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Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev martın 9-da Tür-
kiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici 
əlaqələr komissiyasının sədri Akif 
Çağatay Kılıçın başçılıq etdiyi nü-
mayəndə heyətini qəbul edib.
Nümayəndə heyətinin üzvlərini sa-
lamlayan Prezident İlham Əliyev 
deyib:
-Sizin səfəriniz, əlbəttə, böyük önəm 
daşıyır. Çünki parlamentlərarası 
əlaqələrimiz də çox uğurla inkişaf 
edir. Həm ikitərəfli formatda, həm 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsin-
də daim bir yerdəyik, bir-birimizi 
dəstəkləyirik. Əlbəttə ki, İkinci Qa-
rabağ müharibəsi zamanı Türkiyə 
tərəfindən göstərilən dəstək, bildiyi-
niz kimi, bütün Azərbaycan xalqını 
çox məmnun etdi. Bu, təbiidir. Çün-
ki iki qardaş ölkə daim bir-birinin 
yanındadır. Əziz qardaşım hörmətli 
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
ilk saatlardan bizə verdiyi siyasi və 
mənəvi dəstək, əlbəttə ki, bizi çox 
ruhlandırdı. Eyni zamanda, Türkiyə 
Böyük Millət Məclisinin rəhbəri hör-
mətli Mustafa Şentop və parlament 
üzvləri də bizə həmrəylik və dəstək 

göstərmişlər. Yəni, bu müharibə gün-
ləri bir daha göstərdi ki, bizim xalq-
larımız nə qədər bir-birinə bağlıdır, 
nə qədər bir-birinə sevgi ilə və hör-
mətlə yanaşır. Bu yaxınlarda İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görü-
şündə də əziz qardaşım hörmətli Pre-
zident Azərbaycan haqqında, bizim 
Zəfərimiz haqqında çox gözəl sözlər 
demişdir. Bildiyiniz kimi, bu Zəfəri 
qeyd etmək üçün ötən ilin sonunda 
Bakıda hərbi parad keçirilmişdir.
Onu da bildirməliyəm ki, Türkiyənin 
mətbuatı, bütün ictimai qurumları 
bu müharibə dövründə Azərbayca-
na çox böyük dəstək göstərdilər. Biz 
bunu çox yüksək qiymətləndiririk. 
Bu gün bizim bölgəmizdə yeni və-
ziyyət yaranmışdır, yeni reallıq ya-
radılmışdır. Artıq Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi tarixdə qaldı, artıq həll 
edildi, bitdi. İndi gələcəyə baxmalıyıq 
və bölgəmizdə əməkdaşlıq haqqında 
düşünməliyik, xüsusilə nəqliyyat la-
yihələrinin həyata keçirilməsi, Zən-
gəzur dəhlizinin açılması çox önəmli 
məsələlərdən biridir. Əminəm ki, bir-
gə səylərlə buna da nail olacağıq. Sizi 
bir daha ürəkdən salamlayıram. Xoş 

gəlmisiniz.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 
Xarici əlaqələr komissiyasının sədri 
Akif Çağatay Kılıç deyib:
-Hörmətli cənab Prezident, əvvəl-
cə mən də hörmətli Prezidentimizin 
Sizə salam və sevgilərini çatdırmaq 
istəyirəm. Həmçinin Məclis sədrimi-
zin də Sizə sevgi, salam və ehtiram-

ları var. Təbii ki, biz Türkiyə Böyük 
Millət Məclisinin Xarici əlaqələr ko-
missiyasının üzvləri olaraq, Sizin 
böyük Zəfərinizdən həm çox məm-
nunluq duyuruq, həm də bu məna-
da birlik və bərabərliyimizi bir daha 
göstərmək üçün Sizi ziyarət etmək 
istədik. Bizi qəbul etdiyiniz üçün Sizə 
təşəkkürümüzü bildiririk.

Cənab Prezident, Türkiyə Böyük 
Millət Məclisində Sizin bu uğurunu-
zu, bu liderliyinizi və Siz də dediyi-
niz kimi, bölgənin tarixində dönüş 
nöqtəsi olan bu mübarizənizi dəstək-
ləyən dörd siyasi partiyanın, - bilirsi-
niz, Türkiyə Böyük Millət Məclisi bu 
barədə bəyanat qəbul etdi, - təmsil-
çiləri olaraq buradayıq.

Martın 5-də Yeni Azərbaycan 
Partiyasının VII qurultayı ke-
çirilib.
Azərbaycan Prezidenti, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının Sədri 
İlham Əliyev qurultayda vide-
oformatda çıxış edib.

Prezident İlham Əliyevin 
giriş nitqindən:

-Partiyamızın VI qurultayın-
dan üç il ötür. Bu illər ölkəmiz 
üçün, bölgəmiz üçün həlledici 
illər olmuşdur. Üç il ərzində 
ölkə həyatında bir çox önəmli 
hadisələr baş vermişdir. Təbii 
ki, onların arasında ən önəmlisi 
ərazi bütövlüyümüzün bərpa 
edilməsi, Vətən müharibəsin-
də parlaq Qələbənin qazanıl-
masıdır. Azərbaycan öz ərazi 

bütövlüyünü bərpa etdi, tarixi 
ədaləti bərpa etdi, işğalçıları 
əzəli torpaqlarımızdan qovdu 
və beləliklə, tarixi ədalət bərpa 
olundu. Bizim şanlı Qələbəmiz 
qürur mənbəyimizdir. Bu gün 
bizim Qələbəmiz dünyanın 
aparıcı ölkələrinin aparıcı ali 
məktəblərində öyrənilir. Azər-
baycan xalqı birlik, həmrəylik 
göstərdi. Azərbaycan Ordusu 
rəşadət, qəhrəmanlıq, peşəkar-
lıq göstərdi. Bütün xalqımız 
bir yumruq kimi birləşib, düş-
mənə sarsıdıcı zərbələr vurub 
öz tarixi torpaqlarını işğalçılar-
dan azad etmişdir. Biz bu ta-
rixi missiyanı yerinə yetirdik.
Mən son 17 il ərzində münaqişə 
ilə bağlı bütün çıxışlarımda 

deyirdim ki, heç vaxt Azərbay-
can xalqı bu işğalla barışma-
yacaq. Heç vaxt Azərbaycan 
imkan verməyəcək ki, tarixi, 
əzəli torpaqlarında ikinci er-
məni dövləti yaradılsın. Heç 
vaxt bizi tam qane etməyən ra-
zılaşma ilə barışmayacağıq və 
müharibədən əvvəl müxtəlif 
çıxışlarda, müsahibələrdə de-
yirdim ki, bizə hansısa yarım-
çıq sülh müqaviləsi lazım de-
yil. Biz ərazi bütövlüyümüzü 
tam bərpa etməliyik. Biz tarixi 
ədaləti tam bərpa etməliyik. 
Çünki yarımçıq razılaşma bi-
zim xalqımızın maraqlarına 
cavab vermirdi, tarixi ədalətə 
cavab vermirdi. Yarımçıq ra-
zılaşma istər-istəməz gələcək-

də müharibə risklərini artıra 
bilərdi. Bizə isə tam, mütləq 
qələbə lazım idi. Biz bu müt-
ləq qələbəni qazandıq, düşmə-
ni darmadağın etdik, düşmən 
ordusunu məhv etdik və istə-
diyimizə nail olduq.
Ötən son 3 il ərzində prezident 
və parlament seçkiləri keçi-
rilmişdir. Prezident və parla-
ment seçkilərinin ölkəmizin 
müasir həyatında xüsusi yeri 
vardır. Xüsusilə nəzərə alsaq 
ki, prezident və parlament 
seçkilərində ölkəmizdə gedən 
islahatlar daha bir mərhələyə 
qədəm qoydu və bu gün Azər-
baycan genişmiqyaslı islahat-
lar aparan ölkədir. Biz gündə-
lik həyatda, ölkəmizin iqtisadi 
göstəricilərində, sosial sahədə 
əldə edilmiş nailiyyətlərdə gö-
rürük ki, bu islahatların çox 
böyük əhəmiyyəti var. Eyni 
zamanda, ictimai-siyasi iqlimin 
sağlamlaşdırılmasında da bi-
zim təşəbbüslərimizin, islahat-
larımızın böyük rolu vardır.
Prezident seçkilərindən sonra 
bəyan etdiyim proqram icra 
olunur və biz ardıcıllıqla öz 

hədəflərimizə çatırıq. 
Bu gün Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının VII qurultayının ke-
çirilməsinin zərurəti məhz 
bu səbəblərdən doğur. Yeni 
bir vəziyyət yaranmışdır, bu 
vəziyyəti biz yaratmışıq. Biz 
reallıqları yaradan ölkəyik. 
Bundan əvvəlki dövrlərdə də 
bizim təşəbbüslərimizlə real-
laşan bir çox layihələr bölgəyə 
yenilik gətirdi, əməkdaşlığın 
yeni formatlarını şərtləndirdi. 
Bizim uğurlu enerji siyasə-
timiz, nəqliyyat siyasətimiz 
nəinki enerji və nəqliyyat dəh-
lizlərinin yaranmasına gətirib 
çıxardı, eyni zamanda, bölgə-
də və geniş mənada Avrasiya 
məkanında yeni əməkdaşlıq 
formatlarını yaratdı. Bu gün 
bu layihələr ətrafında birləşən 
və bu layihələri bizimlə bəra-
bər icra edən ölkələrin sayı 
artmaqdadır. Bu, istər-istəməz 
həmin ölkələr arasında, hətta 
əvvəlki dövrlərdə bir-biri ilə o 
qədər isti münasibətləri olma-
yan ölkələr arasında da əmək-
daşlığı labüd edir. Ona görə 
son vaxtlar bizim siyasətimizlə 

bağlı dünyada gedən düzgün 
təhlillər və bizim fəaliyyəti-
mizə verilən yüksək qiymət 
həqiqəti tam əks etdirir. İkinci 
Qarabağ müharibəsinin nəti-
cələri də bölgə üçün yeni re-
allıqlar yaratmışdır. Bölgədə 
yeni əməkdaşlıq imkanları ya-
ranmışdır. Uzunmüddətli sül-
hün təmin edilməsi üçün çox 
önəmli şərtlər yaradılmışdır 
və eyni zamanda, ölkəmizdə 
də yeni dövrə qədəm qoymaq 
üçün yeni imkanlar yaranıb.
Biz bütün işləri ardıcıllıqla 
edirik və əgər son 17 illik ta-
riximizə nəzər salsaq görərik 
ki, qarşıya hədəflər qoyulur-
du, hədəflər düzgün müəy-
yən edilirdi, biz bu hədəflərə 
çatırdıq və ondan sonra qarşı-
mıza yeni hədəfləri qoyurduq. 
Beləliklə, həm siyasi, həm iq-
tisadi sahədə dayanıqlı inki-
şafı təmin etdik, beynəlxalq 
aləmdə Azərbaycanı çox bö-
yük nüfuza və hörmətə malik 
olan ölkəyə çevirdik və əsas 
məsələmizi - ərazi bütövlüyü-
müzün bərpasını təmin etdik.

* * * 

“Müstəqillik bizim ən böyük sərvətimizdir, ən böyük dəyərimizdir. Müstəqillik 
illərində biz bir amalla yaşayırdıq ki, doğma torpağımızı düşmənin əlindən alaq, 
işğaldan azad edək və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Biz buna nail olduq”.

İlham Əliyev



2 11-17 mart 2021-ci il
Prezident İlham Əliyev yekun 

nitqində deyib:
-Partiyamızın VII qurultayı ölkəmi-
zin ictimai-siyasi həyatında önəmli 
hadisədir. Yeni Azərbaycan Partiyası 
nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqa-
zın ən böyük siyasi partiyasıdır. Par-
tiyamızın böyük ənənələri var. Qeyd 
olunduğu kimi, biz gələn il, partiya-
mızın 30 illik yubileyini keçirəcəyik. 
Hesab edirəm ki, partiya yeniləşmiş 
formatda, o cümlədən rəhbər orqan-
larında təmsil olunan namizədləri 
nəzərə alsaq daha fəal olacaq, ölkə 
qarşısında duran problemləri daha 
fəal icra edəcəkdir. Həyat dəyişir, 
zəmanə dəyişir. Bir daha demək 
istəyirəm ki, biz ən müasir təcrü-
bəni Azərbaycanda bütün sahələr-
də tətbiq etməliyik, o cümlədən si-
yasi islahatlar sahəsində. Əminəm 
ki, partiyanın rəhbər orqanlarında 
təmsil olunan üzvləri fəal olacaqlar, 
partiyamızın fəaliyyətində öz rolu-
nu oynayacaqlar, ümumi işimizə öz 
töhfəsini verəcəklər ki, partiyamız 
bundan sonra da ölkəmizin aparı-
cı siyasi qüvvəsi olaraq qalsın. Mən 
buna şübhə etmirəm. Bizim dost 
partiyalarımızın bu gün partiyamıza 
qoşulması da bunu göstərir. Bu da 

çox önəmli, əlamətdar hadisədir. Bu 
da siyasi sistemimizin təkmilləşdi-
rilməsi istiqamətində atılan növbəti 
addımdır və eyni zamanda, göstərir 
ki, partiyamızın həm məramı, həm 
proqramı, fəaliyyəti və əldə etdiyi 
nailiyyətlər dost partiyalar üçün də 
cəlbedicidir. Əminəm ki, bir neçə 
partiyanın Yeni Azərbaycan Partiyası 
ilə birləşməsi partiyamızı gücləndirə-
cək. Bu partiyaların üzvlərini biz qə-
bul edirik, onlara bizim ailəyə “Xoş 
gəlmisiniz!” deyirik və birgə fəaliy-
yətlə bağlı əlbəttə ki, əlavə addımlar 
da atılacaqdır. Bütün bunları nəzərə 
alaraq hesab edirəm ki, partiyamızın 
yeni proqramı da hazırlanmalıdır. 
Bu proqram yeni dövrlə bağlı bütün 
məsələləri özündə ehtiva etməlidir. 
İdarə heyətinə tapşırıq verirəm ki, 3 
ay ərzində partiyamızın yeni proqra-
mı hazırlansın və təqdim edilsin.
Görüləcək işlərə qayıtdıqda, mən 
xüsusilə şəhid ailələrinə göstərilən 
dəstəyi qeyd etmək istəyirəm. Par-
tiyamızın fəalları bu sahədə də fəal 
olmalıdırlar, dövlət öz üzərinə düşən 
vəzifəni icra edir. Müharibədən 4 ay 
keçməsinə baxmayaraq, artıq 1500 
şəhid ailəsi və müharibə əlili üçün 
mənzillərin təqdim edilməsi məra-

simi də keçirilmişdir. Keçən il şəhid 
ailələrinə verilən mənzillərin sayı 1572 
idi, bu, rekord göstəricidir. Bu il isə 3 
minə yaxın şəhid ailəsi və müharibə əli-
li yeni mənzillər alacaq. Bildirməliyəm 
ki, beləliklə, Bakı, Sumqayıt şəhərlərin-
də və Abşeron rayonunda növbədə da-
yanan, o cümlədən ilk növbədə Birinci 
Qarabağ müharibəsinin şəhid ailələ-
rinin nümayəndələrinə tam şəkildə 
mənzillər, evlər veriləcəkdir. Növbəti 
illər ərzində bu gün növbədə dayanan 
Birinci və İkinci Qarabağ müharibəsi-
nin şəhidlərinin yaxınlarına mənzillər 
veriləcəkdir. Ancaq şəhid ailələrimizə 
qayğımız mənzillərin, yaxud da ki, av-
tomobillərin verilməsi ilə bitmir. Yeni 
Azərbaycan Partiyasının nümayən-
dələri bu kateqoriyadan olan insanlara 
daim qayğı, diqqət göstərməlidirlər.
Eyni zamanda, qazilərimiz də döv-
lət tərəfindən bütün lazımi müalicə 
vasitələri ilə təmin edilir, ən müasir 
protezlər sifariş olunubdur. Müha-
ribə zamanı sağlamlığını itirən qa-
zilərimizi biz tezliklə normal həyata 
qaytaracağıq. Onu da bildirməliyəm 
ki, bizə bu məsələdə xaricdən gələn 
həkimlər də kömək göstərirlər. Bir 
neçə ölkədən həkimlər artıq Azər-
baycana gəlmişlər, əməliyyatlar apa-

rırlar, kömək göstərirlər. Bu xoş mis-
siyaya görə bütün xarici dostlarımıza 
da təşəkkürümü bildirirəm.
Həmçinin biz Böyük Qayıdış proqra-
mı icra olunmağa başlayanda məcbu-
ri köçkünlərin öz doğma torpaqlarına 
qaytarılması prosesinə də start verə-
cəyik və burada da Yeni Azərbaycan 
Partiyasının üzvləri, fəallar ön planda 
olmalıdırlar, öz rolunu oynamalıdı-
lar. Çünki bu proses müəyyən zaman 
kəsiyində baş verəcək. Biz bir gündə, 
yaxud da ki, bir il, ya iki ildə dağılmış 
bütün şəhər və kəndlərimizi bərpa 
edə bilmərik. Ona görə burada ardı-
cıllıq, əlbəttə ki, gözləniləcək. Bu ar-
dıcıllıqla bağlı, əlbəttə, hesab edirəm 
ki, ilk növbədə, ən ağır vəziyyətdə ya-
şayan məcburi köçkünlərə üstünlük 
verilməlidir. Çünki 300 mindən çox 
məcburi köçkün dövlət tərəfindən ev-
lərlə, mənzillərlə təmin edilib, onların 
məişət şəraiti yaxşıdır. Ancaq hələ də 
uşaq bağçalarında, yataqxanalarda və 
digər yararsız, yəni uyğunlaşdırılmış 
binalarda köçkünlər yaşayır və bu-
rada da sosial ədalətin gözlənilməsi 
üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının 
fəalları öz rolunu oynamalıdırlar.
Bizim üstünlüyümüz ondan ibarət-
dir ki, Azərbaycanda yaşayan bütün 

xalqların nümayəndələri özlərini ra-
hat hiss edirlər, öz ailəsində, öz doğ-
ma torpağında hiss edirlər. Xalqlar 
arasındakı dostluq, mehriban müna-
sibət bizim böyük sərvətimizdir. Biz 
bunu qorumalıyıq. 
Müharibənin nəticələrindən biri də 
əlbəttə ki, bu gün müzakirə mövzusu 
olan Zəngəzur dəhlizidir. Zəngəzur 
dəhlizi tarixi nailiyyətdir. Üçtərəfli 
Bəyanatda xüsusilə bu məsələnin əks 
olunması bizim, eyni zamanda, böyük 
siyasi qələbəmizdir. Hazırda Zəngə-
zur dəhlizinin fəaliyyəti istiqamətin-
də fəal işlər aparılır, bir çox təkliflər 
var, artıq bir çox nəqliyyat-kommu-
nikasiya layihələri masa üzərindədir, 
müzakirə edilir və bu, bizim növbəti 
tarixi uğurumuz olacaqdır.
Müstəqillik bizim ən böyük sərvə-
timizdir, ən böyük dəyərimizdir. 
Müstəqillik illərində biz bir amal-
la yaşayırdıq ki, doğma torpağımı-
zı düşmənin əlindən alaq, işğaldan 
azad edək və ərazi bütövlüyümüzü 
bərpa edək. Biz buna nail olduq.
Beləliklə, bir çox hallarda dediyim 
kimi, bugünkü qurultayı da bu söz-
lərlə yekunlaşdırmaq istərdim: “Qa-
rabağ bizimdir, Qarabağ Azərbay-
candır!”.

Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev martın 4-də İqtisadi Əməkdaşlıq Təş-
kilatının XIV onlayn Zirvə toplantısında videofor-
matda çıxış edərkən deyib.
O, bildirib: - Türkiyə bizim qardaşımızdır. Türkiyə 
bizim böyük müttəfiqimizdir. Azərbaycan xalqı Tür-
kiyə kimi müttəfiqi olmasından çox məmnundur. 
Azərbaycan və Türkiyə xalqları və əminəm ki, dün-
yada bir çoxları Prezident Ərdoğanın Türkiyənin yal-
nız dünyada ən önəmli güc mərkəzlərindən birinə 
çevrilməsində deyil, eləcə də regionda təhlükəsizliyin 
təmin edilməsindəki tarixi rolundan açıq şəkildə xə-
bərdardırlar. Türkiyə geniş regionda təhlükəsizlik və 
sabitliyin təmin olunmasında çox önəmli rol oynayır. 
2020-ci ildə Azərbaycan öz torpaqlarının Ermənis-
tan tərəfindən 30 ilə yaxın davam edən işğalına hər-
bi-siyasi yollarla son qoydu. Ermənistan üzərində 
döyüş meydanında əldə edilmiş hərbi Zəfər siyasi 
yollarla tam təmin edildi.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul 
edilmiş və Ermənistan qoşunlarının Azərbayca-
nın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və 
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələri 
27 il kağız üzərində qalmışdı. Azərbaycan özü hə-
min qətnamələrin icrasını təmin edərək ərazi bü-
tövlüyünü bərpa etdi. İşğalçılar qədim Azərbaycan 
torpağı olan Qarabağdan qovuldu. 44 gün ərzində 
Ermənistan ordusu tam darmadağın edildi. 2020-ci 
il noyabrın 10-da Azərbaycan Ermənistanı kapitul-
yasiya aktı imzalamağa məcbur etdi.
Ötən il sentyabrın 27-də və 28-də - müharibənin bi-
rinci və ikinci günü qardaş Pakistan və Əfqanıstan 
Ermənistanı işğala son qoymağa, BMT Təhlükəsiz-
lik Şurasının müvafiq qətnamələrini icra etməyə 
çağırmış və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə öz 
dəstəklərini ifadə etmişlər. Mən bizi dəstəklədiklə-
rinə görə onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. 
İşğal zamanı Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə 
Azərbaycanın kənd və şəhərlərini, bütün mədəni 
və dini abidələrini qəsdən dağıtmışdır. Bizim məs-

cidlər donuz və inək saxlanılan yerlərə çevrilmişdir. 
Bu, bütün İslam dünyasına qarşı düşmənçilikdir. 
Azərbaycan xalqının mədəni və dini irsinin qəsdən 
dağıdılması və təhqir edilməsi faktları beynəlxalq 
media nümayəndələri tərəfindən əks etdirilmişdir. 
Biz islamofobiyaya qarşı mübarizə aparmalı və İs-
lamın həqiqi dəyərlərini - sülh, tolerantlıq və ədalə-
ti təşviq etməliyik. Bu mənada, qardaş Pakistanın 
təşəbbüsü ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının martın 
15-nin Beynəlxalq İslamofobiya ilə Mübarizə Günü 
elan olunması qərarını alqışlayırıq.
Azərbaycan Avrasiyada enerji təhlükəsizliyini tə-
min edən mühüm tərəfdaş ölkədir. Cənub Qaz 
Dəhlizi 2020-ci il dekabrın 31-də istismara verildi. 
Yeddi ölkəni birləşdirən 3500 kilometr uzunluğun-
da Cənub Qaz Dəhlizi dünyanın ən böyük enerji in-
frastrukturu layihələrindən biridir.
Azərbaycan Şərq-Qərb, Şimal-Cənub və Şimal-Qərb 
nəqliyyat dəhlizləri kimi regional bağlantı layihələ-
rində fəal iştirak edir və ölkəmiz Avrasiyanın əsas və 
etibarlı nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə 
çevrilib. Biz öz tərəfdaşlarımızla birgə Azərbayca-
nın nəqliyyat infrastrukturunu Lapis Lazuli nəqliy-
yat dəhlizi ilə birləşdirdik və nəqliyyat sahəsində 
çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaratdıq.
Biz indi gələcək haqqında düşünürük. Biz bölgədə 
sülh və sabitliyi təmin etmək üçün bir çox ölkələri 
birləşdirən nəqliyyat layihələrini müzakirə etməyə 
başlamışıq. Azərbaycan, Türkiyə və İran bölgədə 
nəqliyyat layihələrinin icrası ilə bağlı vahid mövqe 
sərgiləyir. Ermənistan da özünü normal apararsa, 
bu prosesdən faydalana bilər.
Bu xüsusda qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın 
tarixi ərazisi olan Zəngəzurdan keçəcək və Azər-
baycanın əsas hissəsi ilə ölkəmizin ayrılmaz hissəsi 
Naxçıvan Muxtar Respublikasını və Türkiyəni bir-
ləşdirəcək yeni bağlantı dəhlizi regionda nəqliyyat 
sektorunda yeni imkanlar yaradacaq. Biz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərini Zəngəzur 
dəhlizindən faydalanmağa dəvət edirik.

“Ərdəbil vilayətində İran ilə 
Azərbaycanın birgə sənaye 
şəhərciyi yaratması iki qonşu 
və dost ölkənin iqtisadi inki-
şafına böyük təkan verəcək”.
Bu sözləri İranın Sənaye, Mə-
dənlər və Ticarət naziri Əlirza 
Rəzm Hüseyni deyib. Nazir 
Ərdəbil vilayətinin Parsabad 
qəsəbəsi yaxınlığında sənaye 
şəhərciyinin salınacağı əra-
ziyə baxış keçirib. Bildirib ki, 
sənaye şəhərciyi həm iki ölkə-
nin iqtisadi əlaqələrini artıra-
caq, həm də ayrılıqda ölkələr-
də sosial vəziyyətin inkişafına 

təkan verəcək. Şəhərciyə müş-
tərək sərmayələrin yatırılması 
da nəzərə tutulub ki, bunun 
da nəticəsində zavod və fab-
riklər inşa ediləcək. Burada is-
tehsal olunan məhsullar ixrac 
edilməklə yanaşı, daxili bazar-
ların tələbatını da ödəyəcək.
O deyib ki, sənaye şəhərci-
yinin Ərdəbilin Parsabad 
qəsəbəsi yaxınlığına tikil-
məsi təsadüfən seçilməyib. 
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin əsas seq-
mentindən olan dəmir yolu 
xətti məhz buradan keçəcək 

ki, bu da istehsal olunan mal-
ların ixracı üçün əlverişlidir.
Nazir qeyd edib ki, sənaye 
şəhərciyinin salınması və bir-
gə sərmayənin yatırılması 
üçün İran və Azərbaycan bö-
yük iqtisadi potensialı var.

“Türk şirkətləri Xəzər dənizin-
dəki neft və qaz yataqlarının 

işlənilməsində əməkdaşlıq et-
məyə hazırdır. Bununla bağlı 
niyyəti tərəflərə çatdırmışıq”.
“TRT Haber” xəbər verir ki, 
bunu Türkiyənin Xarici İş-
lər naziri Mövlud Çavuşoğlu 
Türkmənistan ilə Azərbayca-
nın Xəzər dənizindəki “Dost-
luq” yatağının karbohidrogen 
resurslarının birgə kəşfiyyatı 

və işlənməsinə dair imzala-
dıqları razılaşmaya münasibət 
bildirərkən söyləyib.
“Burada məsələlərdən biri 
çıxarılacaq qaz və neftin ha-
zırda fəaliyyətdə olan boru 
xətləri üzərindən Türkiyəyə 
çatdırılmasıdır. Hər mənada 
əməkdaşlıq imkanı var”, – o 
vurğulayıb.

“ADY Express” MMC Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolu va-
sitəsilə Rusiyadan Türkiyəyə 
taxıl və buğda kəpəyi nəql 
edib.
MMC-dən bildirilib ki, 13 ör-
tülü vaqonda 780 ton taxıl 
Rusiyanın Tatarskaya stansi-
yasından (Qərbi-Sibir dəmir 
yolu), 8 taxıldaşıyan vaqon-
da 480 ton buğda kəpəyi isə 
Şadrinsk stansiyasından (Cə-
nub-Ural dəmir yolu) gön-
dərilib. Rusiya-Azərbaycan 
sərhəddində yerləşən Yalama 
stansiyasından keçən yük-
lər daha sonra Böyük-Kəsik 
və daha sonra Gürcüstanın 
Axalkalaki stansiyasına çatdı-
rılıb. Burada vaqonlarda təkər 
cütləri dəyişdirildikdən son-
ra taxıl və kəpək Türkiyənin 

Qars şəhərinə yola salınıb.
Taxıl yükü ümumilikdə 4745 
kilometr, buğda kəpəyi isə 
ümumilikdə 4054 kilometr mə-
safəni qət erdikdən sonra təyi-
nat nöqtəsinə çatdırılıb. Yük-

lərin nəqlini “ADY Express” 
MMC tərəfdaşları ilə – “RJD 
Logistika” (Rusiya), “GR Logis-
tics” (Gürcüstan) və “Pasifik 
Eurasia Logistics” (Türkiyə) 
şirkətləri ilə həyata keçirib.
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Azərbaycan xalqı 44 günlük Vətən mü-
haribəsini də qalibiyyətlə başa vuraraq, 
zəngin irsinə yeni şərəfli səhifə yazdı. 
Bu müharibə xalqımızın milli həmrəy-
liyinin, öz haqqı uğrunda mübarizə 
aparmaq əzminin nümayişi oldu. Ən 
əsası bu qalibiyyət Azərbaycanda ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfindən 1993-
cü ildə başladılan, ötən 17 ildə isə Prezi-
dent İlham Əliyev tərəfindən ən müasir 
çağırışlar səviyyəsində həyata keçirilən 
ordu quruculuğunun mühüm nəticəsi 
kimi tarixə yazıldı.

Azərbaycan tarixi ədaləti və
 beynəlxalq hüququ güc yolu 

ilə bərpa etdi
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təca-
vüzü ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllə-
rində Dağlıq Qarabağın və ətraf rayon-
ların işğalı ilə nəticələnmişdi. Lakin 
o vaxt Azərbaycan müharibəni yox, 
döyüşü uduzmuşdu və Azərbaycanın 
Heydər Əliyevin respublika preziden-
ti seçilməsindən sonrakı dövrünün 
reallıqları göstərirdi ki, işğal altında 
olan bütün torpaqlarımız mütləq azad 
ediləcək. Bu mənada 1994-cü ildə neft 
kontraktlarının imzalanmasından son-
ra respublikamızda Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi ilə müsbətə doğru baş verən 
dəyişikliklər həm də torpaqlarımızın 
gələcəkdə döyüş yolu azad edilməsi 
üçün etibarlı bünövrə yaratdı. Heydər 
Əliyev uzaqgörən siyasətçi, müdrik 
dövlət xadimi idi. Onun təməlini qoy-
duğu inkişaf siyasəti yalnız iqtisadi 
sfera ilə tamamlanmayaraq, kompleks 
xarakter daşıyırdı. Əlbəttə, bəzən qarşı-
ya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün illər, 
onilliklər lazım gəlir. Eyni zamanda, bu 
zaman daim nəzərə alınırdı ki, biz kiçik 
Ermənistanla yox, dünyada özünə yer 
eləmiş erməni təəssübkeşliyi, erməni 
lobbisi ilə üz-üzəyik. 
Bu baxımdan Heydər Əliyev bütün 
məsələləri zərgər dəqiqliyi ilə ölçüb 
biçmişdi. Məhz ulu öndərin müəyyən 
etdiyi inkişaf siyasətinin nəticəsi olaraq 
Azərbaycan həm iqtisadi sferada yük-
səliş yoluna qədəm qoydu, həm bey-
nəlxalq arenada öz mövqelərini əhə-
miyyətli dərəcədə möhkəmləndirdi və 
bu zaman Ermənistanın işğal siyasəti-
nin beynəlxalq səviyyədə ifşası ilə bağlı 
uğurlara imza atıldı.
Ötən 17 ildə Heydər Əliyev yolunu la-
yiqincə davam etdirən Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamı-
zın nail olduğu uğurlar çoxşaxəlidir. 
Bu sırada Xəzərdən hasil olunan neft 
və qazın dünya bazarlarına çıxarılması 
və Azərbaycanın  enerji təhlükəsizliyi 
məsələlərində önəmli mövqe qazan-
ması, iqtisadiyyatmızın 3 dəfə böyümə-
si, valyuta ehtiyatlarımızın dəfələrlə 
artması, Bakının beynəlxalq tədbirlər 
mərkəzi kimi tanınması, o cümlədən 
ölkəmizin beynəlxalq nəqliyyat qov-
şağına çevrilməsi, kosmik kluba üzv 
olması kimi məsələlər  xüsusilə qeyd 
olunmalıdır. Bütün bunlar Azərbayca-
nın beynəlxalq birlikdəki yerini daha 
da möhkəmləndirməklə yanaşı, res-
publikamızın məruz qaldığı təcavüzün 
dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul 
olunmasında, Ermənistanın işğal si-
yasətinin ifşasında böyük rol oynadı. 
Ən əsası əldə olunan hər bir uğurun və 
yüksəlişin nəticə etibarilə torpaqlarımı-
zın işğaldan azad ediləcəyi günü yaxın-
laşdırdığı göz önündə idi. 
Qeyd edək ki, hələ Azərbaycanın zəif 
olduğu dövrlərdə danışıqlar prose-
si zamanı Ermənistan Azərbaycana 
öz şərtlərini diqtə edə bilməmişdi. Bu 
baxımdan Azərbaycanın inkişafında və 
güclənməsindən sonra istənilən yolla 
öz torpaqlarını azad edəcəyi qaçılmaz 
idi. Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə 
bəyan etmişdi ki, sülh danışıqları nə-
ticəsiz qalacağı təqdirdə Azərbaycan 
güc yolu ilə torpaqlarını işğaldan azad 
edəcək. Dekabrın 10-da keçirilən Zəfər 
paradında bu barədə danışan İlham 
Əliyev deyib: «Biz bu illər ərzində güc 
toplayırdıq, həm siyasi müstəvidə, bey-
nəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, həm də 
ölkə daxilində iqtisadiyyatımızı güclən-
dirirdik, biz ordumuzu gücləndirirdik. 
Bunun nəticəsində Azərbaycan son illər 

ərzində çox uğurlu inkişaf yolu keçmiş-
dir və ildən-ilə bizim üstünlüyümüz 
özünü daha qabarıq şəkildə büruzə 
verirdi. Ermənistan bizimlə rəqabət 
apara bilmədi. Mən son 17 il ərzində 
dəfələrlə demişdim ki, Ermənistan öz 
xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan işğalçı 
qüvvələrini çıxarmasa, biz bu məsələni 
hərbi yollarla həll edəcəyik. Mən 2003-
cü ildə Prezident vəzifəsinə seçiləndə 
Konstitusiyamıza və müqəddəs Qura-
ni-Kərimə əl basaraq and içmişdim ki, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoru-
yacağam. Bu gün böyük qürur hissi ilə 
deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz istədi-
yinə nail oldu, tarixi ədaləti, beynəlxalq 
hüququ bərpa etdi».

Sadəcə zamana ehtiyac vardı və ötən 
hər bir il ərzində Azərbaycan güclən-
di, qüdrətləndi, eyni zamanda, Dağ-
lıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı 
beynəlxalq hüquqla təsbit olunan haqlı 
mövqelərini daha da möhkəmləndir-
di. Bu baxımdan Azərbaycanın inkişafı, 
beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlən-
məsi ilə əlamətdar olan ötən hər bir il 
bu qələbəni, torpaqlarımızın azadlığını 
daha da yaxınlaşdırdı, tarixi şəraiti ye-
tişdirdi. Beləliklə, zaman bizi ağır sınaq-
lara çəksə də, ötən il baş verən 44 günlük 
müharibədə tariximizin şərəfli səhifələ-
ri yazıldı. Şanlı qələbə, torpaqlarımızın 
azad olunması, işğalçı Ermənistanın 
hərb meydanında məğlub edilməsi ilə 
İlham Əliyev tariximizi və dövlətçiliyi-
mizi şərəfləndirdi. 
44 gün davam edən Vətən müharibə-
sində xalqımızın mənəvi iztirablarına 
son qoyuldu, təcavüzkar Ermənistanın 
30 ildən bəri işğal altında saxladığı əzə-
li torpaqlarımız azad edildi. Prezident 
İlham Əliyevin dediyi kimi, öz ərazi 
bütövlüyünü bərpa edən Azərbaycan 
Respublikası yeni reallıqlar yaradıb. Bu 
reallığın lideri Azərbaycanı qalib edən 
İlham Əliyevdir. Yeni dövrün aparıcı 
qüvvəsi isə regionda söz sahibi kimi 
statusunu və mövqelərini qat-qat güc-
ləndirən Azərbaycandır.
Eyni zamanda, ərazi bütövlüyünü bər-
pa etməklə Azərbaycan yeni mərhələyə 
qədəm qoyub. Artıq müharibə bitib. 
İndiki bu mərhələdə qarşıda dayanan 
əsas vəzifələr kimi işğaldan azad olu-
nan ərazilərdə bərpa və quruculuq işlə-
rinin aparılması, sosial-iqtisadi, enerji, 
kommunal, nəqliyyat infrastrukturu-
nun yaradılması, doğma yurdlarına qa-
yıdacaq vətəndaşlarımızın yaşayışı və 
fəaliyyəti üçün şəraitin təmin edilməsi 
bütün dövlət orqanlarının qarşısında 
yeni və mühüm çağırışlar formalaşdırıb. 
Hazırda təhlillər aparılır, eyni zamanda, 
tədricən böyük qayıdışın ilk addımları 
atılır. Qısa zaman kəsiyində görülən iş-
lərin miqyası arzularımızın, Qarabağa 
qayıdış istəklərimizin nə qədər böyük 
olduğunu göstərir. 
Bəli, biz hansı çətinliklərdən, hansı ma-
neələrdən, hansı dolanbanclardan keç-
dik. Azərbaycan kimi öz milli və döv-
lət maraqlarını bu cür qətiyyətlə təmin 

edən ikinci dövləti göstərmək isə müm-
kün deyil.

Dünya artıq erməni 
yalanlarına inanmır

Məlum olduğu kimi, işğalçı dövlət 
uzun illərdir erməni lobbisinin və xari-
ci havadarlarının köməyi ilə münaqişə 
haqqında dünyada informasiya vaku-
umu yaratmağa, öz yalan, riyakar və 
ikiüzlü siyasətini beynəlxalq ictimaiy-
yətə sırımağa çalışır. Müəyyən zaman-
larda niyyətlərinə çatsalar da, artıq za-
man dəyişib. Xüsusən 2016-cı ilin aprel 
döyüşlərindən sonra problemlə bağlı 
beynəlxalq reaksiyalar göstərdi ki, dün-
ya artıq erməni yalanlarına inanmaq 
istəmir. 

Xatrılayırıq ki, hələ aprel döyüşləri, elə 
də Ermənistanın Tovuz istiqamətində 
təxribatı zamanı heç dövlət və təşkilat 
açıq əşkildə işğalçını müdafiə edən fi-
kir səsləndirməmişdi. Çünki onların 
böyük əksəriyyəti ikili standartlardan 
çıxış etsə belə, kimin işğalçı olduğunu, 
kimin isə işğala məruz qaldığını yaxşı 
bilirdi və belə bir vəziyyətdə Ermənis-
tana dəstəyin ifadə edilməsi ən böyük 
siyasi riyakarlıq olardı. O zaman Yere-
vanın ən yaxın müttəfiqləri belə açıq şə-
kildə onu müdafiə etmədilər. 
Bəli, Azərbaycan informasiya bloka-
dasını nəinki çoxdan sındırıb, həm də 
Prezident İlham Əliyevin hücum dip-
lomatiyasının nəticəsində erməni ya-
lanlarına böyük zərbə vurub. Bu gün-
kü reallıqları, tarixi həqiqətləri düzgün 
dəyərləndirən ayrı-ayrı ölkələrin siyasi 
mərkəzləri uzun illərdir dünyanı alda-
dan ermənilərin əlində artıq alət olmaq 
istəmirlər. Xatırladaq ki, hələ Tovuz dö-
yüşləri zamanı ABŞ Konqresində Azər-
baycan əleyhinə Daşnaklar tərəfindən 
təşviq olunan qanunvericilik təklifləri-
nin qarşısının qətiyyətlə alınması və ilk 
dəfə olaraq Ermənistan əleyhinə düzə-
lişlərin qəbul edilməsi də dünya ermə-
niliyinin saxta təbliğatına böyük zərbə 
vurmuşdu. 
Vətən müharibəsindəki qələbə ilə 
Azərbaycan bütün dünyada erməni 
yalanlarını darmadağın etdi. Onsuz 
da beynəlxalq ictimaiyyət saxta ermə-
ni təbliğatına əvvəlki tək inanmırdı. 44 
günlük müharibə isə tək işğalçı Ermə-
nistana deyil, həm də «məzlum ermə-
ni xalqı» obrazına vurulan ən böyük 
zərbə oldu. Azərbaycan yalnız hərb 
meydanında deyil, həm də informasiya 
savaşında düşməni darmadağın etdi. 
İnformasiya savaşının önündə gedərək 
düşmənəsə sarsıdıcı zərbələri vuran isə 
döyüş meydanının qalibi, Müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyev oldu.
Həmin günlərdə respublikamız düş-
mənin saxta informasiya cəbhəsini dar-
madağın etdi. Hətta Ermənistanın ha-
vadarları olan dövlətlərdə belə KİV-in 
saxta təbliğatı nəticəsiz qaldı və ictima-
iyyət onların yalan informasiyalarını 
qəbul etmədi. 
Əslində, dünya erməniliyi - ermənilərin 
dostları və ikili standartlar səbəbindən 

bizə düşmən münasibəti bəsləyənlər 
sülh danışıqlarının qırılaraq hərbi əmə-
liyyatların başlayacağını, yeni mühari-
bədə Azərbaycanın yeni taktika, yeni 
silahlarla yeni nümunə ortaya qoya-
cağını, öz gücü və imkanları hesabına 
torpaqlarını bu qədər sürətlə və Ermə-
nistanın ordusuna sarsıdıcı zərbələr 
vurmaqla, onu tar-mar etməklə nail 
olacağını güman etmirdilər. Ona görə 
çaş-baş və özlərini itirmiş vəziyyətində 
qalanlar hərbi əməliyyatlara müxtəlif 
səbəblərdən müdaxilə edə bilmədiklə-
rindən güclərini diplomatiya, o da nəti-
cə vermədiyindən informasiya mühari-
bəsində cəmləşdirmişdilər.
Məqsəd Azərbaycanı sülh danışıqlarını 

pozaraq müharibəyə başlayan, başqa 
dövlətlərdən kömək alan, döyüşlərdə 
əcnəbi muzdlulardan istifadə edən, qa-
dağan olunmuş silahları tətbiq edən, 
demokratiyanı pozan, erməniləri Qa-
rabağdan qovmağa çalışan bir dövlət 
kimi təqdim etmək, siyasi nüfuzuna 
xələl gətirmək idi. Lakin İlham Əliyev 
öz müsahibələrində bütün buların qar-
şısını aldı, dünya erməniliyninin Azər-
baycana qarşı məkrli planlarını iflasa 
uğratdı.
İlham Əliyev sentyabrın 29-dan no-
yabrın 6-a kimi kimi 26 xarici KİV-ə 
müsahibə verdi. Bunlar Rusiyanın, 
“Rossiya-1,  “Pervıy”, RBK televiziya 
kanalları, Ria Novosti, TASS və İnter-
faks agentlikləri, Türkiyənin “TRT 
Haber”, CNN-Türk, “Haber Global”, 
“Haber Türk”, NTV, “A Haber”  te-
leviziyaları,  Fransanın “Sky News”,  
“France 24” televiziyaları, “Figaro” 
qəzeti,  Almaniyanın ARD televiziya-
sı, Yaponiyanın “Nikkei” qəzeti, ABŞ-
ın “Fox News” televiziyası, İtaliyanın 
Rai-1 televiziyası və  “La Repubblica” 
qəzeti, İspaniyanın EFE informasiya 
agentliyi, habelə dünyada yüz mil-
yonlarla izləyiciləri olan “Əl-Cəzirə”, 
“Əl-Ərəbiyə”,  “Euronews”,  “CNN 
International”, “BBC News” televizi-
ya kanallarıdır. 
Bu məqaləmdə əsasən  Qərb ölkələri-
ni təmsil edən KİV-ə müsahibələri za-
manı Prezident İlham Əliyevin erməni 
yalanlarına vurduğu tutarlı zərbələr, 
Azərbaycan həqiqətlərinin bu KİV-lər 
vasitəsilə beynəlxalq ictimaiyyətə çat-
dırılması barədə bəhs etmək istəyirəm. 
Mən bu müsahibələrin hamısını də-
rindən və dönə-dönə oxudum. Aydın 
oldu ki, əksər Qərb KİV-lərin əmək-
daşlarının Prezident İlham Əliyevə 
ünvanladıqları suallar zamanı erməni 
lobbisinin sifarişlərini yerinə yetiriblər. 
Bəzi KİV-lərin suallarının tamamilə ey-
niyyət təşkil etməsi, bəzi sualların daha 
çox ittihama bənzəməsi, bəzi suallar-
dan düşmənin məğlubiyyət ruhunun 
hiss olunması, bəzi suallarda Azərbay-
cana qarşı ənənəvi qarayaxmaların yer 
alması, göstərirdi ki, bu sualların sifa-
rişləri dünya erməniliyindən və erməni 
lobbisindən gəlir.
Prezident İlham Əliyev Ermənistanın 

mövqeyini müdafiə edən KİV-lərin də 
müraciətinə müsbət yanaşaraq onla-
rın suallarını cavablandırdı. Bu zaman 
dövlət başçısı təmkinlə, uzaqgörənliklə, 
siyasi peşəkarlıqla Azərbaycanın haqlı 
mövqeyini elə əsaslandırdı ki, ondan 
sonra erməni lobbisinin maraqlarına 
xidmət edən jurnalistin əlavə sual ver-
məyə gücü çatmadı. İlham Əliyev bu 
sualların hər birinə son dərəcə təmkin-
lə, soyuqqanlılıqla cavab verdi, məsələ-
nin mahiyyətini səbirlə izah etdi, zəruri 
sənədlərə və tarixi faktlara istinadən öz 
mövqeyini və dediklərinin doğruluğu-
nu, ədalətə söykəndiyini sübuta yetirdi.
Ümumiyyətlə, qətiyyətli, nüfuzlu si-
yasi rəhbərə və dövlət başçısına bey-
nəlxalq marağın yüksək olması təbiidir. 
Bu marağın müharibə zamanı xüsusilə 
yüksək olması tam məntiqlidir. Bəşər 
tarixinin son onillikləri müharibələrlə 
doludur. Lakin heç bir dövlət başçısı 
həmin müharibə zamanı çoxlu sayda 
aparıcı KİV-in maraq dairəsinə düşmə-
yib. Bu baxımdan İlham Əliyevə müsa-
hibə üçün dünyanın bir çox tanınmış 
media qurumlarının müraciət etməsi 
ilk növbədə Azərbaycan Prezidentinin 
nüfuzlu lider olmasından irəli gəlir.
Mən bu müsahibələri oxuduqca bir 
daha İlham Əliyevin qətiyyətinin, 
yüksək liderlik keyfiyyətlərinin, siyasi 
müdrikliyinin və uzaqgörənliyinin şa-
hidi oldum. Bir daha sevindim ki, xalqı-
mızın belə lideri var və bir daha əmin 
oldum ki, Azərbaycan dövlətinin idarə-
çilik sükanı etibarlı əllərdədir.

Respublikamızı müharibəyə 
birinci başlamaqda ittiham 

etmək cəhdi baş tutmadı
Başlayaq Azərbaycana qarşı ittiham-
lardan. Bu müsahibələrlə tanış olarkən 
görürük ki, həmin KİV-lər müharibəni 
birinci hansı tərəfin başlanması məsələ-
sinə aydınlıq gətirmədən suallarında 
birbaşa Azərbaycanın hərbi əməliyyat-
lara başladığını bildirirlər. Məsələn,A-
merika Birləşmiş Ştatlarının “Fox 
News” televiziya kanalının əməkda-
şının ilk suallarından biri belədir: «Bir 
çox məlumatlara görə, sentyabrın 27-də 
- müharibənin bu ən son mərhələsində 
Dağlıq Qarabağ regionunda nisbi sülh 
var idi, müəyyən növ diplomatik çərçi-
və var idi, insanlarda bu münaqişənin 
həll edilməsi ilə bağlı ideya var idi, la-
kin Sizin qüvvələr döyüşlərə başladı. 
Nəyə görə Siz indi hərəkətə keçməyə 
qərar verdiniz?». Eyni məzmunlu sualı  
Fransanın “Figaro” qəzeti ünvanlayır: 
«Cənab Prezident, birinci sualım belə-
dir, nəyə görə Siz sentyabrın 27-də Dağ-
lıq Qarabağa qarşı hücuma keçmisiniz 
və bu hərbi hücumun siyasi məqsədləri 
nədir?». 
Yəni, göründüyü kimi, jurnalist aldığı 
təlimata uyğun olaraq sual vermədən 
birbaşa ittihama keçir və məqsəd bu 
həssas və incə məsələdə «fürsət» tapıb 
Azərbaycanın ikinci Qarabağ müha-
ribəsində hücum edən tərəf olduğunu 
«dünyaya göstərməkdir». Amma İlham 
Əliyev tədbirli və hazırlıqlı siyasətçi-
dir. Jurnalistin ona bu cür suallar verib 
«istədiyi» cavabı olması mümkün deyil. 
Ona görə Prezident İlham Əliyev “Fox 
News” televiziyasını bu barədə suala 
cavabının ilk cümləsindən  məyus edir: 
«Sentyabrın 27-də döyüşlərə başlayan 
Azərbaycan olmamışdır. Bu vaxta kimi 
heç bir ölkənin rəsmi nümayəndəsi bu 
məsələni bizim qarşımızda qaldırma-
yıb. Sentyabrın 27-də hücuma keçən 
Ermənistan olmuşdur və məqsəd danı-
şıqlar prosesini tamamilə pozmaq idi. 
Onlar az və ya çox eyni hərəkəti iyul 
ayında da etmişdilər. O zaman onlar Er-
mənistan-Azərbaycan dövlət sərhədin-
də bizim qüvvələrimizə hücum etdilər. 
Onlar acı məğlubiyyətlə üzləşdilər. 
Sonra onlar avqustda hərbi mövqeləri-
mizə nüfuz etmək, mülki şəxslərimizə 
və hərbi qulluqçularımıza hücum et-
mək üçün diversiya qrupu göndərdilər. 
Sentyabrın 27-də onlar ağır silahların-
dan artilleriya bombardmanına başla-
dılar və hücumun ilk saatlarında bizdə 
mülki şəxslər və hərbi qulluqçular ara-
sında qurbanlar olmuşdur. 

(ardı 5-ci səhifədə)
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(əvvəli ötən sayımızda)
Türkiyədəki fəaliyyətimdə ən diqqətəlayiq iş-
lərimdən biri İstanbul Texnik Univesiteti (İTU) 
ilə MOTOSAN firmasının dövlət dəstəkli la-
yihəsinin icrası sayəsində 2005-ci ildə Türkiyə-
də bir ilk olaraq 100% yerli imkanlarla 3 silind-
rli, üstdən idarə olunan, 4 klapanlı qaz turbinli, 
ara soyuduculu, qaz emissiyası isə bu günün 
standart səviyyəsində olan yeni nəsil yerli di-
zel mühərrikini istehsal edə bildik. Bununla 
Türkiyədə nəinki avtotraktor motorları, hətta 
tank motoru belə istehsal etmək üçün lazımi 
elmi potensialın və bacarıqlı mühəndisləri olan 
yan sənayenin olduğunu diqqətə çatdıra bildik. 
Türkiyədəki fəaliyətimin ikinci diqqətəlayiq 
nəticəsi isə İTU və TÜMOSAN firması ilə or-
taq çalışmalarımız ilə dünyada bir ilk olaraq 
TÜMASAN traktorunun 100% maye qaz yana-
cağı LPG ilə də işləyə bilmə üsulunun - yeni 
üstün motor texnologiyasının sənayedə tətbiqi 
oldu. №:10738052.9, 2012-ci il Türkiyə Patenti 
ilə qorunan bu üsulun əsas fərqləndirici cəhəti 
porşen üzərindəki yanma kamerasının təxmini 
olaraq bir yarısında zəngin tərkibli yanıcı qarı-
şığın, digər yarısında isə sadəcə havanın yer al-
ması ilə yanma mexanizminin iki mərhələ şək-
lində cərəyan etməsi təmin edilir. 60-70 il əvvəl 
Moyrer (“M-Proses”) və Rikardo tərəfindən 
kəşf edilmiş motorlarda bənzər əlamətlər ol-
duğu üçün bu üsula, eyni mövzuda diplom la-
hiyəsini icra edən İTU tələbələrimin təklifi ilə, 
mənə də hörmət əlaməti olaraq simvolik olaraq 
“MR-Proses” yanma mexanizmi adı verildi. Bu 
yanma mexanizmi ilə işləyən porşenli mühər-
riklərdə heç bir əlavə konstruktiv dəyişiklik 
aparmadan həm qığılcımla alışma - Otto prin-
sipi (benzin və qaz yanacaqlarından - CNG, 
LNG və LPG istifadə etməklə), həm də özü-ö-
zünə alışma - Dizel prinsipi ilə (dizel yanaca-
ğından istifadə etməklə) yüksək performans və 
yanacaq qənaətliliyi və çox az miqdarda ziyanlı 
qaz emissiyası ilə işləmə imkanı əldə edilir. Bu 
keyfiyyət daxili yanma mühərrikləri tarixində 
ilk dəfə əldə olunmuş nailiyyət sayılır.
Məlumdur ki, nisbətən ağır yanacaqlarla çalı-
şan müasir dizel motorlarında da yanacaq-hava 
qarşığının homogen hala gətirilməsi vacib şərt 
hesab edilir. Bunun üçün BOSCH, SIEMENS 
və DELPHI kimi məşhur şirkətlər tərəfindən 
son 15-20 ildə istehsalı mənimsənilən Common 

Rail (Ortaq Yollu) elektron yanacaq püskür-
mə sistemi geniş istifadə olunur. Sistemin va-
cib üstünlükləri: yanacağı çox yüksək – hiper 
təzyiqlə (>1500 bar) püskürməklə mikrotoz 
(atomlaşdırma) halına gətirə bilmək qabiliyyə-
ti, mühərrikin yük və sürət rejimlərindən asılı 
olaraq işçi parametrlərinə avtomatik nəzarət, 
yol şəraitinə uyğunlaşma, avtomatik diaqnos-
tika və s. hesab edilir. Sistemin çox dəlikli (5, 8, 
hətta12 ədəd) injektorlarının köməyi ilə 1500-
2500 bar təzyiqlə porşen üzərindəki “açıq” tipli 
yanma kamerası həcminə püskürülən yanacaq, 
mikrotoz halına gətirilərək sıxılmış hava ilə 
mümkün qədər homogen qarışdırılması təmin 
edilir. Bununla mühərrikin performans və ya-
nacaq qənaətliyinin artırılması, işlənmiş qaz-
larla atmosferə atılan tüstü (qurum) dumanı-
nın xeyli azaldılması təmin edilirsə də, yanma 
zamanı yaranan azot oksidləri (NOx) miqdarı 
işlənmiş qaz emissiyası standartlarının tələb et-
diyi müasir səviyyədən dəfələrlə yüksək olur. 
Bunun səbəbi odur ki, çox delikli injektordan 
yanacağın püskürmə təzyiqi artdıqca alışma-
nın gecikmə periodu ərzində mikrotoz halında 
yığılan yanacağın miqdarı da artaraq daha çox 
yanacağın anidən partlama xarakterli öz-özünə 
alışmasıdır. Nəticədə yanma təzyiqi yüksək 
sürətlə qalxaraq yanmış qazların temperatu-
runu yüksəldir və hava ilə silindirə sorulmuş 
azotun oksidləşmə reaksiyalarını Y.Zeldoviç 
nəzəriyyəsinə uyğun olaraq sürətləndirərək 
işlənmiş qazlarla atmosferə atılan NOx qazla-
rının miqdarını artırır. Bundan başqa, sürətlə 
yüksələn yanma (partlama) təzyiqi mühərrikin 
sərt səslə (gurultu) işləməsinə və porşen-şatun 
qrupu parçalarının tez yeyilib sıradan çıxması-
na da səbəb olabilir.
Hal-hazırda Volskwagen, Peugeot, Renault, 
Nissan və s. dizel motorlu avtomobillərin azot 
oksidləri ilə (NOx) zəngin olan (normadan 10-
20 dəfə çox)  işlənmiş qazları zəhərli kimyəvi 
duman yaratdığı üçün istehsalları dayandırıl-
maq ərəfəsindədir. Bu firmaların hal-hazırda 
istehsal etdikləri benzinlə işləyən avtomobilləri 
də benzin sərfiyyatının və işlənmiş qazlarla at-
mosferə atılan karbon qazının (CO2) normadan 
çox olması ile seçilir. Ona görə də Avropanın 
Paris, London, Düsselldorf və s. kimi mərkəzi 
şəhərlərində dizel və benzinlə çalışan avtomo-
billərin istifadəsi tədricən dayandırılacaqdır. 
Hal-hazırda bu şəhərlərin küçələrində sadəcə 
Avro 6 standartına cavab verən avtomobillərin 
istifadəsinə icazə verilir. 
Homogen yanacaq-hava qarışığının yanma 
mexanizminin qüsurlarını hələ 1981-ci ildə 
dünyaya bildirmiş olsaq da, özlərini daha in-
kişaf etmiş millət sayan və bu gün də qlobal 
avtomobil sənayesinin hegemonluğunu əlində 
tutan Avropalı mütəxəssislər hal-hazırda çıxış 
yolunu elektrikli avtomobillərin istehsalında 
görürlər, halbuki bu heç də asan və ziyansız 
texnologiya sayılmır. Hər şeydən əvvəl onu 
nəzərə almaq lazımdır ki, bu gün inkişaf etmiş 
ölkələrdə istehsal edilən elektrik stansiyala-
rının (su, istilik, atom və s.) birgə gücü daxili 
yanma mühərrikləri ilə işləyən yerüstü, dəniz 
nəqliyyat vasitələrinin, traktor və iş maşın-
larının birgə gücündən 25-30 dəfə azdır, yəni 
sadəcə yerüstü nəqliyyat vasitələrini elektrikli 
avtomobillərlə əvəz etsək belə, kəskin elektrik 
çatışmazlığı ilə üzləşə bilərik. Digər tərəfdən, 
elektrik enerjisinin çoxu istilik və atom stan-
siyalarında hasil olunur ki, bunların da ətraf 
mühitə ziyanlı təsiri heç də mühərriklərinkin-
dən az deyildir. Bundan başqa,ən güclü qələvi 

metal olanlityum, alininyum və kompozit kimi 
çətin istehsal edilən materiallardan hazırlanan 
akkumulyator batareyalarının istismar müddə-
ti bitdikdən sonra təkrar emalı mümkün olma-
dığı üçün, tullantı qalıqlarının isə atom elektrik 
stansiyalarının atılacaq qalıqlarından da ziyanlı 
olduğu üçün yaşayış yerlərindən çox-çox uzaq 
yerlərdə basdırmaq lazım gəlir. Elə bu batare-
yaların istehsalı zamanı ətraf mühitə atılan kar-
bon qazının miqdarı (CO2) daxili yanma mü-
həriklərinin istehsalı zamanı meydana çıxan 
CO2`dən 50-60% daha çox olur.
Dünya enerji istehsalında 90-95% payı olan 
daxili yanma mühərriklərinin (DYM) 160 il bun-
dan əvvəl kəşf olunmasına baxmayaraq, faydalı 
iş əmsalına görə hal-hazırda onu əvəz edə bilə-
cək başqa bir güc qurğusunu tapmaq mümkün 
deyildir. Burada görkəmli Rus alimi Sanniko-
vun 2012-ci ildə nəşr etdirdiyi bir məqaləsin-
dəki epiqrafı yada salmaq yerinə düşərdi: 
“Пророчество о скором конце эры двигателей 
внутреннего сгорания, ничем не отличается от 
предсказаний о скором конце света”.
60 ildən artıq bir zaman ərzində sadəcə DYM 
sahəsində apardığımız elmi araşdırmalar, 35-
dən artıq qeydiyyatı aparılmış elmi-texniki ix-
tiralar, müxtəlif ölçülü və konstruksiyalı möv-
cud həm benzin, həm də dizel mühərriklərinin 
təkmilləşdirilməsi və A-dan Z-yə qədər yeni 
mühərrikin layihələndirilməsi, prototip olaraq 
istehsal edilib sənayedə tətbiqi üçün müxtə-
lif testlərin aparılması nəticəsində qazanılmış 
təcrübə qlobal avtomobil sənaye sektorunu bu 
gün çaş-baş etmiş ekoloji problemləri həll et-
məyə tam imkan verir.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin Res-
publikamızın qeyri-neft sektorunun davamlı və 
rəqabət qabiliyyətli inkişafı üçün iqtisadi siyasə-
tinin möhtəşəm əsərlərindən biri Azərmaş Açıq 
Səhmdar Cəmiyətinin (ASC) yaradılması sayıl-
malıdır. Bu müəssisədə “MADE İN AZERBAI-
JAN” brendi ilə məhsul buraxılmaqla Respubli-
kamızın regionun Avtomobil İstehsalı Sənayesi 
Mərkəzinə çevrilmə Strategiyası qəbul edilmiş-
dir. Neft sənayesi qədər əhəmiyyətli olan bu Stra-
tegiyanın həyata keçirilməsi ilə respublikamız, 
nəinki iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr sə-
viyyəsinə yüksələcək, həm də üstün intellektual 
səviyyəyə çatmış bir millət olaraq özünü dün-
yaya daha da tanıtdıracaqdır. Bununla da yenə 
möhtərəm prezidentimizin sayəsində Qarabağ 
Zəfərində olduğu kimi xalqımızın ümummilli li-
deri Heydər Əliyevin başqa bir, ən önəmli arzu 
və istəyi də yerinə yetiriləcəkdir.
Azərbaycanın avtomobil istehsalı sahəsində bu 
möhtəşəm Strategiyanı müvəffəqiyyətlə həyata 
keçirmək üçün 2020-ci ilin başında mühərrikçi 
elm adamı olaraq “Qlobal avtomobil sənayesi-
nin bu günü və sabahı: yanacaq və ətraf mühit 
problemləri, Azərmaş ASC Strategiyasının ger-
çəkləşdirilməsi üçün elmi tövsiyələr” mövzula-
rında iki ədəd elmi tədqiqat layihələri hazırla-
yaraq, dövlətimizə təqdim etmişəm. Prezident 
Administrasiyasının 11.03.2020-ci il 10/M-1207-
031 nömrəli tapşırığına uyğun olaraq təqdim 
etdiyim elmi tədqiqat layihələri Energetika 
və İqtisadiyyat Nazirliklərində müzakirəyə 
çıxarılmalı idi. Lakin Nazirliklərdən verilən 
məlumata görə təqdim etdiyim layihələrin 
müzakirəsi koronavirus pandemiyasına görə 
müvəqqəti olaraq təxirə salınmışdır.
Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin Fərmanı ilə İqtisadiyyat Nazirliyi-
nin tabeliyində “Dördüncü Sənaye İnqilabının 
Təhlili və Koordinasiya Mərkəzində” innova-

tiv  təşəbbüslərin, strategiyaların və layihələ-
rin təhlilini aparacaq publik hüquqi şəxsin 
yaradılması imkan verir ki, təqdim etdiyim 
layihələr də bu Mərkəzin gündəliyi daxilində 
müzakirəyə çıxarılsın. Məlumdur ki,  müasir 
daxili yanma mühərriklərinin layihələndiril-
məsi, mexaniki emalı, laboratoriya testlərinin 
aparılması, avtomobil üzərində müxtəlif yol 
və iqlim şəraitinə görə ən optimal və ekoloji iş 
şəraitinin nizamlanması və s. avtomatik olaraq 
digital yazılımların tətbiqi ilə idarə olunur. İs-
tehsalın digitalaşdırıldığı 4-cü sənaye inqlabı-
nın ölkəmizdə qazanılmış imkanlarından və 
müxtəlif ölçülü həm benzin, həm də dizel mü-
hərrikləri  üzərində “MR-Proses” yanma mexa-
nizminin tətbiqi ilə bir çox layihə tapşırıqları ilə 
qazanılmış bilik və təcrübədən istifadə etməklə 
qısa zaman ərzində Azermaş ASC Strategiyası-
nı gerçəkləşdirmək mümkün olacaqdır. Khazar 
avtomobilinin Peugeot lisenziyası ilə istehsal 
edilən motoru ilə dərindən tanış olan bir şəxs 
kimi onu deyə bilərəm ki, 1-1,5 il zaman ərzin-
də, mühərriki köklü dəyişikliyə məruz qoyma-
dan, “MR-Proses” yanma mexanizmini tətbiq 
etməklə Khazar avtomobilinin yanacaq sərfini 
9-12 lt/100 km yerinə 4-6 lt’ə qədər, işlənmiş 
qazlardakı karbon qazı miqdarını CO2=150-200 
qr/100 km’dən 90-100 qr qədər azaltmaq, heç 
bir əlavə filtrləyici və emissiya azaldıcı sistem 
tətbiq etmədən Avro 6 standartına uyğun avto-
mobil istehsal etmək mümkün olacaqdır. 
60 ilə yaxın zaman ərzində ömrünü daxili yan-
ma mühərriklərinin inkişafı üçün enişli-yoxuş-
lu yolları qət edərək, böyük təcrübə qazanmış 
bir şəxs olaraq onu etiraf etməyə də borcluyam 
ki, bəlkə məqalədən asan göründüyünü, lakin 
mühərriklə bağlı yeni ideyaların tətbiqinin heç 
də asan olmadığını bildirmək yerinə düşərdi. 
Ancaq dövlət qərarı və dəstəyi ortamında res-
publikamızda mövcud olan elmi texniki po-
tensialdan və hazırda sənaye obyektlərində 
fəaliyyət göstərən müasir texnoparkların im-
kanlarından istifadə etməklə dövlət əhəmiyyət-
li bir layihə olaraq Azərmaş Strategiyasını başa 
çatdırmaq mümkündür. Təəssüf ki, AzTU-da 
yaratdığımız müasir və nadir ölçü cihazları ilə 
Sovet İttifaqının sayılan elmi-tədqiqat laborato-
riyası universitet funksiyasını anlaya bilməyən 
bir qrup məsul şəxs tərəfindən məhv edilmiş-
dir. Şübhəsiz ki, yeni motor sınaq laborato-
riyası qurmaq bir qədər zamanımızı alsa da, 
lahiyənin ayrı-ayrı bölmələrini paralel olaraq 
eyni zaman ərzində icra etməklə bu vaxt itki-
sini minimuma endirmək mümkün olacaqdır.
Lakin tam əminliklə onu deyə bilərəm ki, la-
yihənin icrasına başladıqdan 1-1,5 il keçdikdən 
sonra, dünyada bir ilk olaraq, yüksək yanacaq  
qənaətliliyi, performans və ekoloji təmizliyi ilə  
xarakterizə olunan 100% yerli imkanlarla isteh-
sal edilmiş öz avtomobilinin sükanı arxasında 
oturacaq Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əli-
yev Qalib Ölkə Başçısı olaraq Bakı-Ceyhan Neft 
kəməri, TANAP Qaz kəməri, Baki-Tbilisi-Qars 
dəmiryolu layihələri kimi əhəmiyyətli olan 
Azərmaş layihəsini də dünyaya bəyan edəcək-
dir. Bununla da ekoloji təsirinə görə krizis döv-
rü yaşayan qlobal avtomobil sənayesinin yeni 
dirçəliş erasının başladılması üçün imkanın ya-
radıldığını dünyaya bildirərək, Azərbaycanın 
şöhrətini bir daha yüksəklərə qaldıracaqdır.
Hal-hazırda bu avtomobil mühərriki ilə bağ-
lı elmi kəşf səviyyəsindəki ilk patentləşdirmə 
sənədləri Azərbaycan Respublikası Əqli Mül-
kiyyət Agentliyinə təqdim edilmə mərhələsin-
dədir.

Rafiq MEHDİYEV,
Beynəlxalq Şərq Neft 

Akademiyasının (Azərbaycan) və 
Beynəlxalq KEYS Akademiyasının (ABŞ) həqiqi 

üzvü, Beynəlxalq 
Avtomobil Mühəndisləri Cəmiyyətinin - SAE 

(ABŞ) üzvü, t.e.d., prof.

2020-ci il noyabr ayında “Ağyoxuş” yatağının 
birinci mərhələsi (“Ağyoxuş 1”) üzrə hasilat iş-
lərinə başlanılıb, hazırda da hasil işləri uğurla 
davam etdirilir.
Bu barədə “AzerGold” QSC-dən bildirilib.
Məlumata görə, istismarda olan “Çovdar” qızıl 
mədəni ilə yanaşı, “Ağyoxuş 1” yatağı “Azer-
Gold”un istismar etdiyi ikinci qızıl yatağıdır.
Bildirilir ki, “Ağyoxuş” da miqyasına görə nis-
bətən kiçik yataq hesab edilsə də, hazırda fəa-
liyyətdə olan “Çovdar” mədəninə yaxınlıqda 
yerləşməsi bu yatağın əlavə kapital qoyulma-

dan, eləcə də yeni emal zavodu və müvafiq 
infrastruktur qurulmadan istismarına şərait 
yaradır: “Ağyoxuş” yatağının işlənməsi üç is-
tismar mərhələsindən ibarət olacaq (“Ağyoxuş 
1”, “Ağyoxuş 2” və “Ağyoxuş 3”) və bütün mər-
hələlərin icrası “Çovdar” İnteqrəolunmuş Regi-
onal Emal Sahəsində həyata keçiriləcək. 2022-ci 
ilədək “Ağyoxuş” yatağının bütün mərhələləri 
üzrə istismar işlərinə başlanılacaq”.
Belə ki, 2020-ci il ərzində “Ağyoxuş” yatağın-
da əlavə resurs mənbələrinin aşkar edilməsi 
məqsədi ilə “Ağyoxuş 2” və “Ağyoxuş 3” sahələ-

rində buruq-qazma işləri icra edilib. Qazma 
işləri nəticəsində götürülmüş nümunələr bey-
nəlxalq laboratoriyaya göndərilib, əldə edilmiş 
nəticələr müsbət qiymətləndirilir.
Xatırladaq ki, “Ağyoxuş 1” yatağının yerin tə-
kində olan resursları 40 min unsiya qızıl ola-
raq hesablanıb və Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin 10 iyun 2020-ci il tarixli 1 nömrə-
li Protokolu ilə dövlət balansına qəbul edilib. 
Qeyd edilən resursların texniki cəhətdən çıxarı-
labilən həcmi isə 18 944 unsiya qızıl təşkil edir.
Qeyd edək ki, “Ağyoxuş” qızıl yatağı “Çovdar” 

yatağından hava yolu ilə 7 km şimal-şərqdə, 
Daşkəsən və Göygöl rayonlarının inzibati əra-
zisində yerləşir. Yataq 2017-ci ildə “AzerGold” 
QSC-nin geoloqları tərəfindən kəşf edilib.
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Bu vaxta kimi mülki şəxslər arasında 
63 nəfər öldürülmüşdür və demək olar 
ki, 300 nəfər mülki şəxs yaralanmışdır. 
Beləliklə, bu hücuma başlayan Ermə-
nistan idi, biz özümüzü müdafiə etməli 
və cavab verməli idik. Bizim cavabımız 
çox adekvat olmuşdur və nəticədə biz 
işğal olunmuş ərazilərin mühüm hissə-
sini azad edə bildik».
“Figaro” qəzeti də bu suala istədiyi ca-
vabı ala bilmir: «Biz sentyabrın 27-də 
Dağlıq Qarabağa qarşı hərbi hücuma 
keçməmişik, Ermənistan Azərbaycana 
qarşı hərbi hücuma keçmişdir. Bu hər-
bi hücumun ilk saatlarında bizim mül-
ki şəxslər və hərbi qulluqçularımız ara-
sında qurbanlarımız olmuşdur. Bu, üç 
ay müddətində Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycana qarşı üçüncü hərbi təxribat 
idi… Bu hücumu etməklə Ermənistanın 
güddüyü siyasi məqsədlərə gəlincə, bun-
lar status-kvonun dəyişməz olaraq qal-
masından, bu eskalasiyaya görə günahı 
bizim üstümüzə atmaqdan, danışıqla-
rın tamamilə pozulmasından, üçüncü 
ölkələri münaqişəyə cəlb etməkdən və 
münaqişəni beynəlmiləlləşdirməkdən 
ibarət idi. Biz onlara yalnız adekvat ca-
vab verdik. Bunun nəticəsində biz Azər-
baycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan 
ərazilərinin bir hissəsini azad etdik və 
azad etməyə davam edirik».

İlham Əliyev qadağan olunmuş 
silahlardan istifadəyə dair 

ölkəmizə yönəlmiş ittihamların 
qarşısını aldı

Müzəffər Ordumuzun həyata keçirdiyi 
uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində 
darmadağın edilən, canlı qüvvə və tex-
nika sarıdan böyük itkilər verərək geri 
çəkilən işğalçı qoşunlar bu məğlubiy-
yətin əvəzini çıxmaq üçün Tərtər, Bər-
də, Goranboy, Beyləqan, Ağdam, Ağca-
bədi rayonlarını hər gün artilleriya və 
raket atəşinə tutdu. 
Düşmənin bu zaman qadağan olunmuş 
kasetli bombalarından istifadə etdi-
yi də təsdiqini tapdı. Cəbhə xəttindən 
uzaqda yerləşən Gəncəyə ballistik zər-
bə endirildi. O cümlədən Abşeron, Xızı, 

Şəmkir rayonları, Mingəçevir şəhəri hə-
dəfə alındı.
Ermənistanın bu raket hücumlarını 
həyata keçirməkdə yeganə məqsədi 
mülki insanlar arasında təşviş və çax-
naşma yaratmaq, bacardıqca çoxlu 
mülki şəxsləri qətlə yetirmək idi. La-
kin Vətən müharibəsində yumruq tək 
birləşən xalqımızın iradəsini qırmaq, 
qorxutmaq mümkün deyildi. Dekab-
rın 10-da Bakının Azadlıq meydanında 
Vətən müharibəsindəki Qələbəyə həsr 
olunmuş Zəfər paradında Prezident 
İlham Əliyev xalqımızın qəhrəmanlı-
ğını qeyd edərək dedi: “Mən bir daha 
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını 
dilə gətirmək istəyirəm. Mənfur düş-
mən döyüş meydanında məğlubiyyətə 
uğrayarkən mülki əhaliyə qarşı hərbi 
cinayətlər törədib, bizim şəhərlərimi-
zi ballistik raketlərlə, fosforlu bomba-
larla, kasetli bombalarla atəşə tutub. 
Bu namərd atəş nəticəsində 100-ə yaxın 
mülki vətəndaş, onların arasında 
uşaqlar, qadınlar həlak olublar. Dörd 
yüzdən çox mülki vətəndaş yaralanıb, 
beş mindən çox ev dağıdılıb, ya da ki, 
o evlərə ziyan vurulub. Ancaq Azər-
baycan vətəndaşı öz torpağından bir 
addım geri atmayıb”.
 “Amnesty International” təşkilatı da 
hələ müharibə günlərində Ermənista-
nın qadağan olunmuş silahlardan isti-
fadə etməsini bəyan etdi. Lakin erməni 
təəssübkeşliyinin nəticəsi idi ki, bunun-
la bağlı Ermənistana hansısa beynəlxalq 
təzyiq heç bir beynəlxalq təşkilatın ya-
dına düşmədi. Ermənistan tərəfi guya 
Azərbaycanın da qadağan olunmuş 
silahlardan istifadə etdiyini bəyan etsə 
də ortaya bir fakt, bir sübut qoya bilmə-
di. Belə olan halda Almaniyanın ARD 
televiziya kanalının əməkdaşının Prezi-
dent İlham Əliyevə «Onlar iddia edirlər 
ki, Siz kasetli raketlərdən istifadə edir-
siniz. Hətta Sizin orada və Dağlıq Qa-
rabağda kasetli raketlərdən istifadə et-
diyinizə dair “Amnesty International” 
və “Human Rights Watch” təşkilatla-
rından bəzi dəlillər var idi. Nəyə görə 
Siz bu növ silahlardan istifadə edirsi-

niz?» sualı ünvanlaması ilə erməni ma-
raqlarına xidmət göstərməsi aydın idi.  
O cümlədən “BBC News” televiziyası 
«Lakin eynilə, Siz kassetli silahlardan 
danışdıqda, sübut var ki, Siz də mül-
ki yerlərdə, Stepanakertin küçələrində 
kassetli silahlardan istifadə etmisiniz 
və bu, “Human Rights Watch” təşkila-
tı tərəfindən geniş şəkildə sənədləşdi-
rilmişdir, şəkillər çəkilmişdir, videolar 
çəkilmişdir, şahidlər ifadə vermişdir. 
Onların hadisə yerinə getmək imkanı 
var idi. Nəyə görə Siz o dərəcədə qey-
ri-dəqiq ola bilən kassetli silahlardan 
mülki yerlərdə istifadə edirsiniz?» sualı 
ilə Azərbaycana  qarşı eyni mənbədən 
sifariş aldığını təsdiq edirdi. 
Qeyd edim ki, artıq Ermənistanın bu 
əməlləri beynəlxalq səviyyədə etiraf 
edilir və ifşa olunur. Belə ki, yanvar 
ayında “Amnesty International” təş-
kilatı 44 günlük müharibə zamanı Er-
mənistanın qadağan olunmuş silahlar-
dan istifadə etməsi nəticəsində mülki 
şəxslərin qətlə yetirilməsinə dair yeni 
hesabat yayıb. Hesabatda Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən qeyri-dəqiq 
ballistik raketlərdən, idarəolunmayan 
çoxsaylı raket sistemlərindən və artil-
leriya silahlarından istifadə edildiyi 
bildirilir. Lakin müharibə günlərində 
bu təşkilat heç bir fakt olmadan Azər-
baycanın döyüşlərdə qadağan olunmuş 
silahlardan istifadə etdiyini iddia etsə 
də, bu barədə heç bir fakt ortaya qoya 
bilməmişdi. “CNN International” tele-
viziyasının əməkdaşı Prezident İlham 
Əliyevlə müsahibəsində son suallarını 
yalnız bu mövzu ətrafında qurmaqla, 
“Amnesty International” təşkilatının öz 
təsdiqini tapmayan iddialarına istinad 
etməklə israrla Azərbaycanı insanlıq 
əleyhinə cinayətdə ittiham etməyə cəhd 
göstərirdi. Lakin «Mən deyərdim ki, er-
mənipərəst və anti-Azərbaycan mövqe-
yinə görə sizin adını çəkdiyiniz təşki-
latla bizim heç bir təmasımız yoxdur. 
Birincisi, bu, səhvdir, yanlışdır. İkincisi, 
mən onlara tövsiyə edərdim ki, kasetli 
bombaların bizim mülki şəxslərimizə 
qarşı necə istifadə olunduğuna baxsın-

lar. Onların “Smerç”dən, “Elbrus”dan, 
“Toçka U”dan, ballistik raketlərdən 
bizim şəhərlərimizə qarşı necə istifadə 
etdiyinə baxsınlar - Gəncə, Goranboy, 
Naftalan, Yevlax və digər şəhərlər Er-
mənistanın bombardmanı altındadır. 
Niyə “Amnesty International” yalnız 
bir tərəfi görür və ya görmək istəyir? 
Niyə onlar digər tərəfi görmürlər? Sual 
budur» deyən İlham  Əliyev həmin jur-
nalistin bütün arqumentlərini darma-
dağın etdi. Və dövlət başçısı sübut etdi 
ki, jurnalist eyni sualları bundan əvvəl 
müsahibə götürdüüyü Ermənistan pre-
zidentinə verməməklə tamamilə qərəz-
li mövqe tutub.

Azərbaycanı dünyaya xristian 
dininin düşməni kimi tanıtmaq 

planı iflasa uğradı
Bu müsahibələrdə Azərbaycana Şuşa-
dakı kilsəyə raket zərbəsi endirilməsi 
məsələsi ilə də bağlı qara yaxılmasına 
da cəhd edildi. Lakin Prezident İlham 
Əliyev Qərb KİV-lərinin bu cəhdlərinin 
qarşısını müdrikcəsinə, faktlarla aldı. 
Məlum olduğu kimi, müharibə gün-
lərində Şuşadakı kilsəyə raket zərbəsi 
endirilmişdi. Lakin araşdırmalar, raket 
zərbəsi nəticəsində kilsənin binasına 
dəyən ziyan və daxili interyerinin və-
ziyyəti  göstərirdi ki, bu hadisə əslində 
Ermənistanın öz tərəfindən törədilib və 
məqsəd Azərbaycana qara yaxmaqdır. 
Amma Qərb KİV-lərinin əməkdaşları 
Azərbaycan Prezidentindən ordumu-
zun belə bir zərbəni endirib endirmədi-
yini soruşmurdular və birbaşa ittiham-
la çıxış edirdilər.
Məsələn, Azərbaycanı mülki erməni 
əhalini atəşə tutmaqda ittiham edən 
“Sky News” televiziyasının müxbiri 
deyirdi: «Lakin Siz regionun paytaxtı 
olan Stepanakertə qarşı elə bunu edir-
siniz. Siz bunu Şuşaya qarşı edirsiniz, 
hansı ki, dünən bir yox, iki dəfə atəşə 
tutulmuşdur. Oradakı kilsəyə iki dəfə 
zərbə vurulmuşdur və açıq-aydın idi 
ki, orada mülki şəxslər və jurnalistlər 
özlərinə sığınacaq tapmışdılar». Yaxud, 
“BBC News” televiziyası: «Prezident 
Əliyev, dinə gəldikdə, Ermənistanda 

kilsəyə hücum olub». “France 24” te-
leviziya kanalının da bu barədə sualı 
məzmunca o birilərindən fərqlənmir-
di: «Bəs, Dağlıq Qarabağdakı kilsələ-
rin bombardman edilməsi görüntüləri 
barədə nə deyə bilərsiniz? Əlbəttə ki, 
onlar hərbi hədəflər deyil». 
Cənab İlham Əliyev bu sualların ha-
mısını dəqiqliklə cavablandırdı. Və bu 
cavablarla dünya erməniliyinin Azər-
baycan haqqında yaratmaq istədiyi 
«qeyri-sivil dövlət təsəvvürü elə ilk 
cəhdə iflasa uğradı. Dünya ermənili-
yinin kilsə məsələsində Azərbaycanı 
dünyaya xristian dininin düşməni kimi 
tanıtmaq istəyirdi. Amma elə ilk ad-
dımda bu riyakar planı uğursuzluğa 
düçar oldu. “France 24” televiziya ka-
nalına müsahibəsində İlham Əliyev bü-
tün dünyaya əsil həqiqətləri çatdıraraq 
dünya erməniliyinin bütün iddilarını 
darmadağın etdi: «Bəli, siz haqlısınız. 
Biz bu məsələni araşdırırıq. Onu qeyd 
etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dini to-
lerantlıq səviyyəsi çox yüksək olan bir 
ölkədir və bu, bütün aparıcı beynəlxalq 
təşkilatlar, o cümlədən Birləşmiş Mil-
lətlər Təşkilatı tərəfindən qeyd olun-
muşdur. Zati-müqəddəsləri, Vatikanın 
rəhbəri, Roma Papası Fransisk Bakıya 
səfəri zamanı açıq şəkildə demişdir 
ki, Azərbaycanda mədəniyyətlərarası 
və dinlərarası dialoqun səviyyəsi çox 
yüksəkdir. Siz yəqin ki, Bakının mərkə-
zində olan, tərəfimizdən bərpa edilmiş 
erməni kilsəsini görmüsünüz. Biz onu 
erməni xalqının mirası kimi qoruyu-
ruq. Biz bu kilsədə erməni dilində 5000-
dən artıq qədim kitab saxlayırıq. Lakin 
Ermənistan bizim məscidlərimizə nə 
edib? Onlar Ağdamın, Füzulinin və Şu-
şanın məscidlərinə nə ediblər? Demək 
olar ki, onlar nəinki onları dağıdıblar, 
orada heyvan saxlayırlar. Onlar orada 
donuz saxlayırlar və bununla təkcə bi-
zim deyil, bütün müsəlmanların hisslə-
rini təhqir edirlər».  

Ziyad SƏMƏDZADƏ,
AMEA-nın həqiqi üzvü, 
Milli Məclisin deputatı

ABŞ-ın Energetika Nazirliyi yanında Energetika İnfor-
masiyası Administrasiyası (EIA) Azərbaycanda 2021-
2022-ci illər üçün gündəlik neft və digər maye karbohid-
rogenlərin hasilatı üzrə proqnozunu yüksəldib.
EIA verdiyi məlumata görə, bu il Azərbaycanda gündə-
lik neft və digər maye karbohidrogenlərin hasilatı 770 
min barel təşkil edəcək ki, bu da əvvəlki proqnozdan 40 
min barel çoxdur.
Qurumun proqnozuna görə, 2022-ci ildə ölkədə gündə-
lik neft hasilatı artacaq və 820 min barel təşkil edəcək. 
Bu, fevralda verilən proqnozla müqayisədə 40 min barel 
çoxdur.
EIA-in göstəricilərinə əsasən, ötən il Azərbaycanda orta 
gündəlik neft və digər maye karbohidrogenlər hasilatı 
710 min barel səviyyəsində olub.

Azərbaycanda 2021-ci ilin 10 mart ta-
rixinə kredit bazarının ikinci böyük 
iştirakçıları bank olmayan kredit təş-
kilatlarının nizamnamə, yaxud səhm 
kapitallarına görə renkinqləri məlum 
olub.
Banker.az bildirir ki, siyahıya bu il də 
vaxtı ilə ləğv olunan bank “Para Bank” 
ASC-nin varisi “Para” BOKT-dur. Bu 
BOKT bu kreditlər üzrə cəmi nizam-

namə kapitalının 26%, yəni 39 milyon 
manatına sahibdir.
İkinci ən böyük kapitala sahib BOKT 
isə dövlətə məxsus olan “Aqrarkredit” 
BOKT-dur ki, burada kapitalın həcmi 
23 milyon manat təşkil edir.
Üçüncü sırada 10 milyon ABŞ dolları 
və ya milli valyuta ilə hazırkı məzənnə 
ilə ifadədə 17 milyon olan “TBC Kre-
dit” BOKT-dur.

2020-ci ilin sonuna Azərbaycanın sı-
ğorta sektorunun aktivləri 1 milyard 
339,5 milyon manat təşkil edib.
Bu, 2019-cu ilin sonu ilə müqayisədə 
4,15% azdır.
Azalma “AXA Mbask” Sığorta Şirkəti 
və “Amrah Sığorta” ASC-lərinin sığor-
ta bazarını könüllü şəkildə tərk etməsi, 
“Standard Insurance” Sığorta Şirkəti 
ASC-nin isə bazardan məcburi şəkildə 
kənarlaşdırılması ilə bağlıdır.
Bu ilin əvvəlinə sektorun aktivlərinin 
516,2 milyon manatı və yaxud 38,5%-i 
qiymətli kağızlara investisiyalar olub. 

Bu, ötən ilin əvvəlinə nisbətən 6,9% 
azdır. O cümlədən sığortaçıların döv-
lət qiymətli kağızlarına qoyduğu in-
vestisiyalar 7,2% azalaraq 436 milyon 
manata, qeyri-dövlət qiymətli kağızla-
rına qoyduğu investisiyalar isə 4,75% 
azalaraq 80,2 milyon manata düşüb.
Hesabat dövründə sektorun depozit 
hesablarındakı vəsaitləri 13,5% azala-
raq 313,5 milyon manat, pul vəsaitlə-
rində olan digər aktivləri 19% artaraq 
121,3 milyon manat, digər aktivləri isə 
2,5% artaraq 388,5 milyon manat təşkil 
edib.

Ötən il SOCAR-ın valyuta və hesab-
laşma hesablarına 17,8 mlrd. manat 
vəsait daxil olub.

Bu barədə Nazirlər Kabinetinin 
2020-ci ilə dair hesabatında bildiri-
lib.

Hesabatda qeyd olunur ki, 2020-ci 
ildə şirkət üzrə əsaslı qoyuluşu 1,3 
mlrd. manat təşkil edib.
Vurğulanır ki, 2020-ci ildə SOCAR 
7,4 mln. ton neft və 7,3 mlrd. kub-
metr qaz hasil edilib, bu da 2019-
cu illə müqayisədə müvafiq olaraq 
275,9 min ton az və 525,4 mlrd. ku-
bmetr çoxdur.
Məlumata görə, hasil edilən neftin 
1,3 min tonu, qazın isə 1,4 mlrd. ku-
bmetri ixraca yönəldilib.
“İxrac neftinin 749,9 min tonu Ba-
ki-Tbilisi-Ceyhan (BTC), 584,5 min 
tonu Bakı-Novorissiysk kəmərləri 
vasitəsi ilə daşınılıb. Neft və qazın 
ixracından daxilolmalar ümumi-
likdə 628,6 mln. ABŞ dolları təşkil 
edib”, - hesabatda qeyd olunur.
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Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının 
Azər baycan Bölməsinin (BEA AB) təntə-
nə li iclası olmuşdur. Keçirilən iclasda 
Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının 
Azər baycan Bölməsinin (BEA AB) pre-
zidenti, geologiya-mineralogiya elm-
ləri doktoru, professor Elçin Xəlilov, 
AMEA-nın və BEA-nın tanınmış alimlə-
ri, AMEA-nın akademikləri - Beynəlxalq 
Elmlər Akademiyasının Azərbaycan 
bölməsinin fəxri prezidenti, Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin deputa-
tı, akademik Ziyad Səmədzadə, AMEA 
prezidentinin müşaviri, akademik Əli 
Abbasov, Azərbaycan Milli Olimpiya 
Komitəsinin vitse-prezidenti, filologiya 
elmləri doktoru, professor Çingiz Hü-

seynzadə, BEA AB-nin vitse-prezidenti, 
professor Məhbubə Vəliyeva, Azərbay-
can Dövlət İqtisad Universitetinin rek-
toru, BEA AB-nin akademiki, professor 
Ədalət Muradov, Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabineti “Sənaye və Ener-
getika” şöbəsinin müdiri, BEA AB-nin 
akademiki, professor Elşən Hacızadə, 
Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası-
nın həqiqi üzvü, akademik, iqtisad elm-
ləri doktoru, professor Vahid Novruzov, 
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu-
nun baş direktoru, iqtisad elmləri dok-
toru, professor Namiq Tağıyev, BEA 
AB-nin akademiki, coğrafiya elmləri 
doktoru, professor, Azərbaycan Respub-
likasının Əməkdar müəllimi, “Şöhrət” 
ordeni laureatı Şövqi Göyçaylı, BEA AB-
nin akademiki, professor, ictimai-siya-
si xadim, əməkdar elm xadimi, Təhsil 
Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri 
Şahlar Əsgərov, Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin prorektoru, Türk Beynəlxalq 
Tibb Akademiyasının üzvü, Azərbay-
canın Əməkdar Elm xadimi, professor 
Sabir Əliyev, BEA AB-nin akademiki, 
Azərbaycan Respublikasının Gürcüstan 
və Moldovada sabiq fövqəladə və səla-
hiyyətli səfiri, hüquq elmləri doktoru, 
professor Namiq Əliyev, “Azərbayca-
nım” beynəlxalq jurnalının təsisçisi və 
baş redaktoru, BEA-nın Fəxri Akademi-
ki Emil Nəsirli, BEA-nın yüksək müka-
fatı “Qızıl döş nişanı” laureatı, Ensiklo-
pediya Nəşriyyatının direktoru Fikrət 

Nağıyev, tanınmış rəssam-modelyer, 
əməkdar incəsənət xadimi Fəxriyə Xələ-
fova, Moldova İctimai Palatasının sədri 
Aureliya Qriqoriu və digər görkəmli 
alimlər, ictimai xadimlər iştirak etmişlər.
Tədbiri giriş sözü ilə Beynəlxalq Elmlər 
Akademiyasının Azərbaycan Bölməsi-
nin Prezidenti, professor Elçin Xəlilov 
açıb və iştirakçılara məlumat verib ki, 
Beynəlxalq Elmlər Şurası Beynəlxalq 
Elmlər Akademiyası 1984-cü ildə iki 
dəfə Nobel mükafatı laureatı Linus Pa-
ulingin təşəbbüsü ilə yaradılıb və onun 
təsisçiləri dünya miqyasında görkəmli 
siyasi və ictimai xadimlər olan 119 No-
bel mükafatı laureatıdır. Professor Elçin 
Xəlilov xatırladıb ki, BEA Azərbaycan 

Bölməsi Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevin dəstəyi ilə 
yaradılıb. Hazırda Beynəlxalq Elmlər 
Akademiyasının prezidenti olan Valter 
Kofler BEA-nın yüksək mükafatı “Qızıl 
döş nişanı”na və BEA-nın Fəxri aka-
demiki diplomuna layiq görülməsinin 
təqdimat mərasimində Heydər Əliyevlə 
görüşmək şərəfinə nail olub. Bununla 
bağlı məlumat “Heydər Əliyev müka-
fatı” Dövlət kitabında yerləşdirilib. BEA 
AB-nin təsisçiləri Milli Azərbaycan Aka-
demiyası, Milli Aviasiya Akademiyası 
ilə yanaşı, bütün dövlət universitetləri 
və Azərbaycanın nüfuzlu tədqiqat təş-
kilatlarıdır. BEA AB-nin ilk fəxri prezi-
denti təsis yığıncağında akademik Cəlal 
Əliyev seçilib. Daha sonra Milli Məclisin 
sədri, professor Murtuz Ələsgərov və 
akademik Ziyad Səmədzadə Fəxri prezi-
dent seçiliblər.
BEA AB-nin prezidenti professor Elçin 
Xəlilov daha sonra tədbir iştirakçılarına 
akademik Ziyad Səmədzadənin 80 illik 
yubileyi münasibətilə təntənəli təbrik 
müraciətinin qəbul olunduğunu bildirib 
və Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının 
prezidenti, akademik, professor Valter 
Koflerin akademik Ziyad Səmədzadəyə 
ünvanladığı təbrik məktubunun mətni-
ni təqdim edib. Azərbaycan elminin ən 
qabaqcıl nümayəndəsi olan akademik 
Ziyad Səmədzadənin zəngin fəaliyyə-
tindən bəhs edən professor Elçin Xəlilov 

ona Ümumdünya Elmi Əməkdaşlıq Təş-
kilatının “Sərhədsiz Elm” Qızıl Medalını 
(Almaniya, Münhen) təqdim edərək, bir 
daha BEA AB-nin bütün üzvləri adından 
yeni elmi yaradıcılıq uğurları arzulayıb.
Fəxri prezident, AMEA və BEA-nın aka-
demiki Ziyad Səmədzadə tədbir iştirak-
çılarını salamlayaraq bildirib ki, dünya 
təcrübəsinə görə məhz bazar iqtisadiy-
yatı şəraitində azad rəqabətə imkan ya-
ratmaqla, dövlət sektoru ilə yanaşı, özəl 
sektorun formalaşdırılması və onun 
imkanlarından istifadə etməklə iqtisadi 
inkişafa, ölkənin tərəqqisinə nail olmaq 
mümkündür. Daha sonra akademik 
Ziyad Səmədzadə son dövrlərdə Azər-
baycan elminin qarşısında duran və-
zifələrdən geniş bəhs edib, BEA AB-nin 
bu istiqamətdə fəaliyyətini yüksək qiy-
mətləndirdiyini bildirib. Həmçinin, ona 
80 illik yubileyi münasibətilə arzularını 
dilə gətirən, onun fəaliyyətinə layiqli 
qiymət verən tədbir iştirakçılarına, BEA-
nın rəhbərliyinə, üzvlərinə minnətdarlı-
ğını bəyan edib.
Tədbirdə çıxış edən Beynəlxalq Elmlər 
Akademiyasının Azərbaycan Bölməsi-
nin tanınmış simaları olan AMEA pre-
zidentinin müşaviri, akademik Əli Ab-
basov, AMEA Yer Elmləri Bölməsinin 
akademik katibi Pərviz Məmmədov, 
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 
vitse-prezidenti, filologiya elmləri dok-
toru, professor Çingiz Hüseynzadə, BEA 
AB-nin vitse-prezidenti, professor Məh-
bubə Vəliyeva, Azərbaycan Dövlət İqti-
sad Universitetinin rektoru, BEA AB-nin 
akademiki, professor Ədalət Muradov, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
bineti “Sənaye və Energetika” şöbəsinin 
müdiri, BEA AB-nin akademiki, profes-
sor Elşən Hacızadə, Beynəlxalq Ekoe-
nergetika Akademiyasının həqiqi üzvü, 
Azərbacan Respublikasının Auditorlar 
Palatasının sədri, BEA AB-nin akade-
miki, iqtisad elmləri doktoru, professor 
Vahid Novruzov, Azərbaycan Standart-
laşdırma İnstitutunun baş direktoru, 

professor Namiq Tağıyev və başqaları 
vurğulayıblar ki, genişmiqyaslı araşdır-
maları ilə müasir iqtisad elminin, eləcə 
də Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf 
problemlərinin öyrənilməsinə sanballı 
töhfələr vermiş tanınmış elm xadimi, Mil-
li Məclisin deputatı, “Şöhrət” və “Şərəf” 
ordenli, akademik Ziyad Səmədzadənin 
elmi və ictimai siyasi fəaliyyəti hər za-
man yüksək qiymətləndirilib. Çıxış edən 
iştirakçılar həmçinin akademik Ziyad 
Səmədzadənin dünya ölkələrinin iqtisa-
di inkişaf təcrübəsini dərindən öyrənən 
və onların mütərəqqi cəhətlərini Azər-
baycanda təbliğ edən alim kimi zəngin 
fəaliyyətinin hər zaman dövlətin və 
xalqın tələblərinə cavab verdiyini xüsu-
si vurğulayaraq, mənalı ömür yolunun 
80-ci pilləsinə qədəm qoymuş alimin bu 
gün də yorulmadan yazıb-yaratmasını, 
parlamentdə və cəmiyyətdə fəallığı ilə 
daim seçildiyini, elmi çevrələrdə Azər-
baycanda iqtisad elminin ağsaqqalı kimi 
qəbul olunduğunu fərəh hissi ilə tədbir 
iştirakçılarının nəzərinə çatdırıblar.
Tədbirdə çıxış edən “Azərbaycanım” 

beynəlxalq jurnalının baş redaktoru, 
BEA-nın Fəxri akademiki Emil Nəsirli 
akademik Ziyad Səmədzadəyə “Azər-
baycanım” beynəlxalq jurnalının təsis 
etdiyi “Azərbaycanın qüruru” qızıl orde-
nini təqdim edib. Ziyad Səmədzadənin 
qeyd olunan mükafata layiq görülməsi 
münasibətilə bir daha “Azərbaycanım” 
beynəlxalq jurnalının Redaksiya Şurası 
və jurnalın kollektivi adından alimi təb-
rik edən Emil Nəsirli ona uzun ömür, 
möhkəm can sağlığı, elmimizin inkişafı 
yolunda yeni nailiyyətlər arzulayıb.
Tədbir Beynəlxalq Elmlər Akademiyası-
nın seçilmiş akademiklərinə və müxbir 
üzvlərinə diplomların təqdim olunması 
ilə davam edib.
BEA AB-in yeni həqiqi üzvləri seçilmiş 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universite-
tinin rektoru, Rusiya Təbiət Akademi-
yasının akademiki, iqtisadiyyat elmləri 
doktoru, professor Muradov Ədalət Cə-
lal oğluna, Azərbaycan Respublikası Sə-
hiyyə Nazirliyi Elmi Tədqiqat “Mamalıq 
və Ginekologiya” İnstitutunun direkto-
ru, “Ginekologiya və Perinatologiyanın 
inkişafına dəstək” Assosiasiyasının Pre-
zidenti, professor Qurbanova Cəmilə Fa-
zil qızına, Azərbaycan Standartlaşdırma 

İnstitutunun baş direktoru, professor 
Tağıyev Namiq Faiq oğluna, M.Topçu-
başov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi-
nin direktoru, professor Ağayev Rauf 
Maqsud oğluna, Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin prorektoru, Türk Beynəlxalq 
Tibb Akademiyasının üzvü, Azərbay-
canın Əməkdar Elm xadimi, professor 
Əliyev Sabir Cahan oğluna, xaricdə ya-
şayan Azərbaycan alimi , BEA AB-nin 
akademiki, Amxirst Təhlükəsizlik İns-
titutunun üzvü (ABŞ), hüquq elmləri 
doktoru Kamal Makili Əliyevə BEA-nın 
həqiqi üzvü diplomları təqdim olunub.
Həmçinin Azərbaycan Dövlət Mədəniy-
yət və İncəsənət Universitetinin dosen-
ti, rəssam-modelyer, əməkdar incəsənət 
xadimi Xələfova Fəxriyə Rafiq qızına, 
Elmi Tədqiqat “Mamalıq və Gineko-
logiya” İnstitutunun elmi işçisi, ABŞ-da 
International Infection Diseases (ISID) 
təşkilatının üzvü, “Ginekologiya və Pe-
rinatologiyanın inkişafına dəstək” Asso-
siasiyasının neonatologiya üzrə eksperti, 
“Müasir Ginekologiya və Perinatologi-
yanın aktual məsələləri” jurnalının elmi 

redaktoru, tibb üzrə fəlsəfə doktoru 
Əlizadə Səmayə Fərzulla qızına, Elmi 
Tədqiqat “Mamalıq və Ginekologiya” 
İnstitutunun elmi işçisi, “Ginekologiya 
və Perinatologiyanın inkişafına dəstək” 
Assosiasiyasının, Amerika Beynəlxalq 
Tədqiqatçılar Assosiasiyasının (ABŞ) və 
Beynəlxalq İnkişaf və Tolerantlıq Asso-
siasiyasının (Yaponiya) üzvü, tibb üzrə 
fəlsəfə doktoru Hüseynova Səadət Arif 
qızına BEA AB-nin müxbir üzvü dip-
lomları təqdim edilib. Tədbirdə Mol-
dova İctimai Palatasının sədri, ictimai 
xadim, dövlət idarəetmə və hüquq üzrə 
magistr Aureliya Andreyevna Qriqo-
riuya BEA AB-nin xarici müxbir üzvü 
diplomu təqim olunub. Qeyd olunan 
diplomları sahiblərinə təntənəli iclasda 
BEA AB-nin Fəxri prezidenti, akademik 
Ziyad Səmədzadə təqdim edib.
Daha sonra tədbir iştirakçıları tərəfindən 
Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin 
rəh bərliyi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilər-
də quruculuq strategiyasının həyata keçi-
rilməsinə uyğun olaraq, BEA AB-nin fəa-
liyyətinin əsas istiqamətlərinin müzakirəsi 
ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

Xəbərlər şöbəsi, 
“Azərbaycanım”
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 manatla  

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   

Əsas vəsaitlər 8 250 956.65 7 957 003.65 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması 43 565.39 73 398.79 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar   

Qeyri-maddi aktivlər 618 406.72 489 002.20 
Təxirə salınmış vergi aktivləri   

Uzunmüddətli debitor borcları   

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 16 179 947.08 16 179 947.08 
dövlət qiymətli kağızları 15 879 947.08 15 879 947.08 
qeyri-dövlət qiymətli kağızları   

sair maliyyə aktivləri 300 000.00 300 000.00 
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar 15 000 000.00 15 312 500.00 

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

  

Sair aktivlər   

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 40 092 875.84 40 011 851.72 
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   

Ehtiyatlar - - 
Debitor borcları: 6 608 988.81 5 628 949.77 
birbaşa sığorta üzrə 5 144 097.56 4 361 089.76 
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 26 901.23 27 300.69 
təkrarsığortaçı üzrə 22 709.67 23 693.97 
təkrarsığortalı üzrə  4 191.56 3 606.72 
asılı təşkilatlar üzrə   

büdcə üzrə  810 986.05 871 457.73 
iddia tələbləri üzrə    

işçi heyəti üzrə  43 680.10 39 134.11 
sığortalılara verilən borclar üzrə   

sair debitorlar 583 323.87 329 967.48 
Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 23 044 500.28 27701 943.61 
kassa  12 900.85 231.34 
hesablaşma hesabı  188 934.60 2 987 629.19 
valyuta hesabı  656 757.37 27 058.11 
depozit hesablar  22 180 000.00 24 680 000.00 
sair pul vəsaitləri  5 907.46 7 024.97 
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: - - 
dövlət qiymətli kağızları   

qeyri-dövlət qiymətli kağızları   

sair maliyyə aktivləri - - 
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 1857491.62 1915645.31 

həyat sığortası sahəsi üzrə   

qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 1857491.62 1915645.31 
Sair qısamüddətli aktivlər: 117512.99 207675.41 
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 117512.99 207675.41 
verilmiş avanslar - - 
təhtəl hesablar - - 
Sair aktivlər - - 

Cəmi qısamüddətli aktivlər 31628493.70 35454214.10 
CƏMİ AKTİVLƏR 71721369.54 75466065.82 

 

 
K A P İ TA L  VƏ 

Ö H D Ə L İ K L Ə R 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I . KAPİTAL   

Ödənilmiş nominal  
(nizamnamə) kapitalı  58750500.00 58750500.00 

Emissiya gəliri   

Geri alınmış kapital (səhmlər)   

Kapital ehtiyatları:   

yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat   

digər kapital ehtiyatları   

Bölüşdürülməmiş mənfəət  
(ödənilməmiş zərər) -17622184.77 -9561312.96 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  8060871.81 
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişiklik-
lərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

  

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) -17622184.77 -17622184.77 

Elan edilmiş dividendlər   

Cəmi kapital 41128315.23 49189187.04 
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   

Sığorta ehtiyatları: 28 686 003.55 24532621.06 
Həyat sığortası sahəsi üzrə :   

Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  28686003.55 24532621.06 
Qarşısıalınma tədbirləri fondu  275 699.23 491 732.09 
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər   
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri   

Kreditor borcları: - - 
əməyin ödənilməsi üzrə  - - 
büdcə üzrə - - 
sosial sığorta və təminat üzrə  - - 
digər məcburi ödənişlər üzrə    

asılı təşkilatlar üzrə   

sair kreditorlar   

Sair uzunmüddətli öhdəliklər: - - 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   

alınmış avanslar   

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər: 1 232 217.94 867 150.21 

təkrarsığortaçı üzrə 1 232 217.94 867 150.21 
təkrarsığortalı üzrə    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

  

Sair öhdəliklər   

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 30 193 920.72 25 891 503.36 
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

  

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

  

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər 227 808.22 315 396.04 

Kreditor borcları: 132 359.25 31 013.26 
əməyin ödənilməsi üzrə    

büdcə üzrə   

sosial sığorta və təminat üzrə    

digər məcburi ödənişlər üzrə    

asılı təşkilatlar üzrə   

sair kreditorlar 132 359.25 31 013.26 
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 38 966.12 38 966.12 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 38 966.12 38 966.12 
alınmış avanslar   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər - - 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 399 133.59 385 375.42 
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 30593054.31 26276878.78 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 1721369.54 75466065.82 

manatla 

A K T İ V L Ə R İlin 
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 2450766,72 2 678 006,64 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması 

  

Daşınmaz əmlaka investisiyalar   

Qeyri-maddi aktivlər 89 417,35 80 475,61 
Təxirə salınmış vergi aktivləri   

Uzunmüddətli debitor borcları   

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:   

dövlət qiymətli kağızları   

qeyri-dövlət qiymətli kağızları   

sair maliyyə aktivləri   

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar 

  

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

  

Sair aktivlər   

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 2540 184,07 2 758 482,25 
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   
Ehtiyatlar 34 757,08 38 226,41 
Debitor borcları: 2178 264,85 2 184 787,88 
birbaşa sığorta üzrə 1 257 857,12 1 723 762,36 
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :   

- təkrarsığortaçı üzrə   

- təkrarsığortalı üzrə   

asılı təşkilatlar üzrə   

büdcə üzrə 806 529,49 334 043,84 
iddia tələbləri üzrə 3 081,04  

işçi heyəti üzrə 5 435,50 9 300,00 
sığortalılara verilən borclar üzrə   

sair debitorlar 105 361,70 117 681,68 
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 18 413 292,08 21 326 342,35 

kassa 3 033,57 15 315,68 
hesablaşma hesabı 2 738 281,84 6 314 621,81 
valyuta hesabı 6 454 904,00 8 807 089,38 
depozit hesablar 8 800 000,00 5 760 000,00 
sair pul vəsaitləri 417 072,67 429 315,48 
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:   

dövlət qiymətli kağızları   

qeyri-dövlət qiymətli kağızları   

sair maliyyə aktivləri   

Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 1 444 770,46 1 970 416,53 

həyat sığortası sahəsi üzrə   

qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 1 444 770,46 1 970 416,53 
Sair qısamüddətli aktivlər: 463,26 2 327,30 
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri   

verilmiş  avanslar   

təhtəl hesablar 463,26 2 327,30 
Sair aktivlər   

Cəmi qısamüddətli aktivlər 22 071 547,73 25 522 100,47 
CƏMİ AKTİVLƏR 24611731,80 28280582,72 

  

K A P İ TA L  VƏ 
Ö H D Ə L İ K L Ə R 

İlin 
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I . KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı  10 005 250,00 10 005 250,00 
Emissiya gəliri 998 013,10 1 401 226,48 
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları:     
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat     
digər kapital ehtiyatları     
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

1 560 449,24 2 726 960,62 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1 625 124,59 2 813 170,82 
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişiklik-
lərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

-64675,35 -86210,2 

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

    

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 12563712,34 14 133 437,10 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları: 11 515 448,70 12 854 928,81 
Həyat sığortası sahəsi üzrə :     
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  11515448,70 12 854 928,81 
Qarşısıalınma tədbirləri fondu  -212,74 -212,74 
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     
Kreditor borcları :   5 176,72 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə    5 176,72 
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar     
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:     
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər: 

202 512,75 1 031 949,90 

təkrarsığortaçı üzrə 202 512,75 1 031 949,90 
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   449,24 
Sair öhdəliklər 231 049,16 76 071,43 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 11948797,87 13 968 363,36 
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər     
Kreditor borcları: 99 221,59 178 782,26 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar 99 221,59 178 782,26 
Sair qısamüddətli öhdəliklər:     
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar     
Sair öhdəliklər 

 
  

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 99 221,59 178 782,26 
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 12 048 019,46 14 147 145,62 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 24611731,80 28280582,72 
 

BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR  
                                              manatla     

Göstəricilərin adları Hesablanmışdır  Faktiki 
ödənilmişdir 

Mənfəətdən  vergi  702777,35 230010 
Əlavə dəyər vergisi     
Gəlir vergisi  114130,75 120650,6 
Əmlak vergisi  27699,24 10000 
Torpaq vergisi      
Aksizlər      
Ödəmə mənbəyində vergi (4%)     
Sair vergilər 26005,59 37940,8 
Sosial sığorta və təminat 271831,85 260804,84 
Məcburi ödənişlər (0,3%) 89116,68   
İqtisadi sanksiyalar     

 

“İşsizlikdən sığorta haqqında” Qanuna dəyi-
şiklik təsdiq edilib.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müva-
fiq qanun imzalayıb.
Dəyişikliyə əsasən, sığorta ödənişinin he-
sablanması üçün orta aylıq əməkhaqqının 
məbləği müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) elekt-
ron informasiya sistemində sığortaolunanın 
sığorta haqları üzrə hesabatlarda olan ay-
lıq əməkhaqqı barədə məlumatları əsasında 
müəyyən edilir.

Azərbaycanın bank sektorunun 
2020-ci ildə cəmi aktivlərin 32.9%-
i likvid aktivlər olub.
Bu barədə Nazirlər Kabinetinin 
2020-ci ilə dair hesabatında bildi-
rilib.
Sözügedən aktivlərin həcmi 10.5 
mlrd. manata bərabər olub və 

sektorun ani likvidlik əmsalı 
60.9% təşkil etməklə minimum 
tələbi (30%) 2 dəfə üstələyib. 
Bankların likvid aktivlərinin 
53%-i (3.3 mlrd. ABŞ dolları) xa-
rici valyutada olub. Qeyd edək 
ki, likvid aktivlərin 31.4%-i (3.3 
mlrd. manat) nostro hesablarda, 

27.7%-i (2.9 mlrd. manat) Mərkəzi 
Bankda olan müxbir hesablarda, 
26.4%-i (2.8 mlrd. manat) dövlət 
qiymətli kağızlarında, 14.5%-i isə 
(1.5 mlrd. manat) nağd vəsaitlər-
də olub.
Xatırladaq ki, Azərbaycan bank 
sektorunun cəmi aktivləri 2020-ci 
il ərzində 2% azalaraq 2021-ci ilin 
yanvarın 1-nə 32 055.30 mln. ma-
nat təşkil edib.

 
 
 

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 17511592,65 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 17054060,31 
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları   
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların 
payı üzrə  

317833,47 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə 

139698,87 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi) 

-813834,04 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  184500,08 
Subroqasiya gəlirləri 44368,84 
Sair gəlirlər  305680,63 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 17232308,16 
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 10953123,04 
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 8475960,6 
qaytarılan sığorta haqları üzrə 392350,25 
tənzimləmə xərcləri 377,45 
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 2084434,74 
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar 
üzrə 

  

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər    
İşlərin aparılması xərcləri  2735188,02 
Sair xərclər  27533,57 

CƏMİ  XƏRCLƏR 13715844,63 
Maliyyə mənfəəti (zərəri)  3516463,53 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)  3516463,53 
Mənfəət vergisi  703292,71 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  2813170,82 
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Video görüntülərinə baxdım. Bir gün sonra 
Hərbi Xidmətə gedəcəkdi. Uşaqlıq dostlarıyla 
birgə keçirdiyi son gündən xəbərsizdi. O qədər 
sevincli idi ki... Hey gülürdü. Məsumca, uşaq 
kimi. Elə bil hamıdan xoşbəxt idi. Bu məsum 
uşaqlığın, uşaq məsumluğunun xoşbəxtliyini 
bağrına basmaq, qorumaq istəyirdin. O isə xoş-
bəxtliyin özünü anlatdı bizə.
Məlikov Elvin İlham oğlu 2001-ci il martın 20-
də anadan olub. Bakıda.  20 yaşı olur bu il...
Cüdoçuydu, qatıldığı yarışlarda mükafatlar 
alıb. Üzgüçülüklə məşğul olub. Gözəl rəsmlər 
çəkib. Atası İlham maşın ustasıydı. Dərslərini 
yaxşı oxuyar, həm də atasına kömək edərdi. 
Yaşından böyükdü Elvin.
Köhnə Günəşlidə 24 nömrəli tam orta mək-
təbin məzunudur. ADU-nun tələbəsi Əliyev 
Rəşad da 24 nömrəli məktəbin məzunudur: 
parta yoldaşı, dost, qardaş olmuşuq. Mərd, 
səxavətli, elə saf idi ki...  Yaşıdları əyləndiyi za-
man o, ailəsinə kömək etmək haqda düşünür-
dü.  Maşınları sevirdi. Saatlarla maşınlardan 
danışardı. Axırıncı dəfə telefon söhbətimizdə 
artıq silahlardan bəhs etdi. Mübariz İbrahimo-
va sevgisi başqaydı. “Qardaşın burda Mübariz 
İbrahimovun istifadə etdiyi silahla döyüşür. 
Onun intiqamını alacam”, - dedi. Xəyalları var-
dı - ev, maşın almaq, sevgisinə qovuşmaq... Ali 
arzusuna - Müqəddəsliyə qovuşdu.
“Birlikdə böyümüşük. Ən maraqlı günləri 
birlikdə yaşamışıq. Onunla mübahisə etməyə 
bir bəhanə tapmazdın. Qəlbi geniş, təmiz, sə-
daqətli, cəsur idi Elvin. Belə dostum olduğu 
üçün fəxr edirdim. İndi də fəxr edirəm. İstə-
yirəm onu hamı tanısın”, - bunları  Elçin Sala-
mov söylədi. Onu hamı tanıyır, ay Elçin. Onu 
Azərbaycan torpağı tanıyır. Bu torpağın bir adı 
da indi Şəhid Elvin Məlikovdur. Polad, Nail, 
Mübariz, Əliyar, Tərlan, Xudayardır...

“Onun haqqında düşüncələrimi danışsam, 
bitməz ki... Hələ də yoxluğunu qəbul edə bil-
mirəm. Hər gün onu düşünürəm. Hərtərəfli 
idi”, - deyən Murad Quliyevin bir fikri ağlıma 
işlədi: “O qədər saf, sadiq, məğrur, ləyaqətli 
idi ki... Şəhid adına layiq idi”. 
Doğru deyirdi. Bu ada layiq olmaq da var.  Onun 
üçün də bu ad  qürur yeriydi. 
Başqa bir dostu - Neft və Sənaye Universiteti-
nin tələbəsi Nurlan Ağayev isə dedi ki, Elvin 
kimi dost, qardaş itirmək çox ağırdır: “Onun 
necə səviyyədə olmasını heç bir sözlə anlada 
bilmərəm. Xalqımız onunla fəxr edəcək. Ona 
nəsib oldu Şəhidlik zirvəsi. Kaş ki mənə də 
nəsib olaydı...”
Bütün dostları, döyüş yoldaşları onun şəxsiyyə-
tindən, igidliyindən, Vətən sevgisindən danışır, 
danışmaq istəyirdi. 
Elvin ali təhsilini başa vurmadan Hərbi Xid-
mətə yollandı. 

 “Öncə Vətənə borcumu yerinə 
yetirməliyəm”, - dedi anasına

2019-cu ildə atasını itirəndən az sonra gedir 
Həqiqi Hərbi Xidmətə. “İmkan tapan kimi 
atasına kömək edirdi. Qazandığı pulu mənə 
verərdi. “Qazandığını özünə də xərclə”, - de-
yirdim. “Yox, bacılarımın təhsilinə gərək olar”, 
- deyirdi deyə danışır  İlhamə xanım. Amma 
hələ məktəbdə oxuyandan 20 Yanvar, Xocalı 
faciəsi, Qarabağ haqda danışardı. Əsgər get-
məyə tələsirdi, elə bil ürəyinə dammışdı ki, 
müharibə olacaq. Deyirdi, “torpaqları almağa 
gedirəm, ana, fikir eləmə. Torpaqlarımız azad 
olsa, mənim də bir damcı payım olsa, ən xoş-
bəxt adam olaram”. 
Ağcabədidən sonra Cəlilabadda XTQ-də xid-
mət edib. Elə ilk günlərdən fərqlənib, koman-
diri “Elvin əsl hərbiçisən. Snayperçisən, hərbi-
də qal”, - deyib. Sərrast atıcılığı ilə seçilib. Zəng 

edəndə valideynlərinə “komandirim məni sax-
lamaq istəyir”, - deyib fəxrlə.  
Qarabağ savaşı başlayanda Ağcabədidə N saylı 
hərbi hissədən döyüş bölgəsinə Füzuliyə yolla-
nır. Məsuliyyəti, atıcılığı, silahları idarə etmək 
bacarığı ilə tanınırdı Elvin. Sorağı özündən əv-
vəl çatmışdı hərbi hissəyə. “Əlləri qızıl, qızıl 
Elvin” deyirdilər.
Döyüş yoldaşı, Şəkidə müalicə alan Ziyanın 
dediyi kimi, “Elvin qızıl idi. Bizim “Qızıl El-
vin”imiz. Fikri-zikri qələbə idi. O qədər mə-
dəni, səmimi və qorxmaz idi ki... Hamımız 
əsgər idik, döyüşürdük. Amma o, bir başqay-
dı. İndi də fikirləşirəm ki, elə bil ən yaxşıları 
seçirdi güllələr”.  

2 oktyabr gecəsi...
Gecə yata bilmədim. Bacım da bizdə idi. “nə 
olub?”, - deyə sordu. Dedim ki, ürəyim ağır-
laşdı, yandı elə bil. Su içdim, yanğım keçmədi. 
Ürəyim yandı, yandı... Demə 3-də... - səsi qırıl-
dı ananın. Kövrəldi İlhamə xanım. 
 Ananın göz yaşını necə silmək olar?! Ananın 
göz yaşından ağır nə olar ki?! Çox ağırdı ana-
ların göz yaşı. Elə ağırdı ki, bircə damcısında 
boğularsan. Bircə damcısından əzilərsən, xın-
cım-xıncım olarsan...
İndi İkinci Fəxri Xiyabanda uyuyan Elvin Mə-
likov “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azadlı-
ğına görə” medalları ilə təltif olunub.
Elvinin komandiri, mayor Anar Quliyevin de-
dikləri: Əsgərim  Elvindən çox danışa bilərəm. 
Hədsiz mədəni, Qorxmaz idi. Ən önəmlisi, ha-
mımız kimi torpaqlarımızın azadlıq həsrətini 
çəkirdi. Məsuliyyətliydi. Ona baxanda qəhrə-
man Mehdi Hüseynzadəni xatırlayırdım. İm-
kan olan kimi gözəl rəsmlər çəkirdi.

Qaraxanbəyli uğrunda döyüşlərdə şəhid oldu. 
Düşmən yüksəkliklərdə yerləşmişdi. Biz hücu-
ma keçməliydik. Elvin pulemyot manqasında 
döyüş yoldaşı İrapov İsmayılla Kayot silahını 
idarə edirdi. Silah ağır olduğundan iki nəfər 
idarə edir. Kayot silahı çox önəmlidir. Düşmən 
atəş yağdırırdı. Elvingil onları susdurmalıydı. 
Mən təxminən 50 m uzaqda idim.  Elvingilin 
mövqeyinə mina atıldı. Mən onları səslədim 
“mövqeyi dəyişin” deyə.  Ancaq ikinci atəş açıl-
dı. Təsəvvür etmirsiz, əsgərlərinin şəhid olma-
ğını görmək necə ağırdır. Onlara tərəf atıldım. 
İnanmaq istəmirdim. İnanmırdım. Bir daha bax-
dım, nəbzlərini yoxladım... Çox ağırdı. Çox doğ-
maydı, çox saf idi. Əsl döyüşçü idi. Bilirdim ki, 
verilən tapşırığı tam, sonacan yerinə yetirəcək.
Mən bir zabit, döyüşçü kimi fəxr edirəm ki, elə 
əsgərim olub. Təkcə mən yox, bizim bölükdən 
sağ qalan döyüşçülər hamısı fəxr edir. Onun 
doğmaları, yaxınları da fəxr edəcək həmişə. Nə 
qədər ki, Elvin kimi cəsur oğullarımız var, bu 
xalq başı uca olacaq, Azərbaycan heç vaxt əyil-
məyəcək heç bir düşmən önündə. 
Doğru deyir mayor Anar Quliyev. Başı bəlalı 
Azərbaycanımız  elə Elvin kimi oğulların igidli-
yi, cəsarəti, mərdliyi hesabına əsrlərdi yaşayıb, 
yaşayır və yaşayacaq. Öz bütövlüyünə qovuşur 
və qovuşacaq. 
Martın 20-si də Elvin Məlikovlar ailəsinə tale-
yin bayram hədiyyəsi idi. Bu Novruzda isə o, 
Şəhid Elvini xalqına hədiyyə etdi.
P.S. Hərbi Xidmətdən əvvəl “Optimal”da işləyir-
di Elvin. Martın 20-də 20 yaşı olur. İş yoldaşları 
Şəhid Elvin Məlikovun 20 yaşını qeyd edəcək. 

Kəmalə Abiyeva,
şair, publisist

Soruşursan, əziz dost, 
Hardan başlanır Vətən? 
Bəlkə uzaq Baykaldan, 
İnsanlığın beşiyi 
Əsrarəngiz Altaydan, 
Qayalara çapılmış 
Ərhun kitablarından 
Türk dünyanı dolaşmış 
Bəlkə yovşanlı çöldən 
Ərən bürcü şəhərdən 
Mavi gözlü Xəzərdən 
Hardan başlanır Vətən?
               ***

Öydük mavi Xəzəri 
O, bir dünya gözəli 
Amma işin əzəli 
Qanımızla boyanmış, 
Üçrəngli bayrağımız! 
Millətin şah əsəri! 
Bayraqdan başlanır Vətən!
               ***
Əsgər oğlum, haydı get 
Vətən sənə əmanət.
Fürsət vermə düşmənə 
Zəfər çalsın ədalət 
Düşmənin kəlləsinə 
Şimşək kimi çaxıb dur 

Bizim şanlı bayrağı 
Zirvələrə taxıb dur 
Oğluna əsgər deyən,
Anadan başlanır Vətən! 
Vətən sağ olsun deyən, 
Atadan başlanır Vətən!
                  ***
Üzeyirin bəstəsindən 
Qarabağ şikəstəsindən 
Bülbülün cəh-cəhindən 
Rəşidin nəğməsindən 
Muğamı hönkürən tardan 
Döyüşə çağıran sazdan 
“Cəngidən”, “ Misridən” başlanır Vətən!

İndi bildinmi, dostum, 
Hardan başlanır Vətən? 
Ana torpaq yolunda 
Harda qanın axdısa 
Yağı düşmən gülləsi 
Şirin canı yaxdısa 
Harda şəhid düşmüşük 
Hardakı səngərin var 
Yenilməz əsgərin var 
Harda Sərdari-Milli 
Qüdrətli rəhbərin var 
Ordan başlanır Vətən! 
Ordan başlanır Vətən!

Hümmətov V. S.


