYEVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Moskva 

Akademik Fazil Qurbanovun rəhbərliyi ilə 
Rusiyadakı Azərbaycan ictimai təşkilatları 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama 
salınması məsələsi ilə əlaqədar RF Prezidenti 
Vladimir Putinə müraciət ünvanlayıb. Müraciəti 
Rusiyanın 50-dən çox Azərbaycan diaspor 
təşkilatlarının rəhbərləri imzalayıblar. 

Akademik Zərifə Əliyeva Azərbaycanı dünyada 
tanıdan azsaylı şəxslərdən biridir

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
əvvəlcə görkəmli oftalmo-
loq-alim, akademik Zərifə 
xanım Əliyevanın xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilib. 

Milli Məclisin de-
putatı, YAP Səbail ra-
yon təşkilatının sədri 
Şəmsəddin Hacıyev bildirib 
ki, yüksək mənəvi-əxlaqi 
dəyərlərə malik olan, gözəl 
insan, həssas xanım kimi 
yaddaşlara həkk olan Zərifə 
Əliyeva, eyni zamanda, 
Azərbaycan tibb elmində 
özünəməxsus yeri olan 
görkəmli alimdir. Ş.Hacıyev 
akademik Zərifə Əliyevanın 
Azərbaycanı dünyada tanı-
dan azsaylı şəxslərdən biri 

olduğunu söyləyib. Bildirib 
ki, Zərifə xanım Əliyeva 
oftalmologiya sahəsinin 
ən aktual problemləri ilə 
məşğul olub. O, görmə 
orqanının peşə patolo-
giyasının öyrənilməsi 
üzrə ixtisaslaşdırılmış 
elmi-tədqiqat laborato-
riyasında az intensivli 
zəhərli istehsal sahələrində 
görmə orqanına fizio-
loji, klinik, funksional, 
histoloji mexanizmlərin 
təsirinin öyrənilməsi 
üzrə bir sıra qiymətli 
tədqiqatlar aparıb. Akade-
mik Zərifə Əliyevanın elmi 
fəaliyyətinin böyük hissəsi 
Moskva ilə bağlı olub və 
burada böyük elmi uğurlar 

əldə edib. 
Milli Məclisin əmək və 

sosial siyasət komitəsinin 
sədri Hadi Rəcəbli 
Azərbaycan qadınının 
adını zirvələrə ucaldan, 
keçdiyi şərəfli və zəngin 
həyat yolu ilə bütün in-

sanlığa nəciblik, zəriflik, 
xeyirxahlıq, zəhmətkeşlik, 
fədakarlıq, eyni zamanda, 
mərdlik, ləyaqət və cəsarət 
nümunəsi olan Zərifə 
xanımı Azərbaycan səhiyyə 
sistemində öz novatorluğu 
ilə tamamilə yeni səhifə 
açmış görkəmli alim-pe-
daqoq kimi xarakterizə 
edib. H.Rəcəbli bildirib ki, 
ulu öndərin dövlətçilik 
fəaliyyətinin səmərəli 
olmasında Zərifə xanım 
Əliyevanın da böyük 
rolu olub. Zərifə xanım 
Azərbaycan xanımının, 
Azərbaycan anasının sima-
sıdır. 

Tanınmış oftalmoloq-
alim, şair Paşa Qəlbinur 

və digər çıxış edənlər qısa 
həyat yolu ərzində geniş-
miqyaslı işlər görmüş ali-
min, eyni zamanda, böyük 
bir missiyanı da yerinə 
yetirdiyini bildiriblər. Qeyd 
edilib ki, Heydər Əliyev 
kimi dahi şəxsiyyətin, 

görkəmli dövlət başçısının, 
diplomatın, siyasətçinin 
etibarlı, dəyanətli, şəfqətli 
və cəsur həyat yoldaşı 
olmaq məhz ona nəsib 
olub. Zərifə Əliyeva ən 
çətin məqamlarda Heydər 
Əliyevə dəstək olub. Bütün 
bunlar Zərifə xanımın 
mətanətli, dəyanətli, cəsur 
bir Azərbaycan qadınına 
xas xüsusiyyətlərə ma-
lik olduğunu bir daha 
sübut edir. Onun yüksək 
mənəvi keyfiyyətləri 
bütün Azərbaycan xal-
qına, xüsusilə qadınları-
mıza və gənc qızlarımıza 
nümunədir.

Aprelin 24-də Yeni Azərbaycan Partiyası 
(YAP) Səbail rayon təşkilatında görkəmli 

oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın anadan olmasının 96-cı ildönümü 
münasibətilə tədbir keçirilib.
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Xəzərin hüquqi statusu 
müəyyənləşdi

Əvvəlki illər kimi, 2018-ci il 
də Azərbaycanda sülh, sabitlik ili 
olub. Dünyanın güc sahibi olan 
dövlətlərinin – ABŞ və Rusiyanın 
Baş Qərargah rəislərinin görü-
şünün məhz Bakıda reallaşması 
ölkəmizə olan inam və etibarın 
bariz nümunəsidir. 

2018-ci ildə ən böyük uğurlar-
dan biri Xəzərin hüquqi statusunun 
müəyyənləşdirilməsi oldu. Uzun 
illərdir mübahisə mövzusu olan 
məsələ artıq öz həllini tapmış-
dır. Həllinə Azərbaycanın böyük 
töhfə vermiş olduğu bu məsələ 
region ölkələri ilə yanaşı, dünya 
iqtisadiyyatı üçün də yeni səhifə 
açmışdır. Xəzər dənizinin hüquqi 
statusu haqqında Konvensiya-
nın imzalanması regionumuz və 
ölkəmiz üçün mühüm nailiyyətdir. 
Məlum olduğu kimi, region xalqları 
əsrlər boyu Xəzər dənizindən və 
onun resurslarından yararlansa-
lar da, Xəzərin hüquqi statusunu 
tənzimləyəcək sənəd qəbul olun-
mamışdı. 2018-ci il avqustun 12-də 
Aktauda Xəzəryanı ölkələrin dövlət 
başçılarının Zirvə toplantısında 
imzalanmış konvensiya ilk dəfə 
Xəzər dənizinin hüquqi statusu-
nu müəyyən edərək, sahilyanı 
dövlətlərin dənizə münasibətdə hü-
quq və öhdəliklərini dəqiqləşdirdi. 
Bu tarixi sənəd fundamental 
hüquqi baza rolunu oynamaq-
la, sahilyanı dövlətlər arasında 
sahəvi əməkdaşlıq üçün çərçivə 
formalaşdırır və onlar arasında 
münasibətlərin keyfiyyətcə yeni 
mərhələyə qədəm qoyduğunu nü-
mayiş etdirir. Bu baxımdan, sənəd 
ölkəmizin müstəqilliyinə və Xəzər 

dənizində suveren hüquqlarının 
təsbitinə əhəmiyyətli dərəcədə 
töhfə verir.

Beynəlxalq tədbirlərdə 
diplomatik uğurlar

Azərbaycanın beynəlxalq 
təşkilatların fəal üzvü olması 
ölkəmizi nüfuzlu beynəlxalq 
tədbirlərin keçirildiyi məkana çe-
virmişdir. Azərbaycan beynəlxalq 
aləmdə etibarlı və strateji tərəfdaş 
kimi tanınmışdır. Ölkəmizin nüfuz-
lu beynəlxalq tədbirlərə evsahibli-
yi etməsi bu inamın göstəricisidir. 
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 
VII Qlobal Forumu, Bakı Huma-
nitar Forumu və onlarca belə 
möhtəşəm beynəlxalq tədbirlər 
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif 
millətlərin və əcnəbi qonaqların iş-
tirakı ilə sülh, qardaşlıq şəraitində 
həyata keçirilir. Bu gün Bakı 
dünyanın ən gözəl şəhərlərindən 
birinə çevrilərək, tarixi və mü-
asir memarlığın harmonik inki-
şafının parlaq nümunəsi kimi 
qiymətləndirilir. Bütün bu uğurlar 
müstəqil Azərbaycanın tarixi 
nailiyyətidir.

Ötən ilin yaddaqalan 
hadisələrindən biri də Bakı 
Konqres Mərkəzində “Davamlı 
inkişaf naminə beynəlxalq sülh 
və təhlükəsizliyin təşviq edilməsi” 
mövzusunda Qoşulmama 
Hərəkatının nazirlər konfransının 
keçirilməsi oldu. Konfransda işti-
rak edən Prezident İlham Əliyevin 
nitqi böyük maraqla qarşılandı. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu təşkilat 
BMT-dən sonra ən böyük və nü-
fuzlu beynəlxalq qurumdur.

Nazirlər konfransında 
 Qoşulmama Hərəkatında  iştirak 

edən, həmçinin hərəkat ya-
nında müşahidəçi statusu al-
mış dövlətlərin və beynəlxalq 
təşkilatların nümayəndələri, xüsusi 
qonaq qismində dəvət olunan 
ölkə və təşkilatların təmsilçiləri 
olmaqla, ümumilikdə 800-dən 
artıq şəxs iştirak etmişdir. Əsas 
məqsədi beynəlxalq hüquqa 
hörmət əsasında dünyada sülh, 
təhlükəsizlik və inkişafa yardım 
etmək olan Qoşulmama Hərəkatı 
müasir dünyada öz aktuallığını 
daha da artırır. Hərəkat daxilində 
razılaşdırılmış mövqe BMT Baş 
Assambleyası çərçivəsində 
qərarların qəbuluna təsir baxı-
mından əhəmiyyətli rola malikdir. 
Azərbaycan Respublikası da Qo-

şulmama Hərəkatının xarici işlər 
nazirlərinin toplantısına və 2019-
cu ildə Bakıda keçiriləcək Zirvə 
görüşünə evsahibliyi, 2019–2022-
ci illərdə Qoşulmama Hərəkatına 
sədrlik etməklə onun məqsəd və 
məramlarının təşviq olunmasına, 
beynəlxalq sülhün, təhlükəsizliyin 

və əməkdaşlığın güclənməsinə 
əsaslı töhfəsini verir.

Qoşulmama Hərəkatının 
bu il Bakıda keçiriləcək 18-ci 
Sammitinin böyük rəmzi mənası 
var. Bu, ilk növbədə, ondan 
ibarətdir ki, Avropa qitəsi 1989-
cu il Belqrad Sammitindən 30 il 
sonra Qoşulmama Hərəkatında 
iştirak edən ölkələrin dövlət və 
hökumət başçılarının görüşünə 
yenidən evsahibliyi edəcək. Bu 
nüfuzlu tədbirə Azərbaycanın 
evsahibliyi etməsi ölkəmizə olan 
inam və etibarın, respublikamızın 
beynəlxalq aləmdə artan reytin-
qinin nəticəsidir. Yeri gəlmişkən, 
qeyd edək ki, Azərbaycan Qo-
şulmama Hərəkatına 2011-ci ildə 

tamhüquqlu üzv olub. Bu nüfuzlu 
təşkilatda 120 dövlət iştirak edir. 
17 dövlət və 10 beynəlxalq təşkilat 
isə Qoşulmama Hərəkatı yanında 
müşahidəçi statusuna malikdir.

Ötən ilin aprelində Düşənbə 
şəhərində keçirilmiş İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici 

İşlər Nazirləri Şurasının, İƏT 
Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 
iclaslarında, Brüsseldə keçirilmiş 
NATO Zirvə görüşündə, Demok-
ratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə 
Təşkilatı – GUAM dövlətlərinin 
hökumət başçılarının toplantısın-
da ölkəmizin yüksək səviyyədə 
təmsil olunması, həmin tədbirlərdə 
qəbul olunmuş yekun sənədlərdə 
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin regio-
nal iqtisadi əməkdaşlığa maneə 
törətdiyi və münaqişənin tezliklə 
dövlətlərin suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünə hörmət prinsipləri 
əsasında həllinin vacibliyinə dair 
bənd daxil edilməsi yaddaqalan 
diplomatik uğurlarımızdır.

İkitərəfli ticari-iqtisadi 
əlaqələr genişlənir

Beynəlxalq əlaqələrimizin 
möhkəmləndirilməsində ikitərəfli 
ticari-iqtisadi əlaqələrin inkişafı 
məqsədilə keçirilən iclaslar da 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ötən 
il Misir, İordaniya, İran, Avstriya, 

Mərakeş, İsrail, Vyetnam, Hin-
distan, Qazaxıstan, Bolqarıstan, 
Belarus, Serbiya, Rumıniya və 
Rusiya hökumətləri daxil olmaqla, 
hökumətlərarası komissiyaların 
iclasları, həmçinin Azərbaycan 
ilə Pakistan arasında ticarət 
sahəsində əməkdaşlıq üzrə birgə 
işçi qrupunun ilk görüşü, eyni 
zamanda, Çin, İran, Avstriya, 
Pakistan, İsveçrə, İtaliya, Esto-
niya, Çexiya, Serbiya ilə biznes 
forumlar keçirilib. Çin, Polşa, Uk-
rayna və Latviyada Azərbaycanın 
Ticarət evlərinin fəaliyyətə 
başlaması Azərbaycanın mötəbər 
beynəlxalq təşkilatların layiqli, 
etibarlı və məsuliyyətli üzvü olma-
sından xəbər verir.

Humanizm zirvəsi
Prezident İlham Əliyevin 

beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlığa böyük önəm 
verməsi insan hüquq və azadlıq-
larının müdafiəsində də özünü 
büruzə vermişdir. 2018-ci il 
ərzində ölkəmiz insan hüquq 
və azadlıqlarının müdafiəsi, 
demokratiya, qanunun alili-
yi və digər sahələrin təşviqi 
sahəsində beynəlxalq və regional 
təşkilatlarla səmərəli fəaliyyətini 
davam etdirmişdir. Ötən il BMT 
İnsan Hüquqları Şurasının 37-ci 
sessiyası çərçivəsində ölkəmiz 
tərəfindən irəli sürülmüş “Dövlət 
xidmətlərinin səmərəli, şəffaf və 
məsuliyyətli çatdırılması vasitəsilə 

insan hüquqları və Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərinin təşviqi” adlı 
qətnamə layihəsi yekdilliklə qəbul 
edilmişdir. Həmin il Avropa Şurası 
Parlament Assambleyasında 
qəbul olunmuş “Avropada məcburi 
köçkünlərin humanitar ehtiyacları 
və hüquqları” adlı qətnamədə 
işğal edilmiş ərazilərin əhalisinin 
başqa yerə köçürülməsi və işğalçı 
qüvvə tərəfindən bu ərazilərə 
digər əhalinin yerləşdirilməsi 
müharibə cinayəti kimi qeyd 
olunması, BMT Baş Assamble-
yasında Azərbaycan tərəfindən 
irəli sürülmüş və əsas məqsədi 
silahlı münaqişələr şəraitində itkin 
düşmüş şəxslərin probleminə 
diqqətin daha da artırılmasından 
ibarət “İtkin düşmüş şəxslər” adlı 
qətnamənin yekdilliklə qəbul 
edilməsi beynəlxalq əməkdaşlığın 
yüksək göstəricisidir. Dövlət baş-
çısının imzaladığı əfv fərmanlarını 
bu sahədə humanizmin zirvəsi 
adlandırmaq olar.

Belə faktlar istənilən qədərdir. 
Bu uğurlar Prezident İlham 
Əliyevin son bir ildəki düşünül-
müş xarici siyasətinin, həmçinin 
müstəqil Azərbaycanın tarixi 
nailiyyətidir.

Mehdi ABDULLAYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının prorektoru, 
hüquq üzrə elmlər doktoru

İqtisadiyyatın inkişafının əsas 
indikatoru olan əsaslı kapitala 
yönəldilən vəsaitlərin həcmi ötən 
ildəki səviyyədən 5,3 faiz artaraq 
2018-ci ilin birinci rübündəki 84,7 
faizdən cari ilin birinci rübündə 91 
faizə yüksəlib. Bu zaman qeyri-neft 
sektorunda əsas kapitala yönəldilən 
vəsaitlərin həcmi ötən ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 6 faiz artıb. Əslində 
bu göstərici ölkə iqtisadiyyatının 
əsasını təşkil edən real sektorun 
inkişafına bütün səviyyələrdən olan 
diqqətin nəticəsində əldə olunub. Üç 
ay ərzində kənd təsərrüfatında 3,6 
faiz, o cümlədən, bitkiçilik sahəsində 
24,7 faiz artım qeydə alınıb. Ötən 
illə müqayisədə dövlət büdcəsinin 
gəlirləri 19,2 faiz, xərcləri isə 14,2 faiz 
artıq icra edilib. 

Ölkənin bank sektoruna insanların 
inamının bərpa olunmasının bariz 
nümunəsi banklardakı əmanətlərin 
vəziyyəti ilə xarakterizə edilir. Belə ki, 
son 3 ayda vətəndaşların banklara 
yerləşdirdiyi əmanətlərin həcmi ötən 
ilin birinci rübü ilə müqayisədə 6 faiz 
artıb, kredit qoyuluşlarının həcmi isə 
12,2 faiz yüksəlib. Halbuki, 2018-ci 
ildə ölkənin bank sektoru üzrə kredit 
qoyuluşlarının həcmi 2017-ci illə 
müqayisədə 27,2 faiz azalmışdı. 

Adətən ilin birinci rübü start 
dövrü hesab edildiyindən ayrı-ayrı 
sahələrdə göstəricilər bir o qədər də 
yüksək olmur. Lakin birinci rüb ilə 
bağlı yuxarıda sadalanan rəqəmlər 
cari ilin həqiqətən də sürətli inkişaf 
ili kimi başladığını aydın şəkildə 
göstərir. Fikrimcə, bu şəraitdə ölkə 
iqtisadiyyatında qarşıya qoyulan 
vəzifələr yüksək göstəricilər fonunda 
reallaşacaq. Respublika iqtisadiyya-
tının bütün sahələrində aparılan isla-
hatlar və tikinti sektorunda baş verən 
əsaslı canlanma da bunu deməyə 
əsas verir. 

Etiraf edək ki, Azərbaycan hazırda 
bir neçə il əvvəlki sürətli inkişaf 
yoluna dönür. Bu isə cari ilin ilk 
rübündə olduğu kimi, bundan  sonrakı 

aylarda da ölkə əhalisinin sosial 
problemlərinin həlli ilə bağlı önəmli 
addımlar atılacağını deməyə əsas 
verir. 

İnsanların sosial problemlərinin 
həllinə dövlət qayğısı gündən-
günə artır. Bunu cari ilin əvvəlindən 
etibarən cənab Prezidentin sosial 
məsələlərlə bağlı atdığı konkret ad-
dımlardan da aydın görmək mümkün-
dür. Belə tədbirlər sırasında dünyada 
bənzəri olmayan bir qərarın – prob-
lemli kreditlərlə bağlı addımın qəbul 
edilməsi mühüm önəm daşıyır. Bu 
qərara uyğun olaraq 2019-cu il fevra-
lın 28-dən etibarən aidiyyatı qurumlar 
öz üzərlərinə düşən vəzifələrin icra-
sına başlayıblar. Bütün bank sistemi 
tərəfindən başda Mərkəzi Bank və 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Pala-
tası olmaqla sözügedən istiqamətdə 
xeyli iş görülüb. Güzəşt alacaq borclu 
insanların siyahısı artıq tərtib edilib. 
Bu prosesin növbəti mərhələsində isə 
güzəşt alanlar siyahısında öz adlarını 
tapmayanların problemləri Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatasında 
yaradılan Apelyasiya Komissiyası 
tərəfindən həll ediləcək.

Güzəştlərdən faydalanacaq 
müştərilərin siyahısı ilkin olaraq 
dəqiqləşdirilib. Fiziki şəxslər bu 
siyahıda adlarının olub-olmamasını 
problemli kreditləri üzrə kompensa-
siya ödənişi və restrukturizasiyası 

ilə bağlı yaradılan portal vasitəsi ilə 
yoxlaya bilərlər.

Adları siyahıda olmayan 
vətəndaşlar üçün elektron portalda 
“Apelyasiya Komissiyasına müraciət” 
bölümü yaradılıb. Həmin bölümdə 
müvafiq xanalar doldurularaq, 
şikayətlər diqqətə çatdırılır. Apelyasi-
ya Komissiyası tərəfindən daxil olan 
müraciətlər nəzərdən keçirilib 14 iş 
günü müddətində vətəndaşa cavab 
verilməlidir. 

Apelyasiya Komissiyası ilə yanaşı, 
banklarda da problemli kreditlərlə 
bağlı işçi qrupu fəaliyyət göstərəcək 
və vətəndaşları narahat edən 
məsələlərə aydınlıq gətiriləcəkdir. 

Azərbaycanda problemli kreditlərin 
həlli ilə bağlı işlərin icrası nəticəsində 
Prezident fərmanının əhatə dairəsinə 
düşən bütün vətəndaşlara SMS 
göndərilir. Fəaliyyətdə olan bankların 
müştəriləri SMS-i həmin banklardan, 
ləğv prosesindəki bankların, eləcə də 
bank olmayan kredit təşkilatlarının 
müştəriləri isə SMS-i Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinə məxsus “Azərpoçt” MMC-
dən alacaqlar.

Fərmana əsasən kompensasiya 
ödənişi və ya restrukturizasiya bü-
tün xarici valyutada olan kreditlərə 
şamil edilir. Bu zaman kompensasi-
ya ödənişi həmin kreditlərin götürül-
düyü valyutaların 2015-ci il 21 fevral 
və 21 dekabr tarixlərinə, restruk-
turizasiya isə 2019-cu il 1 mart 
tarixinə Mərkəzi Bankın elan etdiyi 
məzənnəyə uyğun olaraq hesablan-
maqla reallaşdırılır. 

Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, 
müvafiq fərmana əsasən, bu il may 
ayının sonunadək bütün kompensasi-
yalar ödəniləcək.

Bu məqamda ötən həftə baş 
verən bir hadisəyə də toxunmaq 
istərdim. SOCAR və BP şirkəti, 
həmçinin bütün tərəfdaşlar Xəzərin 
Azərbaycan sektorunda yerləşən 
“Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar bloku-
nun işlənməsi layihəsində satışa çıxa-
rılacaq payların alınması məqsədilə 

tenderdə iştirak etmək niyyətlərini 
bəyan ediblər. 

Qeyd edək ki, ötən ilin dekabr 
ayında “ExxonMobil” AÇG-dəki 6,79 
faizlik payını, “Chevron” layihədəki 
9,57 faizlik və Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
boru kəmərindəki 8,9 faizlik payı-
nı satmaq niyyətində olduqlarını 
bildirmişdilər.

AÇG layihəsində iştirak edən 
şirkətlərin səhm payları aşağıdakı ki-
midir: BP 30,37 faiz, SOCAR 25 faiz, 
“Chevron” 9,57 faiz, “Inpex” 9,31 faiz, 
“Equinor” 7,27 faiz, “ExxonMobil” 6,79 
faiz, TPAO 5,73 faiz, “Itochu” 3,65 
faiz, “ONGC Videsh Limited” (OVL) 
2,31 faiz.

Xatırladaq ki, AÇG üzrə ilk hasi-
latın pay bölgüsü sazişi 1994-cü ilin 
sentyabrında imzalanıb. 2017-ci ilin 
sentyabrında sazişə əlavələr edilib və 
müddəti 2049-cu ilə qədər uzadılıb. 
Yeni saziş növbəti 31 ildə AÇG-nin 
Azərbaycan və səhmdarlar üçün iqti-
sadi faydasının maksimum səviyyəyə 
çatdırılmasını nəzərdə tutur.

AÇG Azərbaycanın nəhəng neft 
yatağıdır. Bu günə kimi yataqdan 3,5 
milyard barrel (474 milyon ton) neft 
hasil olunub. Neft dünya bazarlarına 
əsasən Bakı–Tbilisi–Ceyhan və Qərb 
İxrac Boru Kəməri ilə çıxarılır.

İndiyədək AÇG yataqlar blokunun 
işlənməsinə ümumilikdə 36 milyard 
dollardan çox sərmayə qoyulub. 
Hazırda AÇG-də 8 dəniz platforması 
- 6 hasilat və 2 emal, kompressiya, 
suvurma və kommunal məqsədli 
platforma fəaliyyət göstərir. Platfor-
malardan əldə olunan neft və qaz 
Bakı yaxınlığında quruda yerləşən və 
dünyanın ən böyük neft-qaz terminal-
larından olan Səngəçal terminalına 
ötürülür. 2018-ci ildə AÇG-nin ümumi 
hasilatı gündə orta hesabla 584 min 
barrel olub.

Yuxarıda qeyd edilənlər deməyə 
əsas verir ki, cari il Azərbaycan 
iqtisadiyyatı daha sürətli inkişaf yolu 
ilə irəliləyəcək. İqtisadiyyatda qeyri-
neft sektorunun üstün inkişafı prioritet 
təşkil edəcək. Başlıca hədəf isə ixracı 
əvəzləyəcək yerli istehsalın həcminin 
artırılmasından və qeyri-neft sekto-
rundan ixracın həcminin əhəmiyyətli 
dərəcədə yüksəldilməsinin təmin 
olunmasından ibarət olacaq.

Fikrət YUSİFOV,  
iqtisad elmləri doktoru, 

professor

Bakı Limanı Avropanın aparıcı logistika 
qovşağı ilə əməkdaşlığa başlayıb

Limandan AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, ötən həftə Bakı Li-
manı ilə Venlo şəhərinin daxil 
olduğu Limburq əyalətinin 
hökuməti və aparıcı şirkətlər 
arasında əməkdaşlığa dair 
anlaşma memorandumu 
imzalanıb.

Bakı Limanının imzaladığı 
memorandumda Limburq 
əyalətinin hökuməti, “Caboo-
ter Group”, “SMART Logis-
tics Centre”, “Limburq İnkişaf 
və Sərmayə Şirkəti”, “Venlo 
Yaşıl Liman”,“KLG Europe”, 
“Şimal Limburq İnkişaf Şura-
sı”, “Azərbaycan Niderland 
Biznes Qovşağı Şirkətləri” 
və Fontys Universiteti ilə 
əməkdaşlıq nəzərdə tutulub. 

Qeyd edək ki, Almaniya 
ilə sərhəddə yerləşən Venlo 
şəhəri çoxsaylı aqro-biz-
nes, “fresh park”, tanınmış 
geyim markaları, elektroni-
ka və digər sahələri əhatə 
edən dünyanın nəhəng 
şirkətlərinin distribüter 
nümayəndəliklərinə evsahib-
liyi edir. Əsasən Rotterdam, 
Antverp və Amsterdam kimi 
iri limanlardan daxil olan 
yüklər buradan Avropaya 

paylanılır. 
“Bakı Beynəlxalq Dəniz 

Ticarət Limanı” QSC-nin 
baş direktoru Taleh Ziyadov 
imzalanma mərasimindən 
sonra qeyd edib ki, logistika 
və nəqliyyat şirkətləri, təhsil 
ocaqları ilə əməkdaşlıq 
Azərbaycanın regional qov-
şağa çevrilməsi strategiyası-
na əsaslanır: “Bu gün təməli 
qoyulan əməkdaşlığımız Ni-
derland və Avropanın tanın-
mış şirkətlərinin Bakı Lima-
nına cəlb edilməsinə səbəb 
olacaq. Sevindirici haldır ki, 
Niderland şirkətləri Asiya ilə 
Avropa arasında logistika 
zəncirində Ələt qəsəbəsində 
yerləşən yeni Bakı Lima-
nına xüsusi önəm verirlər, 
ölkəmizdə çeşidli xidmət və 
istehsal sahələrində fəaliyyət 
göstərmək marağındadırlar”.       

Səfər zamanı Geleen 
şəhərindəki “Chemelot” 
multimodal terminalına baxış 
keçirilib və idarəetmə sis-
temi, yükləmə və boşaltma 
ilə bağlı texnoloji proseslər, 
terminalın ümumi işləmə pro-
sesi barədə ətraflı məlumat 
verilib.

Səfərin yekunu olaraq 
Venloda fəaliyyət göstərən 
logistik şirkətlərlə cari ilin ma-
yında Venlo-İstanbul-Bakı-
Çin istiqamətində ilk test 
konteynerin daşınması ilə 
bağlı ilkin razılığa gəlinib. Bu-
nunla yanaşı, ikitərəfli ticarət 
əlaqələrinin genişləndirilməsi 
məqsədilə, Bakı Limanının 
Venlo şəhərində Avropa 
nümayəndəliyinin açılmasına 
dair müzakirələr aparılıb. 

Eyni zamanda, Ven-
loda yerləşən Niderland 
Krallığının tanınmış Fontys 
Universitetinin rəhbərliyi ilə 
görüş keçirilib. Görüş za-
manı universitetin rəhbərliyi 
ilə yeni Bakı Limanında 
mütəxəssislərin beynəlxalq 
təcrübəyə yiyələnmələri 
üçün limanda və Limburqda 
texniki peşəyönümlü təlim 
kurslarına cəlb olunması 
barədə razılığa gəlinib. 
Belə ki, Azərbaycanda 
ilkin seçimlərdən sonra, 
mütəxəssislərin Venloda 
6 aylıq müddətinə təlim 
və praktiki təcrübəyə cəlb 
 olunmaları nəzərdə tutulur.

Bizim ikitərəfli əlaqələrimiz genişlənir, güclənir, 
tərəfdaş ölkələrin sayı artır. Azərbaycan beynəlxalq 
arenada öz mövqeyini müdafiə etmək iqtidarındadır. 
Azərbaycan dünya miqyasında çox böyük hörmətə 
layiq olan bir ölkədir. Çünki sözümüz də, əməlimiz də 
birdir. Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Bizim xa-
rici siyasətimiz daxili siyasətin məntiqi davamıdır. 
Xarici siyasətimiz ölkəmizin daha da güclənməsinə 
yönəldilmişdir və biz milli maraqlarımızı çevik 
və məqsədyönlü xarici siyasətlə təmin edirik və 
beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyətimiz çox təsirlidir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır

2018-ci il ölkəmiz üçün dinamik inkişaf ili oldu. 
 Siyasi-diplomatik sahədə Azərbaycan öz 

mövqeyini daha da gücləndirərək beynəlxalq əlaqələrini bir 
qədər də möhkəmləndirdi. Sosial, ictimai, mədəni sahələrdə 
də yaddaqalan nailiyyətlər qazanıldı. Keçən il Azərbaycanın 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həyata keçirdiyi uğurlu 
fəaliyyət xalqımız üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu 
müddət ərzində beynəlxalq aləmdə tərəfdaşlarımızın sayının 
daha da artması Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq 
təşkilatlarla əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə 
xüsusi önəm verməsinin nəticəsidir.

BU ilin ilk rübündə baş verən 
 iqtisadi hadisələri və 

makroiqtisadi göstəricilərdəki artımı 
nəzərə alsaq, bütün bunların qarşıdakı 
aylarda daha sürətli iqtisadi artım 
üçün baza formalaşdırdığı qənaətinə 
gələ bilərik. Fikrimin təsdiqi məqsədilə 
müəyyən statistik göstəriciləri 
vurğulamaq istərdim. Əvvəlcə bildirim 
ki, hesabat dövründə ÜDM-in 3 faiz 
artımına nail olunub. Keçən ilin eyni 

dövründə bu artım əvvəlki illə müqayisədə cəmi 2,3 faiz qeydə 
alınmışdı. Bundan başqa ilin ilk rübündə sənaye məhsulunun 
həcmi 4,4 faiz, o cümlədən, qeyri-neft sənayesi üzrə məhsul 
istehsalının həcmi 15,6 faiz artıb. 

İqtisadi inkişaf 
dönməz xarakter alıb

Mayda Venlo-İstanbul-Bakı-Çin istiqamətində 
ilk test konteynerinin daşınmasına dair razılığa gəlinib

Avropanın ən böyük 
logistika və nəqliyyat 

qovşaqlarından biri 
olan Niderland Krallığı-
nın Limburq əyalətinin 
Venlo şəhərində fəaliyyət 
göstərən aparıcı şirkətləri 
“Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı” QSC 
ilə əməkdaşlığa start 
veriblər. 



Pilotların “Formula-1” Azərbaycan 
Qran-Prisindən gözləntiləri

“Formula 1-SOCAR Azərbaycan 
Qran-Prisi 2019” yarışına sayılı günlər 
qaldıqca, Bakı trasında güclərini sınaya-
caq iştirakçı pilotların da həyəcanı artır. 
Bu, onların mətbuata açıqlamalarında 
da hiss edilməkdədir. Düzdür, dünyaca 
məşhur olan pilotlar bu günə kimi bir çox 
“Formula” yarışlarında iştirak etmiş, uğur 
qazanmış və qalib olmuşlar. Lakin artıq 
dördüncü dəfədir ki, ölkəmizdə keçirilən bu 
yarışın məhz Bakıda uğurla reallaşması və 
eləcə də, Bakı trasının özünəməxsusluğu 
ayrı bir həyəcan və məsuliyyət yaradır. 
Pilotların sözləri ilə desək, Bakı trası həm 
çətinliyi, həm də unikallığı ilə seçilir. Odur 
ki, pilotların həyəcanını başa düşmək olar. 
Üstəlik, “Formula-1” mövsümünün növbəti 
mərhələsinə adlamaq üçün “Formula-1 
SOCAR Azərbaycan Qran-Prisi 2019” yarı-
şında uğurlu çıxış etmək olduqca vacibdir.

Yarış üzrə baş mühəndis Deyv Robson 
deyib ki, Bakı küçələri “Formula-1” mövsü-
münün dördüncü mərhələsində F1 trasına 
çevriləcək. Bakı trasının bir sıra özəllikləri 
var: bunlar onun bir neçə enişi-yoxuşu, 
sürətinin azaldılmasının mürəkkəbliyi və 
onun çox uzun olmasıdır. Həftə sonunun 
əsas hadisələri axşam olduğundan asfalt 
tez sərinləyə bilər. Dövrənin uzunluğu 5 
kilometri aşır–bu tras uzunluğuna görə Spa 
trasından sonra ikinci yeri tutur. “

Keçən il britaniyalı pilot Corc Rassel 
Bakıda keçirilmiş “Formula-1” yarışında 
qalib olub. Odur ki, Bakı trası ilə yax-
şı tanışdır: “Bakı səfərini səbirsizliklə 
gözləyirdim. Keçənilki həftəsonu mənim 
üçün Azərbaycanda ən yaxşı çıxış olaraq 
yaddaşımda qaldı. Bakı trası ilə bağlı mənim 

əla xatirələrim var, odur ki, bura qayıtdığı-
ma görə şadam.”

Şərqi Avropadan olan ilk F1 Qran-Pri 
yarışının qalibi – “Formula-1” tarixinə ilk 
polşalı pilot olaraq düşmüş Robert Kubitsa 
isə Azərbaycanda keçiriləcək sürət yarışında 
ilk dəfə iştirak edəcək: “Artıq mövsümün 
dördüncü mərhələsi çatıb və növbəti yarış 
bizi Bakıda gözləyir. Keçən il gördüklərimə 
əsasən deyə bilərəm ki, tras kifayət qədər 
mürəkkəbdir və pilotlardan bacarıq tələb 
edir. Mənim buna bənzər traslarda şütümək 
xoşuma gəlir. Ümid edirəm ki, əvvəlki dəfə 

olduğu kimi yenə də o hissləri yaşayacam.” 
Qeyd etmək yerinə düşər ki, polşalı 

pilot öz ölkəsində 2008-ci ilin ən yaxşı 
idmançısı seçilib. 2006–2010-cu illərdə 
“Formula-1” yarışlarında iştirak etmiş pilot 
BMW Sauber и Renault komandalarında 
çıxış edib. Azərbaycan Qran-Prisində isə 
o, Williams komandasının tərkibində çıxış 
edəcək. 

“Red Bull Racing” komandasının pilotu 
Maks Ferstappen də aprelin 26-da başlaya-
caq Bakı Qran-Prisində mübarizəni maraqla 
gözləyənlərdəndir: “ Bakıda maraqlı yarış 
keçirilir, adətən, şəhər trasında bolidi yüksək 
səviyyədə gücə kökləyirsən, ancaq birbaşa 
düz trasda güzəştə getməli olursan.” 

Maks Ferstappen, həmçinin Bakı 

trasının bir çox yerlərində gözəl görünən 
mənzərəyə də toxunub: “Qız qalasının 
yanında çox dar hissə var, ancaq həmin 
yer fotolarda çox gözəl görünür. Uzun və 
dümdüz trasda ötüb keçmək mümkün-
dür, həftəsonu maraqlı alınır–yarışda çox 
hadisələr baş verir. Ümid edirəm ki, bu il 
bizi əla yarış gözləyəcək.”

“Red Bull Racing” komandasının 
digər pilotu Pyer Qasli də Bakıdakı Qran-
Prini səbirsizliklə gözləyir. Bakı trasının 
özəlliklərindən danışan pilot bunları qeyd 
edib: “Mövsümün dördüncü yarışını və 

Avropaya qayıtmağı səbrsizliklə gözləyirəm. 
Bakı trası şəhər trasıdır, burada səhv 
etməyə haqqımız yoxdur. Bakıda çıxış 
etmək o qədər də sadə deyil, ancaq biz 
xoş adrenalin hiss edirik. Bakı trası çoxsaylı 
döngələri ilə maraqlıdır. Bu, həmişə inanıl-
maz dərəcədə maraqlı olur.”

2017-ci ildə Bakıdakı Qran-Pridə birinci 
olmuş “Renault” təmsilçisi Daniel Rikardo 
bu dəfəki yarışda da uğur qazanacağına 
ümidlidir. Mediaya açıqlamasında Bakı tra-
sının özəlliklərindən danışan pilot bildirib: 

“Bakıdakı tras xüsusidir, digər küçə Qran-
Prilərinin keçirildiyi yerlər kimi deyil. Bura-
da bir çox yerlər var ki, rəqibi ötüb keçmək 
mümkündür. Mənim Bakıdakı çıxışlarım 
həmişə maraqlı olub–2017-ci ildə inanılmaz 
qələbə və keçənilki uğursuzluğum kimi.”

Meksikalı pilot Serxio Peres bildirib ki, 

Azərbaycan Qran-Prisi onun sevimli yarışla-
rından birinə çevrilib. “Bura sürətli trasdır 
və ötmək mümkündür. Odur ki, yarışda 
çox hadisə baş verir. Qran-Pri iştirakçıları 
üçün həmişə şəhər traslarında yarış-

maq çətin olur. Mən Bakıda üç yarışdan 
ikisində qalibiyyət kürsüsünə qalxmışam 
və keçənilki yarışı karyeramda ən uğurlusu 
hesab edirəm.” Serxio Peresin sözlərinə 
görə, Bakıda pilotlar həmişə rəqabət 
qabiliyyətinə malik olub və ümid edir ki, 
bu ənənə saxlanılacaq. “Çindəki çıxışımız 
çox xoşuma gəldi, Bakıda da ritmi bu cür 
tutmalıyıq.” 

“Racing Point” komandasının pilotu 
Lens Strollun digər həmkarları kimi Bakı 
trasında yarışlarla bağlı xoş xatirələri var. 
Budəfəki yarışla bağlı isə sadəcə bunları 
bildirib: “Şəhər traslarını bəyənirəm, Bakıda 
isə əla yarışırsan. Trass dardır, yarış iştirakçı-
larının səhv eləməyə haqqı yoxdur. Televizi-
ya ekranlarında bu mərhələ əla görünür. Bu 
həftəsonu bizim yenidən xal toplamağımız 

üçün əla şanslarımız var. Mənə elə gəlir ki, 
bu tras bizim maşınlara daha çox uyğun 
gəlir. Biz simulyatorda bu həftəsonunda 
keçiriləcək yarışa çox hazırlaşmışıq.” 

“Racing Point” komandasının rəhbəri 
Otmar Safnauer isə açıqlamasında bildirib 
ki, Bakıya yenidən xal yığmaq üçün gəlirlər. 
“ Biz artıq Bakı trasında uğur  qazanmışıq. 
Bu, Bəhreyn və Çinə nisbətən bizim 

bolidlərimiz üçün daha uyğundur.
Göründüyü kimi, məşhur pilotların hər 

biri unikal və mənzərəli Bakı trasında öz 
gücünü sınamağı səbirsizliklə gözləyir. 

Əfsanə BAYRAMQIZI, “Xalq qəzeti”

“Formula-1” üzrə dünya 
çempionatı hər il keçirilir. Qran- 
Pri statusu daşıyan ayrı- ayrı 
mərhələlərdən ibarət bu idman 
növü üzrə ilk dünya çempionatı 
69 il əvvəl – 1950-ci il mayın 
 13-də Böyük Britaniyanın Silvers-
toun trasında baş tutub. Qaydaya 
görə, çempionatın qalibi hər ilin 
sonunda müəyyən edilir. Çempi-
onatda həm sürücülər, həm də 
komandalar yarışırlar. Sürücülər 
dünya çempionu titulu uğrunda, 
komandalar isə Mühəndislər Ku-
boku uğrunda mübarizə aparırlar.

Komandalar hər bir yarışa 
özlərinin hazırladığı şassi ilə 
çıxırlar. Hər bir komandanı iki 
sürücü təmsil edir. Bu yarışda 
iştirak etmək üçün sürücülərin 
Beynəlxalq Avtomobil Federasi-
yasından super Lisenziya alması 
mütləqdir. 

Dünyada 500 milyonluq 
izləyici auditoriyası olan bu 
yarışmanın Bakıda keçirilməsi 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yarım 
milyard əhalinin paytaxtımızı 
seyr etməsi hər birimizdə qürur 
hissi yaratmalıdır. Bundan əlavə, 
bu yarışın ölkəmizdə keçirilməsi 
iqtisadiyyatımızın daha da 
möhkəmləndirilməsində böyük 
rol oynayır. Gəlin, faktlara diqqət 

yetirək. “PricewaterhouseCoopers” 
(Pwc) beynəlxalq audit şirkətinin 
2017-ci ilin sonlarında apardığı 
müstəqil araşdırmanın nəticələrinə 
görə, Bakıda keçirilmiş ilk iki 
“Formula -1” yarışı ölkə iqtisadiy-
yatına, ümumilikdə, 277,3 milyon 
dollar gəlir gətirib. Yəni, yarışların 
iki ilinə yatırılan 100 milyon dollar 
iki dəfədən çox qazanc verib. 
Məlumdur ki, əsas xərclər – mü-
vafıq avadanlıqların alınması, bu 
və ya digər infrastruktur qurğuların 
quraşdırılması yarışın ilk ilində 
həyata keçirilir. Sonrakı illərdə 
keçirilən yarışlarda əlavə xərclərə 
ehtiyac qalmır və xərclər get-gedə 
azalır. Deməli, növbəti illərdə qalan 
qazanc daha da çox olacaq.

Bəs onda radikal müxalifət 
nümayəndələrinin qarnına azar 

salan nədir? Söz yox ki, əvvəlki 
illərdə olduğu kimi, bu dəfə də 
paytaxtda mötəbər bir tədbir 
keçiriləndə milli xəyanətkarlar 
antizərbaycan qüvvələrin sifarişi 
ilə belə tədbirləri gözdən salmaq 
üçün piar kampaniyasına başlayır, 
ölkəmiz əleyhinə müxtəlif yalan və 
böhtanlar uyduraraq, beynəlxalq 
aləmdə mənfi rəy formalaş-
dırmağa çalışırlar. Biz əvvəlki 
beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə 
– “ Eurovision-2012” mahnı 
müsabiqəsi, I Avropa Oyunları, 
IV İslam Həmrəyliyi Oyunları və 
digərlərinin keçirilməsi ərəfəsində 
antiazərbaycan qüvvələrin 
sifarişi ilə radikal müxalifət 

nümayəndələrinin hansı oyunlar-
dan çıxdıqlarının şahidi olmuşuq. 
Ancaq hər dəfə də xəbis niyyətləri 
puç olub və həmin tədbirlər 
yüksək səviyyədə keçirilib. Bunu 
beynəlxalq ekspertlərin verdikləri 
rəylər də təsdiqləyib. 

Son vaxtlar xəyanətkar 
qüvvələr xarici ağalarının sifa-
rişi ilə yenidən baş qaldırıblar. 
Onlar “Formula-1” yarışmasının 
start götürdüyü ərəfədə dünyada 
üçüncü olan bu yarışmanı gözdən 
salmağa çalışırlar. Həmişə belə 
su bulandırmaqla öndə olan 
AXCP sədri Əli Kərimli bu dəfə 
də “birinciliyi” əldən verməyib. 
Müxalifətçilik missiyasının nədən 
ibarət olduğunu hələ də dərk edə 
bilməyən bir qrup buyruq qulu 
və radikal müxalifətin tapşırıqla-

rını yerinə yetirən sosial şəbəkə 
dələduzları da ölkəmizdə keçirlən 
bu tədbir ərəfəsində çaşqınlıq 
salmaq üçün öz mənəviyyatlarına, 
əxlaqlarına uyğun piar kampani-
yasına başlayıblar. Əli Kərimli öz 
Facebook səhifəsində iddia edir 
ki, bu günlərdə Bakıda növbəti 
dəfə start götürəcək “Formula -1” 
yarışları “zülmdür”, kimlərinsə pul 
qazanması, hakimiyyətin təbliği 
üçün vasitədir. 

Özünü demokrat, vətənpərvər, 
xalqını, millətini sevən kimi 
göstərməyə çalışan, siyasətçi 
adlandıran, partiya rəhbəri hesab 
edən Ə. Kərimlinin olduqca qərəzli 
yanaşmasının sifarişi, təbii ki, xa-

rici havadarlarından gəlib. Özlərini 
müxalifət adlandıran, bu gün xarici 
ölkələrə sığınıb küçə süpürməklə 
məşğul olan bəzi üzüdönüklər də 
Ə. Kərimlinin dediklərini tutuqu-
şu kimi təkrarlayaraq, öz xalqını 
təhqir etməkdən sanki zövq alırlar. 
Onların ölkəmiz haqqında yaz-
dıqları böhtan və qərəzləri yalnız 
şovinist erməni təkrarlaya bilər. 

Bu yarışmanı yaxından 
izləyən, ölkəyə gətirdiyi qazancı 
yaxşı bilən, siyasi cəhətdən kifayət 
qədər yetkin olan vətəndaşlarımız 
hər şeyi qara rəngdə görən, öz 
şəxsi ambisiyalarını üstün tu-
tan, doğma Vətənə qarşı daim 
qərəzli olan belə “demokratların” 
səmimiyyətinə heç vaxt inanma-
yıblar və bu gün də inanmırlar.

Bakıda keçirilən “Formula -1” 

hər kəsə böyük sürət, həyəcan 
vəd etdiyindən, eyni zaman-
da, yarış keçirilən günlərdə 
möhtəşəm əyləncə tədbirləri, 
konsert proqramları olduğundan, 
böyük turist axını paytaxtımıza 
səfər edir, yarışı burada izləməyə 
böyük maraq göstərirlər. Pay-
taxtımızda keçirilən ilk yarışda, 
ümumilikdə, 20 mindən çox bilet 
satılmışdı. Azarkeşlərin böyük 
hissəsi Rusiya vətəndaşları idi. 
Həmçinin Türkiyə və Gürcüstan 
ilə yanaşı, Avropanın aparı-
cı ölkələrindən də çox sayda 
turist yarışı canlı izləmək üçün 
Azərbaycana səfər etmişdi. 500 
milyona yaxın azarkeş isə yarışı 

canlı olaraq televiziya vasitəsilə 
izləyirdi.

Bu yarışı gözdən salmaq 
istəyən xəyanətkarlara xatırlatmaq 
istərdik ki, 2016-cı ilin yayında 
Azərbaycana ərəb ölkələrindən on 
minlərlə turistin gəlməsinin əsas 
səbəblərindən biri “Formula-1” 
Avropa Qran-Prisi idi. Çünki bu 
yarış ərəb ölkələrində də keçiri-
lir və bu ölkələrdə çempionatın 
çoxlu azarkeşi var. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, bu yarışlarda, əsasən, 
böyük beynəlxalq şirkətlər iştirak 
edirlər. Yarışın Azərbaycanda 
keçirilməsi ölkəmizi, eləcə də iqti-
sadiyyatımızı, tariximizi, keçmişi-
mizi, inkişafımızı dünyaya tanıdır. 
Antiazərbaycan qüvvələr çox yax-
şı bilirlər ki, yarışın Azərbaycanda 
keçirilməsi ölkəmizin tarixi 

nailiyyətidir. Bu yarış həm də 
Azərbaycanın gücünü nümayiş 
etdirir. Bunu yarışın iştirakçıları da 
etiraf edirlər.

Bir faktı diqqətə çatdırmaq 
istərdik. 2016 “Formula - 1” Avro-
pa Qran-Prisinin ulduz elçisi seçil-
miş “McLaren” komandasının pi-
lotu Fernando Alonso da ölkəmizi 
gördükdən sonra paytaxtımızı 
çox sevdiyini dönə- dönə vurğu-
lamışdı. Paytaxt gəzintisi zamanı 
ona yaxınlaşan insanlarla şəkil 
çəkdirən pilot demidi: “Bakı həm 
qədim, həm də müasir şəhərdir. 
Bura gəldiyim andan məni səmimi 
insanlar, görməli yerlər və gülər 
üzlər salamladı. Bakının inanılmaz 

enerjisi var.” 
“Mercedes” komandasının pi-

lotu Luis Hamilton yarışdan sonra 
trekin onun üçün çox gözlənilməz 
olduğunu və o, Bakıdan müsbət 
təəssüratlarla ayrıldığını bildir-
mişdir. Eyni zamanda, Bakıda 
keçirilən “Formula-1” yarışlarının 
yüksək standartlara cavab verdiyi-
ni bildirmişdi.

Turizm şirkətlərindən birinin 
rəhbərinin fikrincə, bu yarışın 
Azərbaycan turizminin, ən əsası 

isə ölkəmizin tanınmasında çox 
böyük rolu var. Belə mötəbər 
yarışlar dünyanın sabit ölkələrində 
keçirilir. Müxtəlif yerlərdə turizm 
inkişaf etsə də, sabitlik yox-
dur. Azərbaycan isə sabit və 
“təhlükəsiz ada” brendinə malikdir. 
Ölkəmiz “Formula -1”- də ilklərə 
imza atdı. Yarış bizim gücümü-
zü, bacarığımızı bütün dünyaya 
çatdırdı.”

Radikal müxalifətin qarayaxma 
kampaniyaları “Formula- 1” yarı-
şının növbəti dəfə də möhtəşəm 
keçəcəyinə heç bir əngəl törədə 
bilməyəcək. Antiazərbaycan 
qüvvələr və onların yerlərdəki 
əlaltılarını narahat edən digər 

məqam isə bu yarışın təbliğat 
baxımından çox böyük əhəmiyyət 
daşımasıdır. Bu cür yarışlarda 
ölkənin reklamı, idman yarışlarına 
evsahibliyi etmək qabiliyyəti əsas 
götürülür. Təbii ki, belə yarışlar 
maddi gəlir gətirməklə yanaşı, 
ölkənin sosial-iqtisadi həyatına da 
müsbət təsir göstərir.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Məşhur britaniyalı müğənni 
Cessi Cey “Formula-1” SOCAR 

Azərbaycan Qran-Prisində çıxış edəcək

“Bakı Şəhər Halqası” 
Əməliyyat Şirkətindən (BŞH) 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
“Baku Crystal Hall”da baş 
tutacaq konsert Formu-
la 1 yarış həftəsonunun 
əyləncə proqramına daha bir 
möhtəşəm ad əlavə edəcək. 

Britaniyalı müğənninin 
“Who You Are” albomu 
milyonlarla satılıb və ona 

“BRITS Critics’ Choice” mü-
kafatını qazandırıb. Bundan 
sonra sənət fəaliyyətinə bir 
qədər fasilə verən Cessi Cey 
yalnız altı il sonra öz etiraf-
larını bölüşdüyü “R.O.S.E” 
albomunu çıxarıb. 

Musiqiçinin Don Diablo 
ilə ifa etdiyi “Brave” adlı ən 
son sinql isə aprelin 26-da 
buraxılacaq. 

Bütün bilet sahibləri 
“Baku Crystal Hall”da 
dünya ulduzlarının iştira-
kı ilə keçiriləcək axşam 
konsertlərini pulsuz izləyə 
biləcəklər. Tamaşaçı-
ların Bakı şəhər halqa-
sından “Baku Crystal 
Hall”a gediş və gəlişi 
avtobuslar vasitəsilə həyata 
keçiriləcək. 
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“Brit” mükafatlı müğənni aprelin 
27-də Bakıda konsert verəcək

“Formula-1” SOCAR Azərbaycan 
Qran-Prisinin ya-

rış həftəsonunun şənbə günündə – aprelin 27-də 
səhhətinə görə konsert proqramını ləğv etməli olan 
Sem Smiti həmin gün “Price Tag”, “Domino” və “Bang 
Bang” kimi hit mahnıları ilə tanınan və albomları mil-
yonlarla satılan Cessi Cey əvəz edəcək. 

Beynəlxalq miqyaslı idman yarışlarını keçirməyə 
hər ölkə qadir deyil. Belə yarışlar, ilk növbədə, 
ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunduğu və iq-

tisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə keçirilə bilər. 
Kimsə şahidi olubmu ki, son 20 ildə Ermənistanda 
hansısa bir beynəlxalq miqyaslı idman yarışı keçiril-
sin? Ümumiyyətlə, bu sözləri postsovet ölkələrinin 
əksəriyyəti haqqında da deyə bilərik. Ölkəmiz haqqın-
da isə yalnız bunu demək mümkündür: “Azərbaycan 
dünyada idman ölkəsi kimi tanınır”. İdman yarışları 
sırasında populyarlığına görə dünyada üçüncü yerdə 
olan “Formula-1” yarışmasının Bakıda keçirilməsi də 
təsadüfi deyil. Dünyanın 20 inkişaf etmiş şəhərində 
keçirilən “Formula -1” üçün Bakı 21-ci şəhər oldu.

Azərbaycanın dünyada idman ölkəsinə 
çevrilməsi antimilli qüvvələri narahat edir

Yol polisi “Formula-1” SOCAR 
Azərbaycan Qran-Prisi ilə əlaqədar 
sürücü və piyadalara müraciət edib

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ya-
rışların baş tutacağı küçə və prospektlərlə 
kəsişən digər yollarda avtomobillərin 
hərəkətinə məhdudiyyət qoyulmaqla 
istiqamət dəyişdirilib. Bəzi yollarda hərəkət 
ikitərəfli təşkil olunub.

Alternativ küçələrdə nəqliyyat vasitələrinin 
sıxlığının qarşısını almaq, sürücü və piya-
daların mənzil başına təhlükəsiz şəraitdə 
çatmasını təmin etmək üçün Bakı Şəhər 
Baş Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi İdarəsinin 
əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində 
xidmətlərini davam etdirirlər. Bunun 
nəticəsidir ki, şəhərin mərkəzi küçələrində 
əksər saatlarda hərəkətin sıxlığı müşahidə 

edilmir, piyadaların maneəsiz yolu keçməsi 
yol polisləri tərəfindən təmin olunur.

Sutkanın pik saatlarında isə nəqliyyat 
vasitələrinin sıxlığının qarşını almaq, pi-
yadaların təhlükəsizliyi təmin etmək üçün 
küçə və prospektlərdə yol-patrul xidməti 
əməkdaşlarının sayı artırılır. Sürücü və 
piyadalardan hərəkətdə olan zaman onların 
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə yol 
patrul xidməti əməkdaşlarının göstəriş və 
tövsiyələrinə riayət etmələri xahiş olunur.

“Formula-1” SOCAR Azərbaycan   
Qran-Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar 
paytaxtda Bakı Şəhər Halqası 
üzrə avtomobil yollarında hərəkət 
məhdudlaşdırılıb. 



Erməni təbliğat maşını beynəlxalq 
ictimaiyyəti aldatmağa çalışır

O bildirib ki, hazırda icmanın nüfu-
zunun beynəlxalq aləmdə artırılması 
istiqamətində işlər davam etdirilir: “Dağ-
lıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması ola-
raq fəaliyyətimizi iki əsas istiqamətdə 
qurmuşuq. Beynəlxalq aləmdə və 

ölkədə işimizi intensiv şəkildə artırma-
ğa çalışırıq. Biz erməni yalanlarını ifşa 
edəcəyik.

BMT, ATƏT Minsk qrupunun 
nümayəndələri ilə görüşlər keçirmişik. 
Münaqişənin sülh yolu ilə həllindən 

sonra öz doğma torpaqlarımıza geri 
qayıtmaq istəyirik. Zərərçəkən biz ol-
mağımıza baxmayaraq, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpasından 
sonra ermənilərlə birlikdə yaşamağa 
hazırıq. Qurumun nüfuzunun artırıl-
ması istiqamətində Qərb və Türkiyə 
media nümayəndələri ilə görüşlərimiz 
olub”.

T.Gəncəliyev bildirib ki, sosial 
şəbəkələrdə də gənclər bu işə aktiv 
cəlb olunmalıdır: “Bu proses erməni 
təbliğat maşınına qarşı mübarizədə öz 
töhfəsini verə bilər. İndi sosial şəbəkə 
istifadəçiləri tərəfindən çəkilən hər han-
sı video-çarx, audio-yazı daha effektiv 
olur. Gəncləri öz ideyalarını bizimlə 
bölüşməyə çağırıram”.

Çindən Azərbaycana 20 min qutu 
hibrid ipəkqurdu toxumu gətirilib 

Nazirlikdən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 
ölkəyə gətirilən hibrid tut 
ipəkqurdu sənaye toxumla-
rının keyfiyyətinə nəzarətin 
gücləndirilməsi, cinslər üzrə 
toxum materialının seçiminin 
düzgün aparılması, yarana 
biləcək çətinliklərin yerində həll 
edilməsi məqsədi ilə Nazirliyin 
Təhsil və təlim şöbəsinin müdiri 
İmran Cümşüdov, Qax Damazlıq 
İpəkçilik Stansiyasının direktoru 
Əkrəm Fətəliyev, Zərdab Rayon 
İcra Hakimiyyəti başçısının 
müavini Pərvin Mahmudova və 
“Azəripək” MMC-nin direktoru 
Nizami Qəribov 16-23 aprel 

tarixlərində Çin Xalq Respublika-
sına ezam olunublar.

Səfər çərçivəsində 
nümayəndə heyəti Şandon 
əyalətində fəaliyyət göstərən 
super elit, elit, hibrit ipəkqurdu 
toxumu istehsalı müəssisələrinin 
fəaliyyəti, maddi texniki bazası 
ilə yaxından tanış olub və yeni 
intensiv üsulla salınmış tut plan-
tasiyalarına baxış keçirilib.

Qeyd edək ki, bu şirkətlərin 
istehsal etdiyi ipəkqurdu toxum-
larının bir hissəsi yerli tələbat 
üçün istifadə edilir, qalan hissəsi 
isə Özbəkistan, Tacikistan və 
Azərbaycana ixrac edilir.

Plana uyğun olaraq Çin Xalq 

Respublikasından 20 min qutu 
yüksək keyfiyyətli, məhsuldar 
hibrid ipəkqurdu sənaye toxum-
ları nümayəndələr tərəfindən 
yerində seçilib, onların işti-
rakı ilə qablaşdırılıb və hava 
nəqliyyatı vasitəsi ilə aprelin 
23-də ölkəmizə gətirilib.

Ölkəyə gətirilən toxumların 
16 875 qutusu Qax Damazlıq 
İpəkçilik Stansiyasında, 3125 
qutu isə Zaqatala, Balakən və 

Ucar rayonlarında fəaliyyət 
göstərən kümçülər tərəfindən 
inkubasiyaya qoyulub.

İnkubasiyadan əldə olunmuş 
ipəkqurdlarının may ayının birin-
ci on günlüyünə qədər müvafiq 
rayonların kümçülərinə bölgü 
əsasında paylanılması nəzərdə 
tutulub.

Samirə Əliyeva, 
“Xalq qəzeti”

Bərpa işlərində yerli 
mütəxəssislər də iştirak 
edəcəklər. Bu, Azərbaycanda 
tarixi abidələrin TİKA 
tərəfindən bərpa olunması 
baxımından ilk layihə olacaq. 
TİKA ilə əməkdaşlıq bu iki 
tarixi abidənin bərpası ilə 
yekunlaşmayacaq. Əldə olu-
nan razılaşmaya əsasən, bu 
sahədə əməkdaşlıq davam 
etdiriləcək.

Qeyd edək ki, Bakının 
Mərdəkan qəsəbəsində 
yerləşən eyniadlı qala 
XII əsrdə – 1187-1188-ci 
illərdə Şirvanşah I Axsitan 
tərəfindən tikilib. Axsitanın 
düşmən üzərindəki parlaq 
qələbəsi şərəfinə ucaldılmış 
qaladan müxtəlif vaxtlarda 
müdafiə məqsədilə, eləcə 
də müşahidə məntəqəsi, 
bəzi dövrlərdə isə qəsr kimi 
istifadə edilib. XV əsrə aid 
Tuba Şah məscidi isə 1481–
1482-ci illərdə inşa edilib.

“Xalq qəzeti”

Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 
məhsulları “IDEF-2019” 

sərgisində nümayiş etdiriləcək

Müdafiə Sənayesi 
Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, nazirlik 
2009-cu ildən belə mötəbər 
sərgilərdə mütəmadi olaraq iştirak edir 
və öz məhsullarını nümayiş etdirir.  

Aprelin 30-dan mayın 3-dək 
keçiriləcək “IDEF-2019” XIV beynəlxalq 
müdafiə sənayesi sərgisində Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyinin məhsullarının 

 nümayişi məqsədi ilə nazir müavini 
Yəhya Musayevin rəhbərlik etdiyi geniş 
tərkibli nümayəndə heyəti Türkiyədə 
səfərdə olacaq.

Qeyd edək ki, müdafiə təyinatlı 
məhsulların ixracı ölkəmizin qeyri-neft 

sənaye məhsulları ixracında əhəmiyyətli 
istiqamətlərdən biri olduğundan Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyi tərəfindən təsdiq edil-
miş tədbirlər planına uyğun olaraq na-
zirliyin 2019-cu ildə müxtəlif beynəlxalq 
sərgilərdə iştirakı nəzərdə tutulur. 

“IDEF-2019” beynəlxalq müdafiə 
sənayesi sərgisində Azərbaycanın 
milli pavilyonunda Müdafiə Sənayesi 
Nazirliyinin müəssisələrində istehsal 
olunan əsas ixrac yönümlü məhsulların 
nümayişi təşkil ediləcək. Eyni zaman-
da, sərgidə xarici ölkələrlə hərbi-texniki 

sahədə əlaqələrin inkişaf 
etdirilməsi və yeni birgə 
layihələrin reallaşdırılması 
istiqamətində müzakirələr 
aparılacaq.

Sərgi çərçivəsində nazir 
müavini Yəhya Musayevin 
Türkiyənin dövlət və hökumət 
nümayəndələri, sərgidə 
iştirak edən bir sıra ölkələrin 
nümayəndə heyətlərinin 
rəhbərləri və aparıcı şirkət 
nümayəndələri ilə görüşləri də 

nəzərdə tutulur.
Sərginin gedişi ilə bağlı ictimaiyyətə 

əlavə məlumat veriləcək.

Samirə ƏLIYEVA 
“Xalq qəzeti”

Paşinyanın deputatları: 
Moskvaya atılan güllələr

Belə görünür ki, Ermənistanla 
Rusiya arasında yeni ixtilaf möv-
zusu meydana gəlir. Bu günlərdə 
İrəvanda bəzi erməni deputatlar 
ortaya Moskva ilə münasibətlərə 
ciddi təsir edə biləcək təxribat 
xarakterli iki mövzu atıblar. Onların 
hər ikisi Nikol Paşinyanın “Mənim 
addımım” blokunu parlamentdə 
təmsil edənlər tərəfindən ortaya 
atılıb. Ermənistan parlamen-
tinin müdafiə və təhlükəsizlik 
məsələləri üzrə daimi komissi-
yasının sədri Andranik Koçaryan 
deyib ki, 1999-cu ildə Ermənistan 
parlamentində törədilən terror aktı-
nı Rusiya xüsusi xidmət orqanları 
həyata keçirib. Və bu, artıq sübut 
olunub. Xatırladaq ki, oktyabrın 
27-də (1999-cu il) olan həmin 
terror hadisəsində o zamankı baş 
nazir Vazgen Sarkisyan, parla-
mentin sədri Karen Dəmirçiyan, 
onun iki müavini, bir nazir və üç 
deputat öldürülmüşdü.

Digər fikir yenə də “Mənim 
addımım” blokundan seçilmiş 
deputat, parlamentin elm, təhsil, 
mədəniyyət, diaspor, gənclik və 
idman üzrə daimi komissiyasının 
üzvü Narine Xaçatryan tərəfindən 
səsləndirilib. Həmin erməni millət 
vəkili Ermənistan televiziya və 
radio verilişləri Milli Komissiya-
sının sədri Tiqran Akopyandan 
soruşub ki, Rusiya televiziyaları-
nın Ermənistanda translyasiyasını 
dayandırmaq və ya heç olmasa 
məhdudlaşdırmaq olarmı? Onun 
fikrinə görə, bir çox Rusiya KİV-i, 
məsələn, “Mir” və “Rossiya 1” te-
lekanalları ermənilərə qarşı nifrət 
oyatmaqla məşğuldur.

Suala cavabında T.Akopyan 
xanım deputatla eyni fikirdə 
olduğunu ifadə edib. Ancaq indiki 
geosiyasi şərtlər daxilində bunu 
etməyin mümkün olmadığını 
deyib. Belə ki, Ermənistan zərər 
görə bilər. Bu dialoqa KİV maraq 

göstərib. Hesab edirlər ki, əslində, 
məsələ bütövlükdə N.Paşinyan 
hökumətinin antirusiya mahiyyəti 
ilə bağlıdır. Yəni baş nazirin özü 
zaman-zaman bu kimi məsələləri 
cəmiyyətin diqqətinə çatdırır ki, 
ictimai rəyi Moskvanın əleyhinə 
dəyişsin, hətta imkan daxilində 
Kremlə qarşı aqressiv əhval-
ruhiyyə formalaşdırsın.

Maraqlıdır ki, bu iki informasi-
yaya Rusiya ekspert dairələri ciddi 
reaksiya veriblər. Bəziləri belə 
hesab edirlər ki, bütün bu addım-
lar İrəvan üçün çox pis qurtara 
bilər. Hətta hərbi ekspert Vladis-
lav Şurıqin Ermənistan-Rusiya 
münasibətlərinin soyumasına 
inanır, lakin buna sakit yanaşdığı-
nı deyir. Çünki Ermənistan Rusiya 
üçün “bütün mövcud olanlardan 
ən mənasız müttəfiqdir” (bax: 
Ирина Джорбенадзе. В Ереване 
опять решили “наехать” на 
Москву / “Rosbalt”, 15 aprel 
2019). Rusiyalı ekspert sözlərinə 
davam edərək vurğulayır ki, bu 
baş versə, Ermənistan öz geo-
siyasi mövqeyinə ciddi surətdə 
yenidən baxmalı olacaq. “Ən 
azından o, Azərbaycandan zəbt 
etdiklərini geri qaytarmalı olacaq” 
(bax: əvvəlki mənbəyə).

Pərdəarxası: rəsmi 
Irəvanın əsl məqsədləri

Bu informasiyalar geosiya-
si aspektdə maraq doğuran iki 
məqamı ortaya çıxarır. Onlardan 
biri Nikol Paşinyan komandasının 
zaman-zaman Rusiya əleyhinə 
təxribatlara əl atması ilə bağlı-
dır. Baş nazir özü rəsmi şəkildə 
Rusiya ilə müttəfiqliyin davam 
etdiriləcəyini bəyan etsə də, onun 
seçki blokundan parlamentə 
deputat seçilənlər bunun tam 
əksini sübut edən fikirlər ortaya 
atırlar. Biz, əlbəttə, Ermənistan 
parlamentində terror aktını kimin 
törətdiyi haqqında bir fikir bildir-
mirik. Bu, Ermənistan hüquq-

mühafizə orqanlarının işidir. Lakin 
parlamentin daimi komissiyasının 
sədri ifadə edirsə ki, terroru Rusi-
ya xüsusi xidmət orqanları törədib, 
bu, ciddi ittihamdır. Həm də həmin 
mövzunun niyə məhz indi ortaya 
atıldığı məlum deyil.

Digər tərəfdən, niyə 
indiyə qədər Ermənistan 
hakimiyyətlərinin heç biri bu 
barədə fikir bildirməmişdi? Xatırla-
daq ki, həmin terror hadisəsi baş 
verən günün səhəri onu Türkiyə 

xüsusi xidmət orqanları ilə bağla-
mağa çalışdılar. Lakin bu məsələ 
dərhal arxa plana atıldı, çünki 
heç bir fakt ortaya qoyulmadı. Nə 
Levon Ter-Petrosyan, nə Robert 
Koçaryan, nə də Serj Sarkisyan 
bu məsələni qabartmadılar.

Lakin onların hər biri haqqında 
Ermənistan dövlətçiliyinə xidmət 
edən, vətənpərvər və səviyyəli 
liderlər kimi danışırdılar. Belə 
çıxır ki, bunların hamısı vətən 
xaini imiş, deyilənlər isə yalanmış. 

Onda kim təminat verə bilər ki, indi 
N.Paşinyan əsl lider, mili siyasətçi, 
vətənpərvər və dövlətçidir? Ona 
xaricdəki ağaları bu kimi informa-
siyaları qəsdən ötürmürlərmi ki, 
regionda yeni bir gərginlik yaran-
sın? Çünki indi Yaxın Şərqdən 
terrorun Qafqaza keçməsi barədə 
ehtimallar səslənir. Konkret desək, 
terror mövzusu indi dəbdədir.

Rusiya telekanallarının 
Ermənistanda yayımının dayandı-
rılması və ya məhdudlaşdırılması 

haqqında deyilənlər də hökumət 
dəhlizlərindəki təxribatçı ab-
havadan xəbər verir. Çünki bunun 
mümkün olmadığını hamı bilir. 
Ermənistan KTMT-nin və Aİİ-nin 
üzvü kimi belə bir addım ata 
bilərmi? Onda ona sual edərlər 
ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinə 
gəldikdə, rus əsgərinin Ermənistanı 
müdafiə etməsini borc kimi təqdim 
etməyə çalışırsan, Rusiya KİV-ini 
isə qəbul etmirsən? Ən tutarlı arqu-
ment isə ondan ibarətdir ki, Rusiya 
KİV-i qətiyyən antierməni mövqeyi 
tutmayıb və tutmur. Əksinə, şimal 
qonşumuzun media qurumları 
azərbaycanlılara qarşı qərəzli 
mövqeləri ilə seçiliblər. Son zaman-
lar isə bu vəziyyət bir qədər dəyişib 
və obyektiv yanaşmalar artıb. 
Ermənilər isə o qədər şıltaq olublar 
ki, həqiqəti deyənləri antierməni 
mövqe tutmaqda ittiham edirlər. 
Əslində, onlar özləri kim olduqlarını 
əyani nümayiş etdirirlər. Yəni şər-
böhtan atmırsansa, doğru danışır-
sansa, antierməni mövqedəsən. 
Bəli, elədir!

İkinci geosiyasi məqam ondan 
ibarətdir ki, Vladislav Şurıqin 
faktiki olaraq bəyan edir ki, Dağlıq 
Qarabağ Rusiyanın ciddi yardımı 
ilə zəbt edilib və əgər Moskva 
çəkilsə, həmin ərazini Azərbaycan 
sürətlə azad edə bilər. Bu da 
ermənilərin hərbi gücü ilə bağ-
lı mifə zərbə olmaqla yanaşı, 
onu da ifadə edir ki, Moskva 
mövqeyini dəyişə bilər. Dola-
yısı ilə Ermənistan son dərəcə 
çətin vəziyyətə düşmüş olur. O, 
nə Rusiyaya qarşı çıxa, nə də 
geosiyasi olaraq Qərbə yaxınlaşa 
bilər. Moskva buna qətiyyən imkan 
verməz. Kreml istənilən zaman 
ermənilərin ipini istədiyi qədər 
çəkmək iqtidarındadır.

Onda bəs Ermənistanın 
bu cür addımlarının nə kimi 
geosiyasi nəticələri ola bilər? 
Rəsmi İrəvan regionda vəziyyəti 
mürəkkəbləşdirir, qeyri-
müəyyənliyi artırır. Səbəbi də 

odur ki, özünün illərdir işlətdiyi 
cinayətləri ört-basdır etsin. Əgər 
regionda beynəlxalq hüquq 
möhkəmlənsə, sabit vəziyyət 
yaransa, onda həqiqətlər aydınla-
şar. Bu halda isə Ermənistan özü 
üçün çox çətin olan suallara cavab 
verməli olacaq. Burada geosiyasi 
qeyri-müəyyənlik yüksək olduqda 
isə böyük dövlətlər əsasən bir-biri 
ilə mübarizə apararaq üstün-
lüyü əldə etməyə çalışacaqlar. 
Bununla su bulanıq qalacaq və 
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti 
özü üçün əlverişli mühit əldə 
edəcək.

Digər tərəfdən, Ermənistan 
regiondakı qonşularına qarşı 
təxribatçı addımlar atmaqdadır. 
Burada məqsəd real mənzərəni 
təhrif edərək, diqqəti əsas təhlükə 
ocağından yayındırmaqdır. Guya, 
Ermənistan həmişə təcavüz qur-
banı olub. Əvvəlcə Azərbaycan və 
Türkiyə ona “hücum edib”, ancaq 
“güclü Ermənistan ordusu” qalib 
gəlib. Sonra isə Rusiya xüsusi 
xidmət orqanları “erməni demokra-
tiyasına” zərbə vurub. Baxın, necə 
bir mənzərə alınır: yüz il əvvəl 
“soyqırımı”, sonra Azərbaycanın 
“təcavüzü” və eyni zamanda, 
Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının 
“terroru”! Lakin Ermənistan bütün 
bunlara tab gətirərək, regionda 
“söz azadlığı”, “demokratiya” və 
“barışın” təmsilçisidir! Qərbin 
bir sıra təşkilatları təcavüzkar, 
antidemokratik, vassal, forpost 
Ermənistanı məhz bu obrazda da 
təqdim etməyə çalışır.

Deməli, real olaraq, 
bütövlükdə, Cənubi Qafqaz yeni 
səviyyədə ermənilərin və onların 
havadarlarının siyasi, geosiyasi, 
ideoloji və informasiya təxribatı 
ilə üzləşib. Təbii ki, bu yaramaz-
lığa əvvəl-axır son qoyulmalıdır. 
Belə olmasa, erməni yaramazlığı 
dağıdıcı ünsür kimi daha böyük 
geosiyasi məkanda xaos yarada 
bilər!

daha iki erməni təxribatı

Ermənistan–Rusiya münasibətləri:

Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyətin sadə olmadığı haqqında ekspertlər çoxdandır ki, 
fikir yürüdürlər. Onlar hesab edirlər ki, bu regionda getdikcə daha təhlükəli çalarlar alan 
risklərin təsir dairəsi də genişlənir. Belə bir gedişatın daha böyük geosiyasi məkanda 
yeni təhlükələr meydana gətirə bilməsi istisna edilmir. Bunun olmaması üçün isə region 

dövlətləri proqnozlaşdırılan, aydın və konstruktiv siyasət yeritməli, gərginlik yarada biləcək 
addımlar atmamalıdırlar. Ermənistan hakimiyyəti isə bunların heç biri ilə uzlaşmayan addımlar 
atmaqdadır. Məsələn, Ermənistan parlamentində Rusiyanın ünvanına təxribat xarakterli fikirlər 
səsləndirilib. Moskvanın bu regiondakı imkanlarını nəzərə alsaq, görərik ki, əslində, ermənilər 
mövcud vəziyyəti daha da çətinləşdirirlər. Onlar həqiqət deyil, təxribat, sabitsizlik və gərginlik 
axtarışındadırlar. Erməni deputatlar 1999-cu ildə Ermənistan parlamentində törədilən terror 
aktının arxasında Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının dayandığını deyib və Rusiya telekanalları-
nın translyasiyasını dayandırmaq məsələsini qaldırıblar. Hər iki məsələ Moskvada əks-reaksiya 
doğurub. Həmin kontekstdə bir sıra geosiyasi məqamlar üzərində geniş dayanmağı lazım bildik.

Erməni təbliğat maşını erməni 
icmasının mövcudluğdan danışa-
raq beynəlxalq ictimaiyyəti aldat-
mağa çalışır. Bunu Dağlıq Qaraba-
ğın Azərbaycanlı İcmasının rəhbəri 
Tural Gəncəliyev deyib.

Türkiyə Respublikası Prezidentinin 
himayədarlığı ilə iki ildən bir İstanbul 
şəhərində keçirilən “IDEF” beynəlxalq 

müdafiə sənayesi sərgisi Avropanın ən böyük 
sərgilərindəndir. Bu sərgidə dünyanın aparıcı 
müdafiə sənayesi şirkətləri iştirak edərək öz 
məhsul və xidmətlərini təqdim edirlər. Sərgi 
müxtəlif xarici rəsmi heyətlərin iştirak etdiyi 
əhəmiyyətli platformalardan biri hesab olunur. 

2019-cu ildə ölkədə yaş barama isteh-
salının 800 tona çatdırılması ilə 

əlaqədar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 
Çin Xalq Respublikasından 20 min qutu hibrid 
ipəkqurdu sənaye toxumları (qrena) gətirilib.

Mərdəkan qalası və 
Tuba Şah məscidinin 
bərpasına başlanılacaq 

Yaxın aylarda 
Mərdəkan qalası və 
Tuba Şah məscidinin 

bərpasına başlanılacaq. 
Mədəniyyət Nazirliyi ya-
nında Mədəni İrsin Qorun-
ması, İnkişafı və Bərpası 
üzrə Dövlət Xidmətindən 
verilən açıqlamada deyi-
lir  ki, bir müddət əvvəl 
Dövlət Xidməti ilə Türk 
Əməkdaşlıq və Koordinasi-
ya Agentliyi (TİKA) arasın-
da Böyük Mərdəkan qəsri 
və Tuba Şah məscidində 
təmir-bərpa işlərinin apa-
rılması haqqında sənəd 
imzalanıb. Yaxın vaxtlarda 
layihə sənədləri hazırla-
nacaq, sonra isə həmin 
tarixi abidələrin bərpasına 
başlanılacaq. Bərpa işləri 
Dövlət Xidmətinin nəzarəti 
altında TİKA tərəfindən 
həyata keçiriləcək.
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Azərbaycanda təhsillə bağlı ixtisaslaş-
mış mətbu orqanlarında milli təhsilimizin 
nailyyətləri, problemləri öz dolğun əksini 
tapmışdir. “Azərbaycan məktəbi”, “Təhsil” 
jurnalları, “Azərbaycan müəllimi” qəzeti 
təhsilimizin əsl tribunasına çevrilmişdir. 

 Doxsan beş illik yubileyini qeyd 
etdiyimiz “Azərbaycan məktəbi” jurnalı 
şərəfli bir tarixi yol keçmişdir. Yubiley 
münasibətilə jurnalın baş redaktoru Rahil 
Nəcəflə müsahibəni təqdim edirik.

– Rahil müəllim, əvvəla yubi-
ley münasibətilə sizi və kollektivinizi 
təbrik edirik. Jurnalın məramı barədə 
fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı…

– “Azərbaycan məktəbi” 
(“Азербайджанская школа”) jurnalının 95 
ili tamam olur. Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyinin elmi-nəzəri və peda-
qoji jurnalı olan “Azərbaycan məktəbi” 
Azərbaycan pedaqoji fikrinin formalaşma-
sında əsas mətbuat orqanlarından biri hesab 
edilir. 

Ölkəmizdə ən uzunömürlü pedaqoji 
mətbuat orqanı sayılan jurnal 1924-cü ildən 
indiyə qədər pedaqoji fikirlərin, qabaqcıl 
təcrübənin, innovasiyalar və texnologiyala-
rın təbliğatçısı kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
Öz ətrafına təcrübəli pedaqoqlar toplayan 
bu jurnalın adı həmişə öncüllər sırasında 
çəkilmiş, təhsil sistemimizin yaradılma-
sı və inkişaf etdirilməsində ən çevik və 
etibarlı mətbuat orqanı kimi tanınmışdır. 
“Azərbaycan məktəbi” milli təhsilimizin 
tarixi salnaməsidir. Onun səhifələrində 
ölkəmizin görkəmli pedaqoqları Mehdi 
Mehdizadə, Əhməd Seyidov, Mərdan 
Muradxanov, Hüseyn Əhmədov, Əjdər 
Ağayev, Nurəddin Kazımov, Yusif Ta-
lıbov, Əliheydər Haşımov və digər elm, 
sənət adamları, maarifçilər çıxış etmiş, 
təhsilimizin uğurları, inkişaf yolları haq-
qında pedaqoji ictimaiyyətə dəyərli fikir və 
təkliflərini çatdırmışlar.

Hazırda “Azərbaycan məktəbi” jurnalı 
təhsil naziri Ceyhun Bayramovun diqqət və 
qayğısı ilə yeni dizaynda nəşr edilir.

Jurnalda ulu öndərin milli təhslimizlə 
bağlı fikir və tövsiyələrinə, Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamları ilə qəbul olunmuş 

müvafiq dövlət proqramlarına mühüm önəm 
verili.

– Bəs jurnalın keçdiyi yolla bağlı nə 
deyə bilərsiniz? 

– Bu elmi pedaqoji jurnal 1924-cü ildən 
nəşr olunur. Həmin il “Yeni məktəb”, 1930-
cu ildən “Müəllimə kömək”, 1943-cü ildən 
“Azərbaycan məktəbi” adı ilə çıxmışdır. 

1990-cı illərin əvvəllərində 
“Azərbaycan məktəbi” jurnalı bir sıra 
problemlərlə üzləşdi. Nəşrin bağlan-
maq təhlükəsi yaranmışdı. Yalnız ulu 
öndər Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə 
hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizdə 
bərqərar olan sabitlik və davamlı inkişaf 
kursu sayəsində təhsilin bütün sahələrində 
olduğu kimi, pedaqoji mətbuat orqanları-
nın, o cümlədən də “Azərbaycan məktəbi” 
jurnalının normal fəaliyyət göstərməsinə 
imkan və şərait yaradıldı.

Onu da demək lazımdır ki, jurnalın baş 
redaktorları müxtəlif illərdə təcrübəli təhsil 
işçiləri Mustafa Quliyev, Abbas Sultanov, 
Mikayıl Rəhimli, Pənah Qasımov, İsmayıl 
Qasımov, Rüstəm Hüseynov, Laləzar Mus-
tafayeva, Ə.M.Qafarlı, Rüstəm Hüseynov, 
Əkbər Mirzəyev, Əjdər Ağayev, Zəhra 
Əliyeva və Nəcəf Nəcəfov olmuşlar.

– Jurnalın xarici ölkələrlə əlaqəsi 
varmı? 

– “Azərbaycan məktəbi” həm də “Azer-
baijan Journal of Educational Science” adı 
ilə beynəlxalq jurnal olaraq çıxır. Onun 
səhifələrində Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, 
ABŞ, Yeni Zelandiya, Çin kimi ölkələrdən 
olan müəlliflərin yazılarına rast gəlmək 

mümkündür. Jurnalın www.journal.edu.az 
saytı yaradılımış və həmin sayt vasitəsilə 
dünyanın hər yerindən məqalələrin qəbul 
edilməsinə başlanılmışdır Jurnalın “Azer-
baijan Journal of Educational Studies” adı 
ilə dünyaya çıxması, eyni zamanda, elm və 
təhsilimizin dünya arenasına uğurlu inteqra-
siyasına sübutdur.

Onu da xatırladaq ki, jurnal artıq dün-
yanın nüfuzlu elmi bazalarında özünə yer 
tutmaqda davam edir və “Web of Science” 
elmsimetrik bazasına daxil olmağa çalışır. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
ti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 
tərəfindən də tanınan jurnala respublikamı-
zın hər yerindən pedaqoqlar və tədqiqat işi 
aparan doktorantlar, magistrlər və profes-
sorlar elmi məqalələrini göndərirlər.

 “Azərbaycan məktəbi” pedaqoji fikri-
mizin yayılması, təbliği üçün bir vasitədir. 
Azərbaycan dilindən əlavə rus və ingilis 
dillərində də məqalələr dərc olunur. Jurnalın 
“Советская педагогика”, “Народное 
образование” (Belarus), “Учителская 
газета”, “Народная асвета” (Белaрус), 
“Елагатуу” (Qırğızıstan), “Sovet maktabi” 
(Özbəkistan), “Sovet məktəbо” (Tatarıs-
tan), “Скола да тсховреба” (Gürcüstan), 
“Раденская школа” (Ukrayna) “The Jour-
nal of Academic Social Science” (Türkiyə) 

və digər qəzet, jurnallarla sıx əlaqəsi 
olmuşdur.

– Bu gün əsas diqqət yetirilən sahələr 
barədə nə deyərdiniz?

– Jurnal öz səhifələrində yeni tipli 
məktəblərin, ali və orta ixtisas təhsil ocaq-
larının, yaradıcı müəllimlərin təcrübəsini 
ümumiləşdirən məqalələrə geniş yer ayırır, 
təhsil sahəsində inkişaf etmiş ölkələrin 
qabaqcıl təcrübəsini və beynəlxalq əlaqələrə 
dair materialları oxuculara çatdırır. 

Jurnalda yer alan “Təhsil siyasəti”, 
“Pedaqogika”, “Metodika”, “Kurikulum”, 
“Psixologiya”, “Təhsil tarixi”, “Beynəlxalq 
təcrübə”, “Təhsil texnologiyaları” rubri-
kalarının hər biri Azərbaycan və dünya 
təhsilinin qabaqcıl ənənələrini əks etdirir. 
Burada “Azərbaycan Respublikasında 
Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiya-
sı”, “Azərbaycan Respublikasının milli 
iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji 
Yol Xəritəsi” kimi konseptual sənədləri, 
Azərbaycan təhsilində son dövrlər həyata 
keçirilən genişmiqyaslı islahatların 
nəticələrinin elmi mahiyyətini, beynəlxalq 
təcrübənin tətbiqi imkanlarını və s. əhatə 
edən zəngin tədqiqat faktları öz əksini tapır.

Məqalələrin daha rahat axtarış və 
istinad sistemini təmin etmək məqsədilə 
“DOİ” (digital object identifier) nömrələri 
alınır. Bu isə müəlliflərin məqalələrinin 
dünya kitabxanalarının, indeks qurumları-
nın istinad bazasında olmasına imkan verir. 
Bu, elmi əlaqələrin genişlənməsi, qlobal 
elm, təhsil mühitinə inteqrasiya olunmaq 
baxımından da çox önəmlidir. Jurnalın 

www.journal.edu.az saytının da rolu da-
nılmazdır. Saytda yeni məqalələrlə yanaşı, 
jurnalın mövcud olduğu dövrlər ərzində çap 
edilmiş məqalələrin də arxivi yerləşdirilir. 
95 illik fəaliyyətin, eləcə də əlavə buraxılış-
ları ilə birlikdə on minlərlə məqalənin elekt-
ron fondu respublika elmi ictimaiyyəti, pe-

daqoqlar, tədqiqatçılar, məktəb müəllimləri 
üçün böyük töhfə olacaq.

– Gələcək planlarınız barədə nə 
deyərdiniz?

– Təhsil Nazirliyinin tövsiyəsi ilə 2018-
ci ildən jurnalda məqalələrin işlənməsi 
və qəbulu, tərtibat və dizayn sahəsində 
yeni standartlar tətbiq olunur. Başqa sözlə 
desək jurnal beynəlxalq elmi standartlarla 
indekslənir və öz ənənələrinə sadiq qalaraq 
maarifçiliyə, fundamental elmi istiqamətə, 
innovativlik təmayülə xüsusi diqqət yetirir.

Hazırda ResearchGate, Index Coper-
nicus, Google Scholar, CiteFactor, DOAJ, 
Indeks Copernicus İnternational, İdealonli-
ne, COPE indekslərinə sahib olan jurnalın 
yaxın gələcək üçün hədəfi nüfuzlu elmi 
bazaların – SCOPUS, Web of Science-nin 
istinad bazasına, həmçinin pedaqogi-
ka sahəsində nüfuzlu elmi məqalələrin 
bazası sayılan “Social Science Citation”ın 
siyahısına düşməkdir. Bu hədəfə çatmaq 
üçün isə qarşıda duran vəzifələrdən ən 
mühümü beynəlxalq standartlara cavab 
verən, Azərbaycanda və dünyada tanınan 
alimlərin, zəngin pedaqoji təcrübəyə malik 
olan müəllimlərin elmi məqalələrinin çapı-
na nail olmaqdır. 

Müsahibəni apardı: 
 M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Nǝsimi “İslam”ının haradan başlayıb, 
harada bitdiyini söylǝmǝk müşküldür

Adını klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatına qızıl hərflərlə yaz-
dırmış, böyük şair və mütəfəkkir 
İmadəddin Nəsiminin bu il 650 illiyi 
qeyd olunur. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev 
2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan olunma-
sı ilə bağlı sərəncam imzalamışdır. 
Biz də öz növbəmizdə bu ilə töhfə 
olsun deyə, Almaniyada yaşayan 
tanınmış Nəsimişünas alim, filologiya 
üzrə elmlər doktoru Maykl Reyn-
hardla müsahib olduq. Söhbətimizi 
təqdim edirik. 

– Cənab Reynhard, necə oldu 
ki, böyük Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri İmadəddin Nəsimi haq-
qında araşdırmalara başladınız?

– İstanbulda olarkǝn Nəsimi 
yaradıcılığı ilə bağlı mǝqalǝ yazmaq 
üçün İngiltǝrǝdǝn tǝklif gǝlmişdi. 
O mǝqalǝni yazmaq, Nəsimini 
öyrənmək üçün zaman lazım idi və 
sonra onu araşdırdım, nəticədə bu 
barədə məqalə yazdım. Sonradan 
mən doktorluq işi yazmaq üçün Av-
ropada az tanınan bu şəxsiyyət haq-
qında araşdırma apardım. Beləcə, 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 
mühüm yeri olan Nəsimi haqqında 
doktorluq işimi yazmağa başladım. 

– Nəsimi haqqında danışarkən hər 
kəsin gözünün qarşısında əqidəsi 
uğrunda canını fəda edən, dövrü-
nün insanlarını öz parlaq zəkası ilə 
qabaqlayan mütəfəkkir canlanır. 
Bəs sizin fikrinizcə, Nəsimi poe-
ziyasında, əsasən, nəyi aşılamaq 
istəyirdi, onun təliminin əsas 
məqsədi nə idi ?

– Nəsiminin əqidəsi uğrunda 
həlak olması barədə müxtəlif fikirlər 
var. Bunu dəqiq deyə bilmərəm. 
Amma bir məsələni diqqətinizə 
çatdırmaq istəyirəm. Mǝsǝlǝn, 
Nǝsiminin hǝyatı barǝdǝ ǝn 
tǝfǝrrüatlı mǝlumat verǝn XV əsr 
ərəb tarixçilǝrindǝn biri, Hǝlǝbdǝ 
yaşamış Sibt ǝl-Əcǝmidir. O, “Künuz 
ǝz-zǝhǝb” adlı ǝsǝrindǝ yazır ki, 
Nǝsimi mǝhkǝmǝdǝ olarkǝn ittiham 
edilmǝsinǝ sǝbǝb olan sözlǝrin onun 
tǝrǝfindǝn deyildiyini inkar edib. 

Buna baxmayaraq, sonra edam olu-
nub. Nǝsimi çox incǝ ruhlu bir insan 
olub. Şeirlǝrində insan vǝ Allah ara-
sındakı münasibǝt barǝdǝ söylǝyir. 
“Mǝscud” (yǝni Allah) vǝ “sacid”in 
(yǝni insanın) “vahid” (bir) olduğunu 
yazıb. Bu, tǝbii ki, o vaxt şǝriǝtçilǝrin, 
din tǝǝssübkeşlǝrinin və ələlxüsus, 
dini siyasǝt alǝtinǝ çevirmək 
istəyənlərin xoşuna gǝlmǝyib. Mǝnǝ 
görǝ, Nǝsimi hǝqiqi dinin vǝ insanlı-
ğın arasında fǝrqin qalmadığına ina-
nıb. Bu, nikbinlik və güc mənbəyini 
ilham edǝn bir ǝqidǝdir. Bǝlkǝ onun 
şerinin gözǝlliyinin, uca qüvvǝsinin 
bir mǝnbǝyi dǝ bundadır. Baxın, 
Nǝsimini “kafir” deyǝ lǝnǝtlǝyǝn, 
yǝni onun qǝti düşmǝnlǝrindǝn olan 
Sibt ǝl-Əcǝmi belǝ “onun incǝ şerlǝri 
var” – deyǝ etiraf edib. Yǝni, şerlǝri 
o qǝdǝr güclü idi ki, düşmənlǝri belǝ 
onun qüvvǝsini etiraf edirdilər. 

Nəticə etibarilə, Nəsimini alman 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi 
Şillerlə müqayisə edərdim. Çünki 
onun kimi, öz düşüncələri, inan-
cı, əqidəsi uğrunda hər çətinliyi, 
maneəni gözardına alan bir 
şəxsiyyətdir. 

– Keçmiş sovet dövründə 
Azərbaycan oxucusuna Nəsimi 
daha çox antiislam düşüncələrə 
malik və buna görə də öldürülən 

böyük şair kimi təbliğ olunurdu. 
Amma sonradan məlum oldu ki, 
Nəsimi heç də dinə, inanclara 
qarşı deyilmiş. O, hətta Seyyid 
Əli, Seyyid Hüseyni təxəllüsləri ilə 
şeirlər yazıb. Araşdırmalarınızda 
Nəsiminin dini dünyagörüşü haq-
qında hansı qənaətə gəlmisiniz?

– Nǝsiminin, demǝk olar ki, əksər 
şeirlǝrindǝ Qurandan, hǝdislǝrdǝn 
və s. kimi İslami mövzulardan sitatlar 
var. Bu baxımdan “şerlǝri antiis-
lam” ruhunda idi deyilməsi düzgün 
deyil, çünki hǝr qǝzǝlindǝ İslam 
ǝnǝnǝsindǝn nümunələr var. Lakin 
Nǝsimi “İslam”ının haradan başlayıb, 
harada bitdiyini söylǝmǝk, mǝncǝ, 
müşkül bir işdir. Ümumiyyǝtlǝ, 
Nǝsimi şeiriyyatı xaricində də bu 
çǝtin bir problemdir. Asan bir iş 
olsaydı, İslam dünyasında şiə-sünni 
fǝrqi, bu qǝdǝr mǝzhǝb, bu qǝdǝr 
sǝs-küylü mübarizǝlər olmazdı. 
Əlavǝ olaraq, Nǝsiminin bu misra-
sına bir qulaq asın: “Aşiq qatında 
İslam ilǝ küfr birdir”. İndi “İslam” ilǝ 
“küfr” bir olsa, bǝs harada “İslam”, 
harada da “küfr” olsun? Bu yerdǝ bir 
dǝ görǝ bilirik ki, Nǝsimi fövqǝl incǝ, 
dǝrin fikirli şairdir. Onun fikirlǝrini, 
mǝncǝ, sadǝcǝ olaraq “hǝ”-“yox”, 
“İslam”-“antiislam”, “İslam”-“küfr” kimi 
ikili ziddiyyǝtlǝrǝ döndǝrmǝk yanlış 

nəticələrə gətirib çıxarar.

– Nəsiminin poeziyasının ideya və 
aspektləri Avropa klassik və müa-
sir fəlsəfi fikrində təxminən hansı 
cərəyanla uzlaşa bilir? 

–Nǝsiminin ustadı olan Fǝzlullah 
Astrabadinin (Nəimi) (1340-1394) 
fikirlǝrinin bir mǝnbǝyi Mövlanə 
Cəlaləddin Rumidir ( 1203-1270). 
Rumi isǝ İbn ǝl-Ərǝbinin (1165-1240) 
və Şəms Təbrizinin (1185–1248) 
sufiliyindǝn tǝsirlənib. Şǝrqşünaslar 
İbn ǝl-Ərǝbinin dǝ Plotindǝn 
(203-270) ilham aldığını deyirlər. 
Ümumiyyǝtlǝ, İslam sufiliyinin vǝ Av-
ropa fǝlsǝfǝsinin birbaşa münasibǝti 
var. XIV ǝsrin əvvəllərinədək Avropa 
ilǝ İslam ölkǝlǝrinin mǝdǝniyyǝt 
sahəsinda çox dǝrin vǝ zǝngin 
münasibǝtlǝr olub. Üstǝlik, Avropada 
da orta ǝsrlǝrdǝ Hürufiliyǝ bǝnzǝyǝn 
vǝ onunla ortaq mǝnbǝlǝri olan 
cǝrǝyanlar olub, mǝsǝlǝn Qabbala.

– Nəsimi fəlsəfəsində bu gün 
akademik çevrələrdə qəbul olunan 
elmi tezislərə hər hansı bir işarə 
varmı?. Daha doğrusu
“Ay ilə, Günəş yerin heyranıdır,
Zülf ilə ənbər saçın tərxanıdır. 
Çün Nəsimi dünyanın sultanıdır, 
Dövr onun, dövran onun dövranıdır”. 
Burada tutaq ki, hər hansı 

 astronomik qeydlər ola bilərmi? 
– Bəlkə də ola bilǝr, çünki Nəsimi 

poeziyası, fəlsəfəsi çox dərindir. La-
kin bu sahə ilə astronom bağlatıları 
barədə bir şey deməyim çətindir. 

– Məndə sığar iki cahan, mən bu 
cahana sığmazam” qəzəlində iki 
cahan və ya “gövhəri laməkan 
mənəm, kövnü məkana sığma-
zam” – deməklə Nəsimi hansısa 
bizə məlum olmayan hansısa dün-
yanı, özünü və ya məchul qüvvəni 
nəzərdə tuturmu?

– Nǝsimi bizǝ necǝ başa düşmǝk 
lazım olduğunu izah etmədiyindən 
bu cür misralara şəxsi qənaətimizi 
gǝtirmǝyǝ ehtiyacımız var. Hǝr 
halda bu cür misraların vǝ qǝzǝllǝrin 
dərin mǝnası var. “Mǝn” ilǝ kimi 
göstǝrdiyini dəqiq demək çətindir. 
Bu mən Allahdırmı, insandırmı? 
Yuxarıda insan mǝninin vǝ Allahın 
“vahid” olduğunu oxumuşuq, bǝs 
ikisi dǝ ola bilǝrmi? Vǝ ya, bəlkə 
heç biridir, nə budur, nə o. “Məndə 
sığar iki cahan...” qǝzǝlini mǝn elǝ 
başa düşürǝm ki, burada bizim görǝ 
bilmədiyimiz “dünya”dan söhbət 
gedir, ikinci bir cahandan. Mǝnǝ 
elǝ gǝlir ki, Nǝsimiyǝ görǝ o, axirət 
dünyası barǝdǝ danışır.

– Nəsiminin edamı ilə bağlı yanaş-
malarınız maraqlıdır. Çünki bəzi 
alimlər onun edam olunmadığı-
nı söyləyirlər. Və başqa Nəsimi 
adlı şairlərin olduğu və gerçək 
İmadəddin Nəsimi ilə səhv salın-
masıı barədə də eşidirik...

– Mǝn tǝkcǝ, tarixi mǝnbǝlǝrǝ 
baxa bilǝrəm. Mǝsǝlǝn, Sibt ǝl-
Əcǝmi Nǝsiminin edam olunduğunu 
aydın-aşkar bütün tǝfǝrrüatları ilə 
yazır. Çağdaş Nǝsimişünasların 
çoxu da Nǝsiminin edamını fakt kimi 
göstǝrirlər. Digǝr Nǝsimilǝrǝ gǝlincǝ, 
onları İmadǝddin Seyyid Əli Nǝsimi 
ilə dəyişik salmaq olmaz. Necə ki, 
Şirvanşah İbrahimi Osmanlı sultanı 
İbrahimlǝ...

– Son olaraq, Nəsimi haqqında 
elmi müstəvidə daha nə kimi 
planlarınızın  olduğunu bilmək 
maraqlıdır...

– 2019-cu ilin “Nǝsimi ili” elan 
olunması münasibǝtilǝ bu böyük 
mütəfəkkir barǝdǝ geniş məzmunlu 
bir elmi mǝqalǝ vǝ ya kitab nǝşr 
etdirməyi planlaşdırıram.

Söhbətləşdi: 
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

“Saxta erməni soyqırımı” 
mövzusunda konfrans 

Konfransı giriş sözü ilə açan 
BSU-nun elmi işlər üzrə prorek-
toru, professor Rafiq Novruzov 
illərdir mənfur ermənilərin 
dünya ictimaiyyətinə “erməni 
soyqırımı” kimi tanıtdıqları 
saxta tarixin gənc nəslə düzgün 
öyrədilməsinin əhəmiyyətindən 
danışdı. Bildirdi ki, tarix boyu 
ermənilərin türk torpaqlarında 
məskunlaşması, türk xalqları-
na qarşı törətdikləri soyqırımı 
aktlarının araşdırılıb beynəlxalq 
ictimaiyyətə təqdim edilməsi 
aktual məsələdir.

“Turan” Araşdırma 
Mərkəzinin sədr müavini Cavid 
İsmayıl “Saxta erməni soyqırı-
mı” movzusunda geniş məruzə 
ilə çıxış etdi. O, bir əsrdən artıq 
dövrdə ermənilərin Azərbaycan 
xalqına qarşı həyata keçirdiyi 
soyqırımı hadisələrindən, erməni 
terrorunun tarixindən və çağdaş 
dövrümüzdə keçən əsrin 90-cı 
illərində ermənilərin ərazilərimizin 
bir hissəsini işğal etməsindən 
ətraflı bəhs etdi. Təşkilat sədri 
ermənilərin əsası olmayan saxta 
soyqırımı iddialarının ifşa edilməsi 
və XX əsrin əvvəllərində Os-
manlı imperiyasında baş vermiş 
hadisələrdə silahlı ermənilərin 
Anadoluda günahsız insanlara 
qarşı etdikləri qətliamların fakt 
və sənədlərlə dünyaya çatdırıl-
masının vacibliyinə toxundu. O, 

hər bir azərbaycanlının öz tarixini 
dərindən bilməyə borclu olduğu-
nu vurğuladı.

Milli Məclisin deputatı 
Adil Əliyev erməni yalanları-
na qarşı mübarizə aparmağın 
əhəmiyyətinə toxundu və bildirdi 
ki, qondarma erməni soyqırımı 
ilə bağlı əsl həqiqətləri dünyaya 
çatdırmaq və onları ifşa etmək 
üçün davamlı mübarizə apa-
rılmalıdır və parlament də bu 
istiqamətdə işlər görür. 

 Türkiyə Cümhuriyyətinin 
Azərbaycandakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfirliyinin təhsil 
müşaviri Mahmud Ağırman 
XIX əsrdə Türkiyənin Ərzurum 
bölgəsində silahlı ermənilərin 
türklərə qarşı törətdikləri 
dəhşətli soyqırımından və günah-
sız insanların hansı işgəncələrlə 
qətlə yetirilməsindən söz açdı. 

Azərbayan Türkiyə İş 
Adamları Birliyinin (ATİB) sədri 
Camal Yangın türk xalqlarının 
düşmənə qarşı mübarizədə iş, 
fikir və dil birliyinin önəmini 
qeyd etdi. O, Azərbaycanın 
müharibə şəraitində yaşa-
masına baxmayaraq, güclü 
bir dövlətə çevrildiyini, istər 

iqtisadi-siyasi baxımından, 
istərsə də təhsil baxımından bir 
çox dünya ölkələrindən irəlidə 
olduğunu vurğuladı . “Bütün 
sahələrdə inkişafın yolu Vətən 
sevgisindən keçir”--deyən Camal 
Yangın gəncləri informasiya 
müharibəsində fəal olmağa 
səslədi.

“Turan” Araşdırma Mərkəzi 
idarə heyətinin üzvü, sosioloq 
Əhməd Qəşəmoğlu, tarixçi alim 
Telman Nüsrətoğlu, Əməkdar 
jurnalist Şəlalə Həsənova çıxış-
larında qondarma erməni soyqı-
rımının heç bir məntiqi əsasının 
olmaması haqqında danışdılar. 

Sonda “Tarixini unutma-
erməni terrorizminin tarixi” adlı 
film nümayiş etdirildi.

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistan atəşkəs rejimini 27 dəfə pozub 
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 27 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
bildirilib ki, Ermənistan Respublikası Noyember-
yan rayonunun Şavarşavan kəndində və adsız 
yüksəkliklərdə, İcevan rayonunun Berkaber 
kəndində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonu-
nun Kəmərli, Qaymaqlı, Quşçu Ayrım, Qızılhacılı 
kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki ad-
sız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy 
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 

mövqelərimiz atəşə tutulub.
Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, 

Ağdam rayonunun Cəvahirli, Kəngərli, Mərzili, 
Füzuli rayonunun Horadiz, Cəbrayıl rayonunun 
Nüzgar kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, 
Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də 
ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub.

AZƏRTAC

“Azərbaycan məktəbi” – 95

Azərbaycan  təhsilinin  möhtəbər  salnaməsi

Ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu təhsil 
islahatları 16 ildir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bu müddətdə ölkəmizdə 
təhsilin inkişafına göstərilən dövlət qayğısı, qəbul olunan 
dövlət proqramları milli təhsilimizin inkişafına güclü stimul 
yaratmışdır. 

Bakı Slavyan Universitetində (BSU) “Turan” 
Araşdırma Mərkəzi İctimai Birliyinin 

təşkilatçılığı ilə “Saxta erməni soyqırımı” mövzusunda 
konfrans keçirildi. Konfransın əvvəlində iştirakçılar 
ümummilli lider Heydər Əliyevin BSU-nun foyesində 
yerləşən büstü önünə gül dəstəsi düzdülər.

Qısa xatırlatma:
Maykl Reynhard Hess 1967-ci 

ildə Almaniyanın Offenbax am 
Main şəhərində anadan olmuşdur. 
Frankfurtdakı Yohan Volfanq Höte 
adına Universitetdə yeni tarix, yu-
nan tarixi, islamşünaslıq və türko-
logiya ixtisası üzrə təhsil alıb. Berlin 
Azad Universitetində “İmaddədin 
Nəsimi irsi” fundamental araşdır-
masını apararaq 2005-ci ildə dok-
torluq dissertasiyası müdafiə edib. 

M.Reynhard 130-dan çox elmi 
məqalənin müəllifidir. O, həmçinin 
klassik Şərq poeziyasından 
tərcümələr edir. Araşdırmaçının 
ölkəmizlə bağlı bir neçə kitabı var-
dır. Bunlardan ən əsası araşdırdığı 
Nəsimi irsi haqqında olan “İlah-
insanın dili. İmadəddin Nəsiminin 

Türk divanının araşdırması (Die 
Sprache des Menschengottes. Unter-
suchungen zu Imad äd-Din Näsimis 
( fl. ca. 1400) türkischem Divan)” 
adlı əsərdir. Bu əsərdə elmi təhlilin 
başlıca fokusu Nəsiminin türkcə ya-
zılmış əsərlərinin dil xarakteristika-
sıdır. Araşdırmada türk dili xüsusi 
qeyd edilir.

Alimin Azərbaycana bağlı-
lığı və xoş münasibəti bununla 
bitmir. O, həmçinin “Ermənistan 
və Azərbaycan arasında Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi” adlı kitabın 
da müəllifidir. Həmin kitab 2016-cı 
il aprel döyüşlərindən sonra qələmə 
alınmışdır. 

Hazırda Maykl Reynhard 
Hess Berlin və Giezen şəhər 
universitetlərində türkologiya 

kafedrasında çalışır. O, Azərbaycan, 
Türkiyə, özbək, başqırd və tatar 
türkcələrini bilir. 

Tədbiri  Milli Məclisin deputatı,  akademik  Rafael Hüsey-
nov açaraq Tofiq İsmayılovla bağlı xatirələrini danışmışdır. 
Bildirmişdir  ki, görkəmli sənətkar həyata çox bağlı və arzu-
larla yaşayan bir şəxs olub. O, Türkiyənin İstanbul şəhərində, 
Memar Sinan Universitetində çalışdığı vaxtlarda Türkiyə və 
Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edən mühüm layihələr, 
tədbirlər həyata keçirib.

Sonra Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı 
Anar çıxış etmişdir: “Tofiq İsmayılovu  gənclik illərindən tanıyır-
dım. Ailəvi dost idik. Onun haqqında fikirləşəndə düşünürəm 
ki, insan bu dünyada nə etməli idisə, bir Azərbaycan ziyalısı, 
bu bir sənətkar nə etməli idisə və bir ailə başçısı nə etməli 
idisə, Tofiq İsmayılov hamısını edib. Yəni bir insan kimi yaşadı, 
sənətkar kimi gözəl filmlər çəkdi. Bir yazıçı kimi həyati kitablar 
yazdı. Müəllim kimi neçə-neçə tələbə yetişdirdi. Gözəl ailə 
qurdu və dünyaya üç gözəl qız balasını gətirdi. Nəhayət, 
nəvəsinin toyunu gördü...”

Xalq yazıçısı kinorejissorun Türkiyə həyatı ilə bağlı da 
danışmışdır. Qeyd etmişdir  ki, görkəmli sənətkar Türkiyənin 
Azərbaycanla mədəni yaxınlaşmasında çox böyük xidmətlər 
göstərib. O çalışırdı ki, Türkiyədə Azərbaycan sənətini, musi-
qisini, kinosunu və ədəbiyyatını daha yaxından tanısınlar. Ona 
görə də o, Türkiyədə Azərbaycanda sevildiyi qədər, bəlkə də 
bir az çox tanınır və sevilir...”

Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri 
İrfan Çiftçi çıxışında T.İsmayılovu dəyərli insan, peşəkar rejis-
sor kimi xarakterizə etmişdir..

Tədbirdə daha sonra Bakı Xoreoqrafiya Akademiya-
sının rektoru, professor Timuçin Əfəndiyev, kinorejissor, 
Əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev, Əməkdar artist 
Ötkəm İsgəndərov və başqaları çıxış edərək sənətkarla bağlı 
xatirələrini bölüşmüşlər. 

Mərhum sənətkarın ailəsi adından qızı Sevinc İsma-
yılova çıxış edərək tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılara 
minnətdarlığını bildirmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə  
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində görkəmli 
kinorejissor, Xalq artisti, professor Tofiq 

İsmayılovun 80 illik yubiley gecəsi keçirilmişdir. 
Tədbirdə Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri 
Fikrət Babayev, rəsmi qonaqlar, mədəniyyət, 
elm xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak 
etmişlər.

Kinorejissorun 
yubiley 
gecəsi
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ABŞ

Təqdimat vaxtı açıqlanıb

Amerika kino akademiyasının “Oskar” kino mükafatı-
nın növbəti 92-ci təqdimetmə mərasimi 2020-ci il fevralın 
9-da Los-Anceles şəhərindəki “Dolby Theatre” teatrında 
keçiriləcək. Mərasimin 25 ölkədə canlı yayımlanacağı 
gözlənilir. Təşkilatçılar reqlamentə bir sıra dəyişikliklər 
ediləcəyini açıqlayıblar.

Məlumatı BBC yayıb.

Hindistan

Ən çox mütaliə edən xalq
Dünyanın ən 

çox kitab oxunan 
10 ölkəsi arasında 
Asiyanın 6, Avro-
panın isə 4 ölkəsi 
təmsil olunur. Bil-
dirilir ki, siyahıya 
vətəndaşları orta 
hesabla həftədə 
10 saat 42 dəqiqə 
mütaliə edən Hin-

distan başçılıq edir. İkinci yeri Tailand (9 saat 24 dəqiqə) 
tutur. İlk üçlüyü Çin (8 saat) tamamlayır.

Qeyd edilir ki,  dünyada ən çox oxunan kitabların 
reytinqində isə birinci yeri “Qurani-Kərim” tutur.

Xəbəri “Anadolu” verib.

İsveç

Alimlərin tədqiqatı
İsveç alimləri 

kişilərdə vaxtsız 
ölümün səbəbini 
araşdırıblar.  Bəlli 
olub ki, kişilərdə 
ürək döyüntüsü 
normal vəziyyətdə 
dəqiqədə 75 dəfə 
olmalıdır. Lakin 
bundan az olduğu 
təqdirdə ürək-damar sistemi xəstəliklərinin yaranması riski 
artır  və vaxtından əvvəl ölüm halı baş verir. Məlumata 
görə, tədqiqatda 798 nəfər iştitak edib.

Məlumatı “Medicalexpress” yayıb.

Livan

Batmış gəmilər tapılıb 
Livanlı dalğıclar 

qədim Finikya-
nın Tir şəhərinin 
yerləşdiyi buxtada 
11 batmış gəmi 
aşkarlayıblar. 
Dalğıc qrupunun 
rəhbəri Məhəmməd 
Saruci bildirib ki, 
gəmilər Makedoni-

yalı İskəndərin donanmasına məxsusdur. Cənubi Livanın 
qədim abidələr departamentindən isə bildirilib ki, gəmilər 
Finikiyaya da məxsus ola bilər. Hazırda araşdırma aparılır 
və gəmilərin həqiqətən də Makedoniyalı İskəndərin donan-
masına aid olub-olmadığı dəqiqləşdirilir.

Xəbəri “Zik.ua” verib.

İngiltərə
Ən erkən qol 

İngiltərə 
Premyer Liqasında 
yeni rekord qeydə 
alınıb. Bildirilir ki, 
“Sauthempton” 
futbol klubunun 
hücumçusu Şeyn 
Lonq “Uotford”la 
qarşılaşmanın 
8-ci saniyəsində 
fərqlənməklə 
çempionat tarixində vurulmuş ən erkən qol müəllifi kimi 
tarixə düşüb. Qeyd edək ki, bundan əvvəlki göstərici 
“Tottenhem”in sabiq müdafiəçisi Ledli Kinqə (10-cu saniyə) 
məxsus idi.

Xəbəri “Futbolhd.ru” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 25-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi 
yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı 
var. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Gecə 7-9, 
gündüz 14-19 , Bakıda gecə 7-9, gündüz 
16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
normadan yüksək 770 mm civə sütunu, 
nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 50-55 
faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin səhər 
və gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 1-6 dərəcə isti, dağlıq 
ərazilərdə 2-4 dərəcə şaxta, gündüz 14-19 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında gün ərzində bəzi 
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağıntılı 
olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, 
gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı arabir yağış 
yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 5-9, gündüz 13-18 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək 
çaxacağı, arabir yağış yağacağı, dağlıq 

ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 4-7, gündüz 11-16 dərəcə 
isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, 
gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında gecə və 
səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,yağış 
yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında səhər və gündüz 
bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 5-8, gündüz 14-17, 
dağlarda gecə 0-4, gündüz 9-14 dərəcə 
isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin rəhbərliyi 

və aparatın əməkdaşları Azərbaycan Respublikası Baş 
nazirinin köməkçisi Sabir Bayramova qardaşı

BAYRAM MÜƏLLİMİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

                                                                                                                            
Dəmir Yolu və Metropoliten üzrə Dövlət Təhsil Mərkəzinin 

direktoru Həsən Bayramov Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Ziyəddin Əliyevə qardaşı 

SABİR ƏLİYEVİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                              

Bakı Şəhər Nəsimi Rayon 12 saylı Uşaq Poliklinikasının 
baş həkimi Rəna Quliyeva və poliklinikanın kollektivi  
iş yoldaşları Dilarə Salamovaya atası

ZAHİD ƏSƏDOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.
                                                                                                                

“Azərsu” ASC-nin kollektivi səhmdar cəmiyyətin hüquq 
departamenti rəisinin müavini Yaşar Ağayevə atası 

YADULLA AĞAYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

 9 “İNTER QRUP” MMC-yə məxsus qaimə-faktura, vergi hesab- fakturası, kassa kitabı və sair hüquqi 
sənədlər itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

 9 Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən Atayev Xeybər İntiqam oğlunun adına verilmiş 
xidməti vəsiqə, Xəzər Rayon Polis İdarəsi tərəfindən verilmiş şəxsiyyət vəsiqəsi və sürücülük vəsiqəsi 
itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Prezidentin fəaliyyət 
müddəti uzadılıb

 � Misirdə ümumxalq referendumu 
keçirilib. RİA “Novosti”nin yaydığı xəbərə 
görə,  seçicilər səs çoxluğu ilə ölkə 
konstitusiyasına düzəlişlərin edilməsini 
dəstəkləyiblər. 

Mənbə qeyd edir ki, konstitutsiyaya dəyişikliklərdən 
biri hazırkı dövlət başçısı Əbdül Fəttah Əs-Sisinin prezi-
dentlik müddətinin uzadılmasını nəzərdə tutur. Yeni refe-
rendum hazırkı dövlət başçısı Əs-Sisiyə 2030-cu ilədək 
öz postunda qalmaq və səlahiyyətlərini genişləndirmək 
imkanı verəcək. Beləliklə, indi Misirdə prezidentlik 
müddəti 4 ildən 6 ilə qədər artırılmış olub.

Qeyd edək ki, düzəlişlər ümumxalq referendumunun 
nəticələri elan olunduqdan dərhal sonra qüvvəyə minir.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

Avropa İttifaqının (Aİ) 
rəsmisi Ukraynadakı seçkilər 
barədə deyib: “Ukrayna xalqı 
bütün seçki prosesi ərzində 
demokratiya və qanunun 
aliliyinə bağlılığını nümayiş 
etdirdi. Aİ bundan sonra da 
Ukraynanın suverenliyini 
və demokratik islahatla-
rı dəstəkləməkdə davam 
edəcək.

Jan-Klod Yunker sonra 
vurğulayıb ki, Ukraynada 
seçkilərin mürəkkəb siya-
si, iqtisadi, ölkənin ərazi 
bütövlüyünə ciddi təhdid ya-

randığı bir şəraitdə keçdiyini 
nəzərə alaraq, prosesi ciddi 
uğur kimi qiymətləndirmək 
lazımdır. 

Avropa Komissiyası-
nın sədri özünün Twitter 
səhifəsində qeyd edib ki, 
Ukrayna dövlətinin yeni baş-
çısı Aİ-nin dəstəyinə güvənə 
bilər. Belə ki, Ukraynanın 
milli təhlükəsizliyi Brüssel 
üçün önəm daşıyır. 

Bu arada Avropa Ko-
missiyasının sözçüsü Maja 
Kocijancic ABŞ-ın İrandan 
neft idxal edən ölkələrə tətbiq 

olunan güzəştin müddətini 
artırmaması ilə bağlı 
qərarından təəssüfləndiyini 
bildirib. O qeyd edib ki, İranın 
öz öhdəliklərinə sadiq qala-
cağı halda, Aİ rəhbərliyi də 
nüvə müqaviləsinin şərtlərini 
yerinə yetirəcək.  

 Xatırladaq ki, iki gün 
əvvəl ABŞ Prezidenti Donald 
Tramp İrandan neft alan 
ölkələrə tətbiq edilən və 
mayın 2-də başa çatacaq 
güzəştin müddətini artır-
mayıb. Bu barədə Ağ ev 
məlumat yayıb. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Jan-Klod Yunker: 
Aİ Ukraynanın 
suverenliyini 
dəstəkləməkdə 
davam edəcək 

Avropa Komissiyasının sədri Jan-Klod 
Yunker Vladimir Zelenskini Ukraynada 
prezident seçkilərində parlaq qələbə 
münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə 
“Euronews” agentliyi məlumat yayıb.  

Onun sözlərinə görə, 
hazırda hökumət beynəlxalq 
təşkilatlarla razılaşdırmaq 
üçün şəhərdəki qədim 
tikililərin siyahısını tərtib 
edir. “Şəhərin bərpasında 
BMT-nin, digər təşkilatların 
köməyi olub, ancaq düzünü 
desəm, məhdud həcmdə. 
Əsas xərci Suriya hökuməti 
çəkib”, – deyə Martini bildi-
rib. 

Hökumət rəsmiləri isə 
qeyd ediblər ki, nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatların 
işi  Suriyadakı dünya 
əhəmiyyətli mədəni ir-
sin siyahısını tutmaqla 
məhdudlaşır. Palmiranın 
bərpasına əsasən könüllülər 
müəyyən qədər yardım 
edib. “Biz Palmirada turist 
axınına xidmət edəcək çoxlu 

xüsusi müəssisələr, otellər 
və s. yaratmağı planlaş-
dırırıq. Hazırda dövlət öz 
infrastrukturunu bərpa edib, 
tarixi abidələrin qonşulu-
ğunda şəhər normal həyata 
qayıdıb”, – turizm naziri 
deyib. 

Xatırladaq ki, 2015-ci ilin 
mayında İŞİD terrorçuları 
Dəməşq və Fərat arasında 
yerləşən, arxeoloji abidələri 
1980-ci ildən UNESCO-nun 
ümumdünya irsi siyahısı-
na salınmış, qədim tarixə 
malik Palmiranı işğal 
etmişdi. 2016-cı ilin mar-
tında şəhər Rusiya aviasi-
yasının dəstəyi ilə Suriya 

hərbçiləri tərəfindən azad 
edilmiş, 2016-cı ildə yenidən 
terrorçuların nəzarəti altına 
düşmüşdü.  

2017-ci il martın 2-də 
İŞİD şəhərin tarixi hissəsini 
və yaşayış kvartalını minala-
yaraq, Palmiradan çıxmışdı. 
Bundan sonra təxminən 
ay yarım ərzində Rusiya 
mütəxəssisləri şəhəri mina-
dan təmizləmişdilər.  

Nazirin sözlərinə görə, 
şəhər 2019-cu ilin yayında 
turist qəbuluna hazır olacaq. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Suriya hökuməti 
qədim Palmira 
şəhərini bərpa edib

Suriya hökuməti 
Palmira şəhərinin 
infrastrukturunu 
bərpa edib, elektrik 
və su təchizatı 
qaydaya salınıb. Bu 
barədə jurnalistlərə 
ölkənin turizm naziri 
Məhəmməd Rami 
Radvan Martini 
bildirib. Məlumatı  
RİA “Novosti” verib.

 � Rusiyanın İrkutsk vilayətində baş verən 
meşə yanğınları kosmosdan izlənilir. Yanğın 160 
hektar sahəni əhatə edir. 

Yanğın nəticəsində xeyli 
ev yanıb, 400 nəfər xəsarət 
alıb. 34 nəfərin vəziyyəti ağır-
dır. Xəsarət alanlar Çitadakı 
xəstəxanalara yerləşdiriliblər.

Yanğın 17 yaşayış 
məntəqəsini əhatə edir. 
Dövlətə 280 milyon rubl ziyan 

dəyib.
Meşə yanğınları kosmos-

dan izlənilir.

 Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

İrkutskdakı meşə 
yanğınları  
kosmosdan izlənilir

Binanın xaricində iki 
böyük kranın quraşdırılması 
nəzərdə tutulub. Fasadda 
aparılacaq əsas iş 3 ay əvvəl 
təmir üçün quraşdırılmış 
metal fermanı sökməkdir. 
İnşaat dəstəsinin başlıca 
məqsədi binanın dam örtüyü-

nü mümkün qədər tez bərpa 
etməkdir. Yağış düşəcəyi 
təqdirdə yanğından zəifləmiş 
divarın dağılmaq təhlükəsi 
daha da artacaq. Aprelin 
15-də Notr-Dam kilsəsində 
baş verən yanğın nəticəsində 
kafedralın taxta konstruksi-

yaları yanıb, şpil dağılaraq 
binanın tavanını zədələyib. 
1163–1345-ci illərdə tikil-
miş kafedral 1991-ci ildə 
UNESCO-nun Qeyri-Maddi 
Mədəni İrs siyahısına daxil 
edilib. 800 il ərzində kilsədə 
heç bir ciddi yanğın qeydə 

alınmayıb. Klassik Avropa 
kilsələrini hər yüz ildə orta 
hesabla 3 dəfə ildırım vursa 
da, Notr-Dam kafedralında 
belə hal heç bir zaman baş 
verməyib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Notr-Dam kilsəsində təmirə 
hazırlıq işləri başlayıb

“Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata 
görə, ötən həftə yanğın nəticəsində zədələnmiş 
Notr-Dam kilsəsində təmirə hazırlıq işləri 
başlayıb. Mənbənin məlumatına görə, hazırda 
binanın daxilində təmizləmə işləri aparılır. 


