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ABŞ Cənubi Kuril 
adalarında  
hərbi baza 
yerləşdirməyəcək

Yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyinə dair 
mühüm proqram

Cənubi Qafqaz 
və Mərkəzi Asiya: 
“Stratfor”un 
risklərlə dolu 
proqnozları

Azərbaycanın haqq 
səsi artıq Avropada 
daha aydın eşidilir

Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyi başlandı
Ölkəmiz bu qurumun XVIII zirvə 
toplantısını keçirməyə hazırlaşır

 �  Tanrının bəxş etdiyi xoşbəxtliyin və dövlət başçımızın 
yeritdiyi uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, son zamanlar artıq 
bizim üçün əlamətdar olmayan heç bir il yoxdur. Bakıda 
Avropa mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi il, Azərbaycanın 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçildiyi il, 
“Bakı  prosesinin” başlandığı il, kosmosa ilk rabitə peykimizi 
çıxardığımız il, paytaxtımızda ilk Avropa Oyunlarının keçirildiyi 
il,  Bakının IV İslam Həmrəylik Oyunlarına ev sahibliyi etdiyi il, 
Aprel döyüşləri ili, Bakı – Tbilisi – Qars dəmir yolunun açıldığı 
il və başqa adlarla tarixə düşən illərimizin hər biri bizim üçün 
şərəfli tarix səhifələridir.

Əminik ki, 2019-cu il daha böyük 
hadisələr və əlamətdar günlərlə yad-
da qalacaq. Ancaq buna baxmayaraq, 
hələ yeni il başlanmazdan əvvəl də 
bilirdik ki, bu təqvim ili Azərbaycanın 
Qoşulmama Hərəkatına sədrliyə baş-
ladığı il kimi tarixə düşəcək. Belə ki, 
quruma Azərbaycanın sədrlik etməsi 
ilə bağlı qərara ilkin olaraq Qoşul-
mama Hərəkatının Əlaqələndirici 
Bürosunun 2015-ci il ərzində Nyu-
Yorkda keçirilən iclaslarında baxılmış 
və büronun 2015-ci ilin iyun ayında 
keçirilən nazirlər konfransının yekun 
sənədində sədrlik etmək təklifimizə 
dəstək verilmişdir. Sədrliklə bağlı 
yekun qərar 2016-cı il sentyabrın 
 13-dən 18-dək Venesuelanın Marqa-
rita adasında baş tutmuş Qoşulmama 
Hərəkatı Sammitində verilmişdir.

Xatırladaq ki, Qoşulmama 
Hərəkatı hərbi ittifaqlara qoşulmayan 
dövlətlər tərəfindən 1961-ci ildə Belq-
radda keçirilmiş sammitdə təsis edilib. 
Dövlətlərin ərazi bütövlüyü, suverenli-
yi və siyasi müstəqilliyinə hörmət, da-
xili işlərinə qarışmama hərəkatın əsas 
prinsipləridir. Yarandığı dövrdə “soyuq 
müharibə” və bloklararası qarşıdur-
manın doğurduğu gərginliyi azaltmağı 
əsas məqsəd kimi qarşıya qoymuş 
Qoşulmama Hərəkatı qısa müddət 
ərzində beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik 
və inkişafa dair məsələlərin müzakirə 
edildiyi mühüm beynəlxalq foruma 
çevrilmişdir. BMT-nin islahatı üzrə 
illərdən bəri aparılan proseslərdə 
irəliləyişin əldə olunmaması al-
ternativ format kimi Qoşulmama 
Hərəkatının beynəlxalq önəmini daha 

da artırmışdır. Bu baxımdan, “soyuq 
müharibə”nin başa çatmasına baxma-
yaraq, hərəkat öz aktuallığını qoruyub 
saxlamış və öz sıralarını daha da 
genişləndirmişdir. Son 25 il ərzində 
quruma üzv dövlətlərin sayı 99-dan 
120-yə yüksəlmişdir. Azərbaycan 
Respublikası Qoşulmama Hərəkatına 
2011-ci ildə üzv olmuşdur.

Bir mühüm fakta diqqət yönəldək. 
2012-ci ilin may ayında Misirin Şarm 
əl-Şeyx şəhərində Qoşulmama 
Hərəkatının Əlaqələndirici Bürosunun 
nazirlər səviyyəsində növbəti iclası 
keçirilmiş və yekun sənəd qəbul olun-
muşdur. Azərbaycan tərəfi hərəkatın 
üzvü kimi ilk dəfə bu sənədin hazır-
lanmasına öz töhfələrini vermişdir. 
Məzmunca kifayət qədər əhatəli olan 
bu sənədə Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
bənd də daxil edilmişdir. Nazirlər 
iclasında qəbul edilmiş yekun sənədin 
382-ci maddəsində Ermənistan və 
Azərbaycan arasında münaqişənin 
dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət, 
ərazi bütövlüyünə qarşı güc tətbiq 
etməmək və beynəlxalq aləmdə 
tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı 
prinsipləri əsasında həllinə dəstək 
ifadə olunmuşdur. Həmin bənddə 
münaqişənin tənzimlənməsi üçün 
əsas təşkil edəcək məlum prinsiplərin 
qeyd edilməsi ilə yanaşı, 120 ölkənin 
münaqişənin məhz Ermənistan və 
Azərbaycan arasında olmasını təsbit 
etməsi də əlamətdardır.

Xatırladaq ki, ötən il aprelin 5-də 
Bakı Konqres Mərkəzində “Davamlı 
inkişaf naminə beynəlxalq sülh və 

təhlükəsizliyin təşviq edilməsi” möv-
zusunda Qoşulmama Hərəkatının 
nazirlər konfransı keçirilmiş və 
tədbirin açılışında Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev 
də iştirak etmişdi. Konfransda qeyd 
olunmuşdur ki, Azərbaycan Respub-
likası da Qoşulmama Hərəkatının 
xarici işlər nazirlərinin toplantısına və 
2019-cu ildə Bakıda keçiriləcək zirvə 
görüşünə ev sahibliyi, 2019-2022-
ci illərdə Qoşulmama Hərəkatına 
sədrlik etməklə onun məqsəd və 
məramlarının təşviq olunmasına, 
beynəlxalq sülhün, təhlükəsizliyin və 
əməkdaşlığın güclənməsinə əsaslı 
töhfəsini verir.

Bildirilmişdi ki, bu hərəkatın 
2019-cu ildə Bakıda keçiriləcək 
XVIII sammitinin böyük rəmzi mənası 
var. Çünki, Avropa qitəsi 1989-cu 
il Belqrad sammitindən 30 il sonra 
Qoşulmama Hərəkatında iştirak edən 
ölkələrin dövlət və hökumət başçıla-
rının görüşünə yenidən ev sahibliyi 
edəcək. Bununla da Azərbaycan 
Qoşulmama Hərəkatının ruhuna və 
prinsiplərinə sadiq olduğunu bir daha 
bütün dünyaya nümayiş etdirəcək. 

Qoşulmama Hərəkatına sədrlik 
edən Venesuela Bolivar Respublika-
sının xarici işlər üzrə xalq hakimiyyəti 
naziri Xorxe Arreasa Monserratın 
Bakıda səsləndirdiyi fikirlərdə, sözün 
həqiqi mənasında, planetin sabahı 
üçün narahatlıq var idi: “Bəşəriyyət 
çox dinamik və mürəkkəb vəziyyətlə 
üz-üzədir. Çünki bəzi ölkələrin yürüt-
düyü siyasət getdikcə daha da eqoist 
və qərəzli olur. Halbuki reallıqda 
kompleks yanaşma olmalı, eyni 
zamanda, dialoq və həmrəylik ruhu 
hökm sürməlidir... Bizim bərabərlik, 
ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq, 
ərazi bütövlüyü prinsiplərini, bütün 
mədəniyyətlər, dinlər və sivilizasiya-
lara hörmət, insan haqları və funda-
mental azadlıqlar, o cümlədən sülh 
hüququ və inkişaf hüququna hörməti 
bir daha təsdiqləməyimiz bu gün hər 
zaman olduğundan daha vacibdir. 
Bizim üçün əsas məsələ davamlı 
inkişafa nail olmaqdan ötrü sülh və 

beynəlxalq təhlükəsizliyin təbliğidir. 
Bu, bizim apardığımız müzakirələrdə 
olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir”. 
Cənab nazirin həmin fikirləri hamı, 
xüsusən də ərazi bütövlüyü pozul-
muş Azərbaycan dövləti üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb edirdi.

Konfransdakı nitqinə “Yarım 
əsrdən çoxdur ki, Qoşulmama 
Hərəkatı bəşəri dəyərlərin təbliği ilə 
məşğuldur” – sözləri ilə başlayan 
 Prezident qeyd etdi ki, dünyanın ən 
böyük təşkilatlarından olan Qoşul-
mama Hərəkatı planetimizdə sabit-
lik, sülh və təhlükəsizliyin bərqərar 
olmasında vacib rol oynayır. Dövlət 
başçımız əlavə etdi ki, biz bu ailəyə 
2011-ci ildə qəbul olunduq, dərhal 
təşkilatın və onun üzvlərinin dəstəyini 
hiss etməyə başladıq: “Bu dəstək 
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə 
seçilməsi proseduru zamanı nümayiş 
olundu. Bu, 2011-ci ildə, ölkəmizin 
təşkilata qəbul olunduğu eyni ildə baş 
verdi və biz tərəfdaşlarımızın güclü 
dəstəyini hiss etdik. Bu, o qədər də 
asan məsələ deyildi, çünki bizim 
güclü rəqiblərimiz var idi və həmin 
rəqiblər təşkilatımıza üzv olmayan 
ölkələr idi. Seçilməyimiz üçün 16 ra-
und tələb olundu və biz 155 dövlətin 
dəstəyi ilə qeyri-daimi üzv seçildik. 
Qoşulmama Hərəkatının və İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının dəstəyi bizim 
ən mötəbər beynəlxalq quruma üzv 
seçilməyimizdə həlledici rol oynadı”.

Dövlət başçımız Qoşulmama 
Hərəkatının Bakıda keçirilən konfran-
sında ölkəmiz və üzvü olduğumuz 
beynəlxalq təşkilatlar üçün xüsusi 
önəm kəsb edən başqa bir məqamı 
da xatırlatmışdır: “Azərbaycan Qoşul-
mama Hərəkatının yeganə üzvüdür 
ki, “Ekspo 2025”-ə öz namizədliyini 
irəli sürüb. Bu addımın özü göstərir ki, 
fikrimizcə, biz bu cür mühüm qlobal 
tədbiri keçirməyə qadirik. Buna görə 
mən namizədliyimizə gəldikdə, üzv 
dövlətlərin dəstəyinə ümid edirəm və 
bu, həmrəylimizin növbəti təzahürü 
olacaqdır... Bunun üçün biz güclü 
olmalıyıq. Biz yalnız birlikdə olduqda 
güclü ola bilərik”.

Hazırladı:  
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti”

Zərdab rayonunun Zərdab–Qaravəlli  
avtomobil yolunun tikintisinin davam 

etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Yeddi min nəfər əhalinin yaşa-
dığı 6 yaşayış məntəqəsini birləşdirən               
Zərdab–Qaravəlli avtomobil yolunun 
tikintisinin davam etdirilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 
il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait 
qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil 
yollarının tikintisi və yenidən qurulması 
üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 3,9 mil-
yon (üç milyon doqquz yüz min) manatı 

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyinə ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi bu sərəncamın 1-ci hissəsində 
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin 
etsin.

3.  Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli 
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 yanvar 2019-cu il

 � Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində siyasi sahədə 
olduğu kimi, iqtisadi sektorda da mühüm uğurlar qazanılıb. Həyata 
keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkədə planlı 
sosialist iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçid prosesinin başa 
çatması təmin edilib. Bu dövrdə ÜDM-də özəl sektorun payı 80 faizi 
ötüb, makroiqtisadi sabitlik möhkəmləndirilib, rəqabətqabiliyyətliliyinə 
görə Azərbaycan iqtisadiyyatı MDB məkanında birinci yerə yüksəlib. 
2004-2018-ci illərdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektoru-
nun və bölgələrin davamlı yüksəlişi məqsədilə regionların sosial-iqti-
sadi inkişafına dair üç dövlət proqramı uğurla icra olunub.  

Prezident İlham Əliyev 
Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə Azərbaycan 
xalqına təbrikində iqtisadi 
nailiyyətlərimizə də toxu-
naraq, hazırda ölkəmizin 
heç kimdən asılı olmadığını 
bildirib. Dövlətimizin başçısı 
vurğulayıb ki, Azərbaycan 
iqtisadiyyatı müstəqil iqtisa-
diyyatdır və bizim müstəqil 
siyasətimizi gücləndirən 
amildir. 2018-ci ildə ümumi 
daxili məhsul, qeyri-neft 
sektoru, sənaye istehsalı 
artıb, qeyri-neft sənaye sek-
torunda isə artım 9 faizdən 
çox olub. İxracımız təxminən 
40 faiz artıb. Ölkə iqtisa-
diyyatına 10 milyard dollar 
sərmayə qoyulub. Dünya 
Bankının “Doing Business” 
proqramının son hesab-
lamalarında Azərbaycan 
dünya miqyasında 25-ci yerə 
layiq görülüb. Yəni, bu, onu 
göstərir ki, aparılan islahat-
lar, şəffaflıq, ciddi iqtisadi 
islahatlar öz nəticəsini verir 
və Dünya Bankı bunu yüksək 
qiymətləndirir.

Dünyada maliyyə re-
surslarının məhdudlaşdığı, 
şirkətlərin, sahibkarların 
investisiya qoyuluşlarına son 
dərəcə ehtiyatlı yanaşdığı 
bir dönəmdə Azərbaycan, 
eyni zamanda, həm daxili, 

həm də strateji əhəmiyyətli 
beynəlxalq layihələrin həyata 
keçirilməsində nümunə 
göstərən dövlətə çevrilib. 

Xatırladaq ki, dün-
ya ölkələrinin üzləşdiyi 
mürəkkəb sosial-iqti-
sadi problemlər fonun-

da Azərbaycanda olan 
təhlükəsizlik, makroiqtisadi 
sabitlik, əlverişli biznes və 
investisiya mühiti istənilən 
layihənin gerçəkləşməsinə 
təminat verir. Son 15 ildə 
Azərbaycan iqtisadiyyatına 

250 milyard dollara yaxın, 
qeyri-neft sektoruna 100 
milyard manatdan çox vəsait  
yatırılması da məhz bu amillə 
bağlıdır.  

(ardı 2-ci səhifədə)

Ölkəmizin gələcəyinə 

çox böyük inam var 

Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının nisbətən yeni 
üzvüdür. Biz bu ailəyə 2011-ci ildə qəbul olunduq, dərhal 
təşkilatın və onun üzvlərinin dəstəyini hiss etməyə başladıq. 
Bu dəstək Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının    
qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsi proseduru zamanı nümayiş 
olundu.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Qeyd edək ki, respublikamız-

da uğurlu investisiya qoyuluşunda 
Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi həm sosial-iqtisadi, həm də 
praqmatik və müstəqil siyasət önəmli 
rol oynayıb. 

Azərbaycanın dünya miqyasın-
da sabit iqtisadiyyata malik dövlət 
kimi tanınması, beynəlxalq birliyin 
etibarlı tərəfdaşı olması ölkəmizə 
investisiya axınını şərtləndirib. Bu 
məsələdə hökumət tərəfindən “açıq 
qapı” siyasətinin reallaşdırılması 
da stimullaşdırıcı rol oynayıb. Bu, 
öz ifadəsini investorların hüquq 
və mənafelərinin qorunmasında, 
mülkiyyətin toxunulmazlığında, yerli 
və xarici sahibkarlara bərabər şəraitin 
yaradılmasında daha qabarıq büruzə 
verib. “İnvestisiya fəaliyyəti haqqın-
da”, “Xarici investisiyaların qorunması 
haqqında”, “Sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların dayandırılma-
sı haqqında” qanunların və bir sıra 
normativ sənədlərin qəbulu məhz bu 
məqsədi daşıyıb. 

Hazırda respublikada sənayenin, 
kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 
həyata keçirilən daxili investisi-
ya layihələri nəticəsində zavod-
fabriklər, sənaye parkları və sənaye 
məhəllələri, texno və aqroparklar, 
eləcə də digər təyinatlı istehsal 
obyektləri uğurla fəaliyyət göstərir. 
Böyük sənaye müəssisələrinin tikintisi 
üçün investisiyaların ayrılması Prezi-
dent İlham Əliyevin iqtisadi strategi-
yasının uğurla həyata keçirildiyini bir 
daha təsdiqləyir.

Xarici investisiyaların ölkə iqtisa-
diyyatına cəlb edilməsi Azərbaycan 
dövlətinin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi 

inkişaf strategiyasının mühüm tərkib 
hissəsidir. Respublikamızın xarici 
dövlətlərlə münasibətlərinin inkişafın-
da investisiya əməliyyatları mühüm 
rol oynayır. Şübhəsiz ki, burada, 
yuxarıda xatırlatdığımız kimi, etibar-
lı tərəfdaş amili də mühüm önəm 
daşıyır. Beynəlxalq müqavilələrdən 
irəli gələn öhdəliklərini tam şəkildə və 
vaxtında yerinə yetirən Azərbaycanın 
təşəbbüskarı olduğu transmilli 

layihələr hazırda Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
həlledici rola malikdir. 

Xatırladaq ki, ötən müddətdə 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycanda nəhəng transmilli 
energetika və nəqliyyat layihələri 
həyata keçirilib, 2006-cı ildə Xəzər 

və Aralıq dənizlərini birləşdirən Bakı–
Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri 
(uzunluğu 1767 kilometr), 2007-ci 
ildə Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri 
(uzunluğu 980 kilometr) istifadəyə 
verilib. 2014-cü il sentyabrın 20-də 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin, 
həmçinin Azərbaycanın perspektiv 
inkişafının və iqtisadi maraqlarının 
təmin edilməsində böyük rol oyna-
yacaq Cənub Qaz Dəhlizinin təməli 
qoyulub. Uzunluğu 3500 kilometr, 
dəyəri 40 milyard dollardan çox olan 
bu qlobal layihənin icrası sürətlə 
gedib və keçən il mayın 29-da Bakıda 
Cənub Qaz Dəhlizinin, iyunun 12-də 
isə onun tərkib hissəsi olan TANAP 
boru kəmərinin rəsmi açılış mərasimi 
keçirilib. TAP layihəsinin icrası isə 
hazırda qrafik üzrə davam etdirilir. 

1994-cü il sentyabrın 20-də 
Bakıda imzalanan “Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunda yerləşən 
“Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və 

“Günəşli” yatağının dərinlikdə 
yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi 
və hasilatın pay bölgüsü haqqında 
Saziş”in (“Əsrin müqaviləsi”) müddəti 
2017-ci il sentyabrın 14-də 2050-ci 
ilə qədər uzadılıb. Yeni şərtlərə görə, 
SOCAR-ın payının 11 faizdən 25 
faizə qaldırılması, mənfəət neftinin 
75 faizinin Azərbaycana verilməsi 
nəzərdə tutulub. Bundan əlavə, 8 il 
ərzində xarici investorlar tərəfindən 

ölkəyə bərabər hissələrlə bonus 
kimi 3,6 milyard dollar ödəniləcək. 
Müqavilənin müddətinin uzadılması 
Azərbaycanda uzun illər bundan 
sonra da neftin hasilat səviyyəsinin 
sabit qalmasına, neft sektoruna xarici 
investisiya qoyuluşunun təmin olun-
masına imkan yaradıb. 

Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə Avropa və Asi-
yanı birləşdirən Şərq-Qərb 
və Şimal-Cənub beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması 
istiqamətində böyük işlər görülüb. 
Təməli 2007-ci ildə qoyulan Bakı–
Tbilisi–Qars dəmir yolunun 2017-ci il 
oktyabrın 30-da Bakıda rəsmi açılışı 
olub. Azərbaycanın Rusiya Federasi-
yası, İran və Gürcüstanla sərhədinə 
qədər yeni magistral avtomobil 
yolları tikilib. Keçən il sentyabrın 
18-də 204 kilometr uzunluğunda yeni 
Ələt-Astara-İran İslam Respublikası 
ilə dövlət sərhədi magistral avtomo-
bil yolunun istifadəyə verilməsi ilə 
Azərbaycan ərazisində Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizi layihəsinin reallaş-
ması üçün bütün işlər tamamlanıb. 

Son 15 ildə Azərbaycanda 
daxili investisiya layihələri də uğu-
lu nəticələrlə qeydə alınıb. Ölkə 
ərazisində çoxsaylı sənaye parkı və 
məhəllələri, texnoparklar yaradılıb, 
istehsal sahələrinin genişləndirilməsi, 
qeyri-neft sənayesinin ixrac imkanla-
rının artırılması və innovativ istehsa-
lın inkişaf etdirilməsi istiqamətində 
ciddi tədbirlər görülüb. Sumqayıtda 
alüminium, karbamid, plastik emalı 
müəssisələri, “SOCAR Polymer” 
şirkətinin obyektləri (onlara qoyu-
lan sərmayənin həcmi 800 milyon 
dollardan çoxdur), Balaxanıda məişət 
tullantılarının təkrar emalı, Bakı 
gəmiqayırma, Gəncə, Naxçıvan və 
Neftçalada avtomobil, Sumqayıt, 
Gədəbəy və Daşkəsəndə qızıl-mis 
emalı zavodları, Gəncə  alüminium 

yarımfabrikatı və digər sənaye 
müəssisələri istifadəyə verilib. 

Bu müddətdə respublikamızda 
6-sı beynəlxalq olmaqla, 7 hava lima-
nı inşa olunub, 14 min kilometrdən 
çox müasir yollar çəkilib, 453 körpü, 
tunel tikilib və ya təmir olunub, Xəzər 
dənizində 270 gəmidən ibarət iri 

ticarət donanması yaradılıb, 1750-
dən çox yaşayış məntəqəsi təbii qaz-
la təmin edilib, qazlaşdırma səviyyəsi 
94 faizə çatdırılıb.

Əhalinin dünya standartlarına 
uyğun keyfiyyətli içməli su ilə təmin 
olunması məqsədilə 27 şəhər və 
rayon mərkəzində su və kanalizasiya 
şəbəkəsi yaradılıb, 230 su anba-
rı tikilib, 300-dən çox artezian və 
subartezian quyusu qazılıb, modul 
tipli 466 sutəmizləyici qurğu quraşdı-
rılıb. Bu sahədə Oğuz-Qəbələ-Bakı 
su kəmərinin və Ceyranbatanda 
sutəmizləyici qurğunun tikintisi mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edir. Görülmüş 
işlər nəticəsində mərkəzləşdirilmiş 
qaydada içməli su ilə təmin olunan 
əhalinin sayı 2 dəfədən çox artıb. Bu 
dövrdə dəmir yolu nəqliyyatı siste-
mi inkişaf etdirilib, infrastrukturu və 
vaqon parkı yenilənib, Azərbaycanın 
ərazisindən keçən nəqliyyat 
dəhlizlərinin rəqabətqabiliyyətliyi 
yüksəlib, tranzit daşımaların həcmi 
əhəmiyyətli dərəcədə artıb.

Eyni zamanda, ötən 15 ildə  
5 yeni metro stansiyası istifadəyə 
verilməklə, metro stansiyalarının sayı 
25-ə çatdırılıb. Bu dövrdə ümumi 
gücü 2878 MVt olan 31 elektrik 
stansiyası istismara verilib, 40 min 
kilometrdən çox elektrik verilişi xətti, 
1650-dən çox yarımstansiya inşa 
edilib və ya yenidən qurulub.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Ölkəmizin gələcəyinə  
çox böyük inam var 

Azərbaycan ilə İran arasında 
sərhəd təhlükəsizliyinin təminatı 
məsələləri müzakirə olunub

 � Yanvarın 9-da İranın Biləsuvar şəhərində Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) rəisi, general-
polkovnik Elçin Quliyevin və İran İslam Respublikasının Sərhəd 
Qoşunlarının komandanı, general-mayor Qasım Rzayinin 
rəhbərliyi etdikləri nümayəndə heyətlərinin işçi görüşü keçirilib. 

DSX-nin mətbuat mərkəzindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tərəflər 
2018-ci il dekabrın 11-də Bakıda 
Azərbaycanın və İranın sərhəd 
qurumları rəhbərlərinin görüşü 
zamanı əldə olunmuş razılaşma-
ların icrasını nəzərdən keçiriblər. 
İşçi görüşündə, həmçinin sərhəd 

təhlükəsizliyinin təminatı məsələləri, 
dövlət sərhədindən buraxılış 
məntəqələrində şəxslər, nəqliyyat 
vasitələri və yüklər üzərində eti-
barlı sərhəd nəzarətinin təşkil 
edilməsi, transsərhəd cinayətkarlığın 
təzahürləri, o cümlədən narkotik 
vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi, 

qaçaqmalçılıq, beynəlxalq terrorçu-
luq, qeyri-leqal miqrasiya və digər 
təhdidlərlə mübarizə sahəsində 
sərhəd mühafizə orqanları qarşısında 
duran tapşırıqlara dair fikir mübadiləsi 
aparılıb, qarşılıqlı əlaqələndirmənin 
və əməkdaşlığın daha da inkişaf 
etdirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb. 

Söhbət zamanı Azərbaycanın 
və İranın iştirak etdiyi beynəlxalq 
əhəmiyyətli nəqliyyat layihələri 
çərçivəsində sərhəd infrastrukturunun 
təkmilləşdirilməsi, sərhəd nəzarəti 
prosedurunun sürətləndirilməsi 

məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər 
nəticəsində “Astara” və “Biləsuvar” 
dövlət sərhədindən buraxılış 
məntəqələrinin 24 saatlıq iş rejiminə 
keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğula-
nıb. Bununla yanaşı, “Astara dəmir 
yolu” dövlət sərhədindən buraxılış 
məntəqəsinin tam həcmdə fəaliyyət 
göstərməsi, Astara çayı üzərindən 
yeni avtomobil körpüsünün və piyada 

keçidinin tikintisi üzrə işlərin apa-
rılması üçün hər iki tərəfdən zəruri 
tədbirlərin görülməsinin vacibliyi qeyd 
olunub.

Görüşdə sərhəd mühafizəsi 
sahəsində məlumat mübadiləsinin 
aparılması, birgə tədbirlərin təşkili 
və maraq kəsb edən məsələlər üzrə 
əməkdaşlığın inkişafı məqsədilə 
bilavasitə dövlət sərhədində və dövlət 
sərhədindən buraxılış məntəqələrində 
görüşlərin davamlı təşkili barədə 
razılıq əldə edilib.

Baş prokuror Şamaxıda vətəndaşları qəbul edəcək
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına və bölgələrdə 

vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, baş prokuror Zakir Qaralov yanvarın  
18-də saat 10:00-da Şamaxı Rayon Prokurorluğunun inzibati binasında Şamaxı, 
İsmayıllı, Ağsu, Qobustan, Kürdəmir və Göyçay rayon sakinlərinin qəbulunu keçirəcək.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qəbulda vətəndaşların 

prokurorluq orqanlarının səlahiyyətlərinə aid olan 
müraciətlərinə baxılacaq.

Vətəndaşların qəbulla bağlı qeydiyyatı və 

 Şamaxı rayonuna gəlmələri müvafiq rayon proku-
rorları tərəfindən təşkil ediləcək.

Vətəndaşlar yaşadıqları ərazi üzrə rayon pro-
kurorluqlarına yazılı və ya şifahi müraciət etməklə 
yanaşı, Baş Prokurorluğun Müraciətlərə baxılması 
idarəsinin 437-28-79 nömrəli telefonu və contact@
prosecutor.gov.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə 
də qəbula yazıla bilərlər.

AHİK-də 20 Yanvar şəhidlərinin 
ailələrinə maddi yardımlar edilib

 � 1990-cı il yanvarın 20-də törədilmiş qanlı hadisələrin üstündən 29 il 
keçsə də, Azərbaycan xalqı öz fədakar oğul və qızlarını heç zaman unutmur. 

Həmin tarixdə keçmiş SSRİ rəhbərliyinin 
göstərişi ilə Sovet ordusu respublikamızın pay-
taxtına daxil olaraq dinc əhaliyə divan tutmuşdu. 
Həmin gecə müstəqillik uğrunda mübarizəyə 
qalxan, Vətəni yadların tapdağından qurtar-
mağa çalışan yüzlərlə sakin vəhşicəsinə qətlə 
yetirilmişdi. Onların xatirəsi həmkarlar ittifaqları 
təşkilatları tərəfindən də hər il yad edilir.

Hər il olduğu kimi, bu il də Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında (AHİK) 
və sahə həmkarlar ittifaqlarında müstəqillik 
uğrunda şəhid olan Vətən övladlarının anım 
günü ərəfəsində bir sıra tədbirlər keçirilir. AHİK-
in tədbirlər planına uyğun olaraq yanvarın 9-da 
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasi-
yasında 20 Yanvar faciəsi şəhidlərinin ailələri ilə 
görüş keçirilib.

Konfederasiyadan AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, görüşdə AHİK-in sədri, Milli Məclisin deputatı 
Səttar Möhbalıyev onların problemləri ilə ma-
raqlanıb, şəhid ailələrinin hər zaman həmkarlar 
ittifaqı təşkilatlarının diqqətində olduğunu, 
problemlərinin həllinə daim həssaslıqla yana-
şıldığını, şəhid olmuş soydaşlarımızın xalqımı-
zın qəlbində əbədi yaşayacağını, xatirələrinin 
həmişə əziz tutulduğunu diqqətə çatdırıb. 
S.Möhbalıyev iştirakçıları bir daha əmin edib ki, 
həmkarlar ittifaqları olaraq torpaqlarımızın azad-
lığı uğrunda canlarından keçən şəhid övladları-
mızın ailə üzvlərinə bundan sonra da qayğı və 
diqqətimizi əsirgəməyəcəyik.

Sonra 104 şəhid ailəsinin hər birinə  
200 manat maddi yardım təqdim edilib.

 � İslam Təhsil, Elm 
və Mədəniyyət Təşkilatı 
(İSESCO) İslam ölkələri 
mədəniyyət nazirləri 
konfransının qərarına 
uyğun olaraq,  
2019-cu ili “İslam mədəni irsi ili” elan edib.

İSESCO öz bəyanatında 
üzv dövlətləri bu əlamətdar 
hadisənin qeyd edilməsi üçün 
bütün zəruri tədbirləri görməyə 
çağırıb. Təşkilat, həmçinin 
maddi və qeyri-maddi mədəni 
irsin xalqların tarixi yaddaşının 
və adət-ənənələrinin qorunub 
saxlanmasında əhəmiyyətini 
vurğulayıb.

Qeyd olunub ki, İslam 
dünyası müsəlman ölkələrinin 
və onların dünyanın digər 
mədəniyyətləri ilə qarşılıqlı 
fəaliyyətinin, həmçinin yaradıcı 
ziyalıların – alimlərin, şairlərin, 
 yazıçıların, rəssamların, 

memar və ənənəvi sənət 
ustalarının məhsuldar 
əməyinin bəhrəsi olan zəngin 
və rəngarəng mədəni irsə 
malikdir.

“İslam mədəni irsi ili” 
çərçivəsində müsəlman 
ölkələrində mədəniyyətin 
inkişafına töhfə olan tarixi-me-
marlıq abidələrinin, rəssamlıq 
şedevrlərinin, əlyazmaların, 
sikkələrin, İslam rəmzləri və 
müasir detalların təbliğinə 
xüsusi diqqət yetiriləcək. 
 İSESCO, həmçinin bir çox 
maddi və qeyri-maddi irs 
nümunələrinin İslam Dünyası 

Mədəni İrsi Siyahısına daxil 
edilməsini təklif edir.

Bununla yanaşı, il 
ərzində sözügedən mövzuya 
həsr olunmuş “Açıq qapı” 
günləri keçiriləcək.  İSESCO 
ekstremistlərin, sektant 
və terrorçuların fəaliyyəti 
nəticəsində münaqişə zona-
larında təhlükə altında qalan 
qiymətli sənədlərin qorunması 
ilə də məşğul olacaq. Təşkilat, 
həmçinin müsəlman ölkələrinə 
maddi və qeyri-maddi mədəni 
irs sahəsində mütəxəssislər 
hazırlanması, onların peşə, 
texniki, elmi bilik və bacarıqla-
rının  artırılmasını təklif edib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

İSESCO 2019-cu ili 
“İslam mədəni irsi ili” 
elan edib

FHN və Baş Prokurorluq Yasamal 
rayonunda baş vermiş partlayışla 

bağlı birgə məlumat yayıb
 � Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) və Baş Prokurorluq yanvarın 

9-da paytaxtın Yasamal rayonunda baş vermiş və üç nəfərin ölümü ilə 
nəticələnmiş partlayışla bağlı birgə məlumat yayıb. 

Hər iki qurumun mətbuat xidmətlərinin 
AZƏRTAC-a daxil olan birgə məlumatında 
bildirilir ki, yanvarın 9-da saat 03 radələrində 
paytaxtın Yasamal rayonu, Tolstoy küçəsi, ev 40 
ünvanında yanğınla müşayiət olunan partlayışın 
baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Daxil olmuş məlumat əsasında FHN-in 
Əməliyyat-İstintaq İdarəsinin, Dövlət Yan-
ğından Mühafizə və Dövlət Yanğın Nəzarəti 
xidmətlərinin, “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin, 
rayon polis idarəsinin və rayon prokurorluğu-
nun əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gəliblər. 
Yanğın söndürüldükdən sonra ekspertlərin 
iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib və digər 
təxirəsalınmaz hərəkətlər yerinə yetirilib.

Hadisə yerinə baxış zamanı müəyyən 
edilib ki, partlayış nəticəsində həmin ünvanda 
yaşayan Aydın Məmmədov, arvadı Xuraman 
Məmmədova və qızı Aygün Məmmədova aldıq-

ları bədən xəsarətlərindən hadisə yerində həlak 
olublar. Baxış zamanı, həmçinin fərdi yaşayış 
evinin yataq otağında divarda yerləşdirilmiş 
və evi qızdırmaq üçün istifadə edilən, nəzarət 
kranları açıq vəziyyətdə olan qaz sobası aşkar-
lanıb. İlkin ehtimala görə partlayış qaz sızması 
nəticəsində baş verib.

Faktla bağlı FHN-in Əməliyyat-İstintaq 
İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci 
(Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma 
ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə 
və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda) 
maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, məhkəmə tibbi, 
yanğın-texniki, tikinti-texniki, fiziki-kimyəvi və 
əmtəəşünaslıq ekspertizaları təyin olunub.

Hazırda təqsirkar şəxslərin 
müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb olun-
maları istiqamətində zəruri istintaq-əməliyyat 
tədbirləri davam etdirilir.

20 Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümü ilə 
əlaqədar Azərbaycan Ordusunda  

silsilə tədbirlər keçiriləcək
 � Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri 

Ramiz Mehdiyevin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “20 Yanvar faciəsinin iyirmi 
doqquzuncu ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı”na əsasən, 
müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan Ordusunda 
silsilə tədbirlərin icrası ilə əlaqədar tapşırıq verib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordusu, birlik, birləşmə, hərbi hissə 
və xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində 
Qanlı Yanvar hadisələri ilə bağlı “dəyirmi 
masa”ların, konfrans, toplantı və xüsusi 
məşğələlərin, kitab və rəsm sərgisinin təşkili, 
Həzi Aslanov adına Mərkəzi Zabitlər Evi, 
Naxçıvan və Gəncə Qarnizon Zabitlər evləri 
kollektivlərinin iştirakı ilə faciəyə dair bədii 

kompozisiya və tamaşaların, eləcə də sənədli 
filmlərin nümayiş etdirilməsi nəzərdə tutulub.

Keçirilən tədbirlərdə şəhid olanla-
rın ailə üzvləri, hadisələrin iştirakçıları ilə 
şəxsi heyətin görüşlərinin təşkili, həmçinin 
Vətənimizin azadlığı, müstəqilliyi və ərazi bü-
tövlüyü uğrunda həyatlarını qurban verənlərin 
xatirəsinə ucaldılmış abidələrin ziyarət olun-
ması planlaşdırılıb. 



310 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı

 � Müxtəlif illərdə lentə alınan “Azadlığa gedən 
yollar”, “Qəsd”, “Matəm”, “Şəhidlərdən şəhidlərə”, “Bakıda 
insan ovu”, “Şəhidlər və qazilər”, “Şəhidlik zirvəsi”, 
“Cənubda Şimal küləyi” kimi sənədli film nümunələri 
20 Yanvar faciəsinin ağrılarını yaşadan sənədli kino 
əsərləridir. “Salnamə” sənədli filmlər studiyasında çəkilən 
bu ekran əsərlərində o dövrün real mənzərəsini görmək və 
dəyərləndirmək mümkündür. 
 Qanlı Yanvar gecəsinin hadisələrini kinolentə köçürən və sənədli film 

yaddaşımızı yaradan “Salnamə” studiyasının kino tariximizə önəmli səhifələr 
yazdığını vurğulamalıyıq. Həyatlarını təhlükəyə ataraq tarix üçün videofakt 
yaradanların çəkdiyi nümunələr faciənin real miqyasını əks etdirir.

Həmin o kadrların müəlliflərindən biri, kinorejissor, Əməkdar incəsənət 
xadimi Tofiq Məmmədov mövzu ilə bağlı xeyli sayda sənədli filmin yaradıldığını 
deyir: – “Salnamə” sənədli filmlər studiyasının əməkdaşları o günlərdə, mən 
deyərdim ki, qəhrəmanlıq nümayiş etdirdi. Televiziyanın fəaliyyətini dayandır-
masına, eləcə də çəkiliş üçün çox az imkanların olmasına baxmayaraq tarix 
üçün gərəkli olan faktlar lentə alındı. O vaxt indiki kimi texniki imkanlar da yox 
idi. Sadəcə olaraq, biz o faktları əlimizdəki çox baha kinolentlərə, videolentlərə 
köçürməyə çalışdıq və buna nail olduq. Yəni sənədli filmlərin imkanı daxilində o 
dövrün texnologiyası ilə lazımi qədər material çəkildi və bu gün də telekanallar 
həmin kadrlardan istifadə edirlər.

 Rejissor sənədli filmlərdən fərqli olaraq 20 Yanvar mövzusunda bədii 
kinokadrların kasadlığına da münasibət bildirdi. Onun fikrincə, bu mövzuda 
film çəkmək elə də asan deyil: “Kinematoqrafiya sifarişlə işlənən yaradıcılığı 
qəbul etmir. Bu yolla yaranan kino əsərləri tezliklə unudulur. O dövrü gözünün 
qarşısına gətirərək, prosesləri təxəyyülündən keçirib, sözün əsl mənasında, 
sənətkarlıq baxımından yüksək olan nümunə yaratmaq vacibdir. Burada insani 
meyarlar, xarakterlərin açılması, faktın bədii həlli və tamaşaçıya qəbul etdirilə 
bilməsi o qədər də asan deyil.

 20 Yanvar hadisələrinə bir neçə filmində özünəməxsus rejissor yozumu 
verən tanınmış rejissor, Xalq artisti Vaqif Mustafayevin fikrincə, tamaşaçını bu 
kimi mövzulara cəlb etmək, ideoloji baxımdan demək istədiklərini çılpaqlığı ilə 
göstərə bilmək üçün mütləq fərqli, bir az da dolayı baxış vacibdir: “Azərbaycan 
xalqının başına gələn bu faciə bizim bir millət olaraq həm də qürur mənbəyimiz, 
fəxarətimizdir. Ona görə də onun uyğun ekran həllini tapmaq, emosiyalar-
dan, yaradıcı insanın içərisindəki yanğıdan yuxarıda olan sənətkarlıq “mən”i 
lazımdır. Unutmayaq ki, istənilən işdə vətəndaş mövqeyi, təəssübkeşliyi ön 
planda olmalıdır. Mən bugünədək çəkdiyim filmlərdə məhz bu prinsipə əməl 
etmişəm. 20 Yanvar mövzusuna gəlincə, sırf onunla bağlı bədii filmim olmasa 
da,  ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr etdiyim 12 seriyalıq kinoepopeyamın  
2 filmində bu mövzu fərqli rakursdan işlənərək bədii həllini tapıb. Bundan baş-
qa, ssenari müəllifi olduğum “Ləqəbi “İKA”dır” filmimdə də bu tarixi fakta xüsusi 
diqqət yetirilib. Amma ümumən Azərbaycan kinematoqrafçıları bu mövzuya 
mütləq müraciət etməlidirlər. Çünki bu tarixi faktın uğurlu ekran həlli bizim üçün 
çox vacibdir”.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

 � Son 15 il ərzində həyata keçirilən uğurlu daxili və xarici siyasət 
ölkəmizin müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmiş, respublikamız sosial-
iqtisadi, siyasi-diplomatik və hərbi quruculuq sahələrində böyük uğurlara 
imza atmışdır. Düşünülmüş diplomatik fəaliyyət Azərbaycanın dünyadakı 
reytinqini yüksəltmiş, ölkəmizlə əməkdaşlıq etmək istəyən dövlətlərin 
sayını artırmışdır. Ümumiyyətlə, xarici siyasətin prioritet istiqamətlərində 
əldə edilən uğurlar diplomatik fəaliyyətdə yeni mərhələ yaradıb. Hazırda 
Azərbaycanın daxili və xarici siyasət kursu region dövlətləri üçün 
nümunədir. Ölkəmiz bütün sahələr üzrə inkişaf edir, beynəlxalq aləmdə 
nüfuzu durmadan artır.
Respublikamıza qarşı ikili standart-

ların hələ də davam etdirilməsinə bax-
mayaraq, nüfuzlu beynəlxalq qurumlar 
tərəfindən Azərbaycan həqiqətləri, xüsusilə 
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanmasında mövqeyi-
miz dəstəklənir.

Bu günlərdə Strasburqda Avropa 
Parlamentinin plenar sessiyasında quru-
mun Xarici Əlaqələr Komitəsinin hazırladığı 
“Xarici fəaliyyət və təhlükəsizlik siyasəti” 
üzrə qətnamə müzakirəyə çıxarılıb və 
qəbul olunub. Avropa Parlamenti tərəfindən 
qəbul edilən qətnamə bu qurum ilə tərəfdaş 
ölkələrin suverenlik, müstəqillik və ərazi 
bütövlüyünün dəstəklənməsinə sadiqliyini 
təsdiq edir. Bu sənəd, həmçinin Avropa 
İttifaqının Ermənistan–Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması 
çərçivəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünə 
dəstəyinin bariz nümunəsidir. Sənəddə 
tərəfdaş ölkələrin ərazisində dondurulmuş 
münaqişələrin beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərinə uyğun olaraq nizamlanmasının 
zərurəti qeyd edilir.

Söz yox ki, hazırda Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü BMT, ATƏT, Avropa Şurası, NATO, 
Avropa İttifaqı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 
kimi nüfuzlu qurumlar tərəfindən tanınır və 
bununla bağlı qərar və qətnamələr də qəbul 
olunub. Avropa Parlamentinin bu istiqamətdə 
daha bir qətnamə qəbul etməsi son illər 
ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki mövqeyinin 
daha da möhkəmləndirilməsindən xəbər 
verir.

Bir neçə il əvvəl Avropa İttifaqı ilə 
münasibətlərdə bir qədər soyuqluq yaran-
mışdı. Bunun da əsas səbəblərindən biri 

kimi, bu qurumun qəbul etdiyi qətnamədə 
ölkəmiz haqında, xüsusilə insan hüquq və 
azadlıqlarının qorunması istiqamətində, guya 
ciddi nöqsanların olması idi. Əslində, həmin 
qətnamə yalan məlumatlar əsasında hazır-
lanmışdı. Sonradan bu, öz təsdiqini də tapdı. 
Avropa Parlamentinin 2015-ci ildə ölkəmiz 
haqqında qəbul etdiyi qərəzli qətnamə, 
hətta həmin il ölkəmizdə keçirilən parlament 
seçkilərinə bu qurumun müşahidə missiya-
sının göndərməməsi münasibətlərdə ciddi 
geriləmə yaratmışdı. 

İki il əvvəl Prezident İlham Əliyev Avropa 
İttifaqı – Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq 
Komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul 
edərək, bu qurumun ölkəmizə qarşı ikili 
mövqeyini sərt tənqid etdi. Dövlət başçımız 
qəbul edilən qətnamənin qərəzli olduğunu 
faktlarla onların diqqətinə çatdırdı. Bildirdi 
ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı 
vəziyyət getdikcə yaxşılaşır. Ölkəmiz demok-
ratik inkişafa və insan haqlarının qorunması 
işinə sadiqdir. Qeyd olundu ki, burada insan 
haqlarının qorunması ilə bağlı vəziyyət daha 
müsbət qiymətləndirmə tələb edir. Bizim 
Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımız qarşılıqlı 
maraqlar və qarşılıqlı hörmətə əsaslanır: 
“Yeri gəlmişkən, ümumiyyətlə, bizim Avropa 
İttifaqı ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var. 
Biz Avropa İttifaqına 9 üzv ölkə ilə strateji 
tərəfdaşlıqla bağlı bəyannamə imzalamışıq. 
Ona görə də bizim Avropa İttifaqı, üzv ölkələr 
və Avropa Parlamenti ilə münasibətlərimiz 
arasında böyük fərq var”.

Avropa Parlamentinin ölkəmiz haqqında 
qəbul etdiyi qərəzli qətnamə dövlətimizin 
başçısı tərəfindən bənd-bənd nümayəndə 
heyətinin diqqətinə çatdırıldı və onlar da bu 

sənədin qərəzli, sifarişlə hazırlandığını etiraf 
etdilər. Nümayəndə heyətinin tərkibində olan 
Avropa Parlamentinin Böyük Britaniyadan 
olan deputatı, Mühafizəkarlar və islahatçılar 
qrupunun təmsilçisi Sayyad Kərim, Avropa 
Parlamentinin Finlandiyadan olan deputatı, 
Yaşıllar qrupunun təmsilçisi Heydi Hautala 
və Avropa Parlamentinin Rumıniyadan olan 
deputatı, Avropa Xalq Partiyasının təmsilçisi 
və xarici ölkələr komitəsinin üzvü  Ramona 

Manesku Prezident İlham Əliyevə açıq 
və konstruktiv çıxışına görə minnətdarlıq 
etdilər. Sözügedən sənədlə bağlı yaranan 
çətinliklərin dəf ediləcəyinə və əlaqələrimizin 
irəliyə aparılacağına ümidvar olduğunu 
bildirən avropalı deputatlar Azərbaycanın 
Avropa İttifaqı üçün mühüm ölkə olduğunu 
bildirdilər. Avropalı deputatlar Azərbaycanla 
əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlı 
olduqlarını da bəyan etdilər. Qeyd olundu 
ki, dünyəvi cəmiyyətin qurulması, uğurlu 
islahatların həyata keçirilməsi baxımından 
Azərbaycan müsəlman ölkələri içərisində bir 
nümunədir. 

Ölkəmizin müdrik xarici siyasət yürütdü-
yünü deyən Ramona Manesku bu siyasət 
nəticəsində Azərbaycanın uğurlu balans əldə 
etdiyini bildirdi. Daha sonra o, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini vurğu-
ladı və bu siyasəti davam etdirəcəklərini 
dedi. O, Azərbaycan ilə əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsində maraqlı olduqlarını 
açıq şəkildə bəyan etdi. 

Son iki ildə Azərbaycan–Avropa İttifaqı 
münasibətlərində ciddi dönüş yaradılmışdır. 
Görünür, Avropa Parlamenti ölkəmiz haq-
qında qərəzli və böhtanla dolu qətnamələrin 
qəbul edilməsinin heç bir əhəmiyyət kəsb 
etmədiyini və belə təzyiqlərin dövlətimizin 
siyasi kursunda hər hansı bir dəyişiklik 
edəcəyinə təsir göstərməyəcəyini başa düş-
dü. Üstəlik, Ermənistanın işğalçı siyasətini 
davam etdirməsi Avropa Parlamentini də əsl 
həqiqəti etiraf etmək məcburiyyətində qoydu. 
Bu qurumun dekabrın 12-də qəbul etdiyi 
“Xarici fəaliyyət və təhlükəsizlik siyasəti” 
qətnaməsi də bu reallığın bariz nümunəsidir. 

Qətnamədə bəyan edildi: “Qarabağ 
yalnız Azərbaycanın tərkibində ola bilər”. 
Avropa Parlamentinin xarici əlaqələr 
komitəsinin sədri, Avropa Xalq Partiyası-
nın Almaniyadan olan deputatı Devid Mak 

Alisterin müəllifi olduğu qətnamədə Avropa 
İttifaqı və ona üzv olan dövlətlərin regional 
münaqişələrə ikili standartlarla yanaşma-
sını qadağan edən maddələr yer alıb. Yeni 
qətnamə Azərbaycanın maraqlarına tam 
cavab verir. Qətnamədə Avropa İttifaqının 
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrindəki dondurulmuş 
münaqişələrə vahid mövqedən yanaşma 
tələb olunur. Sənəddə digər vacib müddəa 
qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlıdır. 

Qətnamə Şərq Tərəfdaşlığı regionundakı 
münaqişələr zamanı doğma torpaqlarından 
didərgin salınmış insanlara Avropa İttifaqı 
tərəfindən yardım edilməsini nəzərdə tutur.

Xarici fəaliyyət və təhlükəsizlik siyasətinə 
dair yekun qətnamənin müzakirəsi zamanı 
erməni lobbisinin təsiri altında olan bəzi 
deputatların cəhdləri nəticəsiz qalıb. Onlar 
qətnaməyə xalqların öz müqəddəratını təyin 
etməsi ilə bağlı maddənin daxil edilməsini 
təklif etsələr də, bu təklif böyük səs çoxluğu 
ilə rədd edilib.

Erməni lobbisinin maraqlarına xidmət 
edən bəzi avropalı deputatların cəhdlərinə 
baxmayaraq, böyük səs çoxluğu ilə qəbul 
edilən bu qətnamə faktiki olaraq növbəti dəfə 
Avropa İttifaqının Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizam-
lanması çərçivəsində Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə dəstəyini təsdiq edib. Gec 
də olsa, Avropa Parlamentinin üzvləri 
Azərbaycanın region üçün daşıdığı 
əhəmiyyəti dərk etdilər.

Bu sənədin Avropa Parlamentinin əksər 
üzvləri tərəfindən çox əhəmiyyətli olduğu 
vurğulanıb və o, Avropa İttifaqının doktri-
nası hesab edilib. Parlamentin üzvlərindən 
biri Andrejs Mamikinis bildirib ki, ən əsası, 
sənəddə münaqişə zonalarına eyni plat-
formadan yanaşma nəzərdə tutulub. Onun 
deməsinə görə, əvvəllər Gürcüstan, Moldo-
va, Ukrayna kimi ölkələrdəki münaqişələrə 
eyni yanaşma sərgilənirdi, Azərbaycanla 
bağlı isə fərqli münasibət mövcud idi. Yeni 
qəbul olunan qətnamə isə belə ikili standart-
lara son qoyur. 

Göründüyü kimi, artıq Avropa Parla-
mentinin üzvləri Azərbaycanın region üçün 
daşıdığı əhəmiyyəti dərk edirlər.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
 “Xalq qəzeti”

Azərbaycanın haqq səsi artıq 
Avropada daha aydın eşidilir

Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi 
qətnamə də bundan xəbər verir

20 Yanvar mövzusunda 
EKRAN ƏSƏRLƏRI

 � Amerikanın “Stratfor” qlobal strateji təhlil mərkəzi 2019-cu il 
üçün Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ilə bağlı proqnozlar verib. Hər 
şeydən öncə, aydın olur ki, bu iki regionda cərəyan edən geosiyasi 
proseslər bir-biri ilə əlaqədə götürülür. Ekspertlər hesab edirlər ki, 
hər iki region üçün 2019-cu il geosiyasi aspektdə mürəkkəb il olacaq. 
Burada qeyri-müəyyənliklər və risklər özünü göstərəcək. Dünyanın 
böyük gücləri olan ABŞ, Rusiya və Çinin həmin regionlar uğrunda 
mübarizəsi daha da intensivləşəcək. Proqnozlara görə, bu mübarizə 
Əfqanıstandan başlayaraq geniş məkanda terror və narkoticarəti 
gücləndirə bilər. Bundan sadə insanlar daha çox ziyan görəcəklər. 
Eyni zamanda, böyük güclərin antiterror əməliyyatları adı altında 
müxtəlif fəaliyyətləri ola bilər. Bununla da Yaxın Şərqlə yanaşı, başqa 
bir məkanda da silahlı qarşıdurmalar özünü göstərər. “Stratfor”un 
proqnozları kontekstində yuxarıda vurğulanan məqamların geosiyasi 
analizi üzərində geniş dayanmağa ehtiyac görürük.

Cənubi Qafqazda 
geosiyasi mənzərə

ABŞ-ın tanınmış beyin 
mərkəzlərindən olan “Stratfor”un 2019-
cu il proqnozları içərisində Qafqaz və 
Mərkəzi Asiya ayrıca yer tutur. Bu il 
həmin regionların geosiyasi proseslərin 
ən intensiv özünü göstərəcəyi 
məkanlardan biri olacağı gözlənilir. 
Proqnozlarda bu regionlar qarşılıqlı 
əlaqədə təqdim olunur. Ümumi məntiq 
ondan ibarətdir ki, Amerika ilə Rusiya 
arasında geosiyasi savaş Cənubi Qaf-
qazla eyni səviyyədə Mərkəzi Asiyada 
da baş verəcək. Bu prosesə Çin də ciddi 
surətdə qarışacaq.

“Stratfor” Cənubi Qafqazı tamamilə 
ABŞ və Rusiyanın nüfuz uğrunda 
mübarizə məkanı kimi tədqim etməyə 
çalışır. Yəni burada region dövlətlərinin 
öz maraqlarının aparıcı rol oynayacağı 
tezisi qəbul edilmir. Bütün proseslərə 
Amerika, yaxud Rusiyanın üstünlüyü 
müstəvisində baxılır. Bu, özlüyündə 
mənfi haldır, ancaq reallıqdırsa, 
hadisələrə də həmin prizmadan baxmaq 
lazım gəlir.

Öncə belə çıxır ki, Vaşinqtonla 
Moskva Cənubi Qafqazda ən yaxın 
müttəfiqlərini müəyyənləşdirməyə çalı-
şacaqlar. Maraqlıdır ki, məhz bu bənd 
onların ən sərt toqquşma yeri ola bilər. 
Çünki “Stratfor”a inansaq, hər iki böyük 
güc Ermənistanı yaxın müttəfiq kimi 
seçmək niyyətindədir. Daha doğrusu, 
Rusiya artıq orada tam hakimdir və ABŞ 
başlıca olaraq oranı Rusiyanın əlindən 
almağa çalışacaq. Bunun müxtəlif 
səbəbləri qeyd edilir. Ancaq əsas odur 
ki, Cənubi Qafqazda dəqiq mövqeyi 
olmayan və daim havadar axtaran ölkə 
məhz Ermənistandır. Konkret desək, 
Vaşinqton Ermənistanın bu zəifliyindən 
istifadə edərək regionda özünün 

 maraqları uğrunda daha sərt mübarizə 
aparmaq niyyətindədir.

Vaşinqtonun planlarında 
Ermənistana ayrıca yer verilməsi 
həm də İran probleminə görədir. Belə 
ki, Amerika İrana qarşı daha sərt 
mövqe tutmaq niyyətindədir. Cənubi 

Qafqazda isə daha çox Ermənistan 
İrana ümid edir. Əgər Amerika 
Ermənistana müəyyən yardım-
lar etməsə, İrəvan İranla əlaqələri 
dərinləşdirmək üçün bəhanə əldə 
edər. Yəni ABŞ Ermənistana diqqəti 
artırmaqla həm də onun İranla olan 
münasibətlərində uçurum yaradır. Zəif 
və asılı Ermənistan buna asanlıqla 
getməkdədir.

Əgər Amerika Ermənistanı Rusiya-
nın təsiri altından çıxara və ya Moskva-
nın mövqeyini xeyli zəiflədə bilsə, onda 
Cənubi Qafqazda vəziyyəti tarazlıqdan 
çıxarmağa daha şanslı olur. Çünki Gür-
cüstan öncədən Qərbi seçib və orada 
hər hansı işlər görməyə ehtiyac yoxdur. 
Azərbaycan isə müstəqil siyasət yeridən 
ölkə kimi kimsəyə boyun əymir. Bu 
səbəbdən ancaq Ermənistan marionet 
rolunu oynaya bilər.

Görünür, “Stratfor”un analitikləri 
bütün bunları nəzərə alaraq, 2019-
cu ildə Rusiya ilə Amerika arasında 
Cənubi Qafqazda forpost uğrunda 

daha amansız mübarizə aparılacağını 
proqnozlaşdırırlar. Lakin burada bir 
məqamı nəzərdən qaçırmaq olmaz. 
Məsələ ondan ibarətdir ki, Amerika 
Suriyadan hərbi kontingentini çıxar-
maqla bağlı qərar verib və bu, Mosk-
vanın mövqeyini Yaxın Şərqdə xeyli 
gücləndirib. Bütövlükdə Moskva ilə 
getdikcə daha çox sayda dövlətlər 
geosiyasi əməkdaşlıq etməyə başlayıb-
lar. Bu da ABŞ-ın Ermənistan uğrunda 
mübarizədə uğur qazanmaq şansını 
minimuma endirir.

Əfqanıstan faktoru: 
Mərkəzi Asiya üçün iki təhlükə

Digər tərəfdən, ABŞ-ın özünün 
Yaxın Şərq, Qafqaz, Mərkəzi Asiya və 
Uzaq Şərq məkanında fəaliyyət üsulunu 
yeniləşdirmək qərarına gəlməsi yeni 
mənzərəni ortaya qoyur. İndi Vaşinq-
tonun Suriya, İraq və Əfqanıstanda 
necə davranacağı məlum deyil. 
Belə ki, D.Tramp Suriyadan çıxma-
ğa tələsmədiklərini artıq ifadə edib, 

İraqa səfəri zamanı buradan hərbi 
gücü çəkməyəcəklərini bəyan edib və 
Əfqanıstanda da hərbi mövcudluğu 
davam etdirəcəklərini bəyanlayıb. Onda 
Amerika haradan və nə miqdarda hərbi 
güc çəkir? Belə çıxır ki, mahiyyətcə 
heç yerdən çəkilmə yoxdur, sadəcə 
qüvvələrin konfiqurasiyası yeniləşdirilir. 
Bəlkə də D.Trampın Suriya ilə bağlı 
dedikləri kontekstində “yenidən siya-
si şəkillənmə zamanı” ifadəsi həmin 
məqama aiddir.

Bunlardan belə qənaətə gəlmək olar 
ki, “Stratfor” Cənubi Qafqaz, Mərkəzi 
Asiya və Əfqanıstanı bir-biri ilə sıx bağlı 
götürməkdə səhv etməyib. Mərkəzi 
Asiyada analitik mərkəzin proqno-
zuna görə, Amerika iqtisadi və hərbi 
cəhətdən Qazaxıstanla Özbəkistana 
daha çox diqqət yetirəcək. “Strat-
for” yazır: “Vaşinqton bütün Mərkəzi 
Asiya ilə, öncəliklə Qazaxıstan və 
Özbəkistanla iqtisadi əlaqələrin yaxşı-
laşmasına can atacaq”. Bunun fonunda 
Amerika Mərkəzi Asiyaya Əfqanıstanda 
cərəyan edən proseslərlə eyni prizma-

dan yanaşmağı planlaşdırır (təbii ki, 
“Stratfor”a görə). Bu da pərdəarxası bir 
sıra məqamlara əlavə diqqət yetirməyi 
tələb edir.

İlk növbədə, belə təxmin edilir ki, 
terrorçular Əfqanıstana daha çox üz 
tuta bilərlər. Oradan Çin və Rusiya 
istiqamətində hərəkət etmək imkanı 
çoxdur. Rusiya Federal Təhlükəsizlik 
Xidməti bu barədə bir neçə dəfə 
informasiya yayıb. ABŞ-ın Suriya-
dan çəkilməsi ilə terrorçuların baş-
qa məkanlara keçməsi arasında bir 
əlaqənin olduğunu düşünənlər də 
vardır. Digər tərəfdən, Əfqanıstandan 
narkoticarət yolları dünyanın hər tərəfinə 
yayılır. Son zamanlar Mərkəzi Asiya 
ölkələri üçün bu, daha ciddi problemə 
çevrilib. İndi ekspertlər ehtiyat edirlər 
ki, ABŞ-ın Əfqanıstandakı hərbi kontin-
gentinin yeni komandanı Skott Miller öz 
sərt və güzəştsiz mövqeyi ilə vəziyyəti 
daha da gərginləşdirə bilər. Məsələ 
ondan ibarətdir ki, S.Miller terrora qarşı 
təxribatçı əməliyyatları ilə məşhurdur. 
Burada bir sıra hallarda məqsəd terror 

qruplarını maliyyə ilə təmin etməkdən 
ibarət olur. Yəni əməliyyat sözdə 
narkoticarətə qarşı aparılır, reallıqda isə 
gəlirlər terror qruplarına yönəldilir.

Bunu Moskvada və Pekində yaxşı 
anlayırlar. Deməli, Rusiya və Çin də 
Əfqanıstanda antiterror əməliyyatları 
apara bilərlər. Bu, o deməkdir ki, geniş 
bir geosiyasi məkanda ABŞ, Rusiya və 
Çinin toqquşduğu və sözdə “antiterror 
əməliyyatları” adlanan gərginlik mey-
danı yarana bilər. Ekspertlər bunun acı 
nəticələr verə biləcəyini istisna etmirlər.

Dolayısı ilə Mərkəzi Asiyada ABŞ-
la Çin arasında geosiyasi savaşın 
artacağını gözləmək olar. Əslində, 
“Stratfor”un proqnozlarına görə, bu 
proses bütün dünyada intensivləşəcək. 
Müxtəlif regionlarda Amerika – Çin 
qarşıdurması öz təsirini göstərəcək. 
2019-cu ilin ilk günlərində bunun 
əlamətlərindən biri özünü büruzə verdi. 
Çinli general xəbərdar etdi ki, Pekin 
Cənubi Çin dənizində Amerikanın iki 
hərbi gəmisini batıra bilər. Bu isə 10 min 
ABŞ əsgərinin həlak olması deməkdir. 
Təbii ki, xeyli təhlükəli fikirdir və bir-
başa Vaşinqtonu qıcıqlandırır. Bu kimi 
qarşılıqlı təhdidlərin davam etdiyi halda 
ciddi problemlərin yaranma ehtimalı 
yüksəkdir.

Yuxarıda vurğulanan məqamlardan 
belə görünür ki, “Stratfor” 2019-cu ildə 
Cənubi Qafqaz və Məkəzi Asiyada 
geosiyasi qeyri-müəyyənliyin artmasını 
proqnozlaşdırır. Bu, bir tərəfdən, Ame-
rikanın dünya liderliyi iddiasını davam 
etdirməsi, digər tərəfdən isə böyük bir 
geosiyasi məkanda ABŞ – Rusiya və 
ABŞ – Çin qarşıdurmasının yüksəlməsi 
ilə şərtlənir. Ümumilikdə mürəkkəb və 
riskli geosiyasi mənzərə meydana gəlir 
ki, burada da sabitliyə nail olmaq çətin iş 
ola bilər.

Bunlarla yanaşı, “Stratfor” faktiki 
olaraq Vaşinqtonun ata biləcəyi addım-
lardan bəhs edir. Onlar kifayət qədər 
təhlükəli görünür. Deməli, 2019-cu 
ildə dünya üzrə geosiyasi dinamikanın 
sabitlik yarada biləcəyi barədə danış-
maq reallığa uyğun gəlmir. Burada 
hansı qüvvənin üstün gəlməsindən asılı 
olmayaraq, son nöqtə qoyulmur. Bu 
baxımdan 2019-cu il müəyyən geosiyasi 
proseslərin sonudursa da, bütövlükdə 
digər riskli və qeyri-müəyyən hadisələrin 
də başlanğıcı ola bilər. Konkret desək, 
Amerika Rusiya sərhədinə təhlükələri 
yaxınlaşdırmağa çalışdığı kimi, Mosk-
va da onu əks tərəfə ötürməyə cəhd 
edəcək. Bu qarışıqlıqda isə zərər 
görən region xalqları və bütövlükdə 
təhlükəsizlik sistemi olacaq.

Newtimes.az

Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya: 
“Stratfor”un risklərlə dolu proqnozları

Geosiyasi proqnoz
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Bu barədə Pentaqonun saytında yayılan 
press-relizdə deyilir. Erik Çuninq bundan əvvəl 
Pentaqonda sənaye şöbəsinin rəhbəri olmuş-
dur.

Xatırladaq ki, dekabrın sonunda ABŞ Pre-
zidenti Donald Tramp Pentaqon rəhbəri Ceyms 
Mettisin istefaya göndərildiyini bəyan etmişdi. 

Bununla bağlı kütləvi informasi-
ya vasitələri yazmışdılar ki, iste-
fanın səbəbi Suriyadan qoşun-
ların çıxarılması məsələsində 
prezidentlə müdafiə naziri 
arasında yaranmış fikir ayrılığı-
dır. Mettisin istefasından sonra 
Pentaqonun mətbuat xidmətinin 
rəhbəri Dana Uayt, yanvarın 
5-də isə aparat rəhbəri kontr-
admiral Kevin Suini də istefa 
vermişdi.

Suini öz bəyanatında bil-
dirib ki, Pentaqonda keçirdiyim 2 ildən sonra 
qərar verdim ki, özəl sektora qayıtmaq vax-
tıdır. Müdafiə Nazirliyində xidmət etməkdən 
şərəf duydum.

“Xalq qəzeti”

 � Rusiya və ABŞ yaxın vaxtlarda Suriya 
məsələsini yenidən müzakirə edəcəklər. Rusiya 
xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov 
bildirib ki, tərəflər arasında digər məsələlər 
barədə də danışıqlar aparılacaq. Ryabkov 
jurnalistlərə açıqlamasında demişdir:

“Mən belə hesab edirəm 
ki, ABŞ-ın Suriyada qanun-
suz hərbi iştirakının saxlan-
masının tərəfdarları Vaşinq-
tonda çoxdur. Mən təsəvvür 
edə bilmirəm ki, ABŞ bütün 
dünyada dominant rol oyna-
mağa, hər yerdə oz möv-
cudluğunu sübut etməyə, öz 
maraqlarına uyğun qərarlar 
qəbul etməyə cəhd göstərdiyi 

indiki şəraitdə Suriyadan 
birdəfəlik getsin... İnanmaq 
istərdim ki, mən bu fikrimdə 
yanılıram”.

Nazir müavini daha sonra 
qeyd etmişdir ki, Suriya möv-
zusunun müxtəlif aspektləri 
üzrə təmaslar dayandırıl-
mayıb: “Burada qeyri-adi, 
sensasiya xarakterli bir şey 

yoxdur. Bu təmaslar heç 
də həmişə elan edilmir. 
Müxtəlif məsələlərlə bağlı 
əlaqə var və yaxın vaxtlar-
da digər mövzular üzrə də 
müzakirələr olacaq”.

“Xalq qəzeti”

 � Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) 
tələbələri İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 
keçirilmiş Azərbaycanda sənayenin və 
sahibkarlığın inkişafına həsr olunan tədbirdə 
iştirak ediblər. 

BANM-dan aldığı-
mız məlumatda bildirilir 
ki, tədbirdə ali məktəbin 

tələbələrinin müəllifi ol-
duqları məşhur “Thermo-
North” layihəsi “İlin ən gənc 

startap layihəsi” elan edilib. 
Layihəni hazırlayan eyni-
adlı komandanın kapitanı, 
BANM-ın V kurs tələbəsi 
Elmar Əsgərzadə iqtisadiy-
yat naziri Şahin Mustafayev 
tərəfindən xüsusi plaketlə 
təltif olunub.

Qeyd edək ki,  BANM-ın 
tələbələrinin müəllifləri 
olduqları “ThermoNorth” 
layihəsinin əsas məqsədi 
soyuq ölkələrdə maşın 
mühərrikini sərt hava 
şəraitinin təsirlərindən qo-
rumaq üçün enerji saxlayan 
maddə istehsal etməkdir.

“Xalq qəzeti”

“Azəriqaz” İB “ASAN Xidmət” vasitəsilə 
251 mindən çox istehlakçıya xidmət edib

 � SOCAR-ın “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi 
tərəfindən 2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində 
Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət 
göstərən “ASAN Xidmət” və “ASAN Kommunal” 
mərkəzlərində istehlakçılardan daxil olan müraciətlər 
əsasında smart tipli sayğaclarla təchiz olunmuş 
istehlakçılara müvafiq xidmətlərin göstərilməsini, 
müraciətlərdən asılı olaraq şöbələrdən tələb edilən 
məlumatların əldə olunmasını və bu məlumatlar 
əsasında istehlakçılara xidmətlərin göstərilməsini 
təmin etmişdir.

“Azəriqaz” İB-dən aldı-
ğımız məlumatda bildirilir ki, 
2018-ci il ərzində Bakı şəhəri 
üzrə 1 və 2 saylı “ASAN 
Kommunal”, 4, 5 saylı “ASAN 
xidmət” mərkəzlərinə və 
“Səyyar ASAN” xidmətinə, 
bundan əlavə Bərdə, Sabira-
bad, İmişli, Masallı, Qəbələ, 
Quba, Mingəçevir, Şəki 
həmçinin Gəncə şəhərində 
yerləşən “ASAN Xidmət” 
mərkəzlərinə ümumilikdə 251 
min 542 müraciət daxil olmuş 

və bu müraciətlərin icrası tam 
təmin edilmişdir.

 İstehlakçılarla 
münasibətlərin təkmilləş diril-
məsi, göstərilən xidmətlərin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
məqsədilə “Azəriqaz” bu 
istiqamətdə fəaliyyətini 
bundan sonra da davam 
etdirəcəkdir.

Samirə ƏLİYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Sakit okeanda göyərtəsində  
3800 ədəd avtomobil olan gəmidə 
yanğın baş verib. Yanan gəmi ekipaj 
olmadan hələ də hərəkət edir.

Müxtəlif informasiya mənbələrinin 
məlumatına görə, 198 metrlik “Since-
rity Ace” gəmisi Yaponiyadan Havay 
adalarına “Nissan” markalı avtomobillər 
aparırmış.

Gəminin 21 ekipaj üzvündən 16-sı 
xilas edilib, 4-ü həlak olub, biri isə itkin 
düşüb.

“Nissan” konserni gəmidə bu mar-
kalı 3500 ədəd avtomobilin, həmçinin 
300-dən çox digər avtomobilin və inşaat 
texnikasının olduğunu təsdiq edib. Yan-
ğının səbəbi hələ məlum deyil. 

ABŞ sahil mühafizəsinin HC-130 
Hercules təyyarəsi və qəza baş verən 
ərazidə olan kommersiya gəmiləri 
köməyə göndərilsə də gəmini xilas 
etmək mümkün olmamışdır.

“Xalq qəzeti”

 � Almaniyanın üç böyük aeroportunda 
təhlükəsizlik əməkdaşları yanvarın 10-da tətil 
planlaşdırdıqlarını bəyan etmişlər. Ştutqart, 
Düsseldorf və Köln aeroportlarının təhlükəsizlik 
xidməti əməkdaşları birgünlük tətil etməyi 
qərara alıblar.

Tətilin yanvarın 10-da yerli vaxtla gecə saat 3-dən günor-
taya qədər davam edəcəyi bildirilib.

Hava limanlarının rəhbərliyi tətillə bağlı bəzi reyslərin 
təxirə salınacağını, gözləmə və yoxlama vaxtının dəyişəcəyini 
elan edib. 

Xatırladaq ki, Almaniya aerportlarında təhlükəsizliyi təmin 
edən əməkdaşlar əməkhaqqının azlığından narazıdırlar və 
hər saata görə ödənişin 17 avrodan 20 avroya qaldırılmasını 
tələb edirlər.

“Xalq qəzeti”

İlin ən gənc 
startap layihəsi

Almaniyada 
tətil gözlənilir 

Erik Çuninq Pentaqon 
aparatının yeni rəhbəri oldu

 � Erik Çuninq ABŞ Müdafiə Nazirliyi 
aparatının rəhbəri vəzifəsinə təyin olunub.

Rusiya ABŞ-ın qərarına şübhə ilə yanaşır

Sakit okeanda 

3800 
avtomobil daşıyan 

gəmi yanır 

 � Müstəqillik tariximizə qanla yazılmış 20 Yanvar 
faciəsindən 29 il keçsə də, xalqımızın başına gətirilmiş bu 
qətliam unudulmur və heç vaxt unudulmayacaq. Canlarını 
milli azadlıq, istiqlaliyyət yolunda qurban vermiş mərd 
oğul və qızlarımızın əziz xatirəsi hər il anılır, əhali axın-
axın Şəhidlər xiyabanına gedir, milyonlara fədakarlıq 
dərsi keçmiş şəhidlərimizin məzarı üzərinə tər gül-çiçək 
dəstələri düzür, azadlıq fədailərini ehtiramla yad edir. 

Hər il olduğu kimi, bu il də 
şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək, 
anım mərasimləri keçirmək üçün 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının rəhbəri, akade-
mik Ramiz Mehdiyevin sərəncamı 
ilə “20 Yanvar faciəsinin iyirmi doq-
quzuncu ildönümünün keçirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər planı” təsdiq edilib. 

Sənədə əsasən, respublikanın 
şəhər və rayonlarında, idarə və 
təşkilatlarda 20 Yanvar hadisələrinin 
mahiyyətini əks etdirən konfrans, 
toplantı və mühazirələrin təşkili, 
20 Yanvar gününün Azərbaycanın 
suverenliyi, istiqlaliyyəti və ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizə 
rəmzi kimi qeyd olunması ilə bağlı 
tədbirlərin keçirilməsi, mədəniyyət 
ocaqlarında faciəyə həsr olun-
muş tamaşaların, bədii və sənədli 
filmlərin nümayiş etdirilməsi 
nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, 
dünya ictimaiyyətinin diqqətini 
bu faciəyə yönəltmək məqsədilə 
Azərbaycanın xarici ölkələrdəki 

diplomatik nümayəndəlikləri və ic-
maları vasitəsilə müvafiq tədbirlərin 
keçirilməsi, dünyanın aparıcı kütləvi 
informasiya vasitələrində, eləcə də 
televiziya kanallarında və internet 

şəbəkələrində 20 Yanvar hadisələri 
barədə müxtəlif dillərdə materialların 
hazırlanması və yayılmasının təmin 
olunması barədə tapşırıqlar verilib.

Tədbirlər planına əsasən, respub-
likanın bütün tədris müəssisələrində 
faciəyə həsr edilmiş xüsusi dərs 
keçiriləcək, 20 Yanvar hadisələri 
zamanı şəhid olanların ailələrinə 
humanitar yardımlar göstəriləcək, 

Şəhidlər xiyabanı ərazisində lazımi 
işlər aparılacaq, faciə qurbanlarının 
xatirəsinə həsr olunan dini mərasimlər 
təşkil ediləcəkdir.

Sərəncamda, həmçinin pay-
taxt ictimaiyyətinin yanvarın 20-də 
Şəhidlər xiyabanına ziyarətinin 
təşkili, saat 12.00-da bütün ölkə 
ərazisində şəhidlərin xatirəsinin 
bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi, 
respublikanın şəhər və rayonlarında, 
kənd və qəsəbələrində 20 Yanvar 
faciəsinin iyirmi doqquzuncu ildönü-
mü ilə əlaqədar hüzn əlaməti kimi 
dövlət bayraqlarının endirilməsi və 
digər tədbirlər planlaşdırılır.

1990-cı ilin 20 Yanvarında 
Azərbaycanın xəritəsinə yeni bir 
ünvan yazıldı: Şəhidlər xiyabanı. Bu 

ünvan təkcə paytaxtımızda deyil, 
respublikamızın bütün bölgələrində 
mövcuddur. Artıq 29 ildir ki, Şəhidlər 
xiyabanı müqəddəs ziyarətgaha 
çevrilib. Şəhidlik zirvəsinə ucalanlar 
milyonlara fədakarlıq dərsi keçdilər, 
istiqlaliyyət uğrunda canlarını 
qurban verərək, Vətənə hədsiz 
məhəbbət nümunəsi göstərdilər. 

Hər il yanvarın 20-də Şəhidlər 
xiyabanına gələnlər, bir tərəfdən, 
xəyanət və fəlakətin səbəbkarlarını 
lənətləyir, digər tərəfdən, qürur 
hisslərini gizlətmirlər. Axı, şəhidlər 
təpədən-dırnağa qədər silahlan-
mış imperiya ordusu qabağından 
qaçmamış, Vətəni necə sevməyi, 
azadlıq, müstəqillik uğrunda qurban 
getməyi bacarmış və ölümləri ilə 
ölümsüzlük qazanmışdılar.

 1990-cı il yanvarın 19-dan 
20-nə keçən gecə Azərbaycanın 
müstəqillik tarixinə ən faciəli 
günlərdən biri, eyni zamanda, 
xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi 
kimi daxil oldu. Qadağan olunmuş 
silahlarla silahlanmış keçmiş im-
periya ordusunun cəza tədbirlərinə 
məruz qalan xalqımız azadlıq 
əzmini itirməmiş, əksinə, haqq 
səsini daha ucadan bəyan etmişdi. 
Ölkəmizin ən yeni tarixində istiqlal 
mücadiləsinin dönüş nöqtəsi olan bu 
gün tariximizin həm qanlı, həm də 
şanlı səhifəsidir. Həmin gün azadlıq, 
istiqlaliyyət uğrunda küçələrə və 
meydanlara çıxan Azərbaycan 

xalqına qarşı törədilmiş ağlasığmaz 
terror aktı dəhşətli cinayət hadisəsi 
kimi tarixə düşdü. Müstəqillik istəyi 
ilə həmrəylik nümayiş etdirən dinc 
əhaliyə qarşı həyata keçirilən misli 
görünməmiş cəza tədbiri BMT-nin 
İnsan Haqları Bəyannaməsinin və 
bu sahədə qəbul olunmuş digər kon-
vensiyaların müddəalarının kobud 
şəkildə pozulması demək idi. 

İnsanlıq əleyhinə törədilmiş bu 
dəhşətli əməl nəticəsində BMT-
nin İnsan Hüquqları haqqında 
Bəyannaməsi, Mülki və siyasi hü-
quqlar haqqında Beynəlxalq Pakt və 

digər hüquqi sənədlər kobud şəkildə 
pozulsa da, öz mahiyyətinə və 
miqyasına görə XX əsrdə törədilmiş 
ən dəhşətli cinayətlərdən olan 20 
Yanvar faciəsinə indiyədək adekvat 
beynəlxalq hüquqi qiymət verilməyib, 
aksiyanın sifarişçiləri və icraçıları 
cəzalandırılmayıb. 

Beynəlxalq hüquqa əsasən 20 
Yanvar faciəsi insanlıq əleyhinə 
cinayət kimi tövsif edilməlidir. 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 
Statutunun 7-ci maddəsinə əsasən, 
insanların məhv edilməsi, məcburi 
yoxa çıxarılması, siyasi, irqi, etnik, 
mədəni və ya cinsi motivlərə görə 
təqib edilməsi, işgəncə, qəsdən 
güclü iztirablara səbəb olma və ya 
ağır bədən xəsarətləri, yaxud fiziki 
və ya psixi sağlamlığa mühüm ziyan 
vurmaqdan ibarət digər qeyri-insani 
hərəkətlər insanlıq əleyhinə cinayət 
kimi tövsif edilir.

Başda Mixail Qorbaçov ol-
maqla keçmiş SSRİ rəhbərliyinin 
Azərbaycana qarşı qərəzli, 
ermənipərəst siyasətinə, əzəli 
torpaqlarımıza iddia edən 
Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin 
açıq-aşkar dəstəklənməsinə və res-
publikanın o zamankı rəhbərliyinin 
xəyanətkar mövqeyinə etiraz 
əlaməti olaraq ayağa qalxmış 
geniş xalq kütlələrinə qarşı sovet 
ordusunun iri hərbi birləşmələrinin 
yeridilməsi Azərbaycanda, xüsusilə 
Bakıda misli görünməmiş faciəyə 

gətirib çıxardı, böyük itkilərlə, 
günahsız insanların ölümü ilə 
nəticələndi. Bu qanlı cinayət azadlıq 
fədailərinin müstəqillik, suverenlik 
eşqini söndürə bilmədi, xalqımız 
qanı bahasına da olsa, öz dövlət 
müstəqilliyinə nail oldu.

20 Yanvar hadisələrinin ertəsi 
gün həyatını riskə qoyaraq, öz ailə 
üzvləri ilə birlikdə Azərbaycanın 
Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə 
gələn ümummilli lider Heydər Əliyev 
keçirdiyi mətbuat konfransında bu 
vəhşiliyi kəskin şəkildə pisləyib, 
əliyalın xalqa qarşı törədilən terroru 
hüquqa, demokratiyaya, insanlığa 
zidd aksiya adlandırıb. Hələ sovet 
imperiyasının mövcud olduğu bir 
dövrdə ulu öndərin bu cür bəyanatla 
çıxış etməsi bir daha sübut edirdi ki, 
siyasətdə böyük addımları ancaq 
dahi şəxsiyyətlər ata bilərlər.

Əlamətdar haldır ki, 20 Yanvar 
faciəsi ilk dəfə Azərbaycan xalqının 
xilaskarı, ulu öndər Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1990-cı 
il noyabrın 21-də Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının Ali Məclisində 
geniş müzakirə edilərək, ona 
siyasi-hüquqi qiymət verilmişdir. 
Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə 
qayıtdıqdan sonra isə bu dəhşətli 
cinayət hadisəsinə ölkə miqyasın-
da obyektiv qiymət verildi. Məhz 
ulu öndərin təklifi ilə 1994-cü ildə 
20 Yanvar hadisələrini yetərincə 
qiymətləndirmək istiqamətində ad-
dımlar atıldı. Vətənin azadlığı və su-
verenliyi uğrunda şəhid olanlara “20 
Yanvar şəhidi” adı verildi. Ümummilli 
lider Azərbaycanın mərd oğul və 
qızlarının bu igidliyini çox yüksək 
qiymətləndirərək demişdir: “1990-cı 
ilin Qanlı Yanvarında Azərbaycanın 
azadlığı və müstəqilliyi uğrunda 
şəhidlik zirvəsinə ucalmış Vətən 
övladları özlərinin fədakarlığı və 
şəhidliyi ilə xalqımızın qəhrəmanlıq 
salnaməsinə parlaq səhifə yazdılar. 
Bu gün Azərbaycan xalqı özünün 

milli mənliyini qorumaq üçün canla-
rından keçən övladları ilə fəxr edir”. 

“Şəhidlər ölmür, onlar bizim 
qəlbimizdə əbədi yaşayırlar”, – 
deyən Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev ulu öndərin siyasi kursuna 
öz sadiqliyini nümayiş etdirərək 
20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi, onların ailələrinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini 
daim diqqət mərkəzində saxlayır.

Şəhidlərimizin arzuları bu gün 
həyata keçmişdir. Azərbaycan 
müstəqil dövlət kimi dünyanın inkişaf 
etmiş dövlətləri ilə bir sıradadır. 
Bu, hər birimiz üçün fəxrdir. Xalqı-
mız əmindir ki, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı, Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə tezliklə bərpa ediləcək. 
2016-cı ilin Aprel döyüşləri bu inamı 
daha da gücləndirdi. Həmin gün 
həm Ermənistana, həm də dünya 
ictimaiyyətinə bəlli oldu ki, bu gün 
Azərbaycan güclü, qüdrətli orduya 
malikdir. Bu ordu işğal altında olan 
ərazilərimizi hər an azad etməyə 
qadirdir. Erməni işğalının və müharibə 
vəziyyətinin davam etdiyini nəzərə 
alan Ali Baş Komandan Azərbaycan 
Ordusunun gücünü, hərbi qüdrətini 
daim yüksəldir. Düşmən tərəfi 
Azərbaycanın getdikcə artan qüdrətini 
və gücünü qovulduğu yüksəkliklərlə, 
uzun illər işğal altında saxladığı 
ərazilərimizi tərk etməklə, silah-
sursatını atıb qaçmaqla və verdiyi 
tələfatlarla gördü. Bu mərdliyi, şücaəti 
göstərən Azərbaycan övladları 20 
Yanvar şəhidlərinin apardığı şərəfli 
mübarizənin layiqli davamçılarıdırlar.

Mehdi ABDULLAYEV, 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının 

humanitar və sosial məsələlər 
üzrə prorektoru, hüquq üzrə 

elmlər doktoru

Azadlıq, müstəqillik uğrunda, Vətən uğrunda özlərini 
qurban verən şəhidlərimizin hamısının xatirəsini 
həmişə qəlbimizdə yaşatmalıyıq. Hesab edirəm ki, 
 bugünkü müstəqil, qüdrətli Azərbaycan xalqımızın 
ən böyük sərvətidir. Şəhidlərimizin, canlarını qurban 
 vermiş insanların bu işdə böyük xidməti olubdur.  
Bu da heç vaxt yaddan çıxarılmamalıdır.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Şəhidlər milyonlara 
fədakarlıq dərsi keçdilər



 � Tarixi şəxsiyyətlər yaradır. Bu, tarixin 
danılmaz həqiqətlərindən biridir. Min illər 
keçsə də, tarix yaşayır və özü ilə birgə onu 
yaratmış, adını onun səhifələrinə pozulmaz 
hərflərlə yazmış insanları da yaşadır. Belə 
şəxsiyyətlər heç vaxt unudulmur, daim 
xatirələrdə yaşayır, xoş sözlərlə yad edilir, 
ruhuna rəhmət ilə oxunur. Ona görə ki, 
onlar öz əməlləri ilə tarixdə qoyduğu izlərlə 
bərabər onları tanıyan insanların qəlbində, 
yaddaşında, silinməz xatirələr qoymuş 
olurlar. 

Mənim üçün belə in-
sanlardan biri həmişə 
diqqət və qayğısını hiss 
etdiyim, şəxsiyyətinə hörmət 
bəslədiyim, unudulmaz 

müəllimim, AMEA-nın müxbir 
üzvü, Əməkdar elm xadimi, 
Dövlət mükafatı laurea-
tı, görkəmli türkoloq-alim, 
professor Afad Məhəmməd 
oğlu Qurbanovdur. O, yaşa-
dığı dəyərli ömrünün bütün 
çağlarında elmə, təhsilə, 
mədəniyyətə, mənəviyyata 
yüksək qiymət verən ziyalıla-
rımızdan olmuşdur. Adi kənd 
müəllimliyindən universitet 
rektorluğuna qədər şərəfli 
pedaqoji yol keçmiş Afad Qur-
banov həm də ictimai xadim 
kimi müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının ictimai-siyasi 
həyatında fəal iştirak etmiş, 
hər zaman bir ziyalı kimi öz 
nüfuzlu sözünü demiş, Rusiya 
Türkiyə, Yunanıstan və bir sira 
xarici ölkələrdə çıxışları za-
manı xalqımızın milli-mənəvi 
dəyərlərini ifadə etmiş, 
dövlətçiliyimizin mənafeyinin 
keşiyində durmuşdur. 

Afad Qurbanov bir filoloq 
kimi respublikamızın hüdud-
larından çox-çox uzaqlarda 
tanınan alimlərimizdən idi. 
O, bir çox xarici dövlətlərin 
elmi qurumlarının üzvü 
idi. Qırx il əvvəl, onun əlli 
illiyi münasibətilə “İstedadla 
zəhmətin qüdrəti” adlı məqalə 
yazaraq o zamankı “Sovet 
Ermənistanı” qəzetində dərc 
etdirmişdim. Aradan qırx 
il keçəndən sonra böyük 
alimin bu müddətdə yazıb-
yaratdıqlarını nəzərdən 
keçirdikdə, gördüyü böyük 
elmi-təşkilatçılıq işlərini 
yada saldıqda, yetişdirdiyi 
alimlərlə təmasda olduqda 
ürəyim fərəh, qürur hissi ilə 
dolur. Xatırlatdığım həmin 
məqalədə yazmışdım ki, 
Afad Qurbanov Azərbaycan 
dilinin vurğunudur. Afad 
müəllimin vaxtı ilə işlətdiyi 
belə bir fikri yada salmaq 
yerinə düşər: “Azərbaycan 
dili öz mahiyyətinə görə indi 
SSRİ-nin ən zəngin milli 
dillərindən biri sayılır. Bu dilin 
özünəməxsus gözəlliyi və 
ahəngi vardır. Azərbaycan dili 
hər şeydən əvvəl xoş avaz 
yaradan səslər sisteminə, 
zəngin və rəngarəng söz 
ehtiyatına, tam sabitləşmiş 
qrammatik quruluşa malikdir”.

Afad Qurbanovun şərəfli 
müəllimlik yolu 1956-cı 
ildən ömrünün sonuna kimi 
Azərbaycan Dövlət Peda-
qoji Universiteti ilə bağlı 
olmuşdur. Maraqlıdır ki, Afad 
müəllimin taleyi müəllimlik 
peşəsinə hələ ali təhsil alma-
mışdan əvvəl, cəmi 16 yaşı 
olarkən bağlanmışdı. 1944- 
cü ildə orta məktəbi bitirən 
Afad Qurbanov 1946- cı ildə 
bir il Qızıl Şəfəq kəndində 
müəllim işləmiş, yalnız bun-
dan sonra Tbilisi Müəllimlər 
İnstitutunda ixtisas təhsili 
almış, 1948-1952- ci illərdə 
isə təhsilini Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda 
davam etdirmişdir. 1956-
1959- cu illərdə bu institutun 
Azərbaycan dilçiliyi kafedra-
sının aspirantı olmuşdur. O, 
hələ aspiranturada oxuduğu 
dövrlərdə Bakı Ali Partiya 
məktəbində, Xarici Dillər İns-
titutunda dərs demişdir. 

1962- ci ildə müdafiə et-
diyi “Səməd Vurğunun “Vaqif 
pyesinin dili və üslubu” adlı 
namizədlik dissertasiyası ilə 
Afad Qurbanovun məhsuldar 
və elmi yaradıcılığı başla-

nır. 1968- ci ildə o, “Müasir 
Azərbaycan ədəbi dili” 
mövzusunda doktorluq dis-
sertasiyası müdafiə edərək 
filologiya elmləri doktoru alim-

lik dərəcəsi almış, 1969-cu 
ildə ADPU-nun professoru 
olmuşdur. 

Afad müəllimin ömür 
yolunu göz önünə gətirdikdə 
daim heyranlıq hissi 
keçirirəm. O, həyatının hər 
mərhələsində addım-addım 
yüksəkliklər fəth etmiş və 
sonda nail olduğu ən yüksək 
məqama yetişmişdir. O, 
institutu bitirəndə hamımızın 
ustadımız böyük Azərbaycan 
dilçisi, professor Əbdüləzəl 
Dəmirçizadə kafedra müd-
ri idi. Əzəl müəllim Afad 
Qurbanovun aspiranturada 
saxlanılması üçün institut 
rəhbərliyinə belə bir təqdimat 
yazmışdır: “Afad Qurba-
nov oxuduğu müddətdə 
istər yazmış olduğu kurs 
işlərində, istərsə də, tələbə 
elmi dərnəklərindəki çıxış və 
məruzələrində özünün dilçilik 
elminə həvəskar olduğunu 
göstərmişdir. O, bu sahədə 
işləyərsə gələcəkdə yaxşı 
bir mütəxəssis ola biləcəyi 
ümidini verməkdədir”

Doğrudan da, uzaqgörən 
alim, müdrik insan Ə. 
Dəmirçizadənin bəslədiyi 
ümidlər tezliklə özünü doğ-
rultdu. Elmi ictimaiyyətimiz, 
xalqımız Afad müəllimi 
görkəmli alim, dəyərli ziyalı 
kimi tanıyıb qəbul etdi. O, 
sözün həqiqi mənasında, 
pillə-pillə ucaldı. Ucaldıqca 
da ildən-ilə fəaliyyət dairəsini 
genişləndirdi. 1968-81- ci 
illərdə ADPU-nun filologiya 
fakültəsinin dekanı, 1981-
89-cu illərdə bu ali məktəbin 
rektoru vəzifələrində çalışdı. 
1979-cu ildən ömrünün sonu-
na qədər Azərbaycan dilçiliyi 
kafedrasına rəhbərlik etdi. 
1980-ci ildə “Respublikada el-
min inkişafında və yüksək ix-
tisaslı kadrların hazırlanması 
sahəsində xidmətlərinə görə” 
“Əməkdar elm xadimi” fəxri 
adına layiq görüldü. 1983-
cü ildə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü, 
1988-ci ildə Sovet Türkoloq-
ları Komitəsinin sədr müavini, 
1990-cı ildə Azərbaycan Res-
publikası Ali Sovetinin depu-
tatı, 1998-ci ildə Beynəlxalq 
Pedaqoji Elmlər Akademi-
yasının akademiki seçildi. 
1986-2009- cu illər ərzində 
Azərbaycan onomologiyası-
nın öyrənilməsinə dair on beş 
beynəlxalq elmi konfransın 
hazırlanması və keçirilməsi 
işlərinə rəhbərlik etdi. 1991-ci 
ildə “Azərbaycan dilinin ono-
mologiyası” monoqrafiyasına 
görə Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət mükafatına 
layiq görüldü, Türkiyə Dil 
Qurumunun fəxri üzvü seçildi. 
1994-cü ildə maarifçilik, elmi 
biliklərin təbliği sahəsindəki 
xidmətlərinə görə akademik 
Y. Məmmədəliyev adına me-
dalla təltif edildi. 

Bu müddət ərzində onun 
dilçiliyin müxtəlif sahələrinə 
dair 70- dən çox kitabı, 500-ə 
qədər elmi məqaləsi nəşr 
edilmişdir. Onun çoxsahəli 
elmi yaradıcılığını aşağdakı 
bölgüdə vermək doğru olardı:

1. Ümumi və türkoloji 
dilçilik;

2. Müasir Azərbaycan 
ədəbi dili;

3. Onomologiya;
4. Bədii əsərlərin dili;
5. Ali məktəb pedaqogi-

kası və  metodikası

Afad Qurbanov 
Azərbaycanda ümumi 
dilçilik problemlərinə dair 
fundamental araşdırmalar 
aparan ilk alimlərdən biri-
dir. Onun “Ümumi dilçilik” 
adlı ikicildlik dərsliyi bu 
sahənin mütəxəssisləri 
tərəfindən həm ölkəmizdə, 
həm də xaricdə yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Bu 
dərsliyin əsas məziyyəti 
odur ki, ümumbəşəri 
məzmun daşımasına 
baxmayaraq, milli ruhda 
və milli təfəkkür tərzində 
yazılmışdır. Dərslikdə 
verilən bölgü və təsnifatlar 
yenidən işlənmiş, 
müxtəlif ümumi dilçilik 

problemlərinə və dünya 
dillərinin təsnifatına dair yeni 
fikirlər söylənmişdir. Xüsusən 
Altay dilləri ailəsi ilə bağlı 
fikirlər türkoloji dilçilikdə yeni 
və orijinaldır.

Bundan əlavə dilçilik 
elminin tarixi və dövrləşməsi 
də dərslikdə yeni forma 
və məzmunda verilmişdir. 
Dərsliyin ikinci cildində veril-
miş fəsillər- “Dil və düsüncə”, 
“Dil və kontakt”, “Dil və 
nitq”, “Dil və norma”, “Dil və 
üslub”, “Dil və dünya dili”, “Dil 
tədqiqatının mərhələləri və 
metodları”, “Transkripsiya və 
transliterasiya məsələləri” və 
s. bir çox məqamlarına görə 
problemin qoyuluşu və həlli 
cəhətdən Azərbaycan dilçiliyi 
üçün yenidir. Afad Qurba-
novun 1994-cü ildə nəşr 
etdirdiyi “Dünyanın dil alətləri” 
kitabında da alimin ümumi 
dilçilik məsələlərinə dair ba-
xışları öz əksini tapmışdır. 

Afad Qurbano-
vun elmimizə gətirdiyi 
yeniliklərdən bəhs edərkən 
bir faktı da xüsusi vurğula-
maq lazımdır ki, Azərbaycan 
filologiyasında “Türkoloji 
dilçilik” terminini ilk dəfə o 
işlətmişdir. Yeri gəlmişkən, 
bu sahə alimin elmi 
tədqiqatlarının geniş bir 
istiqamətini təşkil edir. 

Alim 1990-cı ildən 
etibarən dəfələrlə Türkiyə 
dövlətinə səfərlər etmiş, 
orada türk dünyasının dil 
problemlərini, vahid türk 
əlifbasına keçid məsələlərini, 
ortaq türk ədəbi dilini ya-
ratmaq ideyasını müzakirə 
edən nüfuzlu elmi məclislərdə 
çıxışlar edərək öz mövqeyini 
bildirmiş, həmin problemlərə 
dair elmi fikir və qənaətlərin 
formalaşdırılmasında fəal 
iştirak etmişdir. Bundan başqa 
Afad Qurbanov türk tayfa və 
qəbilələrinin mənşəyi, dili, 
təşəkkül tarixi, onların yayılma 
və məskunlaşma mərhələləri 
kimi elmi cəhətdən böyük 
maraq doğuran problemləri 
də daim öz araşdırmala-
rının diqqət mərkəzində 
saxlamışdır. Bu tipli 
tədqiqatların bəhrəsi olaraq 
alimin  “Türkoloji dilçilik” kitabı 
 meydana gəlmişdir. 

Kitabda dünya dilçilik 
elmində türkoloji dilçiliyin 
yeri və mövqeyi müəyyən 
edilmiş, dünya dilləri ara-
sında türk dillərinin yeri 
məsələsinə xüsusi diqqət 
yetirilmiş, dilçilik tarixində türk 
dillərinə aid olan təsnifatların 
təhlili verilmiş, onlara tənqidi 
münasibətlər bildirilərək türk 
dillərinin qruplaşdırılmasına 
dair yeni versiya irəli sürül-
müşdür. 

Afad Qurbanov özünün 
türkoloji tədqiqatlarında türk 
tayfa dillərinin xüsusiyyətlərini 
də nəzərdən keçirilmiş, 
qədim türk yazılı abidələri, 
onların öyrənilməsi 
məsələlərinə də münasibət 
bildirmişdir. Kitabda alim 
müasir mərhələdə ümum-
türk dünyası üçün aktual və 
zəruri olan ortaq ünsiyyət 
dili, ümumtürk dil mərkəzinin 
yaradılması ideyası, ümum-
türk lüğəti problemi, ümum-
türk əlifbası problemi, türk 
dillərinin qarşılıqlı təsiri 
və tədrisi kimi məsələlərə 
yüksək elmi səviyyədə 
münasibət bildirmişdir.

1989-cu ildən etibarən 
Qərbi Azərbaycandan öz 
ata-baba torpaqlarından 
qovulmuş soydaşlarımızın 
yaşadıqları ərazilərlə bağlı 
problemlər Afad müəllimi 
həm ictimai xadim, həm də 

tədqiqatçı-alim kimi daim 
düşündürmüşdür. Bu da 
təsadüfü deyil. Çünki onun 
ömrünün gənclik illəri Qərbi 
Azərbaycanın Qızıl Şəfəq 
kəndi ilə bağlı olmuşdur. 
Gənclik dövründə topladığı 
materiallar əsasında Afad 
Qurbanov 2007- ci ildə “Qərbi 
Azərbaycanın Cüci kəndi 
yazılı abidələrinin kəşfi” və 
“Qərbi Azərbaycanın Cüci 
kənd şivəsi” adlı kitablarını 
nəşr etdirmişdir. 

Afad Qurbanovun elmi 
araşdırmalarının əsas 
istiqamətlərindən biri də 
müasir Azərbaycan ədəbi 
dilinin müxtəlif problemlərinin 
tədqiqi ilə bağlıdır. Bu sahə 
ilə bağlı olan tədqiqatlarını 
alim elmi yaradıcılığının 
ilk dövrlərindən başlamış-
dır. Onun bu istiqamətdə 
uzunmüddətli elmi araşdır-
malarının məhsulu olaraq 
“Müasir Azərbaycan dilinin 
qrafika və orfoqrafiyası” 
(1963), “Azərbaycan dili-
nin frazeologiyası” (1963), 
“Azərbaycan dilinin lüğət 
tərkibi” (1964), “Azərbaycan 
ədəbi və danışıq dili” (1965), 
“Azərbaycan lüğətçiliyinə 
dair” (1967), “Müasir 
Azərbaycan ədəbi dili” 
(1967) kitabları meydana 
gəlmişdir. Bu sırada xüsusilə 
önəmli yer tutan fundamental 
“Müasir Azərbaycan ədəbi 
dili” kitabı sonralar daha da 
təkmilləşdirilərək 1985 və 
2003-cü illərdə təkrar nəşr 
edilmişdir. 

Afad Qurbanovun elmi 
yaradıcılığının ən ge-
niş bölmələrindən biri də 
onomastika problemlərinin 
araşdırılmasıdır. Bu araşdır-
malar XX əsrin ikinci yarı-
sında Azərbaycan dilçiliyinin 
inkişafında xüsusi mərhələ 
təşkil edir. Bu dövrdə 
Azərbaycan onomologiya-
sının müstəqil nəzəri dilçi-
lik sahəsi kimi formalaşıb 
inkişaf etməsi bilavasitə 
professor Afad Qurbanovun 
elmi fəaliyyəti və təşkilatçılıq 
işinin nəticəsi ilə bağlıdır. 
Düzdür, onomastik vahidlərin 
tədqiqi ilə bağlı müəyyən 
araşdırmalar əvvələr də 
aparılmışdı, ancaq bu 
sahəyə aid ardıcıl funda-
mental tədqiqatlar məhz 
Afad Qurbanovun yorulmaz 
fəaliyyəti sahəsində meyda-
na gəlmişdir. 1986-cı ildən 
başlayaraq 2009-cu ilə qədər 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetində onomasti-
ka üzrə on beş elmi nəzəri 
konfrans keçirilmişdir. Bu 
konfranslar sovet dövründə 
ümumittifaq, müstəqillik 
dövründə isə beynəlxalq 
səciyyə daşımışdır. Hər 
konfransda respublikamızı 
və digər ölkələri təmsil edən 
türkoloq alimlərin yüzlərlə 
elmi məqaləsi müzakirə 
edilərək on beş topluda dərc 
edilmişdir. Bu konfranslar 
təkcə Azərbaycanda deyil, 
ümumən türkologiya elmində 
onomologiya bölməsinin inki-
şafına güclü təkan vermişdir. 
Professor Afad Qurbanovun 
özünün bu sahəyə aid on-
larla məqaləsi, çoxlu sayda 
kitabı işıq üzü görmüşdür. 
1988-ci ildə alimin bu sahəyə 
dair araşdırmalarının ən 
böyük uğuru sayıla biləcək 
“Azərbaycan dilinin ono-

mologiyası” monoqrafiyası 
nəşr edilmişdir. Bu əsərdə 
irəli sürülən elmi ideyalar 
öz əhəmiyyətini bu gündə 
saxlamaqdadır. Kitabda 
müəllif onomastik vahidlərin 
yaranması, dəyişməsi, poetik 

və üslubi xüsusiyyətləri, 
orfoqrafik və orfoepik 
problemlərin nəzəri 
əsaslarını işləmişdir.

Akademik 
Məmmədağa Şirəliyev 
bu kitabın nəşrinə həsr 
olunmuş “Azərbaycan ono-
mastik məktəbi və onun 
gələcəyi” adlı məqaləsində 
yazırdı”: A.Qurbanovun 
“Azərbaycan dilinin 
onomologiyası” adlı 
əsəri təkcə bizim dilçili-
yimiz üçün deyil, dünya 
 türkoloji dilçiliyi üçün çox 
qiymətlidir”.

Tam məsuliyyətlə deyə 
bilərik ki, Afad Qurbanov 
bu əsəri ilə Azərbaycan 
onomastika məktəbinin 

əsasını qoymuşdur. 
Türkiyənin tanınmış dilçi 

alimi Xəlil Açıqgöz yazırdı: 
“Möhtərəm professor Afad 
Qurbanov illərdən bəri 
gözlədiyimiz türk onomas-
tikasının nəzəri və əməli 
problemlərini böyük bir 
diqqətlə işləmişdir. Ona nə 

qədər təşəkkür etsək, azdır. 
Kitabın qısa zamanda Türkiyə 
türkcəsi ilə nəşrini təmənna 
edirik. Əsər ölkəmizdə də 
nəşr edilərsə, türk onomastik 
araşdırmaları daha aydın 
işiqlandırılar”.

Monoqrafiya ilə bağ-
lı Almaniyanın Münhen 
şəhərindən azərbaycanlı 
ziyalı Yasin Aslan bütün 
dünyada yaşayan soy-
daşlarımızın ürək sözlərini 
ümumiləşdirilmiş şəkildə 
ifadə edərək yazırdı: 
“Bir azərbaycanlı ola-
raq Azərbaycan xalqına 
və elminə göstərdiyiniz 
xidmətlər üçün sizi təbrik edir, 
müvəffəqiyyətlərinizin davam 
etməsini arzu edirəm. Vətən 
sizin kimi övladları ilə fəxr 
etməlidir”. 

Müəllif bu əsəri daha da 
təkmilləşdirərək 2004-cü ildə 
iki cilddə təkrar nəşr etdir-
mişdir. 

Professor Afad Qurba-
novun elmi tədqiqatlarının 
bir qolu da bədii əsərlərin dil 
və üslubunun öyrənilməsi 
ilə bağlıdır. O, elmi yara-
dıcılığının ilk dövrlərində 
Səməd Vurğun dramaturgi-
yasının dili üzərində işləmiş, 
namizədlik dissertasiyasını 
da bu mövzuya həsr etmişdir. 
Sonralar bu sahə ilə əlaqədar 
olaraq bədii mətnin linqivistik 
təhlilinə dair proqram hazırla-
mış və ilk dərslik yazılmışdır. 

Afad Qurbanov elmi 
yaradıcılığının bir qolunu da 
ali məktəb pedaqogikası və 
metodikası məsələlərinin 
öyrənilməsi təşkil etmişdir. 
Bir müddət orta məktəbdə, 
uzun illər isə ali məktəbdə 
pedaqoq kimi çalışması onun 
elmi yaradıcılığına ciddi təsir 
göstərmişdir. Afad Qurba-
novun rus məktəblərinin X 
sinfi üçün “Azərbaycan dili” 
dərsliyi respublikamızın təhsil 
işçiləri tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanmışdır. 

Azərbaycan Dövlət Pe-
daqoji Universitetinin rektoru 
işlədiyi illərdə professor Afad 
Qurbanov ölkəmizdə ali 
pedaqoji təhsilin inkişafına 
və yüksək ixtisaslı müəllim 
kadrlarının hazırlanmasına 
xüsusi diqqət yetirmişdir. 
O, dərin alim təfəkkürü ilə 
yanaşı, zəngin yaradıcılıq 
potensialına və yüksək 
təşkilatçılıq qabiliyyətinə 
malik ziyalılarımızdan idi. 
Həyatını Azərbaycan dilçilik 
elminin inkişafına, dilimizin 
öyrənilməsinə və təbliğinə 
həsr etmişdi. 90 illik ömrü-
nün 70 ildən çoxunu peda-
qoji fəaliyyətə həsr etmiş 
Afad Qurbanov, sözün əsl 
mənasında, böyük müəllim 
idi. Yüzlərlə müəllim, on-
larla alim yetişdirmiş Afad 
Qurbanov öz yetirmələri ilə 
həmişə fəxr edirdi. Bu gün 
bizimlə olmasa da, biz daim 
onun adı ilə fəxr edirik. Onun 
yetirmələri və davamçıları 
bu dünyada yaşadıqca Afad 
müəllimin parlaq xatirəsi də 
bizim qəlbimizdə yaşaya-
caqdır!

Nizami XUDIYEV, 
 ADPU-nun Azərbaycan 

dilçiliyi kafedrasının 
müdiri, filologiya üzrə 

elmlər doktoru, professor, 
Əməkdar elm xadimi

510 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı

Adını tariximizə  
yazmış böyük alim

 � Tanınmış jurnalist-publisist və türkoloq, Azərbaycan 
Jurnalistlər Birliyinin baş katibi, Əməkdar jurnalist, Bakı Dövlət 
Universiteti türkologiya kafedrasının müdiri, professor Ramiz Əskər 
anadan olmasının 65 illiyini milli jurnalistikamıza və filologiyamıza 
sanballı xidmətləri ilə qarşılayır. Onun ömür yolu və yaradıcılıq sferası 
bir insan ömrünə sığmayacaq qədər zəngin, əhatəli və çəkilidir.

65 yaşın fonunda Ramiz 
Əsgərin həyatı və fəaliyyəti 
bələdçiyə ehtiyacı olmayan 
dağ kimi həm yaxından, həm 
də aralıdan aydın cizgiləri 
və ürəkaçan mənzərələri ilə 
görünür. Əvvəlcə yurdsevər 
və çalışqan soydaşımızın hər 
bir milli ziyalının qibtə edə 
biləcəyi ömür yolunun qısa 
mənzərəsinə nəzər salaq.

Ramiz Əskər 1954-cü il 
yanvarın 10-da də qədim türk 
yurdu Gümrünün Amasiya ra-
yonunun Qaraçanta kəndində 
doğulub. Orta məktəbi qızıl 
medalla bitirərək 1972-ci ildə 
Bakı Dövlət Universiteti-
nin jurnalistika fakültəsinə 

daxil olub. Ali təhsilini 1975-ci 
ildən M.V.Lomonosov adına 
Moskova Dövlət Universite-
tinin jurnalistika fakültəsində 
davam etdirib. 1978-ci ildə 
dünya şöhrətli bu ali məktəbi 
yüksək göstəricilərlə bitirərək 
Azərbaycana qayıdıb. 

Gənc jurnalist 1978–1983-
cü illərdə Dövlət Teleradiosu-
nun “Azərbaycanın səsi” baş 
redaksiyasında çalışıb. O, 
yaxın xarici auditoriya üzrə 
yüksək ixtisaslı jurnalistika 
mütəxəssisi kimi 1983-1984-
cü illərdə Bakıda Azərbaycan, 
türk, ərəb, fars, ingilis, fransız 
və alman dillərində buraxılan 
“Azərbaycan bugün” jurnalına 
baş redaktor dəvət olunub. 
Həmkarımız sonrakı 11 ildə 
milli varlığımızın tədqiqi və 
təbliği ilə bağlı ünlü bir nəşrə 
çevrilən, latin, kiril və ərəb 
əlifbaları ilə çap olunan “Odlar 
yurdu” qəzetinin fəaliyyətinə 
rəhbərlik edib. 

Yaradıcılığı ilə türk dün-
yasına sıx bağlı olan soyda-
şımıza dövlət müstəqilliyinin 
ilk dövründə – 1991-1993-cü 
illərdə Türkiyənin “Hürri-
yet” qəzetinin (İstanbul) və 
 Uluslararası Haber Ajansının 
Azərbaycan müxbirliyi həvalə 
olunub. Beynəlxalq jurnalis-
tika prinsiplərini mükəmməl 
mənimsəyən həmvətənimiz 
qardaş Türkiyə mediasını 
ölkəmizdə təmsil etmək mis-
siyasını 1993–1997-ci illərdə 
“Yeni forum” jurnalının (An-
kara) təmsilçisi olaraq davam 
etdirib.

1993-1994-cü illərdə Xarici 
Turizm Şurasının idarə rəisi 
işləyən tanınmış yazar 1994–
1996-cı illərdə müstəqil “XXI 
əsr” qəzetinin baş redaktoru 
olub. Təcrübəli jurnalist-redak-
tor 1995–1996-cı illərdə baş 
redaktor müavini vəzifəsində 
ölkənin avanqard nəşri “Xalq 
qəzeti”nin yeni şəraitdə 
fəaliyyətini yenidən qurub-da-
vam etdirməsində yaxından 
iştirak edib. 1992–1997-ci 
illərdə Azərbaycan Jurnalistlər 
Birliyinin katibi olan nüfuz-
lu media mütəxəssisi ölkə 
jurnalistlərinin bu aparıcı yara-
dıcılıq təşkilatında fəaliyyətini 
1997-ci ildən baş katib kimi 
davam etdirirb. Onun jurna-
listika sahəsində xidmətlərini 
ən ümumi şəkildə böyük 
Həsən bəy Zərdabi, Cəlil 
Məmmədquluzadə və Üzeyir 
Hacıbəyli yolunun, demokrat-
yik jurnalistika ənənələrimizin 
sədaqət və fədakarlıqla davam 
etdirilməsi, çağdaş jurna-
listika çağırışlarının yüksək 
səviyyədə cavablandırılması 
kimi dəyərləndirmək olar.

Media sahəsində 25 illik 
çoxyönlü və zəngin ictimai 
məzmun daşıyan yaradıcılığı 
milli mənəvi dəyərlərimizin 
öyrənilməsi, türk dünyasının 
ölkəmizdə tanıdılması, türkoloji 
qaynaqların nəşri və yayılması 
ilə sıx bağlı jurnalist-redaktor 
olan Ramiz Əskər 2002-ci ildən 
sistemli elmi yaradıcılığa üs-
tünlük verərək, fəaliyyətini Bakı 
Dövlət Universitetinin elmi-
pedaqoji bölümlərində  davam 

etdirib. O, 2006-cı ilədək 
türkologiya kafedrasında çalı-
şıb, 2007–2012-cı illərdə də fi-
lologiya fakültəsi bədii tərcümə 
elimi-tədqiqat laboratoriyasının 
müdiri olub. Alim 2012-ci ildə 
türk xalqları ədəbiyyatı kafed-
rasına müdir seçilib, 2016-cı 
ildən isə türkologiya kafedrası-
na rəhbərlik edir. 

Filologiya üzrə elmlər dok-
toru, professor Ramiz Əskərin 
həyat bioqrafiyası kimi, 
yaradıcılıq biblioqrafiyası da 
mükəmməl və dəyərlidir. Jur-
nalist və redaktorluq fəaliyyəti 
dövründə azərbaycançılığın 
və türkçülüyün bir çox sahələri 
və öyrənilməmiş mövzuları ilə 

bağlı silsilə elmi-publisistik ya-
zıların müəllifi kimi ölkəmizdə, 
soydaşlarımızın yaşadığı 
geniş arealda, türkdilli dövlət 
və toplumlarda yaxşı tanınan 
Ramiz Əskər son 15 illik elmi-
pedaqoji fəaliyyəti dövründə 
Azərbaycan türkologiyasına 
zəkası, təşəbbüskarlığı və 
yorulmaq bilmədən çalışması 
ilə bir sıra yeniliklər gətirmiş, 
yeni uğurlar qazandırıb. 
Onun elmi-pedaqoji sahədə 
xidmətləri, haqlı olaraq, 
elmi-mədəni dairələrdə Bəkir 
Çobanzadənin, Həmid Aras-
lının, Fərhad Zeynalovun, 
Orxan Şaiqin, Fuad Köprü-
lünün, Məhərrəm Erkinin, 
Oljas Süleymenovun yolunu 
əzmlə davam etdirmək kimi 
dəyərləndirilir.

Universitet auditoriyasında 
azərbaycanca və rusca türk 
mədəniyyət tarixindən, türkolo-
giyanın əsaslarından, “Divanü 
lüğat-it-türk”, “Kitabi-Dədə 
Qorqud”, “Qutadğu bilig”, 
“Manas” kimi ulu qaynaqlardan 
kurslar aparan Ramiz Əskər 
bu mövzuları çevrələyən 
tədqiqat və nəşrlərlə bağlı qısa 
müddətdə ciddi boşluğu ara-
dan qaldırmağa, son dərəcə 
gərəkli bir türkoloji ədəbiyyat 
kitabxanası yaratmağa nail 
olub. 

Namizədlik dissertasiya-
sını “Qutadğu Bilig”, doktorluq 
işini isə “Divanü lüğat-it-türk” 
mövzuları ilə bağlı yazıb, 
müdafiə və çap etdirən etdirən 
Rmiz Əsgərin Azərbaycan 
auditoriyası üçün uyğun-
laşdırıb, çevirib nəşrinə nail 
olduğu sayca 50-yə çatan 
türkoloji qaynaq və kitabla-
rın təkcə siyahısı bir qəzet 
yazısı qədərdir. Onlardan ən 
önəmlilərinin adlarına nəzər 
salaq.

Tədqiqat və dərs vəsaitləri: 
“Qutadğu Bilig”; “M.K.Atatürk 
TBMM-in banisidir”; “Mahmud 
Kaşğari və onun Divanü lüğat-
it-türk əsəri”; “Türk xalqları 
ədəbiyyatı”; “Orxon abidələri”; 
“Kutadgu Bilig biblioqrafyası”; 
“Kitabi-Dədə Qorqud biblioq-
rafiyası” 2 cilddə; “Qutadğu 
Bilig hikmətləri” və s. Tərcümə 
kitabları: “Faruq Sümər. 
Oğuzlar”, türkcədən; “Yusif 
Balasağunlu. Qutadğu Bilig”, 
əski türkcədən; “Bahəddin 
Ögəl. Türk mifologiyası”, 
türkcədən; “Mahmud Kaşğa-
ri. Divanü lüğat-it-türk”, əski 
türkcədən, 4 cilddə; “Mahmud 
Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk”, 
ruscaya, 3 cilddə; “XX əsr 
özbək şeiri antologiyası”, 
özbəkcədən; “Türk ədəbiyyatı 
tarixi”, türkcədən, 2 cilddə; 
“Zəhirəddin Məhəmməd 
Babur. Baburnamə”, cağatay-
cadan; “Türkmən şeiri antolo-
giyası”, türkməncədən; “Mon-
qolların gizli tarixi”, türkcədən, 
ruscadan, almancadan; “Bəkir 
Çobanzadə, seçilmiş şeirləri”, 
kırım-tatarcadan və s.

Ramiz Əskərin jurnalisti-
ka və elmi-pedaqoji sahədə 
xidmətləri Azərbaycan Respub-
likasının “Şöhrət” ordeninə və 
Əməkdar jurnalist fəxri adına 
layiq görülüb. Onun ciddi yara-
dıcılıq uğurları ölkəmizin “Qızıl 
qələm”, “Həsən bəy Zərdabi”, 
“Humay” yaradıcılıq mükafat-
larına, eləcə də Türkiyənin, 
Qazaxıstanın, Özbəkistanın, 
Türkmənistanın, Qırğızıstanın, 
Tatarıstanın, Rusiyanın, Ukray-
nanın, Küveytin nüfuzlu mü-
kafat və medallarına layiq gö-
rülüb. Soydaşımız Beynəlxalq 
Mətbuat İnstitutunun (İPİ, 
Vyana) və Avrasiya Yazarlar 
Birliyinin (Ankara) üzvüdür. 
Onun 50-dən artıq beynəlxalq 
simpozium və konfransda 
məruzələri xarici aləmdə böyük 
maraqla qarşılanıb.

Ramiz Əskər ömrünün 
ən məhsuldar illərini yaşayır, 

yorulmadan, ərsəyə gətirdiyi 
əsərlərin gərəkliyindən doğan 
çoşğu və həvəslə yazıb-yardır. 
O, jurnalistikadan bədii və 
elmi yaradıcılığa, pedaqoji və 
rəhbər, ictimai fəaliyyətə keçən 
bir çox həmkarından fərqi 
olaraq media sahəsində yerini 
boş qoymayıb. Ramiz Əskər 
daim KİV sferasında, yazar 
dostlarının əhatəsindədir. 
Həmkarımız yaradıcılığı, 
düşünüb-söylədikləri ilə yenə 
qəzet-jurnal səhifələrində, 
teleradio verilişlərində, yeni 
nəşrlərdədir. Yubiliyar dostu-
muz 65 yaşın yüksəkliyində 
həyatına yüksək ictimai 
məzmun verən, onu ölkəmizdə 

və xaricdə geniş tanıdan amal 
və əməlini belə açıqladı:

– Azərbaycan dünya 
üzrə türkologiyanın qabaqcıl 
məktəblərindən biridir. Son 
min ildə türk dünyasının 
üç böyük dilçisindən (Mah-
mud Kaşğari, Mirzə Kazım 
bəy, Bəkir Çobanzadə) 
biri olan Mirzə Kazım bəy 
milliyyətcə azərbaycanlıdır. 
Bəkir Çobanzadə isə dilçi və 
türkoloq kimi Bakıda parla-
mışdır. Azərbaycan 1926-cı 
ildə türkologiya sahəsində 
misilsiz işlər görülən elm 
mərkəzi kimi şöhrətlənmişdir. 
Dünya türkləri arasında latın 
əlifbasına ilk dəfə biz keçmi-
şik. Sonrakı illərdə də türkoloji 
axrtarışlar sahəsində SSRİ-də 
ən qabaqcıl respublikalardan 
biri biz olmuşuq. Əbəs deyil 
ki, “Sovetskaya tyurkologiya” 
jurnalı Bakıda nəşr olunurdu.

İki il əvvəl Astanada 
qazax, rus və ingilis dillərində 
“Ümumdünya türkologiya 
tarixi” adlı üçcildlik möhtəşəm 
bir kitab nəşr edildi. Orada 
Azərbaycan bölməsini mən 
yazdım. Türkologiya elmi 
bugün də sürətlə inkişaf edir. 
Mənim bu inkişafa, az da olsa, 
töhfələrim olub. Mahmud Kaş-
ğarinin “Divanü lüğat-it-türk” 
əsərini və Yusif

Balasağunlunun “Qutadğu 
bilig” poemasını ana dilimizə 
tərcümə etməyimi həyatımın 
ən dəyərli faktlarından sayı-
ram. Bunlar türkologiyanın 
ən mühüm mənbələri hesab 
olunur. Ötən il Beynəlxalq Türk 
Akademiyası məni türkologiya 
qarşısında xidmətlərimə görə 
“Vilhelim Tomsen” meda-
lı ilə təltif etdi. Bu mükafat 
Azərbaycan aliminə və elminə 
verilən yüksək qiymət kimi 
məni çox sevindirdi və yeni 
fəaliyyətə həvəsləndirdi.

Gələcək planlarım çox-
dur. Hazırda Əlişir Nəvainin 
“Xəmsə”sini ana dilimizə 
çevirirəm. Artıq “Heyrət-ül 
əbrar” ilə “Fərhad və Şirin” 
poemaları üzərində iş başa 
çatıb. Bu il özbək dahisinin 
digər poemalarını da dilimizə 
çevirəcəyəm. Daha sonra 
“Koroğlu”nun türkmən vari-
antı olan “Goroğlu” dastanını 
ana dilimizə tərcümə etməyi 
nəzərdə tuturam. Qismət olsa, 
daha 2 əsər – “Qaraxanilər 
dövrü türk ədəbiyyatı”, bir də 
“Türk və at” adlı bir monoqrafi-
yasını yazacağam.

Milli jurnalistikamızda 
özünü bir çox ölçüləri ilə 
təsdiq etmiş Ramiz Əskərin 
çağdaş mediadan qədim 
Türk dünyasına, saldığı 
mötəbər körpü zaman-zaman 
azərbaycançılığın ən yaxşı 
dəyərlərini türkçülüyün ortaq 
hədəflərinə qovuşduracaq. 
Tanınmış jurnalist və türko-
loq soydaşımızı ömrünün 
növbəti hesabat məqamında 
qəzetimizin oxucuları ilə birgə 
təbrik edir, misilsiz fəaliyyətinin 
daha barlı-bəhrəli olmasını 
arzulayırıq.

Tahir AYDINOĞLU, 
Əməkdar jurnalist, 

“Xalq qəzeti”

Çağdaş azərbaycançılıqdan 
qədim türkologiyaya körpü
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Badamdar qəsəbəsinin su təchizatı və 
kanalizasiya sistemləri yenidən qurulub

 � Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin 
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ölkəmizdə yeni sosial 
infrastruktur obyektləri – təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, 
rabitə müəssisələri istifadəyə verilir, yollar, su, qaz, 
elektrik, rabitə xətləri çəkilir. “Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti tərəfindən “Bakı ərazisi üzrə su təchizatı 
və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması və 
genişləndirilməsi” layihəsi əsasında Badamdar 
qəsəbəsində yeni infrastrukturun yaradılması da 
bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər sırasında 
mühüm yer tutur. 

Qeyd edim ki, adıçəkilən 
qəsəbə sakinləri su təchizatı 
və kanalizasiya sistemi ilə 
bağlı problem üzündən uzun 
illər idi ki, əziyyət çəkirdi. Ar-
tıq bu çətinlik aradan qaldırı-
lıb, qəsəbə əhalisinin arzusu 
reallaşıb.

Yeri gəlmişkən, Badam-
darı dayanıqlı içməli su ilə 

təmin etmək üçün “Alatava” 
mərkəzi su anbarının imkan-
larından istifadə olunub. 

Magistral kəmərin 
uzunmüddətli istismarı 
məqsədilə boruların üzəri 
korroziyaya qarşı izolyasiya 
olunub. Kəmərlə axıdıla-
caq içməli suyun keyfiyyət 
göstəricilərinin sabit saxlanıl-

ması üçün isə həmin borulara 
daxildən qida sənayesində 
istifadəsinə icazə verilən 
xüsusi boyalar çəkilib.

Kəmərin inşası ilə paralel 
“Alatava” su anbarındakı 
mövcud nasos stansiyasında 
əsaslı yenidənqurma işləri 
həyata keçirilib.

Layihə üzrə tikinti-quraş-
dırma işləri artıq başa çatdı-
rılıb. Bununla da Badamdar 
qəsəbəsində istehlakçıların 
fasiləsiz su təminatı re-
allaşıb, eyni zamanda, 
mərkəzləşdirilmiş qaydada su 
və kanalizasiya şəbəkələrinə 
qoşulmayan əhalinin bu 
xidmətlərindən istifadəsi 
imkanı yaranıb. 

Badamdarın dayanıqlı 

içməli su ilə təmin edilməsi 
bir daha göstərir ki, respub-
likamızda bu istiqamətdə 
görülən işlər əhalinin sosial 
şəraitini yaxşılaşdırmaq baxı-
mından mühüm addımlardan 
biridir. Yolların, su, qaz, elekt-
rik, rabitə xətlərinin çəkilişi 
sahəsində görülən bütün bu 
tədbirlər Azərbaycanda insan 
kapitalının daha da inkişaf 
etdirilməsi məqsədinə xidmət 
edir. Prezident İlham Əliyevin 
sosial inkişafa göstərdiyi 
diqqət və qayğı bir daha 
təsdiqləyir ki, bu mühüm 
amil dövlət siyasətinin əsas 
prinsiplərindən biridir.

Tofiq CƏBRAYILOV, 
idman və əmək veteranı

 � Dövlət başçısı İlham Əliyevin təsdiq 
etdiyi “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” qanun cari ilin əvvəlindən pensiyaların 
avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatına 
başlanmasına imkan verib. 

Artıq 600-ə yaxın şəxsə elektron qaydada pensiya təyin 
olunub. Bu barədə, həmçinin pensiyanın məbləği, bank kartını 
əldə edəcəyi vaxt və bank filialı barədə onlara “sms”, e-mail və 
rəsmi məktubla məlumat verilib. Pensiya təyinatının avtomatlaş-
dırılması bu il pensiya yaşı çatan 36 min insana və ya il ərzində 
pensiya yaşı çatacaq şəxslərdən 70 faizinə şamil olunacaq. 

Qalan şəxslərin sırasına isə dövlət qulluqçuları, hərbi 
qulluqçular, xüsusi rütbəli şəxslər və s. daxildir ki, cari il ərzində 
onların da pensiyalarının avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatı 
mexanizminin qurulması işləri aparılacaq. 

Eyni zamanda, əmək pensiyası yaşına çatmış şəxslərin 
fərdi hesabında 2018-ci ilin 1 iyul tarixinədək pensiya kapita-
lı qeydə alınıbsa (məbləğdən asılı olmayaraq), onlara əmək 
pensiyası təyin edilərkən 2006-cı ilin  yanvarın 1-dək 25 il 
sosial sığorta stajı hesablanır. Həmin 25 illik stajın və eləcə 
də 2018-ci ilin 1 iyul tarixinədək qeydə alınan pensiya kapita-
lının indeksləşdirilməsi aparıldıqdan sonra formalaşan ümumi 
məbləğ əsasında pensiya təyin olunur.  Bu da həmin insanların 
pensiyalarında artıma səbəb olur.

Qeyd edək ki, ilin əvvəlindən pensiya təyinatı sahəsində 
həyata keçirilən islahat tədbiri vətəndaş-məmur təmasının 
aradan qalxmasına, şəffaf və çevik pensiya təyinatı sisteminin 
qurulmasına, pensiyalarda artıma səbəb olub.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

 � Hesablama Palatasının hazırladığı 
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Fondunun 2019-cu il üçün büdcə layihəsi 
üzrə rəy”də il ərzində ölkənin qurudakı 
yataqlarından 7,4 milyon barrel neft hasilatı 
nəzərdə tutulduğu bildirilir.

Hasilatın ən çox həcmi “Balaxanı” yatağında proq-
nozlaşdırılır. 2019-cu ildə bu neft mədənindən ildə 1,590 
milyon barrel hasilat nəzərdə tutulub. Yeri gəlmişkən, 
2017-ci ildə “Balaxanı” yatağında hasilat 1,7 milyon bar-
rel, 2018-ci ilin proqnozunda isə 1,78 milyon barrel təşkil 
edib.

Bu il “Zığ-Hövsan-Abşeron” yatağında 0,546 milyon 
barrel, “Qarasu” yatağında 0,714 milyon barrel, “Suraxa-
nı” yatağında 1,190 milyon barrel hasilat nəzərdə tutulur. 
Bu yataqlarda 2019-cu il üzrə proqnoz 2018-ci ilin proq-
nozu ilə eynidir.

Cari ildə “Neftçala” yatağı və “Muradxanlı-Cəfərli-
Zərdab” blokunda hasilatın artacağı proqnozlaşdırılır. 
“Neftçala” yatağında 0,235 milyon barrel neft hasilatı 
nəzərdə tutulur ki, bu da 2018-ci ilin proqnozundan 1,7 
faiz çoxdur. “Muradxanlı-Cəfərli-Zərdab” blokunda isə 
hasilatın 1,67 faiz artaraq 0,122 milyon barrelə çatacağı 
gözlənilir.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

 � Bütövlükdə respublikamız kimi, ayrı-ayrı 
bölgələrimiz də sürətlə inkişaf edir və müxtəlif sahələrdə 
beynəlxalq aləmə çıxış imkanı qazanır. Bölgə müxbiri kimi 
fəaliyyət göstərdiyim Zaqatala və İsmayıllı rayonlarının 
sosial-iqtisadi inkişafı barədə yazı qələmə alarkən 
dəfələrlə həmin məsələləri qabartmışam. Bu il dekabrın 
20-də Qaxda keçirilən bir görüşdə isə şahidi oldum ki, 
öz inkişaf tempini gündən-günə sürətləndirən bu dağlar 
diyarı da artıq ixrac potensialı ilə dünyaya çıxmaq imkanı 
qazanıb.

...Həmin gün İndoneziyanın 
ölkəmizdəki səfiri Hüsnan  Fanani 
respublikamızın şimal-qərb 
bölgəsinə səfəri çərçivəsində 
Qaxda da olmuş, yerli sahibkar-
larla görüşmüşdü. Rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Musa 
Şəkiliyev səfirə rayonun iqtisadiy-
yatı, kənd təsərrüfatının aparıcı 
sahələri, mədəniyyəti, əhalinin 
məşğulluğu, turizm potensialı 
barədə geniş məlumat vermişdi. 
Rayon rəhbəri qeyd etmişdi ki, 
Qaxda 9 suqablaşdırıcı müəssisə, 
5 fındıq emalı zavodu, tikinti mate-
rialları istehsal edən müəssisələr, 
tütün istehsalı və emalı məntəqəsi 
fəaliyyət göstərir. Aqrar sahədə 
əldə olunan nailiyyətləri diqqətə 
çatdıran icra hakimiyyətinin başçı-
sı son 4 ildə taxıl istehsalının  
14 min ton artdığını, fındıq bağları 
sahəsinin 5 min hektar artırıla-
raq 9,9 min hektara çatdırıldığını 
bildirmiş, belə tədbirlərin rayon 
sahibkarlarının istehsal etdikləri ix-
racyönümlü məhsulların təşviqinə, 
xarici bazarlara yol tapmasına 
öz töhfəsini verəcəyinə əminliyini 
ifadə etmişdi.

Ancaq o tədbirdə mənim 
diqqətimi daha çox cəlb edən 
məqam indoneziyalı diploma-
tın ölkəmiz və Qax haqqında 
fikirlər səsləndirərkən Sakit 
okean ölkələrinin adlarını çəkməsi 
olmuşdu. Ölkələrimiz arasında 
iqtisadi sahədə əməkdaşlığın 
perspektivlərinə toxunan İndo-
neziya səfiri vurğulamışdı ki, 

Azərbaycanda istehsal edilən 
kənd təsərrüfatı məhsullarının, 
xüsusilə meyvə-tərəvəzin Sakit 
okean ölkələrinə ixrac edilməsi 
üçün çox yaxşı imkanlar 
 mövcuddur və qaxlı sahibkarlar da 
bu imkanlardan yararlana bilərlər.

Həmin tədbirdən sonra Musa 
müəllimlə söhbətimizdə bilavasitə 
qaxlı sahibkarların qazandıq-
ları iqtisadi nailiyyətlər barədə 
daha ətraflı öyrənmək istədim. 
Həmsöhbətim qeyd etdi ki, nəinki 
rayonumuzu təmsil edən sahibkar-
ların, eləcə də bütövlükdə Qaxın 
istənilən uğurunun təməlində 
dövlət başçısı İlham Əliyevin 
qayğı və diqqəti dayanır. Cənab 
Prezident həm 2017-ci ildə, həm 
də 2018-ci ildə Qaxda olub, bir 
sıra mühüm obyektlərin açılışında 
iştirak edib, gələcək fəaliyyətimizin 

istiqamətlərini müəyyənləşdirən 
tövsiyə və tapşırıqlarını verib. 

M.Şəkiliyev qeyd etdi ki, ötən il 
dövlət rayonun “Ağyazı” qışlağının 
ərazisində aqroparkın yaradılması 
üçün meliorativ tədbirlərə 9 milyon 
manat, elektrik təminatına 4,7 
milyon manat olmaqla, ümumilikdə 

13,7 milyon manat investisiya 
qoyub. Aqroparkın ümumi ərazisi 
2094 hektardır. Suvarılan sahə 
1268 hektarı əhatə edir. Ərazinin 
863 hektarında 28 pivot qurğusu 
qurulub, 405 hektarında isə “dam-
cılama” sistemi yaradılıb. Əkin 
sahələrinin davamlı və keyfiyyətli 
su təminatı üçün aqroparka dövlət 
investisiyaları hesabına 4,6 kilo-
metr uzunluğunda su xətti çəkilib, 
tutumu 50 min kubmetr olan beton 
su hovuzu tikilib, bütün zəruri meli-
orativ tədbirlər görülüb. Buraya 
15 kilometr məsafədən 10 kV-luq 
elektrik xətti çəkilib, transformator-
lar quraşdırılıb. Aqroparka yaxın 
ərazidən keçən Qax-Qıpçaq-
Ağyazı avtomobil yolunda əsaslı 
təmir işləri aparılıb. Həmsöhbətim 
xatırlatdı ki, aqroparkın yaradıl-
ması üçün meliorativ tədbirlərin 
reallaşdırılmasında Meliorasiya 
və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədri Əhməd 
Əhmədzadənin xüsusi xidməti 
olub. Ümumiyyətlə, Əhməd 
müəllim Qaxın tərəqqisini daim 
diqqət mərkəzində saxlayır.

Yeri gəlmişkən, rayon-
da  2018-ci ilin ən mühüm 
hadisələrindən biri də Qax-
Qıpçaq-Ağyazı avtomobil yolunun 
əsaslı şəkildə yenidən qurulması 
idi. Prezident İlham Əliyevin 
müvafiq sərəncamına əsasən 
həyata keçirilən bu yenidənqurma 
layihəsi 13 məntəqəni əhatə 
etməklə, 4 min nəfər əhalinin 
rahat gediş-gəlişini təmin edəcək, 
nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz 
hərəkətində mühüm rol oynaya-
caq. 

Qeyd edək ki, Qax-Qıpçaq-
Ağyazı avtomobil yolunun 
uzunluğu 44,5 kilometr, hərəkət 
hissəsinin eni 6-7 metrdir. İnşa-
at işləri zamanı Qax şəhərinin 
girişində – yolun dağ yamacı 
hissəsində çay daşından 2250 
metr uzunluğunda istinad divarı 
tikilib. Həmçinin ümumi uzunluğu 
69 metr olan iki körpü təmir edilib.

Dövlət başçımızın Qax 
səfərindən bir neçə gün sonra 
rayon icra hakimiyyəti səfərin 
yekunlarına həsr olunmuş geniş 

toplantı təşkil etmişdi. Həmin 
tədbirdə Prezidentin Qaxda 
səsləndirdiyi bütün məqamlar 
yenidən gündəliyə gətirilmiş, 
verilən tövsiyə və tapşırıqların 
yerinə yetirilməsi yolları müəyyən 
edilmişdi. Məsələn, dövlət baş-
çımız demişdir ki, aqroparkların 
yaradılması artıq ölkəmizdə dövlət 
proqramıdır və bu proses geniş 
vüsət alıb. Ümumiyyətlə, 45 aqro-
parkın yaradılması nəzərdə tutulur 
və orada işləyən insanların sayı 
minlərlə, on minlərlə  olacaqdır. 
Təkcə Qax aqroparkında 100 

daimi və 100 mövsümi iş yeri 
yaradılır. Rayon rəhbərliyi  dövlət 
başçısını əmin edir ki, qaxda 
yeni iş yerlərinin yaradılması 
məsələsi daim gündəlikdədir və 
bu istiqamətdə həyata keçirilən 
tədbirlər sürətləndiriləcək.

Bundan başqa, son illər Qax-
da əhatəli infrastruktur layihələri 
də icra edilir. Rayon rəhbəri qeyd 
etdi ki, bu layihələr əvvəlki illərdə 
də icra olunub. Indi isə həmin 
tendensiya daha geniş vüsət alıb. 
Müasir yollar çəkilir, tikinti-qurucu-
luq, abadlıq işləri görülür. Ra-
yonda qazlaşdırmanın səviyyəsi 
təxminən 70 faizə yaxındır. Beş 
il bundan əvvəl içməli su, kana-
lizasiya sistemlərini istifadəyə 
verilmişdi. İndi Qax şəhəri və bir 
neçə kənd 24 saat ərzində təmiz 
içməli su ilə təmin edilir. Böyük 
xəstəxana yenidən qurulub, 
Olimpiya İdman Kompleksi, turizm 
infrastrukturu yaradılıb və Qaxa 
gələn turistlərin sayı getdikcə 
artmaqdadır.

Təbii ki, Qax ənənəvi kənd 

təsərrüfatı rayonlarından biridir. 
2017-ci ildə rayonda tütünçü-
lük, baramaçılıq, fındıqçılıq üzrə 
respublika müşavirəsi keçirilib 
və bu sahələrə verilən dəstək öz 
nəticəsini göstərir. Hesabat mate-
riallarında verilən məlumata görə, 

fındıq bağlarının sahəsi təxminən 
30 faiz genişləndirilib. Üç il qabaq 
rayonda cəmi 300 hektarda tütün 
əkilmişdisə, hazırda 600 hektarda 
tütün əkilir və qurutma kameraları 
gətirilib quraşdırılır. Baramaçılığa 
gəlincə, Qax artıq bütün ölkəyə bu 
sahədə xidmət göstərəcək. Çünki 
Prezidentin Qax səfəri zamanı 
açılışı edilmiş Qax Damazlıq 
İpəkçilik Stansiyasının fəaliyyəti 
bütün ölkəni əhatə edəcək. 
Prezident İlham Əliyev Qaxda 
demişdi ki, əgər üç il bundan əvvəl 
ölkədə cəmi 200 kiloqram barama 
tədarük olunmuşdusa, bu il 500 
ton barama tədarük edilib və daha 
da artacaq.

Stansiyanın ərazisində inzibati 
bina, hər biri ikimərtəbəli olmaq-
la laboratoriya və inkubasiya 

mərkəzi, həmçinin hibrid toxumla-
rın istehsalı mərkəzi var. Burada, 
eyni zamanda, baramaqurdu 
ailələrinin yemlənməsi binası da 
yaradılıb. 

Qax Damazlıq Stansiyasında 
yeni yaradılmış tut ipəkqurdu cins 
və hibridlərinin yüksək keyfiyyətli 
ilkin materialının hazırlanması, ço-
xaldılması, onların bioloji və texno-
loji göstəricilərinin yaxşılaşdırılma-
sı, barama toxumu zavodlarının və 
kümçülərin ipəkqurdunun sənaye 
qrenası ilə yerli istehsal hesabına 
təmin edilməsi nəzərdə tutulur.

... Rayon rəhbəri ilə 
söhbətimizdə qaxlıların 2018-ci 
ildə qazandıqları sosial-iqtisadi 
göstəricilər, tikinti-quruculuq və 
abadlıq işlərinin miqyası, əhaliyə 
göstərilən xidmətlərin səviyyəsi, 
təhsil, səhiyyə və mədəniyyət 
müəssisələrinin fəaliyyətinin 
müasirləşdirilməsi istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlər barədə 
çoxsaylı faktlar, rəqəmlər 
səsləndirilsə də, həmin faktların 
hamısını bir yazıda əhatə etmək 
mümkün deyildi. Elə həmsöhbətim 
də bunu istəmirdi. Amma onun 
qəzetdə verilməsini istədiyi bir 
cümlə var idi: “Əminəm ki, qaxlılar 
2019-cu ildə daha böyük uğurlara 
imza atacaq və dövlət başçımızın 
bütün tövsiyə və tapşırıqlarını 
layiqincə yerinə yetirəcəklər”. 

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

Qax: Uğurlar 
gündən-günə artır

pensiya  təyin  olundu

Elektron 
qaydada

Bu il qurudakı 
yataqlardan 
7,4 milyon barrel 
neft hasilatı 
nəzərdə tutulur

Region həyatı

Xidmət sahəsi



710 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Təsərrüfat mallarının 

 satınalınması.
Lot-2. Dəftərxana mallarının 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı şəkildə 
təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

İddiaçılar Lot-1 üçün 60 manat, Lot-2 
üçün isə 90 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Xaqani 
küçəsi 14 nömrəli ünvanda Məhkəmə Eks-
pertizası Mərkəzindən ala bilərlər.

Əlaqələndirici şəxsin telefo-
nu-012/498-05-43.

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 
 Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi

VÖEN- 1700326621
H\h- AZ34C-

TRE00000000000002088501
Fond -7 Maddə - 142340.  

Tender xərci

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK CTREA22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır. İştirakçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 2 (iki) faizi 
məbləğində bank təminatı (təklif zərfləri 
açıldığı gündən sonra 60 bank günü 
ərzində qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan arayış;

- iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- iddiaçıların son bir ildə analoji işlər 
üzrə təcrübəsi və potensial imkanları haq-
qında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). Üstünlük 
Azərbaycan dilinə veriləcəkdir.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 11 fevral 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərflərdə 18 fevral 2019-cu il saat 
17.00-a qədər Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 
14 nömrəli ünvanda yerləşən ƏN-nin 
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 19 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Mil-Muğan Meşə Meliorasiya İdarəsi 
2019-cu ildə istismar tədbirləri üçün mal-materialların 

satınalınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Lot-1. Mexanizmlər üçün ehtiyat 
hissələrinin və cari təmirə mal-materialların 
satınalınması.

Lot-2. Avtomaşınlar üçün ehtiyat 
hissələrinin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış, 
ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: - aşağı qiymət, 
yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Bağlanmış müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maddi-texniki 
bazaya malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Saatlı rayonu, Mollavaizli 
kəndində yerləşən Mil-Muğan Meşə Meliorasiya 
İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs - M.Ağayevdən, 
telefon - 02128-52064) ala bilərlər.

Təşkilat- Mil-Muğan Meşə Meliorasiya 
İdarəsi

VÖEN- 6700036591
Saatlı YXO
H/h- AZ 72 CTRE 

00000000000002104501
VÖEN- 6700050671
“Kapital Bank”ın Saatlı filialı
Kod- 200598
VÖEN- 9900003611
M/h-AZ37 NABZ 01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK A.I.I. BAZ 2 X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 11 fevral 2019-
cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 21 
fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər, Saatlı ra-
yonu, Mollavaizli kəndində yerləşən Mil-Muğan 
Meşə Meliorasiya İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 22 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu “ASC 
daxili vəsaiti hesabına maliyyə hesabatlarının beynəlxalq 

standartlarına uyğun olaraq 2018-ci il ərzində əvəzsiz 
alınmış əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi 

və 2018-ci il dekabrın 31-nə əsas vəsaitlərin 
qiymətdəndüşməyə testləşdirilməsi xidmətlərinin 

satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 

aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, 
“Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olun-
ması Departamentinin satınalmaların təşkili şöbəsinə 
(əlaqələndirici şəxs- Məmmədyar Musayevə, telefon- 431 47 
67/2288) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
imzalanmış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 17 yan-
var 2019-cu il saat 15.00-dan gec olmamaq şərtilə Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat və 
 Satınalmaların İdarə Olunması Departamentinin satınalmala-
rın təşkili şöbəsinə təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən 
gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qayta-
rılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Mosk-
va prospekti 67 nömrəli ünvanda 18 yanvar 2019-cu il 
saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
daxili vəsaiti hesabına mərkəzi laboratoriyanın iş 

proseslərinin avtomatlaşmasını və operativ təhlillərin 
aparılmasını təmin edəcək, həmçinin səhmdar 

cəmiyyətdə tətbiq edilən digər informasiya sistemləri 
ilə inteqrasiya rejimində işləyəcək proqram 

təminatının hazırlanması işlərinin satınalınması 
məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunması Departa-
mentinin satınalmaların təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- 
Məmmədyar Musayevə, telefon- 431 47 67/2288) müraciət edə 
bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
imzalanmış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 18 yan-
var 2019-cu il saat 15.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Mosk-
va prospekti 67 nömrəli ünvanda 21 yanvar 2019-cu il 
saat  15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
Boya sexi üçün tələb olunan  

müxtəlif materialların satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az 

səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 
2019-cu il yanvarın 17-si saat 18.00-dəkdir.

 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Ünvan: Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar plaza”, 
24-cü mərtəbə.

Əlaqə telefonu - (012) 404-37-00, daxili-1132.

“Azəristiliktəchizat” ASC 
9 saylı rayon istilik qazanxanasının  

“CЭ-1250-140” markalı nasosunun valının təmiri 
(yeni valın hazırlanmasının) satınalınması məqsədilə 

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər  

aşağıdakı ünvana: 
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi 3 

(əlaqələndirici şəxs Rafiq Əliyevə, telefon - (+99412) 579 52 98) 
müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imza-
lanmış və möhürlənmiş təkliflərini 16 yanvar 2019-cu il saat 15.00-dan 
gec olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Kotirovka təklifləri “Azəristiliktəchizat” ASC-nin Bakı şəhəri, Xətai 
rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi 3 nömrəli ünvanda yerləşən inzibati 
binasında 17 yanvar 2019-cu il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və 
onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak 
edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Şəki Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsi 
2019-cu ildə istismar tədbirləri üçün  

mal-materialların satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Əsaslı və cari təmir işləri üçün 

mal-materialların satınalınması.
Lot-2. Mexanizmlər və nəqliyyat 

vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin  
satınalınması.

Lot-3. Elektrik avadanlıqlarının 
 satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imza-
lanmış ikiqat bağlamada yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə 
imkanlarına malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 50 manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Şəkinin, Qox-
muq kəndində yerləşən Şəki Subarte-
zian Quyularının İstismarı İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs- S.Məmmədovdan, 
telefon- 02424-5-92-65) ala bilərlər.

Təşkilat: Şəki YXO
Şəki SQİİ

H\h- AZ 03 AİİB 
32051019447000201170

VÖEN- 3000104011 (Şəki SQİİ 
3000184841)

Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı
Kod-200703
 VÖEN- 9900003611
 M\h- AZ37 NABZ 

01350100000000001944
 S.W.İ.F.T.BİK AİİBAZ2x
İştirak haqqı heç bir halda geri  

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 

olmaması haqqında müvafiq vergi  
orqanlarından arayış;

- iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və  
uyğunluq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində,  
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla 30 yan-
var 2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender 
təklifi və bank zəmanətini isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 7 fevral 2019-cu il saat 
 18.00-a qədər Şəki Subartezian Quyuları-
nın İstismarı İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 8 fevral 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvan-
da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 � Prezident İlham Əliyevin 27 dekabr 2018-ci il tarixli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 
yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər üçün 
Dövlət Proqramı” mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir sənəddir. 
Xüsusilə, yollarda neqativ hadisələrin artdığı bir şəraitdə 
təhlükəsizliyin təmin olunması vacib məsələdir.

 Bu gün sosial mediaya nəzər 
saldıqda analoji hadisələr barədə 
xəbərlərin daha intensiv və geniş 
yayılmasının şahidi oluruq. Bu sənəd 
hazırlanarkən mən də öz təkliflərimi 
vermişdim. Sevindirici haldır ki, 
müəyyən qurumlar vasitəsilə etdi-
yim şərhlər Dövlət Proqramında öz 
əksini tapmışdır. Bəlli məsələdir ki, bu 
günə qədər yol hərəkəti təhlükəsizliyi 
barədə söhbət açılarkən ayrı-ayrı 
normativ sənədlərə istinad edilirdi. 

Bu elə bir sənəddir ki, dövlətin 
bu sahəyə yanaşmasını müəyyən 
etməklə bərabər, həm də onu for-
malaşdırmaqda önəmlidir. Sənəd 
konkret olaraq ayrı-ayrı strukturların 
üzərinə düşən öhdəlikləri müəyyən 
edir ki, dünənə qədər mövcud olan 
bu məsələlər kölgədə qalırdı və ya 
həmin məsələlərə bir o qədər ciddi 
fikir verilmirdi. Məsələn, dövlət proq-
ramında konkret olaraq göstərilir ki, 
yol-nəqliyyat hadisələrinin, xüsusilə də 
ölümlə və sağlamlığa zərər vurmaqla 
nəticələnən yol-nəqliyyat hadisələrinin 
sayının, habelə ölkə iqtisadiyyatı-
na və ekologiyasına dəyən ziyanın 
azaldılması üçün zəruri tədbirlər 
görmək əsas amildir. Ekologiyadan 
söhbət gedirsə, ekoloji cəhətdən 
təmiz nəqliyyat vasitələrinin istismarı 
məsələsi önə çıxır. Dövlət proqramın-
da buna dair bir neçə bənd var. Hətta 
orada tramvayların bərpası məsələsi 
də öz əksini tapıb. Orada göstərilir ki, 
dövlət proqramının qüvvədə olduğu 
müddətdə tramvayların istismarı 
ilə bağlı, tramvay xətlərinin bərpası 
ilə bağlı konkret təkliflər hazırlan-
sın. Təbii ki, bunun üçün aidiyyəti 
üzrə qiymətləndirmələr aparılmalı, 
monitorinqlər keçirilməli və yol inf-
rastrukturuna baxış təşkil olunmalı, 
nəticədə tramvayların bərpası ilə bağlı 
vahid bir məxrəcə gəlinməlidir. 

Bu günə qədər biz ekspert olaraq 
bunun mümkünlüyü barədə danışır-
dıq.Təbii ki, bu fikrin opponentləri də 
var idi. Bəziləri bu işin mümkünsüz 
olduğunu bildirirdi. Amma dünya 
təcrübəsi göstərir ki, bu sahədə 
müəyyən işlər həyata keçirilir və bir 
sıra iri şəhərlərdə tramvay xətti var, 
tramvaylar işləyir. Burada təhlükəsizlik 
məsələsi öndə gedən amillərdəndir. 
Ən azından tramvay təhlükəsiz 
nəqliyyat vasitələrindən biri hesab 
olunur. Bu da sənədin məqsədlərində 
insan sağlamlığına vurulan zərərin mi-
nimuma endirilməsi kimi əksini tapıb. 
Digər tərəfdən, bu, ekoloji cəhətdən 

əlverişli nəqliyyat vasitəsidir. Deməli, 
buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
ən azı bu iki element dövlət proqra-
mının məqsədləri ilə üst-üstə düşən 
məsələdir. 

Digər bir amil yol hərəkəti 
sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi və ya yol hərəkəti 
təhlükəzliyinin təşkil edilməsində 
maliyyə sisteminin yaradılmasıdır. 
Bir çox innovativ metodların tətbiq 
olunması bu işlərin görülməsinə 
mühüm töhfə verə bilər. Yəni faktiki 
olaraq bunları sadalamaqla qurtarmaq 
olmaz. Dövlət proqramının təhlükəsiz 
yol-hərəkət sisteminin yaradılması 
üçün nəzərdə tutulan məqsədlərin 
əldə olunması aspektinə nəzər 
salsaq, sözügedən proqramın 3-cü 
maddəsində bu kimi məsələlərin öz 
əksini tapdığını görə bilərik. Son-
rakı maddədə dövlət proqramının 
əsas istiqamətlərində yol hərəkəti 
təhlükəzsizliyi sahəsində idarəetmə, 
təhlükəsiz yollar və yol hərəkətinin 
təşkili, təhlükəsiz nəqliyyat vasitələri 
və təhlükəsiz yol hərəkətinin iştirak-
çıları və qəza sonrası tədbirlər qeyd 
edilib. Burada əsas beş istiqamət 
göstərilir ki, burada yol hərəkətinin 
təmin olunması məsələsi, bu 
istiqamətlərdə həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. Bir sözlə, bu proqram 
kifayət qadər konseptual yanaşma-

nı açıq-aşkar nümayiş etdirən bir 
sənəddir. 

7-ci maddədə proqramın həyata 
keçirilməsi üzrə tədbirlər planı 
göstərilib. Tədbirlər planında konkret 
olaraq ayrı-ayrı sahələr üzrə hansı 
strukturun bu məsələyə cavabdeh 
olduğu göstərilir. Konkret olaraq onun 
icra müddətini müəyyən edir. Bu, ən 
azı vahid şəkildə yol hərəkəti zama-
nı təhlükəsizliyin təmin olunmasına 
xidmət edən yanaşmadır.Yəni ayrı-

ayrı strukturlar öhdəliklərinin nədən 
ibarət olduğunu bu tədbirlər planında 
görür. Nəticə etibarı ilə hər bir struktur 
bu dövlət planının da qüvvədə olduğu 
müddət ərzində hər bir bənd üzrə 
özünün iş planını ortaya qoymalıdır. 
Bu da həmin strukturların üzərində 
yeni ohdəliklərin, daha doğrusu, yol 
hərəkəti təhlükəziliyi ilə bağlı olan 
əvvəlki öhdəliklərin sistemləşdirilmiş, 
mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata 
keçirilməsini tələb edən bir yanaşma-
nın formalaşması zərurətini yaradır. 

İctimai nəqliyyatın təkmil şəkildə 
qurulması, tutaq ki, avtomobil yolları 
barədə danişarkən geniş spektrli və 
respublikanın bütün regionlarını əhatə 
edəcək kontekstdə dövlət siyasətində 
iştirak edən və onun icrasını reallaşdı-
ran ayrı-ayrı strukturlar bu məsələyə 
dair öz vahid mövqeyini ortaya 
qoymalıdırlar. Hər bir bəndə ayrı-
ayrılıqda nəzər saldıqda görürük ki, 
burada hətta elə incə məsələlər var ki, 
indiyə kimi kölgədə qalır və müəyyən 
mənada maraqların toqquşmasına 
gətirib çıxarırdı. Misal üçün hansısa 
tikinti şirkəti hansısa layihəni həyata 
keçirərkən böyük bir ərazini hasarla-
yıb bəzi yerlərdə hətta səkiləri belə 
zəbt etməklə tikinti meydançasının 
ərazisini böyütmüş olurdu və təbii ki, 
bu, yolverilməz haldır. Baxmayaraq 
ki, bizim qanunvericilikdə bu məsələ 
xüsusilə öz əksini tapmışdır. Bəlkə 
də ola bilsin ki, aidiyyəti strukturlar 
buna lazımi nəzarəti həyata keçirə 
bilmirdilər. Artıq sözügedən tədbirlər 
planında bu kimi məsələlər xüsusilə 
göstərilir və nəticə etibarilə bu sahədə 
nəzarətin təkmil səkildə qurulmasına 
cavabdeh olan strukturlar müəyyən 
edilir. 

Təbii ki, bir vətəndaş və yol 
hərəkətinin aktiv iştirakçısı olaraq bu 
proqramı çox müsbət dəyərləndirirəm 
və hesab edirəm ki, bu, qarşıya 
mühüm vəzifələr qoyur. Bu vəzifələr 

təbii ki, işlək mexanizmin ortaya 
qoyulmasını tələb edir. Ümidvaram 
ki, işlək mexanizm aidiyyəti struktur-
lar tərəfindən tətbiq ediləcək. Misal 
üçün, burada belə bir bənd var: yol 
hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı elmi-
tədqiqat mərkəzinin yaradılması. 
Elm sahəsinin bir nümayəndəsi kimi, 
mən bu bəndə xüsusi olaraq diqqət 
yetirmək istərdim. Çünki elmi-tədqiqat 
mərkəzinin yaradılması bir çox strateji 
sənədlərin qəbul olunması və analitik 

işin həyata keçirilməsini tələb edir. 
Bu yalnız elmi-tədqiqat müstəvisində 
həyata keçirilə biləcək məsələdir. 
Tədbirlər planının həmin hissəsində 
bu kimi məsələlərə diqqət yetirilir. 
Misal üçün burada ekspert kimi, 
mənə çox maraqlıdır ki, yol hərəkəti 
təhlükəsizliyinin nəzəri-təcrübi 
məsələlərin sistemli və davamlı 
şəkildə araşdırılması məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin tabeliyində olan müvafiq 
ali təhsil müəssisəsinin nəzdində 
yol hərəkətinin təşkili və yol hərəkəti 
təhlükəsizliyi üzrə ekspertlər və elmi-
tədqiqat qruplarının üzvlərindən ibarət 
ictimai şura fəaliyyət göstərəcəyi 
müvafiq elmi-tədqiqat müəssisə 
yaradılsın. 

Təbii ki ekspertlərin bu prosesə 
cəlb olunması olduqca vacib 
məsələdir. Digər bir məqam yol 
hərəkəti ilə bağlı ictimai iştirakçılığın 
təmin edilməsidir ki, bu da vətəndaş 
cəmiyyəti üzərinə bir sıra öhdəliklər 
qoyur. Xüsusilə də ictimai nəzarətin 
təşkili bu prosesdə vətəndaşların, 
QHT-lərin, KİV-in, həmçinin həmkarlar 
ittifaqqlarının və digər vətəndaş 
cəmiyyəti istitututlarının ayrı-ayrı 
nümayəndələr nəzərdə tutulur. Proq-
ramın uğurla həyata keçirilməsi həm 
də vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə 
fəal iştiraklını zəruri edir. 

Yol hərəkəti qaydaları, yol infrast-
rukturu, şəhərsalma və yol hərəkəti 
təhkükəsizliyinin tələbləri kimi, vacib 
hesab etdiyimiz məsələlər bu proq-
ramda öz əksini tapmış mühüm 
məqamlardır. Bu kimi məsələlərin 
proqramda əksini tapması isə onun 
aktuallığını şərtləndirir. İctimaiyyəti 
narahat edən bir sıra məsələlər də 
proqramda öz əksini tapır. Təbii ki, 

maarifləndirmə, məlumat kampani-
yalarına xüsusi diqqət yetirilir. Belə 
ki, təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi 
ərazilərdə yol hərəkəti təhlükəsizliyi 
ilə bağlı işlərin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. Bundan başqa, 
gələcəkdə bizim yol infrastrukturu bö-
yüyür, sürətli avtomobil parkı yenilənir. 
Bu dəyişiklik fonunda yol hərəkəti 
qaydalarına uyğun nəqliyyatın 
idarə olunması önə keçir. Avtomobil 
yollarında işıqlandırma sistemlərinin 

mövcud tələblərə və standartlara uy-
ğun tətbiq edilməsi, bundan başqa, bir 
çox yeniliklərin, innovativ məhsulların 
həyata keçirilməsi, eyni zamanda, ve-
losiped zolaqlarının və duracaqlarının 
yaradılması və astagedən nəqliyyat 
vasitələri üçün nəqliyyat zolağının 
təşkili və digər məsələlər sənəddə 
öz əksini tapıb. Bu məsələlərin 
həyata keçirilməsi müəyyən qurum-
lar üzərində öhdəlikləri müəyyən 
edir və inanıram ki, müvafiq struk-
turlar öhdəliklərinə düşən işləri 
layiqincə yerinə yetirəcəklər. Ölkədə 
yol hərəkəti təhlükəsizliyində çox 
ciddi irəliləyişlərin əldə olunması 
baş verəcəkdir və bunu statistik 
rəqəmlərdə aydın şəkildə görəcəyik. 
Yolların tez sıradan çıxması, iriqaba-
ritli, ağırtonnajlı maşınların hərəkət 
təhlükəsizliyinə nəzarətin tətbiq olun-
ması olduqca vacib məsələdir. Belə 
ki, yeni yollar istifadəyə verilir amma 
ağıryüklü maşınlar həmin yollara ciddi 
ziyan vurur. Həmin məsələ də bu 
proqramda öz əksini tapır. 

Texniki baxış ayrıca istiqamət 
olaraq dövlət proqramında qeyd 
olunur. Təbliğat və təşviqat işinin 
təşkili ayrı-ayrı strukturlar qarşısında 
bir sıra öhdəliklər qoyur. Ayrıca olaraq 
yollarda uşaqların təhlükəsizliyinin 
təmin olunması ilə bağlı məsələ də 
var. Ayrı-ayrı strukturlar var ki, onların 
yol nəqliyyat hadisələrində bu və ya 
digər formada iştirakı təmin olunur. 
Misal üçün sığorta şirkətləri və digər 
strukturlar. Onların da qarşısına 
öhdəliklər qoyulur. 

Azər ALLAHVERƏNOV, 
 yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 

üzrə ekspert 

Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə  
dair mühüm proqram

Ermənistan silahlı  
qüvvələrinin bölmələri  

atəşkəsi pozmaqda davam edir
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
sutka ərzində atəşkəs rejimini 25 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Ermənistanın İcevan rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun 
Qızılhacılı kəndində, Berd rayonunun Çinari kəndində 
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi 
kəndində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Çiləbürt, 
Yarımca, Ağdam rayonunun Tağıbəyli, Şıxlar, Yusifcanlı, 
Mərzili, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qorqan, Kürdlər 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər və 
Xocavənd rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə 
məruz qalıb.

Müstəqil mövqe
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“Amazon” yenidən lider oldu

“Amazon” kompaniyası bazar dəyərinə görə 
yenidən “Microsoft”u geridə qoyaraq dünyanın ən 
bahalı şirkəti olub. Bildirilir ki, hazırda şirkətin bazar 
dəyəri 797 milyard dollar təşkil edir. Qeyd edək ki, 
“Microsoft”un bazar dəyəri 789 milyard dollardır.

Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

Belçika 

Brüssel sakini 7,5 milyon avro udub

Brüssel sakini “Eu-
roMillions” lotereyasının 
cek-potunu udaraq 7,5 
milyon avro qazanıb. 
Qalib həmin vəsaitin bir 
hissəsini övladlarına və 
xeyriyyəçiliyə ayıracağı-
na, qalan pulları isə da-
şınmaz əmlaka və şərab 
istehsalına yatıracağını 
bildirib.

Məlumatı “Euronews” yayıb.

Çin 

Valyuta ehtiyatları artıb

Çinin valyuta 
ehtiyatları ötən 
ilin noyabrı ilə 
müqayisədə 11 
milyard dollar arta-
raq, 3 trilyon 72,7 
milyard dollar təşkil 
edib. Bu barədə Çi-
nin Dövlət Valyuta 
Nəzarəti İdarəsinin nümayəndəsi Van Çunyin çıxış edib. 
O deyib ki, bəhs edilən dövrdə ABŞ dollarının dəyərdən 
düşməsi və qiymətli kağızların bahalaşması Çinin qızıl-
valyuta ehtiyatlarının artmasına təsir göstərib.

Xəbəri “Sinxua” agentliyi verib.

Ukrayna 

2,6 milyard dollar yardım

Beynəlxalq 
Valyuta Fondu 
(BVF) 2019-cu ilin 
sonuna kimi Ukray-
naya 2,6 milyard 
dollar maliyyə yar-
dımı edəcək. BVF 
qarşıdakı 14 ay 
ərzində Ukraynaya 
3,9 milyard dollar 
vəsaitinin verilməsi 
barədə qərar qəbul 

edib. Qeyd edək ki, bu ilin sonuna kimi rəsmi Kiyevə 
veriləcək 2,6 milyard dollar yardım 14 aylıq maliyyə 
yardımı proqramının birinci və ikinci tranşlarını təşkil 
edəcək.

Məlumatı BBC yayıb.

İngiltərə

Transfer qiyməti açıqlanıb
“Tottenhem” klubu-

nun yarımmüdafiəçisi 
Kristian Eriksenin 
transfer qiyməti 
açıqlanıb. London 
təmsilçisi futbolçu-
nun keçidi üçün 250 
milyon avro qiymət 
müəyyənləşdirib. Qeyd 
edək ki, son günlər Madridin “Real” klubunun maraq 
dairəsinə düşən futbolçu 2012-ci ildə Hollandiyanın 
“Ayaks” klubundan 13 milyon avroya transfer olunub.

Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 10-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutu-
lacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb 
küləyi əsəcək, axşam mülayimləşəcək. 
Gecə 2-5, gündüz 5-8, Bakıda gecə 2-4, 
gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi 758 mm civə sütunundan 770 
mm civə sütununa yüksələcək, nisbi 
rütubət gecə 80-90, gündüz 60-70 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi 
yerlərdə zəlf duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 0-5, dağlıq 
ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 
4-9 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, 
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, 
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin 
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 3-8 dərəcə 
şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 
dərəcəyədək isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 2 dərəcə şax-
tadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 6-11 
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi şərq 
rayonlarında yağıntılı olacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 

küləyi əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5 
dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 8-13, gündüz 0-5 dərəcə 
şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2 
dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, 
gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman, çiskin olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 2-4, gündüz 
7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 3-7 
dərəcə isti olacaq. 

10 yanvar 2019-cu il, cümə axşamı8

Suraxanıdan İlqar Abbasov Milli Məclisin İqtisadi 
siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsi sədrinin  
müavini Ağalar Vəliyevə əzizi 

ZAHİR ƏLİZADƏNİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin

 9 “Azpetrol Ltd “MMC-yə məxsus Bakı şəhəri, 
Səbail rayonu, Böyük Qala küçəsi 35 nömrəli binanın 
1-ci mənzilinə verilmiş hüquqların Dövlət qeydiyyatı 
haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış 
və texniki pasport itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 9 2007-ci il avqustun 7-də DƏDRX-nin Bakı şəhər 
Ərazi İdarəsi tərəfindən Səmədov Nurəddin Adil 
oğlunun adına verilmiş MH seriyalı 0081786 nömrəli 
çıxarış itdiyi üçün etibarsız sayılır.Bakı, Sabunçu 
rayonu, Mahir Əmirov küçəsi ev 34, mənzil 63. (reyestr 
nömrəsi-005011000377-05101-093003, qeydiyyat 
nömrəsi-110765421).

Hulusi AKAR: Türkiyə sərhədlərinin 
təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır

 � Türkiyənin 
milli müdafiə 
naziri Hulusi Akar 
Ankarada ABŞ 
Silahlı Qüvvələrinin 
Qərargah Rəisləri 
Birləşmiş Komitəsinin 
rəhbəri general Cozef 
Danfordla görüşüb. 
Bu barədə “Anadolu” 
agentliyi məlumat 
yayıb. 

Tərəflər region-
da yaranmış vəziyyəti 
müzakirə ediblər. Ankara 
hesab edir ki, Suriyada 

fəaliyyət göstərən bütün 
terrorçular təcili ərazini 
tərk etməlidirlər. Bu zaman 
 ABŞ-ın YPG terrorçularına 

verdiyi silahlar geri alınma-
lıdır. 

Hulusi Akar deyib ki, 
Türkiyə hər zaman öz 

sərhədlərinin təhlükəsizliyini 
təmin etməyə hazırdır. An-
kara, həmçinin Pentaqon ilə 
razılaşdırılmış Münbiç üzrə 
“Yol xəritəsi”nə əməl olunma-
sını vacib sayır. 

Türkiyə milli müdafiə 
naziri vurğulayıb ki, onun 
ölkəsinin Silahlı Qüvvələri 
Qərbdə bəzilərinin iddia 
etdikləri kimi, İraq və Suri-
yada kürdlərə qarşı deyil, 
PKK, YPG və İŞİD terror 
dəstələrinə qarşı vuruşur. 
Bu zaman Ankara Suriya 
və İraqın ərazi bütövlüyünə 
hörmətlə yanaşır. 

M.HACIXANLI, 
 “Xalq qəzeti” 

 � ABŞ-ın Yaponiyadakı Silahlı 
Qüvvələrinin komandanı, general-mayor 
Cerri Martines Tokioda keçirdiyi mətbuat 
konfransında bəyan edib ki, Cənubi 
Kuril adaları Yaponiyaya qaytarılacağı 
təqdirdə Vaşinqton burada öz qoşunlarını 
yerləşdirmək niyyətində deyil. Məlumatı 
TASS verib. 

“Hazırkı mərhələdə ABŞ-ın Kurildə qoşun yerləşdirmək 
planı yoxdur”, – deyə Martines bildirib. 

Bu il yanvarın 1-də Yaponiyanın Baş naziri  Sindzo 
Abe bəyan etmişdi ki, ABŞ-ın bu ölkədəki Silahlı Qüvvələri 
Uzaq Şərqdə sülhü və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün 
çox vacibdir. Onun sözlərinə görə, bu qüvvələr Rusiyaya 
qarşı düşmənçilik etmir və bununla bağlı mövqeyini Rusiya 
Prezidenti Vladimir Putinlə apardığı danışıqlar zamanı ona 
çatdırıb.

Bir qədər əvvəl isə Rusiya tərəfi bəyan etmişdi ki, 
Moskva və Tokio arasında sülh müqaviləsinin müzakirəsi 
kontekstində Yaponiyanın müttəfiqlik öhdəlikləri çox va-
cibdir. Yapon KİV-nin verdiyi məlumata görə, Abe Putinlə 
danışıqlar zamanı təminat verib ki, Cənubi Kuril adalarının 
bir hissəsinin Tokioya veriləcəyi təqdirdə həmin ərazilərdə 
ABŞ-ın hərbi bazası yerləşdirilməyəcək. 

İki ölkə lideri bu il noyabrın 14-də Sinqapurda 
keçirdikləri görüşdə sülh müqaviləsinin hazırlanması ilə 
bağlı Rusiya–Yaponiya danışıqlarını 19 oktyabr 1956-cı 
il bəyannaməsinə əsasən aktivləşdirmək haqqında ra-
zılığa gəliblər. Həmin sənədə əsasən, iki ölkə arasında 
müharibə vəziyyətinə son qoyulub, diplomatik və kon-
sulluq münasibətləri bərpa edilib. Bəyannamənin 9-cu 
bəndində bildirilir ki, sovet hökuməti Şikotan və digər kiçik 
məskunlaşdırılmamış adaları Yaponiyaya verməyə razıla-
şır, bir şərtlə ki, onların faktiki olaraq Yaponiyanın nəzarəti 
altına keçməsi sülh müqaviləsinin imzalanmasından sonra 
baş verəcək. 

Sənəd hər iki ölkənin parlamenti tərəfindən 8 dekabr 
1956-cı ildə ratifikasiya edilib. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ  
Cənubi Kuril 

adalarında  
hərbi baza 

yerləşdirməyəcək

 � ABŞ Prezidenti Donald Tramp 
Meksika ilə sərhəddə səddin inşasına 
vəsait ayrılmasını tələb edib. O, televiziya 
vasitəsilə amerikalılara müraciət edərək 
bir daha səddin tikilməsinin vacibliyini 
vurğulayıb. Bu barədə “Reuters” agentliyi 
məlumat yayıb.

Mənbənin məlumatına 
görə, televiziya vasitəsilə 
canlı yayımlanan 8 dəqiqəlik 
çıxışı zamanı Donald Tram 
ölkənin cənub sərhədində 
humanitar və təhlükəsizliklə 
bağlı böhranın artdığını 
bildirib. O, səddin inşasına 

maliyyə vəsaiti ayrılmasını 
tələb edib. Donald Tramp 
Birləşmiş Ştatların ölkəyə 
qanuni yolla gələn miqrant-
ları qəbul etdiyini, qanunsuz 
miqrasiyanın isə ölkəyə 
ziyan vurduğunu bəyan 
edib. Prezident qeyd edib ki, 

onun rəhbərlik etdiyi admi-
nistrasiya sərhəd xidməti 
və daxili təhlükəsizlik nazir-
liyi ilə birlikdə sərhədlərin 
mühafizəsinə dair ətraflı 
təklif hazırlayaraq Konqresə 
təqdim edib. Dövlət başçısı 
xatırladıb ki, bu təklif Meksika 
ilə sərhəddə səddin inşasına 
5,7 milyard dollar ayrılmasını 
nəzərdə tutur. 

Xatırladaq ki, 
 Senatın səddin tikintisinə 
maliyyə vəsaiti ayrılma-
sını təsdiqləməməsi bir 
sıra dövlət qurumlarının 
fəaliyyətinin dayandırılması-
na gətirib çıxarıb. Bu vəziyyət 
artıq 18 gündür davam edir.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Antonio Quterreş Yəmənə daha  
75 müşahidəçi göndərilməsini tələb edir

 � “Anadolu” 
Agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, 
BMT-nin Baş katibi 
Antonio Quterreş 
ötən ilin sonunda 
Yəmən hökuməti ilə 
Husilər arasında əldə 
olunmuş atəşkəs 
qərarına nəzarət üçün 
bölgəyə 75 beynəlxalq 
müşahidəçinin 
göndərilməsini tələb 
edib.

O, Yəmənin liman şəhəri 
Hudeydadakı 6 beynəlxalq 
müşahidəçinin az olduğunu 

bildirib. Qeyd edək ki, bun-
dan bir müddət əvvəl bölgəyə 
silahsız və mülkü geyimli 

müşahidəçi qrupu göndərilib.
A.Quterreş ərazidə 

təhlükəsizlik məqsədilə 
nəzarətin gücləndirilməsini 

hər an baş verə biləcək 
gərginliklə əlaqələndirib. 
BMT-nin yaydığı məlumata 
görə, Yəməndə 22 milyon-
dan çox insanın yardıma 
ehtiyacı var. Bu ölkədə 14 
milyon insan aclıq və xəstəlik 
riski ilə üz-üzədir. Əsas 
yardımların Hudeyda şəhəri 
vasitəsilə Yəmən əhalisinə 
çatdırıldığını vurğulayan 
A.Quterreş burada nəzarətin 
gücləndirilməsinin vacib oldu-
ğunu bildirib.

Qeyd edək ki, 2014-
cü ildən etibarən Yəmən 
hökuməti ilə Husilər arasında 
silahlı qarşıdurma baş verir. 
Dinc əhali silahlı insidentdən 
əziyyət çəkir.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”  � Cənubi Afrika Respublikasında iki 

sərnişin qatarının toqquşması nəticəsində 
3 nəfər həlak olub, 640 nəfər xəsarət alıb.

Hadisə Cənubi Afrika Respublikasında – Pretoriya 
dairəsində baş verib. Qəzaya  işıqforların işləməməsi səbəb 
olub.

Toqquşma güclü olduğundan, xilasedicilər sərnişinləri 
qatardan çıxarmaq üçün xeyli əziyyət çəkiblər. Xəsarət alan-
lara təcili tibbi yardım göstərilib. Lakin 80 nəfərin vəziyyəti 
olduqca ağırdır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yerli hakimiyyət orqan-
larının nümayəndələri bildiriblər ki, işıqforların kabelləri 
oğurlandığı üçün onlar işləməyiblər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

 � Dünya bazarında “qara qızıl”ın 
qiyməti artmaqda davam edir. 

Londonun “İCE” Bir-
jasının məlumatına görə, 
“Brent” markalı neftin bir 
bareli 60,01 dollar olub. 
Nyu-York Əmtəə Birjasının 
məlumatına görə, Texas 
sortu adlandırılan ABŞ-ın 
“WTI” markalı neftinin bir 
bareli 51,09 dollar olub. 
Azərbaycanın “AzeriLight” 
markalı neftinin bir bareli 

62,10 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, 

neftin qiymətinin bahalaşma-
sına əsas səbəb OPEC-in 
hasilatı azaltması və ABŞ-la 
Çinin razılığı ilə Birləşmiş 
Ştatlarda neft ehtiyatının 
azaldılmasıdır.

Qəzənfər QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”

Neftin 
qiyməti 
60 dolları 
keçdi

Donald Trampın 
amerikalılara müraciəti

CAR-da 
qatar qəzası


