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Azərbaycan xalqını 
26 iyun  - Azərbaycan 

Respublikası Silahlı 
Qüvvələri günü

münasibətilə təbrik edir!

İyunun 18-də Bakıda beşulduzlu “Interconti-
nental” otelinin açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açı-
lışda iştirak ediblər.
Əvvəllər bu ərazidə “Cənub” mehmanxanası 
yerləşirdi. İndi onun yerində gözoxşayan me-
marlıq üslubunda yeddimərtəbəli “Interconti-
nental” oteli inşa olunub. 
Bu gün dünyada pandemiyanın davam et-
məsinə, iqtisadi və maliyyə çətinliklərinə 
baxmayaraq, Azərbaycanda Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə mühüm sosial-iqtisa-
di infrastruktur layihələrinin icrası uğurla 
davam edir. Müasir səviyyədə inşa olunan 
“Intercontinental” otelinin istifadəyə verilmə-

si bunun daha bir təzahürüdür. Ölkəmizdə 
turizmin böyük gələcəyinin olduğunu daim 
vurğulayan dövlətimizin başçısı hələ neçə il-
lər bundan əvvəl Azərbaycanda ən müasir 
otellərin, o cümlədən məşhur dünya brendlə-
rinə aid mehmanxanaların inşasının vacibliyi-
ni qeyd edirdi. Həyat Prezident İlham Əliye-
vin uzaqgörənliyini bir daha təsdiqlədi. 
Pandemiyadan əvvəlki son illərdə Azərbay-
canda turizmin inkişafı böyük vüsət aldı. La-
kin bütün dünyada olduğu kimi, COVID-19 
virusunun sürətlə yayılması ölkəmizdə də 
turizmin inkişafına ciddi maneə yaratdı. İndi-
ki şəraitdə yeni otellərin istifadəyə verilməsi 
Azərbaycanda uzaqgörən siyasətin həyata ke-
çirilməsinin bariz göstəricisidir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev iyunun 23-də Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinin (BƏƏ) İqtisadiyyat naziri Ab-
dulla Bin Touq Al Marrini qəbul edib.
Görüşdə Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmir-
likləri arasında siyasi əlaqələrin yüksək sə-
viyyədə olduğu və uğurla inkişaf etdiyi qeyd 
olunub, beynəlxalq təsisatlar çərçivəsində və 
ikitərəfli səviyyədə ölkələrimizin bir-birini 
dəstəkləməsi məmnunluqla vurğulanıb.
Söhbət zamanı iqtisadi əlaqələrə toxunularaq, 

bu sahədə uğurlu əməkdaşlığın həyata keçi-
rildiyi bildirilib, Azərbaycandan Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinə ixracın artdığı qeyd edi-
lib.
Eyni zamanda, qarşıdakı illərdə tərəfdaşlıq 
əlaqələrimizin ruhuna uyğun olaraq yeni 
investisiya imkanlarının müəyyən edilmə-
si, ticarət dövriyyəsinin artırılması və biznes 
əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində 
işlərin həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğu-
lanıb.

Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev iyunun 21-də Pakistan İs-
lam Respublikasının Quru Qoşunları koman-
danı ordu generalı Qamar Caved Bacvanı qəbul 
edərkən deyib.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki,  ölkələ-
rimiz arasında əlaqələr çox uğurla inkişaf edir.  
O, deyib: 
- Biz xüsusilə İkinci Qarabağ müharibəsində Pa-
kistanın Azərbaycana göstərdiyi çox fəal dəstək 
mövqeyinə görə minnətdarıq. 
Müharibənin ilk günlərindən ölkənizin ali rəh-
bərliyi - Prezident və Baş nazir ərazi bütövlüyü-
müzün bərpasında Azərbaycana tam dəstəkləri-
ni ifadə etdilər. Bu, bizim əməkdaşlığımızın çox 
mühüm elementi və qardaşlıq əlaqələrimizin 
həqiqi nümayişidir. Pakistanın digər yüksək rüt-
bəli rəsmiləri, parlament üzvləri və ictimai xadim-
lər Ermənistan ordusunun tam məğlubiyyəti və 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə nəti-
cələnmiş 44 günlük müharibə ərzində bizi dəstək-
lədilər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan 
tərəfindən güc və siyasi yolla həll olundu.

Mən, həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Pakistan 
bizim torpaqlarımızın işğalı səbəbindən Ermə-
nistanı tanımayan və Ermənistanla diplomatik 
əlaqələr qurmayan az sayda ölkələrdən biridir. 
Bu, ölkələrimiz arasında qardaşlıq əlaqələrimi-
zin daha bir nümayişidir. Bildiyiniz kimi, Azər-
baycan Kəşmir məsələsində hər zaman Pakista-
nı dəstəkləyir. Bizim açıq mövqeyimiz dəfələrlə 
nümayiş etdirilib. Bu mövqe ədalət, beynəlxalq 
hüquq və qardaşlıq əlaqələrimizə əsaslanır. Biz 
bütün məsələlərdə qardaşlarımızı dəstəkləməli-
yik.
Biz Pakistanın müdafiə sənayesi məhsullarına 
çıxışımız olduğuna görə məmnunuq. Bildiyiniz 
kimi, biz bu məhsulları alırıq, bu da bizim hərbi 
potensialımızı gücləndirir. Düşünürəm ki, qarşı-
dakı illərdə biz hərbi əməkdaşlığımızı genişlən-
dirməli və tərəfdaşlığımızı gücləndirmək üçün 
birgə hərbi təlim və başqa təşəbbüslər planlaş-
dırmalıyıq. 
Görüşdə nəqliyyat, logistika, energetika, ticarət 
dövriyyəsi sahələrində əməkdaşlıq məsələləri 
də müzakirə olunub.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev iyunun 22-də Şuşa Şəhəri Dövlət Qo-
ruğu İdarəsinin yaradılması haqqında Fərman 
imzalayıb.
Fərmana əsasən yaradılan “Şuşa Şəhəri Dövlət 
Qoruğu İdarəsi” publik hüquqi şəxsin fəaliy-
yətinə nəzarəti Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayən-
dəsi həyata keçirəcək.

Dünya Bankı tərəfindən koronavirus infeksiya-
sına qarşı mübarizədə bütün ölkələrə təqdim 
olunan “Sürətli COVID-19 Aləti” layihəsi çər-
çivəsində güzəştli kredit vəsaitinin cəlb olun-
masına Azərbaycan tərəfi də maraq göstərib və 
müvafiq danışıqlara başlayıb.
Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bil-
dirilib ki, kreditin ayrılması istiqamətləri, şərt-
ləri və prosedurları Azərbaycan tərəfini qane 
etmədiyindən həmin danışıqların aparılması 
dayandırılıb və bu barədə Dünya Bankına mə-
lumat verilib. Hazırda Dünya Bankından sözü-
gedən kreditin alınması gündəmdə deyil.

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
naziri Rəşad Nəbiyev TRACECA-nın Baş ka-
tibi Aset Asavbayevlə görüşüb. Nazirlikdə 
keçirilmiş görüşdə, həmçinin TRACECA Hö-
kumətlərarası Komissiyanın Azərbaycandakı 
milli katibi Rüfət Bayramov iştirak edib.
Nazirlikdən bildirilib ki, görüşdə TRACECA 
çərçivəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, 
sözügedən nəqliyyat dəhlizinin rəqabət qabi-
liyyətliliyinin artırılması istiqamətində həya-
ta keçirilən prioritet layihələr və irəli sürülən 
təşəbbüslər, eləcə də gələcək inkişaf perspek-
tivləri müzakirə olunub.
Nazir Rəşad Nəbiyev əsası 1998-ci ildə ulu ön-
dər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qoyulmuş 
bu əməkdaşlıq platformasının Azərbaycan 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini, ölkəmi-
zin onun fəaliyyətində aktiv iştirak etdiyini 
bildirib. Rəşad Nəbiyev nazirliyin bu sahədə 
Daimi Katibliklə əməkdaşlığın davam etdiril-

məsi niyyətində olduğunu vurğulayıb.
Baş katib Avropa-Qafqaz-Asiya beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə Əsas 
Çoxtərəfli Saziş, təşkilatın fəaliyyətinin güc-
ləndirilməsi, ölkəmizin TRACECA Hökumət-
lərarası Komissiyaya sədrliyi dövründə irəli 
sürülmüş təşəbbüslər və müzakirə edilən yeni 
layihələr, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq və di-
gər məsələlərlə bağlı məlumat verib.
Görüş iştirakçıları TRACECA coğrafiyasının 
genişləndirilməsi, dəhlizin rəqəmsallaşdırıl-
ması, multimodal daşımaların inkişaf etdi-
rilməsi, konteyner daşımalarının rəqabət qa-
biliyyətinin artırılması və dəhlizə əlavə yük 
axınlarının cəlb edilməsinə töhfə verə bilə-
cək yeni layihələrin hazırlanması sahələrində 
əməkdaşlıq, eyni zamanda, TRACECA dəhli-
zinin ikitərəfli və beynəlxalq müstəvidə təşviq 
edilməsi istiqamətində səylərin davam etdiril-
məsi barədə razılıqlarını ifadə ediblər.

Prezident İlham Əliyev “Kəlbəcər rayonu əra-
zisində dövlət sərhədinin mühafizəsi və müda-
fiəsinin təşkilinin elektrik enerjisi ilə təchizatı 
haqqında” Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Kəlbəcər rayonu ərazisində 
dövlət sərhədinin mühafizəsi və müdafiəsinin 
təşkilinin etibarlı və dayanıqlı elektrik enerjisi 
ilə təchizatı məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sının 2021-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad 
olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bər-
pası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən “Azərişıq” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 24 milyon 500 min 
manat ayrılıb.

2021-ci ilin mart, aprel və may aylarında qeydə 
alınan vergi ödəyicilərinin sayında artım müşa-
hidə edilib.
Dövlət Vergi Xidmətinin Media və Kommunika-
siya İdarəsindən bildirilib ki, hüquqi şəxs kimi 
uçotda olan vergi ödəyicilərinin sayının artması 
əsasən (97,9 faiz) kommersiya qurumlarının he-
sabına baş verib.
Müqayisə edilən dövrdə kommersiya qurum-
larının sayı 7,7 faiz artaraq 138 min 803, qey-
ri-kommersiya qurumlarının sayı isə 1,4 faiz ar-
taraq 15 min 793 vahid təşkil edib.
Cari ilin 5 ayında 4573 kommersiya qurumu 
dövlət qeydiyyatından keçib ki, bu da 2020-ci ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 27,2 faiz çoxdur.
Yanvar-may aylarında kommersiya qurumları-
nın dövlət qeydiyyatının 83,3 faizi elektron qay-
dada, 16,7 faizi isə kağız daşıyıcılarda edilmiş 
müraciətlər əsasında həyata keçirilib.

Vergi Məcəlləsinə əsasən, rezident müəssisə 
tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə 
mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.
Dövlət Vergi Xidmətinin Media və 
Kommunikasiya İdarəsindən bildirilib ki, 
dividendin faktiki sahibi olan fiziki və hüquqi 
şəxslərdən vergi tutulubsa, dividendi alan fiziki 
və hüquqi şəxslərin həmin gəlirindən bir daha 
vergi tutulmur. Həmin gəlir yenidən dividend 
şəklində verilən zaman vergiyə cəlb olunmur.
Bununla yanaşı, cəmiyyətin fəaliyyəti zamanı 
əldə edilmiş aktivlərin, o cümlədən pul 
vəsaitlərinin (təsisçiyə borcların verilməsi və ya 
alınmış borcların əvəzinin qaytarılması istisna 

olmaqla) təsərrüfat fəaliyyətinin məqsədlərindən 
kənar digər məqsədlər üçün təsisçiyə verilməsi, 
habelə təsisçinin digər şəxslərə olan borclarının 
əvəzinin ödənilməsi vergitutma məqsədləri 
üçün dividend ödəmələrinə bərabər hesab edilir 
və ödəmə mənbəyində vergi tutulur.
Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada 
gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan, ƏDV-
nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və 
əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün 
istənilən ayında 200 min manatadək olan 
rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud 
səhmdarları olan fiziki və hüquqi şəxslərin 
dividend gəlirləri vergidən azaddır.

Bu ilin mayın 31-nə Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankının (AYİB) Azərbaycandakı aktiv 
portfelinin həcmi 36 layihə üzrə 1,124 mlrd. 
avro (ödənilməmiş öhdəliklər daxil olmaqla) 
təşkil edib. Bu rəqəm bank tərəfindən təqdim 
edilən son göstərici (aprelin 30-u) 2,5% azalıb. 
Lakin aktiv layihələrin sayı mayda 35-dən 36-
ya yüksəlib.
Bu barədə AYİB-dən bildirilib.
Qeyd olunub ki, portfelin 77%-ni (869 mln. 
avro) dayanıqlı infrastruktura yatırımlar, 21%-
ni (235 mln. avro) sənaye, ticarət və aqrobiznes 
investisiyaları, 2%-ni (20 mln. avro) isə maliyyə 
institutlarına yatırımlar təşkil edir. 

Bankın ölkədəki əməliyyat aktivlərinin həcmi 
may ayı ərzində 2,8% azalaraq 986 mln. avroya 
enib.
Beləliklə, AYİB bu günədək Azərbaycana 
177 layihə üzrə 3,089 mlrd. avro həcmində 
investisiya yatırıb və sözügedən həcmin 
84,1%-i (2,597 mlrd. avro) borc götürənlər 
tərəfindən artıq mənimsənib. Ümumi investi-
siyaların 23%-i özəl sektorun payına düşüb.
Xatırladaq ki, təkcə 2020-ci ildə bank Azər-
baycana 6 layihə üzrə 17 mln. avro həcmində 
investisiya yatırıb. Ayrılan vəsaitin həcmi 
2019-cu il ilə müqayisədə dəyişməyib, lakin 
layihələrin sayı 5-dən 6-ya yüksəlib.

Bu ilin ilk 5 ayında fəaliyyəti aktivləşmiş hüquqi 
şəxslərin sayı 4676 vahid təşkil edərək ötən ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 9,8 faiz artıb.
Dövlət Vergi Xidmətinin Media və Kommuni-
kasiya İdarəsindən bildirilib ki, fəaliyyəti aktiv-
ləşmiş ƏDV ödəyicilərinin sayında isə müvafiq 
olaraq 14,8 faizlik artım müşahidə edilir.
Hesabat dövründə fəaliyyətini dayandırmış 
hüquqi şəxslərin sayında ötən illə müqayisədə 
1 faiz azalma qeydə alınıb. Bu azalma, həmçi-

nin, fəaliyyəti passivləşmiş ƏDV ödəyicilərinin 
sayında da (4,6 faiz) müşahidə olunur.
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Heydər Əliyevin müəllifi 
olduğu bu siyasi kursu layiqincə 
davam etdirən İlham Əliyev həm 

də ata nəsihətini yerinə yetirdi
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qo-
yan Azərbaycan indi nəinki 30-cu ilini 
yaşadığımız müstəqilliyimizin, ötən 200 
illik tarixinin ən şərəfli dövrünü yaşayır. 
Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, 
ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunma-
sı bir dövlət kimi Azərbaycanın bütün 
dünyada mövqelərini daha da möhkəm-
ləndirən, söz sahibi kimi imicini yüksəl-
dən olduqca mühüm tarixi-siyasi amil 
oldu. 
Əlbəttə, bizi bu qələbəyə aparan yol heç 
də hamar olmamışdı və bu gün tarixi 
qələbəmizin aspektlərini təhlil edərkən 
görürük ki, torpaqlarımızın işğaldan 
azad edilməsinə hesablanmış hazırlıq 
işləri olduqca çoxşaxəli olmaqla komp-
leks şəkildə həyata keçirilib. Möhtərəm 
Prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin qeyd etdiyi kimi:«Biz Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri bey-
nəlxalq müstəvidə dünya ictimaiyyətinə 
çatdırmalı idik və çatdıra bildik. Bey-
nəlxalq təşkilatlarda fəal işləyirdik və 
bizə sərf edən, həqiqəti əks etdirən, bey-
nəlxalq hüququ əks etdirən, ona əsasla-
nan vacib qərar-qətnamələri qəbul etdirə 
bildik. Bu, Qələbəmizin hüquqi əsası idi, 
haqq-ədalətin bərpasının hüquqi əsası 
idi. Biz iqtisadi güc toplamalı idik və 
topladıq. Son illər ərzində Azərbaycan 
qədər sürətlə inkişaf edən ölkə bəlkə 
də dünyada yoxdur. Biz hərbi güc top-
lamalı idik və bu istiqamət birinci dərə-
cəli vəzifə idi. Təsadüfi deyil ki, mənim 
prezidentlik dövrümdə hərbi xərclər hər 
zaman birinci yerdə idi və bunu mən de-
yirdim, bəyan edirdim ki, biz hərbi xərc-
lərimizi bundan sonra da artırmalıyıq. 
Biz müharibəyə hazırlaşmalıyıq, hazır-
laşırıq. Açıq deyirdim bütün dünyaya 
və deyirdim ki, əgər düşmən öz xoşu ilə 
torpaqlarımızdan çıxmasa, biz düşməni 
qovacağıq. Belə də oldu». 

Torpaqlarımızın azad edilməsinə 
hesablanmış hazırlıq işlərinin 

təməllərini müəyyən edən 
Heydər Əliyev idi

Bu gün çox haqlı olaraq Azərbaycan icti-
maiyyəti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həllini Heydər 
Əliyev ideyalarının həyata vəsiqə alması 
kimi dəyərləndirir. Çünki torpaqlarımı-
zın azad edilməsinə hesablanmış hazırlıq 
işləri dahi strateq kimi Heydər Əliyevin 
Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı müəyyən 
etdiyi siyasi kursun uğurlu davamının 
məntiqi nəticəsi idi. Bu kurs isə 1993-cü 
ildən başlamışdı və Azərbaycan üçün ol-
duqca əlverişsiz şəraitdə – 1994-cü ilin 
əvvəllərində Füzuli istiqamətində işğal 
olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi ilə 
nəticələnmişdi. Sonrakı dövrdə isə Heydər 
Əliyevin böyük uzaqgörənliklə nail oldu-
ğu atəşkəs Azərbaycan torpaqlarının azad 
edilməsi üçün kompleks şəkildə – yəni 
iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirməklə, ordu-
muzu gücləndirməklə, o cümlədən Dablıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin 
maraqlarına uyğun beynəlxalq hüququ 
təmin etməklə hazırlıq işlərinin aparılması 
üçün tarixi zəmin yaratdı. 
Bu gün dönüb geriyə baxanda görürük 
ki, müxətlif istiqamətlərdə aparılan ha-
zırlıq işləri vəhdət təşkil edərək, qələbə-
mizin əsasını təşkil etmişdir. Görünən 
həm də odur ki, bu hazırlıq zəncirinin 
hansısa bir həlqəsində boşluq olsaydı, 
Azərbaycanın hərbi yola əl atmaq məc-
buriyyətində qalacağı təqdirdə ciddi 
problemlər yarana bilərdi. Amma bu 
hazırlıq işlərinin təməllərini müəyyən 
edən Heydər Əliyev idi. Tarix isə həmişə 
sübut edib ki, Heydər Əliyevin müəllif-
liyi ilə atılan istənilən addım Azərbay-
canın dövlət və milli maraqlarını bütün 
siyasi dövrlərdə layiqincə və qətiyyətlə 
təmin edib. Bu yazıda da məqsədimiz 
ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil 
Azərbaycana rəhbərliyi dövründə Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 
görülən işlərin təhlilidir. 

Torpaqlarımızın işğalı AXC-Müsavat 
cütlüyünün Azərbaycan dövlətinə 

xəyanətinin nəticəsi idi
1991-ci ilin sonlarında SSRİ-nin dağıl-
ması ilə keçmiş sovet məkanında yeni 
geosiyasi şərait yarandı. Buna qədər 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ay-
rılmasına nail olmaq üçün separatçı 
fəaliyyətlə məşğul olan Ermənistan 
SSRİ-nin dağılmasından sonra faktiki 
olaraq, Azərbaycana qarşı açıq və elan 
edilməmiş müharibəyə başladı. Əvvəlcə 
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı yaşayış 
məskənlərinin işğalına başlandı. 1992-
ci il yanvarın 15-də Kərkicahan, fevralın 
10-da Malıbəyli, Quşçular kəndləri işğal 
olundu, dinc və silahsız əhaliyə divan 
tutuldu, Xocalı və Şuşanın mühasirə 
məngənəsi daraldı. Tələm-tələsik for-
malaşdırılmış Azərbaycan könüllüləri-
nin Daşaltı əməliyyatı uğursuz oldu.
Erməni və sovet hərbi birləşmələri fev-
ralın ortalarında Xocavəndin Qaradağlı 
kəndini ələ keçirdilər və burada Qara-
bağ müharibəsi dövrünün ilk soyqırı-
mı cinayəti törədildi. 1992-ci il fevralın 
25-dən 26-na keçən gecə müasir tarixin 
ən faciəli hadisələrindən biri baş verdi. 
Erməni hərbi birləşmələri Xocalıda Rusi-
yanın 366-cı motoatıcı polkunun dəstəyi 
ilə birlikdə azərbaycanlılara qarşı dəhşət-
li soyqırımını həyata keçirdilər. Bu, İkinci 
Dünya müharibəsində faşizmin törətdiyi 
dəhşətli qırğınlardan sonra müasir dövr-
də erməni terrorçuları ilə birlikdə Ermə-
nistan hərbi qüvvələrinin insanlığa qarşı 
törətdiyi kütləvi və dəhşətli cinayət idi.
Bütün bunlardan sonra 1992-ci ilin 
martında respublikaya rəhbərlik edən 
A.Mütəllibov istefa verdi.Yaranmış ha-
kimiyyət boşluğu Azərbaycan Respub-
likasının müdafiə qabiliyyətini daha da 
zəiflətdi. 1992-ci ilin mayında erməni 
hərbi birləşmələri Şuşanı işğal etdilər. 
Bununla da faktiki olaraq ermənilər bü-
tün Dağlıq Qarabağın ərazisini işğal et-
dilər. Prezident İlham Əliyev 2021-ci ilin 
yanvar ayında Şuşaya etdiyi ilk səfəri 
zamanı hərbçilərlə görüşündə şəhərin 
AXC-Müsavat cütlüyünün xəyanəti nə-
ticəsində işğal olunduğunu bildirmişdi: 
«Çünki Pənahəli xan bu şəhəri elə sal-
mışdır ki, hər tərəfdən sıldırım qayalar 
və təbii landşaft Şuşanı mühafizə edir. 
1992-ci ilin mayında o vaxtkı Azərbay-
can rəhbərliyinin və hakimiyyət uğ-
runda mübarizə aparan AXC-Müsavat 
cütlüyünün xəyanəti nəticəsində Şuşa 
işğal altına düşdü».
Şuşanın 1992-ci il mayın 8-də itirilməsi 
böyük faciə idi. Bu faciənin günahkarla-
rı AXC-Müsavat cütlüyüdür. Azərbay-
canda hakimiyyət uğrunda mübarizə 
gedirdi və AXC-Müsavat cütlüyü də 
iqtidara can atırdı. O vaxtkı hakimiyyə-
ti yıxmaq üçün də bu təxribat törədildi 
və Şuşanın düşmən tərəfindən işğalına 
şərait yaradıldı.Bununla da Ermənistan 
Dağlıq Qarabağda strateji üstünlüyünü 
təmin etdi. 
AXC-Müsavat cütlüyünün siyasi hoqqa-
larının və xəyanətinin nəticəsində 1992-
ci ilin may ayında Laçını da işğal edən 
düşmən Ermənistandan Qarabağa ge-
dən strateji yollara nəzarəti ələ keçirdi. 
Beləliklə, Azərbaycanın digər rayonla-
rının işğalı üçün münbit şərait forma-
laşdı. AXC-Müsavat qaragüruhu isə bu 
hadisələrdən sonra Azərbaycanda ha-
kimiyyətə gəldi və yürütdüyü siyasət-
lə tariximizin növbəti qara səhifələrini 
yazdı.
Düzdür, 1992-ci ilin yayında Azərbay-
can Ordusu Dağlıq Qarabağda müəyyən 
uğurla hərbi əməliyyatlar keçirmişdilər. 
Nəticədə Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52 
faizinə nəzarət təmin edilmişdi. Lakin 
hakimiyyət uğrunda çəkişmələr, vahid 
hərbi komandanlığın olmaması nəti-
cə etibarilə əldə olunmuş bütün hərbi 

uğurların üstündən xətt çəkdi, azad 
edilmiş ərazilər yenidən itirildi. 
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq cəbhə-
sinin hakimiyyəti (1992 may-1993 iyun) 
dövründə davam edən yeni hakimiyyət 
çəkişmələri respublikanın müdafiəsinə 
ağır zərbə vurdu. 1993-cü ilin aprelində 
isə Kəlbəcər işğal olundu. Bununla da er-
mənilər Dağlıq Qarabağın Ermənistanla 
tam coğrafi birləşməsinə nail oldular. 
1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda 
siyasi böhran artıq pik həddə çatmışdı. 
Xalqın tələbi ilə Heydər Əliyevin haki-
miyyətə gəldiyi vaxt artıq ordu dağıl-
mış, Ermənistanın öz işğalçılıq planla-
rını daha sürətlə həyata keçirə bilməsi 
üçün əlverişli zəmin yaranmışdı. 
Beləliklə, AXC-Müsavat cütlüyünün 
Azərbaycan dövlətinə xəyanətinin nəti-
cəsi olaraq 1993-cü ilin iyul-oktyabr ayla-
rı arasında Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qu-
badlı və Zəngilan rayonları işğal edildi.

Heydər Əliyev Naxçıvanla 
bağlı Ermənistanın 

işğalçılıq planlarını tam
 iflasa uğratmışdı

Azərbaycan ictimaiyyəti bir həqiqəti də 
bölüşür ki, əgər Heydər Əliyev 1993-cü 
ildən əvvəl Azərbaycana rəhbərlik et-
səydi, torpaqlarımızın Ermənistan tərə-
findən işğalı baş verməzdi. Çünki buna 
qədər Naxıvan nümunəsi var idi. Məhz 
Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə 
Naxçıvanda müdafiənin etibarlı təşkili 
Ermənistanın bu istiqamətdə işğalçılıq 
planlarını tam iflasa uğratmışdı.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən 
Qarabağ problemi ətrafında yayılan 
dalğanın zərbə qüvvəsinə məruz qalan, 
sərhədyanı kəndləri ermənilər tərəfin-
dən işğal və qarət olunan, dincliyi əlin-
dən alınan Naxçıvan taleyin ümidinə 
buraxılmış tənha bir adanı xatırladırdı. 
Tale Heydər Əliyevi Naxçıvana gön-
dərməklə oranı və daha sonra bütün 
Azərbaycanı gözlənilən fəlakətlərdən 
xilas etmək üçün real imkan yaratdı. 
Heydər Əliyevin 1991-ci ilin sentyabrın 
3-də əhalinin təkidli tələbi ilə Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin səd-
ri seçilməsi Azərbaycanın mürəkkəb və 
ağır dövrünə təsadüf edirdi. Ümum-
milli liderin ilk gündən başlayaraq atdı-
ğı addımlar, həyata keçirdiyi tədbirlər 
Naxçıvanı düşmən əlinə keçmək təh-
lükəsindən xilas etdi. Muxtar respubli-
kanın ali vəzifəli şəxsi seçildikdən sonra 
böyük öndər bölgənin erməni təcavü-
zündən müdafiəsi ilə bilavasitə məşğul 
olmağa başladı, bu məsələ onun əsas 
fəaliyyət istiqamətinə çevrildi. 
1991-1993-cü illərdə Heydər Əliyevin 
sədrliyi ilə Naxçıvan Ali Məclisinin Rə-
yasət Heyətinin iclaslarında muxtar 
respublikanın sərhədindəki vəziyyət 
mütəmadi müzakirə edilmiş, müvafiq 
orqanların nümayəndələrinin iştirakı 
ilə operativ tədbirlər müəyyənləşdiril-
mişdi. Ulu öndər Ermənistan rəhbərliyi 
ilə danışıqlarında Dağlıq Qarabağda er-
məni yaraqlıları tərəfindən girov götü-
rülmüş azərbaycanlıların qaytarılması 
haqqında dəfələrlə məsələ qaldırmışdı. 
Nəticədə Goranboy rayonunun sakinlə-
ri Umud Bayramov, Süleyman Bədəlov 
erməni əsirliyindən azad edilərək, öz 
ailələrinə qaytarılmışdılar. 
1992-ci il martın 10-da Heydər Əliye-
vin Ermənistan Ali Sovetinin sədri Ba-
bken Arakçyanla görüşü oldu. Görüş 
zamanı Ermənistanla Naxçıvan ara-
sındakı bütün sərhəddə sabitliyin və 
təhlükəsizliyin bərqərar edilməsi, Er-

mənistanın Mehri rayonu ərazisindən 
keçən Bakı-Naxçıvan sərnişin qatarının 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Ermə-
nistandan keçən bütün kommunikasi-
ya xətlərinin normal işləməsi haqqında 
razılıq əldə olunsa da, qarşı tərəf bu sa-
zişin heç bir müddəalarına əməl etmə-
di. Bakıdakı bəzi üzdəniraq siyasətçilər 
isə Naxçıvan Ali Məclisi sədrinin bu 
istiqamətdəki fəaliyyətini separatçılıq 
kimi qələmə verməyə cəhd göstərsələr 
də, Heydər Əliyev Ermənistanın rəh-
bərləri ilə telefon danışıqlarında, şəxsi 
görüşlərində təkcə Naxçıvanın təhlükə-
sizliyi ilə bağlı məsələləri deyil, bütün 
Azərbaycanı narahat edən, xüsusən Dağ-
lıq Qarabağın taleyi ilə bağlı problemləri 
ön plana çəkirdi. Buna konkret misal ola-
raq, 1992-ci il martın 12-də ermənilər Ağ-
dam şəhərini və digər yaşayış məntəqələ-
rimizi atəşə tutduqları zaman Heydər 
Əliyevin dərhal Ermənistan rəhbərlərinə 
telefon açmasını, atəşin dayandırılmasını 

tələb etməsini, bütün problemlərin sülh 
yolu ilə həllinin vacibliyini vurğulaması-
nı göstərmək olar.  
1992-ci ilin may ayı Azərbaycanın, elə-
cə də Naxçıvan MR-inn müasir tarixinin 
ən mürəkkəb və gərgin dövrünü təşkil 
edirdi. Ermənilər yaranmış şəraitdən 
istifadə edərək, Naxçıvana qarşı məkrli 
planlarını da həyata keçirməyə çalışır, 
sərhəd kəndlərinə təcavüzlər edirdilər. 
Bu amansız təcavüz bir neçə gün davam 
etmiş, yalnız möhtərəm Heydər Əliye-
vin gərgin siyasi, diplomatik səyləri nə-
ticəsində onun qarşısını almaq mümkün 
olmuşdu. Lakin bu da müvəqqəti olaraq 
dayandı. Ayın 18-də müasir silahlarla si-
lahlanmış ermənilər yenidən muxtar res-
publikaya hücuma keçərək, bir sıra sərhəd 
məntəqələrini ələ keçirməyə çalışdılar. Bu 
dəfə torpaqlarımız uğrunda ölüm-dirim 
mübarizəsi başladı. Bu hücumlar nəti-
cəsində hərbçilər və dinc əhali arasında 
çoxlu həlak olanlar, yaralananlar oldu. Sə-
dərək kəndi ciddi dağıntılara məruz qaldı. 
Bir neçə sərhəd kəndinin əhalisi təhlükə-
siz yerə köçürüldü. 
Belə mürəkkəb şəraitdə Heydər Əliye-
vin fenomenal siyasətçi və diplomat dü-
hası Naxçıvanı real işğal təhlükəsindən 
xilas etdi. Dahi rəhbərin uzaqgörən və 
düşünülmüş siyasəti təpədən-dırnağadək 
silahlanmış erməni yaraqlılarının məkrli 
planlarını alt-üst etdi. Həmin günlərdə Ali 
Məclis sədrinin yorulmaq bilmədən gecə-
li-gündüzlü apardığı siyasət öz bəhrəsini 
verdi. O, xarici dövlətlərin başçılarına, 
beynəlxalq qurumlara, dünya ictimaiyyə-
tinə müraciət edərək, Ermənistanın Azər-
baycan torpaqlarına, eləcə də Naxçıvana 
hərbi təcavüzü barədə məlumat vermiş, 
bu təcavüzü dayandırmaq üçün əməli 
tədbirlər görülməsini tələb etmişdi. 
Naxçıvan üçün son dərəcə ağır bir za-
manda qardaş Türkiyənin birmənalı 
mövqeyi Ermənistana öz təcavüzkar 
niyyətlərini həyata keçirməyə mane 
oldu. 1992-ci il may ayının 18-də Tür-
kiyənin Baş naziri Süleyman Dəmirəl, 
Xarici İşlər naziri Ərdəl İnönü Heydər 
Əliyevə telefonla zəng edərək, vəziyyət 
barədə ətraflı məlumat aldılar. Həmin 
gün gecə isə Süleyman Dəmirəlin sədrli-
yi ilə Türkiyənin Nazirlər Kabineti iclas 
keçirərək Ermənistanın Naxçıvana təca-
vüzü ilə bağlı bəyanat verdi. Baş nazi-
rin göstərişi ilə böyük elçi Ömər Ərsun 
başda olmaqla Türkiyənin nümayəndə 
heyəti Naxçıvana gələrək, vəziyyətlə 
yerində tanış olmaq üçün Sədərək böl-
gəsinə getmiş, sonra böyük siyasətçi ilə 

görüşmüşdülər. Heydər Əliyevin dünya 
xalqlarına müraciətindən sonra bir çox 
ölkələrin, o cümlədən Rusiyanın infor-
masiya agentliklərinin, mətbuat orqanla-
rının nümayəndələri Naxçıvana gələrək, 
buradakı vəziyyət haqqında dünya icti-
maiyyətini obyektiv məlumatlandırdı-
lar.
Əlbəttə, bunlar ümummilli liderimizin 
də qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan üçün 
böyük nailiyyət idi. Çünki Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi başlanandan həmişə 
Azərbaycan günahlandırılmış, mətbuat 
orqanlarına, dünya, o cümlədən Rusi-
ya ictimaiyyətinə həmişə ermənilərin 
xeyrinə birtərəfli məlumatlar vermişlər. 
Məhz o dövrdə dahi siyasətçinin səy-
ləri nəticəsində dünya ictimaiyyətində 
düzgün, obyektiv təsəvvür yaradıldı və 
Ermənistanın təcavüzkar mövqeyi ifşa 
edildi. 57 dövlət Ermənistanın təcavüz-
karlığını pisləmiş, NATO isə bu barədə 
xüsusi bəyanat yaymışdı. Qırmızı Xaç 

Cəmiyyətinin nümayəndələri də Naxçı-
vana gələrək döyüş bölgəsinə, Sədərəyə 
baş çəkmişdi, həlak olmuş naxçıvanlıla-
rın cəsədləri onların vasitəçiliyi ilə er-
mənilərdən geri alınmışdı.  
Təbii ki, Heydər Əliyevin diplomatik 
fəallığı, bütün dünya ictimaiyyətini aya-
ğa qaldırması Ermənistanı geri çəkil-
məyə məcbur etdi. Bununla bərabər, on-
lar yenə öz yerlərində oturmaq istəmir, 
hər cür vasitələrə əl ataraq sübut etməyə 
çalışırdılar ki, guya bu müharibədə ilk 
əvvəl hücumu onlar başlamayıblar və 
Naxçıvan ərazisini işğal etməyiblər. Nə-
hayət, mayın 24-də Ermənistanın Mü-
dafiə naziri V.Sarkisyan və başqa rəhbər 
işçilər Naxçıvan rəhbərliyinə müraciət 
edərək, danışıqlar aparmaq istədiklərini 
bildirdilər. 
Heydər Əliyev Muxtar Respublika Ali 
Məclisinin sədri işlədiyi dövrdə bura-
da hərbi quruculuq məsələlərinə xüsusi 
diqqət yetirirdi. Onun birbaşa rəhbərliyi 
və nəzarəti altında Rusiyanın Zaqafqa-
ziya Sərhəd Dairəsinin Naxçıvandakı 
hərbi hissələrinin komandanlıqları ilə 
aparılan danışıqlar nəticəsində 75-ci 
motoatıcı diviziyanın ləğv edilməsi və 
diviziyanın bütün hərbi və təsərrüfat 
əmlakının Azərbaycan Respublikasının 
sərəncamına verilməsi haqqında razılıq 
əldə edildi. Həmin danışıqlarda muxtar 
respublika rəhbəri Azərbaycanın artıq 
tam müstəqil dövlət olduğunu və dün-
ya dövlətləri tərəfindən müstəqil dövlət 
kimi tanındığını əsas tutaraq Azərbay-
can və onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan 
ərazisində başqa dövlətin hərbi hissələ-
rinin qalmasının qeyri-mümkünlüyünü 
qətiyyətlə bildirdi. 
1992-ci il iyulun 25-də Ali Məclisin Rə-
yasət Heyətinin iclasında Naxçıvan 
MR Dövlət Müdafiə Komitəsinin yeni-
dən təşkil olunması və onun bazasında 
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin tər-
kibində müvafiq hərbi strukturun yara-
dılması zəruri hesab edildi. İki gündən 
sonra, iyulun 22-də 75-ci diviziyanın 
əmlakının, silah-sursatının Azərbaycan 
Milli Ordusuna təhvil verilməsi prose-
sinə başlanıldı və bu proses avqust ayı-
nın 15-də başa çatdırıldı. Naxçıvan MR 
Dövlət Müdafiə Komitəsinin və təhvil 
alınan 75-ci diviziyanın hərbi hissələ-
rinin bazasında Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyinin Naxçıvanda 5-ci əlahiddə 
motoatıcı briqadası yaradıldı. 1992-ci il 
avqustun 18-də keçmiş Sovet Ordusu-
nun 75-ci diviziyasının şəxsi heyətinin 
son dəstəsi Naxçıvanı tərk etdi. 



4 24-30 iyun 2021-ci il
1992-ci il iyul ayının 28-də Naxçıvan 
MR Ali Məclisinin təklifi ilə Azərbay-
can Sərhəd Qoşunlarının Naxçıvanda 
1-ci sərhəd qoşunları dəstəsi yaradıldı. 
Həmin il sentyabrın 29-da Naxçıvan 
şəhərində Naxçıvan MR Ali Məclisi və 
Nazirlər Kabineti rəhbərliyinin, Rusi-
ya Sərhəd Qoşunları Baş İdarəsinin və 
Zaqafqaziya Sərhəd Qoşunları Dairəsi 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 41-ci sər-
həd dəstəsinin ləğv olunması və onun 
funksiyalarının, bütün hərbi və təsər-
rüfat əmlakının 1-ci sərhəd dəstəsinə 
verilməsi haqqında sənədlər imzalandı. 
75-ci diviziya ilə olduğu kimi, keçmiş 
41-ci sərhəd dəstəsinin də bütün hərbi, 
hərbi-texniki və təsərrüfat əmlakı Azər-
baycan Sərhəd Qoşunlarının Naxçıvan-
dakı dəstəsinə təhvil verildi, bu zaman 
heç bir münaqişəli hal olmadı. Elə hə-
min gün muxtar respublika rəhbərliyi 
və ictimaiyyətinin nümayəndələri tərə-
findən 41-ci sərhəd dəstəsinin sonuncu 
qrup zabit və əsgərləri, başda dəstənin 
komandiri polkovnik V.Cukov olmaqla 
təyyarə ilə Naxçıvan Muxtar Respub-
likasından yola salındılar. Bununla da 
Azərbaycan ilə qonşu dövlətlər – İran və 
Türkiyə arasında Naxçıvan ərazisindəki 
215 km-lik dövlət sərhədinin mühafizəsi 
Azərbaycan Sərhəd Qoşunları tərəfin-
dən həyata keçirilməyə başlanıldı. Bü-
tün sərhəd məntəqələrində və sərhəd 
dəstəsi qərargahının üzərində Azərbay-
canın dövlət bayraqları qaldırıldı. 1992-
ci il sentyabrın 29-dan Naxçıvan ərazi-
sində digər dövlətin–Rusiyanın heç bir 
hərbi hissəsi və hərbi qulluqçusu qalma-
dı. Naxçıvanda təxminən iki əsr müd-
dətində mövcud olmuş əcnəbi ölkənin 
hərbi iştirakına son qoyuldu. 
Bir sözlə, Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 
1991-1993-cü illlərdə Naxçıvanda müda-
fiə və hərbi quruculuq sahəsində həyata 
keçirilmiş tədbirlər bölgənin düşmən 
əlinə keçməsinin qarşısını aldı, sabitlik 
və əmin-amanlığın möhkəm təməlini 
qoydu. Tale Naxçıvanı Dağlıq Qarabağı 
və Azərbaycanın digər bölgələrini göz-
ləyən acı qismətdən Heydər Əliyevi bu 
regiona göndərməklə hifz etdi. 

Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə 
qayıtdığı ilk vaxtdan 

Dağlıq Qarabağ probleminin 
beynəlxalq ictimaiyyətə 

çatdırılması üçün əzmlə çalışdı
1993-cü ildə xalqın tələbi ilə Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi zaman, 
qeyd etdiyim kimi, ordu dağılmışdı. 
AXC-Müsavat cütlüyünün xəyanətinin 
nəticəsi kimi torpaqlarımız müdafiəsiz 
qalmışdı və bu, digər rayonların da iş-
ğalına səbəb oldu.
O dövrdə Azərbaycanın hələ də bey-
nəlxalq təcrid vəziyyətində, informasi-
ya blokadasında olmasına baxmayaraq, 
Heydər Əliyevin Ermənistanın işğal si-
yasətinə beynəlxalq hüquqi-siyasi qiy-
mətin verilməsi üçün yorulmadan çalı-
şırdı. Bunun nəticəsidir ki, 1993-ci ilin 
iyul-oktyabr aylarında BMT Təhlükəsiz-
lik Şurasının iclaslarında Ermənistanın 
işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərin-
dən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını 
tələb edən 3 qətnamə qəbul olunmuşdu.
Xatırladım ki, BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının 4 qətnaməsindən birincisi olan 822 
saylı qətnamə 1993-cü il aprelin 30-da 
qəbul edilib. Sənəddə işğalçı qüvvələrin 
Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunu və di-
gər işğal olunmuş rayonları dərhal tərk 
etməsi tələb olunur. 
1993-cü ilin iyul ayının 23-də Ermənis-
tan silahlı birləşmələri Azərbaycanın 
Ağdam rayonunu işğal etdi. Bu hadisə 
göstərdi ki, Ermənistan BMT TŞ-nin qə-
bul etdiyi 822 saylı qətnaməyə əhəmiyyət 
vermir. BMT TŞ-nin iyulun 29-da keçi-
rilən iclasında Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair 853 
saylı qətnamə qəbul olundu. Sənəddə 
bütün hərbi əməliyyatların dərhal da-
yandırılması və işğalçı qüvvələrin Ağ-
dam rayonundan və Azərbaycanın digər 
işğal edilmiş rayonlarından dərhal, tam 
və qeyd-şərtsız çıxarılması tələb edilirdi. 
Qətnamədə həmçinin Azərbaycan vətən-
daşlarının bir hissəsinin məcburi köçkün 
kimi yaşamasından narahatlıq ifadə olu-
nurdu.
1993-cü ilin avqustundan Ermənistan 
Azərbaycanın digər rayonlarını işğal et-
mək üçün yeni hərbi əməliyyatlara baş-
ladı. Cəbrayıl, Füzuli və Qubadlı işğal 
edildi. 1993-cü il oktyabrın 14-də BMT 
TŞ yenidən Dağlıq Qarabağ problemi-
ni müzakirəyə çıxarara, 874 saylı qət-
namə qəbul etdi. Mahiyyət etibarilə bu 
qətnamə əvvəlkilərdən fərqlənmirdi. 
Burada da Ermənistanla Azərbaycan 
arasında yaranmış gərginlikdən, cəbhə 
bölgəsində hərbi əməliyyatların yenidən 
güclənməsindən, çoxsaylı insan tələfa-
tından və Azərbaycan ərazilərinin işğal 

edilməsi faktlarından narahatlıq ifadə 
olunur, münaqişənin aradan qaldırılma-
sı istiqamətində ATƏT-in səyləri dəstək-
lənir, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün 
toxunulmazlığı bir daha təsdiqlənirdi. 
Digər tərəfdən, maraqlı idi ki, 874 saylı 
qətnamədə Azərbaycanın son vaxtlar iş-
ğal olunmuş rayonları haqqında heç nə 
deyilmirdi. Halbuki əvvəlki qətnamələrə 
işğal olunmuş ərazilərin konkret adları 
da salınmışdı. 
1993-cü ilin oktyabrında Ermənistanın 
beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi 
sənədlərə etinasızlığı özünü daha açıq 
şəkildə göstərdi. ATƏT sədrinin bölgədə 
səfərdə olduğu bir vaxtda Ermənistan 
silahlı qüvvələri Azərbaycanın Zəngilan 
rayonunu işğal etdi. BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının 1993-cü il noyabrın 12-də qəbul 
etdiyi 884 saylı qətnamədə Azərbaycanın 
Zəngilan rayonunun və Horadiz şəhəri-
nin işğalı pislənilir və işğalçı qoşunların 
həmin ərazilərdən, eləcə də Minsk Qru-
punun iclasında razılaşdırılmış “BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 
saylı qətnamələrini icra etmək üçün tə-
cili addımlara dair yenilənmiş vaxt cəd-
vəli”nə uyğun olaraq, işğalçı qoşunların 
Azərbaycanın işğal edilmiş digər ərazilə-
rindən çıxarılması tələb edilir.
Xatırladaq ki, bu qətnamələrin hər biri 
BMT TŞ-nin iclaslarında yekdilliklə qə-
bul edilib. Ermənistan-Azərbaycan mü-
naqişəsinə dair ən mühüm sənədlər BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il ərzin-
də qəbul etdiyi 822, 853, 874, 884 saylı 
qətnamələrdir. Çünki bu qətnamələrdə 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstək-
lənir və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan 
ərazisindən çıxarılması tələb edilirdi. 
Sonrakı illərdə də bu qətnamələr Ermə-
nistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsi ilə bağlı formalaşan beynəlxalq 
qanunvericiliyin əsas hüquqi bazasını 
təşkil etdilər.
Qeyd etdiyimz kimi, Heydər Əliyev 
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinə cəlb etmək 
üçün yorulmadan çalışırdı. Təkcə 1993-
cü ilin yay aylarında Heydər Əliyev bu-
nunla bağlı bir neçə dəfə bəyanat ver-
mişdi. Məsələn 1993-cü il 2 iyul tarixli 
bəyanatında Heydər Əliyev ABŞ, Rusi-
ya, Türkiyə dövlətlərinin, BMT, ATƏT və 
dünya ictimaiyyətinin diqqətini Ermə-
nistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 
ərazisinə intensiv hücumları ilə yaranmış 
vəziyyətə cəlb edərək, onları təcavüzün 
dayandırılması üçün lazımi tədbirlər 
görməyə çağırmışdı. Bəyanatda Qarabağ 
məsələsinin sülh yolu ilə həll olunması 
üçün təşəbbüskar olduqlarına görə bu 
dövlətlərin səyi ilə BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının 822 nömrəli qətnaməsinin hə-
yata keçirilməsinin zəruriliyi bildiril-
mişdi.
İyulun 5-də verdiyi bəyanatda Hey-
dər Əliyev münaqişənin gedişinə təsir 
göstərmək imkanlarına malik Rusiya, 
ABŞ, Türkiyə dövlətlərinə, beynəlxalq 
təşkilatlar - ATƏT və BMT TŞ-yə müra-
ciət edərək, Ermənistanın təcavüzünün 
dayandırılması və münaqişənin sülh 
yolu ilə həllinə nail olunması üçün yar-
dım göstərməyə çağırmışdı.
İyulun 14-də isə verdiyi bəyanatda Hey-
dər Əliyev o vaxt ATƏT-in Minsk qru-
punun sədri olan Mario Raffaellinin 
münaqişə regionuna gözlənilən səfəri-
nin adi dezinformasiya - Ağdam inzibati 
rayonunu guya ki erməni qoşunlarının 
zəbt etməsi xəbəri ilə pozulmasından 
narahatlığını da ifadə edib. Heydər 

Əliyev bu cür hərəkətin ATƏT-in mü-
naqişənin tənzimlənməsindən kənara 
çəkilməsi və Azərbaycanı Ermənistanla 
təkbətək vuruşmaq məcburiyyətində 
qoyması kimi qiymətləndirib. Heydər 
Əliyev bunun mümkün nəticələrini də 
göstərib: "Bu isə problemin dinc va-
sitələrlə həlli perspektivlərinə ciddi 
zərbə vurur və regionda müharibənin 
daha da şiddətlənməsi deməkdir. Belə 
bir vəziyyətlə barışmaq isə qətiyyən 
mümkün deyildir."
Heydər Əliyev münaqişənin həlli, Er-
mənistanın işğal siyasətinin dayandırıl-
ması və beynəlxalq ictimaiyyətin səylə-
rinin gücləndirilməsi üçün 1993-cü ilin 
iyul ayında iki dəfə BMT Baş katibinə 
məktubla müraciət etmişdi. Ulu öndə-
rin Azərbaycan Ali Sovetinin sədri kimi 
hələ 1993-cü il iyulun 26-da BMT-nin 
Baş katibinə məktubunda deyilir: «Dağ-
lıq Qarabağı öz ərazisinə birləşdirmək 
haqqında xəyanətkar qərarlar qəbul 
edilməsində ifadəsini tapan siyasi təca-

vüzdən başlayan və sonra emissarlar, 
terrorçular və silahlar göndərilməsinə 
keçən Ermənistan bu gün Azərbaycan 
torpağında genişmiqyaslı hərbi əməliy-
yatlar aparır, ATƏT-in və BMT-nin çağı-
rış və qərarlarına, o cümlədən də işğal 
qüvvələrini Azərbaycandan çıxarmağı 
birmənalı tələb edən Təhlükəsizlik Şu-
rasının 822 nömrəli qətnaməsinə məhəl 
qoymur. Erməni tərəfinin vasitəçinin 
qanuni tələblərinin yerinə yetirilməsin-
dən tamamilə imtina etməsi, üstəlik, 
qeyri-məqbul şərtlər irəli sürməsi nə-
ticəsində ATƏT-in həmin qətnamənin 
həyata keçirilməsinə yönəldilmiş səy-
lərinə əngəl törədilmişdir. Ermənistan 
Respublikasının bu əməlləri nəticəsin-
də Mario Raffaellinin bölgəyə əvvəlki 
səfərləri kimi, axırıncı səfəri də BMT 
Təhlükəsizlik Şurası qətnaməsinin tez-
liklə həyata keçiriləcəyinə və qan tökül-
məsinin çoxdan gözlənilən dayandırıl-
masına bəslənilən ümidlər üçün heç bir 
əsas verməmişdir. 
Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən er-
məni silahlı birləşmələrinin Ermənistan 
Respublikasına tabe olmadıqları barə-
də erməni tərəfinin dedikləri tamamilə 
əsassızdır. Bütün ağır silahların, döyüş 
sursatının, canlı qüvvənin göndərilmə-
sini, habelə hərbi əməliyyatlara bila-
vasitə rəhbərlik edilməsini Ermənistan 
Respublikası ilhaq olunmuş Laçın rayo-
nu vasitəsi ilə həyata keçirir. Ermənistan 
yaranmış fasilədən istifadə edərək, Raf-
faellinin missiyası getdikdən sonra yeni 
güclü hücuma başlamışdır. Həmin hü-
cum zamanı Ermənistanın silahlı qüv-
vələri Ağdam şəhərini işğal etmişlər. Bu 
xəyanətkar hərəkət hələ heç başlanma-
mış olan sülh prosesinə sarsıdıcı zərbə 
endirmişdir. Bundan əvvəl Azərbaycan 
hökuməti Təhlükəsizlik Şurasına xəbər-
darlıq etmişdi ki, prosesin uzadılması 
daha böyük fəlakətə gətirib çıxara bilə-
cək təhlükəli vəziyyət yaradır. İndiki şə-
rait BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq, 
Təhlükəsizlik Şurasına verilmiş səla-
hiyyətlər əsasında onun işə qarışmasını 
təkidlə tələb edir. Təcavüzkarın cilov-
lanmasına, qan tökülməsinin dayandı-
rılmasına və işğal olunmuş Azərbaycan 
ərazilərinin azad edilməsinə yönəldil-
miş təxirəsalınmaz tədbirlər gərəkdir».
Heydər Əliyev BMT Baş katibinə növbə-
ti məktubunu 1993-cü il avqustun 18-də 
göndərmişdi. Məktubda deyilirdi: «Bir-
ləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsiz-
lik Şurası tərəfindən 822 və 853 nömrəli 

qətnamələr qəbul edilməsindən artıq 
kifayət qədər vaxt keçmişdir. Lakin in-
diyədək heç bir əsər-əlamət yoxdur ki, 
Ermənistan Respublikası, Dağlıq Qara-
bağ ermənilərinin uydurma rəhbərliyi 
belə yüksək hörmətli beynəlxalq təşki-
latın qərarını yerinə yetirmək niyyətin-
dədirlər. Tamamilə aydındır ki, nəinki 
işğal olunmuş, yandırılmış və talan edil-
miş Kəlbəcər və Ağdam rayonları, həm 
də digər Azərbaycan əraziləri tərk edil-
məmişdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qərarlarına və bütün beynəlxalq hüquq 
normalarına təcavüzkar həyasızcasına 
məhəl qoymur. Füzuli rayonunda azər-
baycanlılar yaşayan dinc kəndləri zəbt 
etməkdə və yandırmaqdadır, Füzuli 
şəhəri üzərinə güclü hücum əməliyyatı 
aparır, Cəbrayıl, Qubadlı istiqamətində 
ərazimizin içərilərinə doğru hücumu 
genişləndirir. Bərdə şəhərini və başqa 
yaşayış məntəqələrini ələ keçirməyə 
çalışır. Açıq təcavüz faktı o dərəcədə 
aşkardır ki, hər hansı əlavə faktlar gə-

tirmək lüzumsuzdur, əminəm ki, onlar 
sizə BMT-nin Bakıdakı nümayəndəsi, 
bu yaxınlarda Füzulidə olmuş cənab 
Mahmud əl-Səidin məruzələrindən mə-
lumdur. İzah olunanlarla əlaqədar xa-
hiş edirəm, Təhlükəsizlik Şurası dərhal 
çağırılsın və təcavüzkarı dayandırmaq, 
qan tökülməsinə son qoymaq, Azərbay-
can Respublikasının yüz minlərlə mü-
dafiəsiz dinc sakinini qorumaq üçün, 
nəhayət, kəsərli və təxirəsalınmaz təd-
birlər görülsün».
1993-cü ilin sentyabr ayının 10-da isə 
Heydər Əliyev ABŞ Prezidenti Bill Klin-
tona, vitse-prezidenti Albert Qora və 
konqresin spikeri Tomas Foliyə müra-
ciət etmişdi. Müraciətində Heydər Əli-
yev demokratiya və azadlıq idealları, in-
san hüquqlarına və insanın əsas hüququ 
olan yaşamaq hüququna hörmət naminə 
ABŞ rəhbərliyini qan tökülməsinin və 
təcavüzün dayandırılmasında iştiraka 
çağırırdı. 

1993-cü ilin 2 noyabr müraciəti 
və tarixin dönüş anı

Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, Azər-
baycan ərazilərinin işğal olunmasına 
baxmayaraq, beynəlxalq ictimaiyyət və 
münaqişənin həllində iştirak edən təşki-
lat və dövlətlər ilk gündən bu məsələdə 
Ermənistana qarşı təzyiqlərin, məcbu-
retmə tədbirlərinin həyata keçirilməsinə 
maraq göstərmədilər. ATƏT-in Xarici 
İşlər Nazirləri Şurasının 1992-ci ilin 24 
martında Helsinkidə keçirilmiş görü-
şündən sonra təsis olunan Minsk qrupu 
ilk gündən problemin həllində qətiyyət 
nümayiş etdirməkdən uzaq oldu. 
Torpaqlarımız isə işğal olunurdu. Yara-
nan vəziyyətlə əlaqədar Prezident Hey-
dər Əliyev 1993-cü il noyabrın 2-də te-
leviziya və radio ilə ölkə ictimaiyyətinə 
müraciət etdi. Dövlət başçısı çıxışında 
Azərbaycanın məruz qaldığı itkiləri 80-
ci illərin sonlarında başlayan erməni 
təcavüzü nəticəsində ölkədə baş verən 
sosial-iqtisadi, siyasi və hərbi böhranlar, 
qarşıdurmaların məntiqi nəticəsi kimi 
qiymətləndirdi. Heydər Əliyev xüsusilə 
ordunun vəziyyəti ilə əlaqədar böyük 
narahatlığını bildirdi, əlaqədar haki-
miyyət orqanlarının bu sahədə fəaliy-
yəti haqqında danışdı, eyni zamanda, 
bütün ictimaiyyəti silahlı qüvvələrin 
gücləndirilməsinə yardım göstərməyə 
çağırdı. «Buna görə də sizə müraciət 
edirəm. İndi bizim ordumuz yaranmalı 
və qurulmalıdır. Bir də qeyd edirəm, or-

dumuz ancaq Azərbaycanı müdafiə et-
mək məqsədi daşıyır. İşğalçılıq məqsədi 
daşımır. Bizim işimiz haqq işidir, gərək 
hər bir vətəndaş bunu özünün şərəfli 
borcu kimi qəbul etsin. Kim özü orduda 
qulluq edə bilirsə, qoy könüllü surətdə 
getsin. Kim özü qulluq edə bilmirsə, ya-
nındakıları başa salsın ki, gedib orduda 
xidmət etmək lazımdır. Yaxud əgər özü 
orduda qulluq edə bilmirsə, fikirləşsin 
ki, orduya necə kömək etmək lazımdır. 
İndi bunların hamısı ən zəruri vəzifələr-
dir. Bütün xalqa, Azərbaycan vətəndaş-
larına müraciət edirəm ki, bu tədbirlərin 
həyata keçirilməsində fəal iştirak etsin-
lər. Azərbaycan böyük təhlükə altında-
dır. Lakin biz bu təhlükənin qarşısını 
ala bilərik, almalıyıq da. Hər kəs öz və-
zifəsini başa düşməlidir. Polis orqanları, 
hərbi komissarlıqlar, başqa hüquq-mü-
hafizə orqanları, prokurorluq orqanları 
qanun-qayda yaradılması üçün, adam-
ların qanuna riayət etməsi üçün lazımi 
tədbirlər görməlidirlər. Amma bunun 
üçün gərək həm polis, həm prokurorluq 
orqanlarında, həm hərbi komissarlıqlar-
da, həm də başqa sahələrdə, ordumuzun 
zabit heyətində, yüksək təbəqələrin-
də mənəviyyatca saf adamlar olsunlar. 
Əgər belə olmasa, onlar vətəndaşlıq, 
azərbaycanlılıq, vətənpərvərlik məsu-
liyyətini hiss etməsələr, bu vəzifələri ye-
rinə yetirə bilməyəcəklər»,-deyə Heydər 
Əliyev xalqa müraciətində bildirirdi.
Heydər Əliyevin bu müraciətini etdiyi 2 
noyabr tarixi həm də vahid komandanlı-
ğa əsaslanan ordu quruculuğunun təmə-
linin qoyulduğu gündür. Bu müraci-
ətdən sonra Azərbaycan xalqı səfərbər 
oldu və nəticədə Ermənistanın işğalçı 
siyasətinə qarşı ədalətli mübarizədə dö-
nüş yarandı. 1993-cü ilin noyabr ayının 
ortalarında Ermənistan silahlı qüvvələ-
rinin Beyləqan istiqamətində hücumu 
dayandırıldı. Azərbaycan ordusunun 
müvəffəqiyyətli əməliyyatları nəticə-
sində 1994-cü il yanvarın 5-də Füzuli 
rayonunda strateji əhəmiyyətli Hora-
diz qəsəbəsi və 22 kənd düşməndən 
təmizləndi. Bunun ardınca Cəbrayıl 
rayonu ərazisinin bir hissəsi, Kəlbəcər 
rayonunda Bozlu, Təkəqaya, Babaşlar, 
Qanlıkənd, Çəpli, Susuzluq, Qasım-
binəsi, Yanşaqbinə, Yanşaq, Bağırsaq, 
Qamışlı, Bağırlı yaşayış məntəqələri də 
düşməndən azad edildi. Çiçəkli dağı 
və b. strateji yüksəkliklər ələ keçirildi, 
Kəlbəcər-Laçın yolunun tunelə qədərki 
hissəsi nəzarət altına alındı. Döyüşlər-
də düşmən 4 min əsgər və zabit, 50 zi-
rehli texnika, 15 artilleriya qurğusu və 
s. itirdi. 
Heydər Əliyevin 1994-cü il yanvarın 
24-də cəbhəyə yola düşən yeni hərbi 
hissənin şəxsi heyətinə xitabən dediyi, 
«Bilin ki, sizin hər birinizin arxasında 
böyük Azərbaycan ölkəsi durmuşdur. 
Bilin ki, hər biriniz öz doğma Vətənini-
zi, öz ananızı, atanızı, bacınızı, qardaşı-
nızı müdafiə etmək üçün ordu sıralarına 
gəlmisiniz. Bilin ki, sizin hər bir uğurlu 
addımınız Azərbaycan Respublikasının 
müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə 
kömək edəcəkdir. Bilin ki, ümumi qələ-
bəmiz sizin hər birinizin fəaliyyətindən, 
qəhrəmanlığından asılıdır» sözlərini 
unutmayan, ulu öndərin bu xeyir-dua-
sından ruhlanan zabitlərimiz, əsgərləri-
miz, gizirlərimiz və çavuşlarımız o döv-
rdə sinələrini düşmən pulemyotunun 
qarşısına sipər etməklə, əldə qumbara 
düşmən tankının altına atılmaqla əsl 
qəhrəmanlıq dastanları yaratdılar. 
Başlanğıcını 1993-cü il noyabrın 2-dən 
- ulu önlərin xalqa müraciətindən gö-
türən və tarixə Heydər Əliyevin ordu 
quruculuğu kimi düşən bu dönəmin il-
kin çağlarında yeni yaradılan və mərkə-
zi komandanlığa tabe olan hərbi bir-
ləşmələr nəinki Ermənistanın güclənən 
hücumlarının qarşısını böyük mətinliklə 
aldılar, 1993-cü ilin sonu, 1994-cü ilin əv-
vəllərində Füzuli istiqamətində, Murov-
da yüksək peşəkarlıqla uğurlu hərbi 
əməliyyatlar keçirərək, çoxsaylı yaşayış 
məntəqələrini, strateji əhəmiyyət kəsb 
edən yüksəklikləri düşməndən azad et-
dilər. 
Azərbaycanın müharibədə dönüş yarat-
maq, işğal olunmuş Vətən torpaqlarını 
azad etmək sahəsində əldə etdiyi uğur-
lar, nəinki Ermənistanı, həmçinin onu 
müdafiə edən qüvvələri də ciddi təşvişə 
saldı. Ermənistan himayəçilərinin onu 
hərbi cəhətdən daha da möhkəmlən-
dirməsi, müasir silahlarla təmin etmə-
si, bölgədə irticaçı qüvvəyə çevrilməsi 
xətti daha da gücləndirildi. Azərbaycan 
Respublikası belə bir şəraitdə, 1994-cü 
il mayın 8-də Bişkek protokolunu im-
zaladı. Azərbaycanın düşmən üzərində 
hərbi uğurları sayəsində mayın 12-də 
cəbhədə atəşkəsə nail olundu. 

(davamı 8-ci səhifədə)
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Pedaqoji elmin müasir problemlərinin yorul-
maz tədqiqatçılarından olan, p.ü.f.d., dosent 
İlham Bəşir oğlu Əhmədovun bu yaxınlarda 
65 yaşı tamam olur. İlham müəllim 40 ildir ki, 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində 
(ADPU-da) elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul-
dur. ADPU-da təhsil aldığı 4 illik tələbəliyini 
də əlavə etsək, deyə bilərik ki, onun həyatının 
44 ili ADPU ilə bağlıdır. 
İlham Bəşir oğlu Əhmədov 1956-cı il iyunun 28-də 
Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 
Atası, dr.professor Bəşir Əhmədov respublikanın 
görkəmli pedaqoqu, pedaqogika və Azərbaycan 
dilinin tədrisi metodikası üzrə tanınmış alimi ol-
muşdur. 
İlham Əhmədov 1973-cü ildə Abşeron rayonu 
Xırdalan qəsəbəsi 2 nömrəli tam orta məktə-
bi bitirmişdir. Hələ 9-10-cu siniflərdə oxu-
yarkən, paralel olaraq M.Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universitetinin nəzdində qi-
yabi riyaziyyat məktəbində keys texnologiyası 
əsasında distant təhsil almışdır.  1973-cü ildə 
V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU) riyaziy-
yat fakültəsinə daxil olmuş, 1977-ci ildə oranı 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1977-1978-ci 
bitirdiyi məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləmiş-
dir. 1978-1981-ci illərdə Elmi Tədqiqat Pedaqoji 
Elmlər İnstitutunda elmi işçi, 1981-ci ildə V.İ.
Lenin adına APİ-də “Riyaziyyatın tədrisi meto-

dikası” ixtisası üzrə əyani aspiranturaya daxil 
olmuşdur. 1986-cı ildə Kiyev şəhərində “Riya-
ziyyatın problemli-proqramlaşdırılmış təlimi” 
adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş-
dir. 
1988-1993-cü illərdə ADPU gənc alimlər şurası-
nın sədri olmuş, 1986-1991-ci illərdə ADPU-da 
“Riyaziyyatın tədrisi metodikası” kafedrasın-
da müəllim, baş müəllim, 1991-ci ildən dosent 
vəzifəsində çalışmışdır. 1998-2007-ci illərdə 
ADPU “Hesablama riyaziyyatı və informatika” 
kafedrasında dosent vəzifəsində çalışmışdır. 
2005-ci ildə TN-nin Dünya Bankı ilə birgə la-
yihəsində “Distant təhsil” üzrə milli məsləhət-
çi, 2007-2017-ci illərdə ADPU “İKT, Monitorinq 
və Qiymətləndirmə Mərkəzi”nin direktoru və-
zifəsində çalışmış, 2017-ci ildən hal-hazıradək 
ADPU “Kompüter elmləri” kafedrasının do-
sentidir. 2008-2018-ci illərdə ADPU böyük elmi 
şurasının üzvü olmuşdur. 
İlham müəllim 2011-ci ildə elm və təhsil sahə-
sində səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir. 
Onun elmi-metodik fəaliyyəti əsasən təhsilin 
informatlaşması, təhsil innovasiyalarının ya-
radılması və idarə edilməsi, ali təhsilin inkişaf 
problemlərinə həsr edilmişdir. Respublikada 
və xaricdə (Türkiyə və MDB-də) 120-dən artıq 
elmi-metodik məqaləsi dərc edilmişdir. Tür-
kiyə, Rusiya, Polşa, Ukrayna, Estoniya, Qa-
zaxıstan, Moldova, Gürcüstan və Özbəkistan-
da beynəlxalq konfranslarda məruzələrlə çıxış 
etmişdir. 
Respublika TN-in təsis etdiyi “Azərbaycan 
məktəbi” jurnalı və ADPU-nun təsis etdiyi 
“Təhsildə İKT” jurnalının redaksiya şurasının 
üzvü, 2007-2008-ci illərdə pedaqoji elmlər üzrə 
dissertasiya müdafiə şurasının üzvü, şuranın 
elmi katibi, 5 il ADPU elmi-metodik şurasının 
üzvü kimi ictimai işlərdə fəal iştirak etmişdir. 
Hazırda onun elmi rəhbərliyi ilə 5 nəfər dokto-
rant təhsilin informatlaşması sahəsində disser-
tasiya üzərində çalışırlar. 
O, 2016-cı ildən “Peşəyönümlü təhsilin inkişa-
fına yardım” İB-nin həmtəsisçisi və icraçı di-
rektorudur. 
Yadımızdadır, 1992-ci ildə qəbul imtahanla-
rında yenilik oldu, imtahanların test üsulu ilə 
aparılması qərara alındı. Pedaqoji ictimaiyyət, 

şagird və valideynlər üçün bu yenilik gözlə-
nilməz oldu, sanki bir çaşqınlıq yaranmışdı, 
çox az adam o vaxt ölkədə test sistemi haqqın-
da məlumata malik idi. Həmin ərəfədə İlham 
müəllimin rəhbərliyi ilə ADPU-da “Abituri-
yentlər üçün elekron test sınaq imtahanları sis-
temi” layihəsi çox az müddətdə hazırlandı və 
reallaşdırıldı. Cəmi 20 gün sonra artıq yüzlərlə 
abituriyent ADPU-da kompüter vasitəsi ilə test 
sınaq imtahanı verərək, test nümunələri ilə tanış 
oldu, test imtahanı ilə əlaqəli mövcud psixolo-
ji gərginliyi qismən aradan qaldıra bildilər. Bu 
məqsədlə İlham müəllimin təşəbbüsü ilə AD-
PU-da “Ziya-İ” elm-istehsalat kiçik müəssisəsi 
(EİKM) təsis edildi, ADPU rektorunun əmri ilə 
İlham müəllim həm bu firmanın direktoru təyin 
edildi. Həmin firma 10 ildən artıq müddətdə bir 
sıra təhsil innovasiyalarının ölkəmizə transfer 
edilməsinə nail oldu. Həmin vaxt Nazirlər Ka-
bineti universitetlərdə elm-təhsil yönümlü kiçik 
müəssisə və firmaların yaradılması barədə qə-
rar qəbul etmişdi. Universitetlərdə «iqtisadiyyat 
üzrə prorektor» vəzifələri təsis edilmişdir. İlham 
Əhmədovun təşəbbüsü ilə ADPU də yaradılan 
«Ziya-İ” ölkə üzrə universitetlərdə yaradılan ilk 
firmalardan olub, ən uzunömürlüsü və faydalısı 
oldu. Təəssüf ki, o vaxtlar universitetlərimizdə 
başlanan bu lazımlı iş sonralar naməlum səbəb-
lərdən dayandırıldı...
Dosent İ.Əhmədov respublikamızda vətəndaş 
cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində, müxtəlif 
QHT-lərlə birgə 30-dan artıq sosial, təhsil və 
İKT yönümlü, o cümlədən ADPU-nun univer-
sitetdaxili layihələrində layihə rəhbəri, mene-
cer, məsləhətçi, ekspert və s. qisimdə iştirak 
etmişdir. 
İlham müəllim pedaqoji sahədə bir sıra aktual 
və perspektivli elmi problemlərin ilk tədqiqat-
çılarından, bu istiqamətdə ölkədə ilk məqalələ-
rin müəllifi, yeni ideyaların, novatorluğun, 
təhsil innovasiyalarının tədqiqatçısı və təbli-
ğatçısıdır. 
O, 2005-ci ildə “AR distant təhsilin yaradılması 
və inkişafı strategiyası” adlı sənədi hazırlayıb 
TN-ə təqdim etmiş, son 20 ildə bu mövzuda 
onlarla məqalə yazmış, TV-lərə çoxsaylı müsa-
hibələr vermişdir. Təəssüf ki, təhsil məmurları 
uzun müddət onun bu sahədəki innovasion ça-
ğırışlarına diqqətsiz qalmış, bu təkliflərə vax-
tında reaksiya verilməmişdir. Bu gün distant 

təhsillə bağlı ölkədə xeyli problemlərin olması 
İlham müəllimin hələ o vaxtlar distant təhsilin 
inkişaf etdiriməsi zəruriliyi barədə «həyəcan 
siqnalı» qaldırmaqda necə haqlı olduğunu bir 
daha təsdiq etdi. 
 İlham müəllimin son vaxtlar “Virtual Turan 
Universiteti” ideyası ilə bağlı məqalə və çıxış-
ları, həm ölkəmizdə, həm də qardaş Türkiyədə 
çox böyük maraq doğurmuş, Türk İnternet TV 
kanalı ondan bu mövzuda geniş müsahibə al-
mışdır. 
İlham müəllimlə bir sıra yerli və beynəlxalq 
konfranslarda birgə iştirak etmişik. Bunlardan 
xüsusən yadımızda qalanı 2008-ci ildə ADİU və 
ADPU-nun birgə təşkil etdikləri “Boloniya pro-
sesi kontekstində magistr hazırlığı” adlı konf-
ransı idi. Konfransın gedişatına məsul şəxs AD-
PU-dan İlham müəllim, ADİU-dan isə Magistr 
Hazırlığı Mərkəzinin direktoru kimi mən təh-
kim olunmuşdum. Tədbir ADİU-da keçirilirdi. 
Bu tədbirə ADPU-da ixtisasartırma kursu keçən 
Hacəttəpə Universitetinin 6 nəfər müəllimi də 
qatılmışdı. Tədbirdə İlham müəllimin “Magistr 
hazırlığında innovativ texnologiyalar” adlı mə-
ruzəsi dinləyicilərdə böyük maraq doğurdu. 
2019-cu ildə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları la-
yihələri xətti ilə İlham müəllimin “İnnovativ 
uiversitetlər” mövzusunda məruzələrini dinlə-
dim. Bu məruzələrdə əsasən ali təhsildə distant 
texnologiyaların tətbiqi zərurəti xüsusi qeyd 
edilirdi. Elmi Şura üzvləri məruzəni diqqətlə 
dinlədilər və maraqlı müzakirələr oldu. Elə bu 
məruzədən 2 ay sonra pandemiya ilə əlaqədar 
ölkə təhsili distant təhsilə keçməli oldu... 
İlham müəllimin bu günlərdə 65 yaşı tamam 
olur. Biz, onun həmkarları distant təhsilin ölkə-
mizdə fəal təbliğatçısı, dosent İlham Əhmədo-
vu doğum günü münasibətilə təbrik edir, ona 
Allahdan cansağlığı, uzun ömür, elmi-pedaqoji 
fəaliyyətində müvəffəqiyyətlər, innovativ təh-
sil ideyalarının ölkəmizə transfer edilməsində 
uğurlar, şəxsi həyatında isə xoşbəxtlik arzu 
edirik.  

Həsən İsrafilov,
iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycan 

Respublikasının Əməkdar müəllimi, 
Tərəqqi medalı laureatı,

Bəyməmməd Cəbrayılov, 
ADPU-nun dosenti 

QS Reytinq agentliyi 2022-ci il üçün “QS Dünya 
Universitetlərinin Reytinq” sıralamasını açıqla-
yıb. 
Builki reytinq sıralamasında 93 ölkədən 6415 
ən yaxşı  universitet iştirak edib. Onlar arasın-
da 1300 universitet yüksək nəticə əldə edərək, 
“QS Dünya Universitetlərinın Reytinq” sırala-
masına daxil olub. Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti (UNEC) ilk dəfə olaraq, bu il “QS 
Dünya Universitetləri Reytinqi”nə daxil olaraq, 
1001-1200-ci yerlərdə qərarlaşıb. 
Dünya universitetlərinin reytinqi 5 indiqator 
əsasında müəyyən edilir.  Bu indiqator ara-
sında ək yüksək çəki “Akademik Reputasiya”  
indiqatoruna aiddir. Həmin indiqator üzrə 
UNEC dünyanın ən yaxşı 501+ universiteti sı-
rasında qərarlaşıb. 
UNEC-in əldə etdiyi yüksək nailiyyətlərdən 
biri də “İşəgötürənlər reputasiyası” indiqator-
ları üzrə dünyanın ən yaxşı  501+ universiteti 
sırasına daxil olmasıdır. İşəgötürənlər arasın-
da aparılan sorğu anketində 450 000-dən çox iş 
adamı və menecerlər iştirak edib. 
QS dünya reytinqində ən yüksək çəkiyə malik 

olan indiqatorlardan biri də “İstinadların sayı” 
hesab olunur. Bu inqidator 20% çəkiyə malikdir 
və  son beş ildə SCOPUS indeksli məqalələrə 
verilən istinadların sayı əsasında hesablanır. 
Bu indiqator üzrə UNEC 601+ ən yaxşı nəticəni 
əldə edən universitetlər arasındadır. 
2017-ci illə müqayisədə 2020-ci  ildə UNEC-in 
professor-müəllim heyətinin SCOPUS bazasın-
da olan məqalələrinə verilən istinadların sayı 
təxminən 286% artıb.  UNEC müəllimlərinin 
məqalələrinin 59.3% yüksək təsir faktoru olan 
Q3 və Q4 kvartil jurnallarında çap edilib. Həm-
çinin, UNEC professor-müəllim heyətinin elmi 
əsərlərinin təxminən 1/3 hissəsi beynəlxalq 
partnyorlarla birgə tədqiqatın nəticəsi olaraq 
çap edilib. Bu da UNEC-də elmi tədqiqatlar 
sahəsində  beynəlmiləşməninin bariz  nümünə-
si hesab edilə bilər. 
Ümümilikdə, UNEC 2015-2021-ci illər ərzində 
QS reytinq təşkilatının sıralamarında mövqe-
yini yaxşılaşdıran yeganə Azərbaycan univer-
sitetidir. 2020-ci illə müqayisədə UNEC 2022-
ci ildə daha yaxşı nəticə əldə edərək təxminən 
17%  irəliləyişə nail olub.

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar naziri Rəşad Nəbiye-
vin rəhbərliyi ilə “Azərkosmos”un nümayəndə 
heyəti Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərin-
də Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının 
qlobal kosmik tədqiqat üzrə keçirilən “GLEX 
2021” tədbirində iştirak edib.
Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki, tədbir 
kosmonavt Yuri Qaqarinin “bəşəriyyət üçün 
yeni bir dövr”ün başlanğıc simvolu sayılan 
kosmik uçuşunun 60-cı ildönümünə həsr olu-
nub.
“GLEX 2021”də Azərbaycanın kosmik sənaye-
sinin tarixindən, son 10 ildə ölkəmizin kosmik 
sahədəki fəaliyyətindən, o cümlədən mədəniy-
yət və tarixindən, turizm potensialından bəhs 
edən stend, təqdimat və videoçarxlar nümayiş 
olunub.
Tədbirin açılış mərasimində Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar naziri Rəşad Nəbi-
yev bu ilin aprel ayında Prezident İlham Əli-
yevin imzaladığı Fərman əsasında yaradılan 
“Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentli-
yi (Azərkosmos)” publik hüquqi şəxsi haqqın-
da danışıb. Nazir bildirib ki, “Azərbaycan Res-
publikasının Kosmik Agentliyi”nin fəaliyyəti 
qlobal və regional səviyyədə kosmik diploma-
tiya və tərəfdaşlığın qurulması, kosmik elm, 
təhsil və sənaye sahələrində davamlı formada 
bilik və bacarıqların artırılması, habelə tele-
kommunikasiya və Yer müşahidəsi xidmətlə-
ri üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün 
möhkəm zəmin yaradacaq.
Daha sonra Rəşad Nəbiyev 2023-cü ildə pay-
taxtımızda keçiriləcək 74-cü Beynəlxalq Astro-
navtika Konqresinin ölkəmizdə, xüsusilə regi-
onda kosmik sahənin inkişafına “yeni nəfəs” 

gətirəcəyinə əminliyini ifadə edib.
“GLEX 2021” platforması vasitəsilə beynəlxalq 
kosmik ictimaiyyət və tədbirin qonaqları 2023-
cü ildə Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Astro-
navtika Konqresinə dəvət olunub.
Qeyd edək ki, kosmik ictimaiyyəti bir araya gə-
tirən “GLEX 2021” tədbirində Beynəlxalq Ast-
ronavtika Federasiyasına üzv olan dövlətlərin 
– Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri, Avstriya, Fransa, Norveç, Belçika, 
Polşa, Almaniya, İtaliya, Malayziya, Meksika-
nın kosmik agentlikləri, o cümlədən kosmik 
missiyaları həyata keçirən kosmonavtların işti-
rakı ilə plenar və silsilə sessiyalar keçirilir. Bu 
platforma ölkəmiz üçün kosmik sahə üzrə qlo-
bal səviyyədə yeni əməkdaşlıqların, kosmos-
dan həm sülh, həm də kommersiya məqsədilə 
potensial tərəfdaşlarla qarşılıqlı işgüzar müna-
sibətlərin qurulması baxımından geniş imkan-
lar yaradır.
“GLEX 2021” tədbiri kosmik sahə üzrə tə-
dqiqatlar və yeni missiyalar mövzularını əhatə 
edən toplantılarla iyunun 18-nə qədər davam 
edib.
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 Qeydlər 31.12.2020 31.12.2019 
Əsas əməliyyat gəliri 5 1 471 475 1 634 662 
Satışın maya dəyəri 6 (1 253 644) (1 847 735) 
Ümumi mənfəət  217 830 (213 073) 
Sair əməliyyat gəlirləri 5 4 286 20 289 
Kommersiya xərcləri 6 (8 730) - 
İnzibati xərclər 6 (33 691) (33 536) 
Sair əməliyyat xərcləri 6 (20 471) (19 644) 
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)  159 224 (245 964) 
Maliyyə gəliri  - - 
Maliyyə xərcləri 6 - - 
Vergiqoymadan əvvəl  
mənfəət (zərər) 

 159 224 (245 964) 

Mənfəət vergisi xərcəri    
Cari vergi xərci 7 (31 845) - 
Təxirə salınmış vergi gəliri               7 - - 
Hesabat dövrünün xalis 
mənfəəti (zərəri) 

 127 379 (245 964) 

 
 Qeydlər 31.12.2020 31.12.2019 
AKTIVLƏR    
UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR: 

   

Torpaq, tikili və avadanlıq 8 1 130 080 1 263 479 
Uzunmüddətli debitor borcları 9 156 639 189 165 
Sair uzunmüddətli maliyyə 
aktivləri 

10 56 084 47 912 

Təxirə salınmış vergi aktivi                                                 7 - - 
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR: 

 1 342 804 1 500 557 

QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR: 

   

Ehtiyatlar 11 264 157 261 052 
Qısamüddətli debitor borcları 12 1 054 566 760 401 
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri 

13 26 983 26 910 

Sair qısamüddətli aktivlər 14 34 433 34 433 
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR: 

 1 380 138 1 082 795 

CƏMİ AKTİVLƏR  2 722 942 2 583 352 
KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR 

   

KAPİTAL:    
Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı 

15 876 388 876 388 

Kapital ehtiyyatları 16 816 304 816 304 
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

 442 998 315 619 

CƏMİ KAPİTAL:  2 135 690 2 008 311 
UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR: 

   

Uzunmüddətli kreditor borcları 17 401 137 343 241 
  401 137 343 241 
QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR: 

   

Qısamüddətli kreditor borcları 18 186 116 231 800 
  186 116 231 800 
Cəmi öhdəliklər  587 252 575 041 
CƏMİ KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR 

 2 722 942 2 583 352 

 

 
 

 

Ödənilmiş 
nizamnamə 

kapitalı 

Kapital 
Ehtiy-
yatları 

Bölüşdü-
rülməmiş 
mənfəət 
(ödənil-
məmiş 
zərər) 

Cəmi 
kapital 

31 dekabr 2019-cu il 
tarixinə qalıq 

876 388 816 304 315 619 2 008 311 

Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər) 

0 0 127 379 127 379 

Kapitalda düzəliş 0 0 0 0 
31 dekabr 2020-ci il  
tarixinə qalıq 

876 388 816 304 442 998 2 135 690 

2020-ci il üzrə kapitalda 
ümumi dəyişikliklər 

0 0 127 379 127 379 

  
 Qeydlər 31.12.2020 31.12.2019 
Müştərilərdən daxil olan pul 
vəsaitləri 

 1 132 649 1 890 276 

Təchizatçılara və işçilərə 
ödənilən pul vəsaitləri 

 (1 132 576) (1 897 644) 

Əməliyyatlardan əldə 
olunan pul vəsaitləri 

 28 315 (7 368) 

Ödənilmiş mənfəət vergisi  - - 
Əməliyyat fəaliyyətindən 
xalis pul vəsaitlərinin 
hərəkəti 

         28 315 (7 368) 

Əsas vəsaitlərin satışı  - - 
Əsas vəsaitlərin alışı  (28 242) - 
Alınmış faizlər şəklində pul 
vəsaitlərinin daxilolmaları 

 - - 

Digər tərəflərə verilmiş qısa-
müddətli və uzunmüddətli 
borclar üzrə pul vəsaitlərinin 
xaricolmaları 

 - - 

Digər tərəflərə verilmiş 
qısamüddətli və uzunmüddətli 
borclar üzrə pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları 

 - - 

İnvestisiya fəaliyyətindən 
yaranan pul vəsaitlərinin 
hərəkəti 

 28 242 - 

Borc şəklində alınmış pul 
vəsaitlərinin daxilolmaları 

 - - 

Borc şəklində alınmış pul 
vəsaitlərinin xaricolmaları 

 - - 

Maliyyələşdirmə üzrə 
fəaliyyətdən yaranan pul 
vəsaitlərinin hərəkəti 

 - - 

Mübadilə məzənnələrinin 
dəyişməsinin təsiri 

   

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərinin artması 
(azalması) 

 73 (7 368) 

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri, ilin əvvəlində 

13 26 910 34 278 

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri, ilin sonunda 

13 26 983 26 910 

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərinin 
komponentləri 

   

Pul vəsaitləri  26 983 26 910 
Bank depoziti  0 0 
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MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI 
 
“BAKI OKSİGEN KOMPANİ” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarlarına və Rəhbərliyinə: 

RƏY 

Biz, “Bakı Oksigen Kompani”Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “Cəmiyyət”) 31 dekabr 2020-ci 
il tarixinə maliyyə vəziyyəti, mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlirlər, kapitalda dəyişikliklər və 
göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlarından, habelə mühasibat 
uçotunun əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən izahedici 
qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq. 

Hesab edirik ki, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2020-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Maliyyə Hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə 
düzgün əks etdirir 
Rəy üçün əsaslar 
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 
məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” 
bölməsində təsvir edilir.   Biz  Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə əsasən maliyyə hesabatlarının 
auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının Peşəkar 
Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik 
öhdəliklərimizi bu  məcəllənin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit 
sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir. 
Əsas audit məsələləri 
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən 
əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına 
dair rəyimizin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy 
vermirik. 
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan 
səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti 
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq 
hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 
əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət 
sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.  

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində 
olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz 
fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan 
məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin 
istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.  

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının  
təqdim edilməsi  prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır. 
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti  

Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli 
təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını tərtib 
etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud 
olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkar edir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər 
nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq istifadəçilərin belə edilmiş maliyyə hesabatları 
əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına  təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.  

 
_________________                                                                                                                                      ___________________   
Xalid Qənbərov                                                                                                               Rəşid Balakişiyev 
Baş direktor                                                                                                                   Auditor 
 
19 aprel 2021-ci il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası 

Cari il iyunun 1-nə qeydiyyatda olan kommersi-
ya hüquqi şəxslərin 88,2 faizi məhdud məsuliy-
yətli cəmiyyət, 1,5 faizi səhmdar cəmiyyəti, 1,3 
faizi kooperativ və sair formalarda yaradılıb.
Dövlət Vergi Xidmətinin Media və Kommu-
nikasiya İdarəsindən verilən məlumata görə, 
hesabat dövründə fəaliyyəti aktiv olan hüquqi 
şəxslərin 86,6 faizi kommersiya qurumlarıdır.
2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə aktiv 
kommersiya qurumlarının sayı 14,3 faiz artıb, 
xüsusi çəkisi isə 59 faiz olub.
Kommersiya qurumlarının tərkibində aktiv 
ƏDV ödəyicilərinin sayı 2020-ci ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 16,3 faiz artaraq 24574 
vahid təşkil edib.

Cari ilin yanvar-may aylarında 23,9 min ton 
alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar ix-
rac edilib.
İxrac edilən alüminium və ondan hazırlanan 
məmulatların dəyəri 57,9 milyon dollar olub.
Xatırladaq ki, 2020-ci ilin eyni dövründə 31,5 
milyon dollarlıq 17,1 min ton alüminium və on-
dan hazırlanan məmulatlar ixrac edilib.

Cari ildə Azərbaycanda ən çox ixrac əməliyyat-
ları apreldə aparılıb.
Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, bu 
il ixrac əməliyyatlarının ən yüksək göstəricisi 
aprel, ən aşağı göstəricisi isə mayda qeydə alı-
nıb. Belə ki, apreldə ixrac əməliyyatları 2 mil-
yard 226,3 milyon ABŞ dolları, mayda isə 1 mil-
yard 62,9 milyon dollar təşkil edib.
Qeyd edək ki, bu il ölkədə ixracın dəyəri 7 mil-
yard 427,2 milyon dollar olub.

Cari ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan 
MDB ölkələri arasında ən çox Rusiyaya məhsul 
ixrac edib.
Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, 
Azərbaycanın MDB ölkələri arasında ən çox 
məhsul ixrac etdiyi ölkələr Rusiya, Ukrayna və 
Belarusdur. Rusiyaya ixrac olunan məhsulların 
dəyəri 291,3 milyon ABŞ dolları, Ukraynaya 
195,9 milyon dollar, Belarusa isə 125,1 milyon 
dollar olub.

Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən bil-
dirilib.
Belə ki, 2021-ci il iyunun 1-i vəziyyətinə ilkin 
məlumatlara əsasən iqtisadi fəal əhalinin sayı 
5 milyon 268.8 min nəfər olmuş, onlardan 4 
milyon 908.2 min nəfərini məşğul əhali təş-
kil etmişdir. Beləliklə, ölkədə cəmi 360.6 min 
nəfər işsiz əhali olmuşdur. Bu isə 1 may 2021-ci 

il tarixinə iqtisadi fəal əhalinin sayı 5 milyon 
264.2 min nəfər olmaqla, onlardan 4 milyon 
898.7 min nəfəri məşğul əhali idi. Bu da 365.5 
min nəfərin, yaxud əhalinin 6.94%-nin işsiz 
olması demək idi. İşsiz əhalinin sayı 2020-ci 
ilin iyun ayının əvvəlində 305.4 nəfər, yaxud 
5.87% olduğu halda, 2021-ci ilin əvvəlinə 375.9 
min nəfərə, yaxud 7.16%-ə yüksəlmişdi.

Bu barədə məlumatı Banker.az koronavirusin-
fo.az saytından əldə edib.
Xatırladaq ki, Azərbaycanda koronavirusa qar-
şı 3 milyon dozadan çox vaksin vurulub. Birinci 
mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 2 mil-
yona yaxınlaşır. İkinci dozanı qəbul edənlərin 
sayı isə 1 milyonu ötüb. Ölkəmizdə vaksinasi-
ya zamanı “CoronaVac”, “Vaxzevria”, “Sputnic 
V”, “Pfizer” peyvəndləri istifadə olunur.

Pandemiyadan zərərçəkmiş fəaliyyət sahələ-
rinə investisiya qoyuluşlarının sürətləndiril-
məsi və bu fəaliyyət sahələri üzrə məşğulluğun 
qorunub saxlanması məqsədilə həyata keçirilən 
tədbirlər çərçivəsində İqtisadiyyat Nazirliyinin 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu sahibkarlara yeni 
verilən bank kreditləri üzrə dövlət zəmanətinin 
verilməsi və həmin kreditlər üzrə faizlərin sub-
sidiyalaşdırılmasını, eləcə də mövcud kredit 
borcu olan sahibkarların kredit faizlərinin bir 
hissəsinin dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırıl-
masını davam etdirir.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, mayın 31-dək dövlət zəmanətli 

kredit və faizlərin subsidiyalaşdırılması mexa-
nizmi çərçivəsində 1026 müraciət üzrə 258,3 
milyon manat kreditə 149,7 milyon manat məb-
ləğində dövlət zəmanəti verilib. Mövcud kredit 
portfelinin subsidiyalaşdırılması mexanizmi 
üzrə isə kredit qalığı 819,2 milyon manat olan 
4497 müraciətə 57 milyon manat faiz subsidiya-
sının verilməsi barədə müsbət qərar qəbul edi-
lib və artıq 49,3 milyon manat subsidiya ödənişi 
həyata keçirilib. 
Qeyd edək ki, sahibkarların dövlət zəmanətli 
kredit və faizlərin subsidiyalaşdırılması mexa-
nizmi üzrə müraciətləri Elektron Kredit Platfor-
ması üzərindən qəbul olunur. 
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Ulu öndər Heydər Əliyev də, Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev də Azərbaycanda energetika 
sahəsinin inkişafına çox böyük diqqət 
yetiriblər. Bu gün ölkəmizin milli ener-
ji sistemində vüsət almış sürətli inkişaf 
dövlətimizin həyata keçirdiyi uğurlu si-
yasi kursun məntiqi nəticəsidir.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin hazır-
da elektroenergetika sahəsində sahi-
bkarlar üçün yaratdığı əlverişli şərait 
onların hərtərəfli fəaliyyətlərinə geniş 
imkanlar açır. 
Energetik həmişə etibar edə biləcəyi-
niz insanları birləşdirən bir peşədir. Bu 
peşənin sahibləri bacarıqlı və ən çətin 
vəziyyətlərdə düzgün qərarlar verən, 
üzərlərinə düşən bütün məsuliyyəti 
dərk edən etibarlı insanlardır.
Bəşəriyyətin müasir rifahlarının is-
tehlakçıları bu işlərin arxasında hansı 
xırda, incə işlərin və ağır fiziki əmə-
yin dayandığını çətin ki, düşünsünlər. 
Energetiklər bütün şəhər və kənd sa-
kinlərini, o cümlədən bütün obyektlə-
ri və təşkilatları həyat üçün vacib olan 
nemətlə - elektrik enerjisi və istiliklə tə-
chiz edirlər.
Bu gün energetika müəssisələrində ob-
yektlərin enerji təhlükəsizliyi üçün çi-
yinlərində ağır məsuliyyət daşıyan təc-
rübəli mütəxəssislər çalışır. Kollektivinə 
bu cür peşəkarları cəlb edə bilən rəhbər 
əmin ola bilər ki, verilən tapşırıqlar vax-
tında və keyfiyyətlə yerinə yetiriləcək.
Ölkəmizdə energetika sahəsində fəa-
liyyət göstərən özəl müəssisələrdən 
biri də “Dzman” MMC-dir. 2007-ci ildə 
dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Təsisçi-
si sahibkar Bayram Əhmədovdur. 
Bayram Kazım oğlu Əhmədov Ermə-

nistanın (Qərbi Azərbaycan) Pəmbək 
mahalının Dzman kəndində, energetik-
lər ailəsində dünyaya göz açıb. 1984-cü 
ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitu-
tuna daxil olsa da, Ermənistanda yaşa-
yan ailəsinin düşdüyü ağır vəziyyətə 
görə təhsilini davam edə bilmir. Hərbi 
xidmətdə olarkən dostlarından öyrənir 
ki, Rusiyanın Novoçerkassk Politexnik 
İnstitutunda atom bölməsi üzrə fakültə 
var. Atom energetikasına olan böyük 
marağı və həvəsi 1889-cu ildə onu hə-
min institutun Atom maşınlarının və 
qazanlarının qurulması fakültəsinə gə-
tirir. Burada təhsil aldığı dövrdə Bakı-
da  1990-cı ilin Qanlı Yanvar hadisələri 
baş verir. Bunu eşidən Bayram vətənə 
qayıdaraq, təhsilini Azərbaycanda da-
vam etdirməyi qərara alır. Əyani təhsil 

alan gənc gecələr “Azərneftyağ” zavo-
dunda növbətçi elektrik işləyir. Dərslər-
də öyrəndiklərini istehsalatda sınaqdan 
keçirərək, həm ailəsinin, həm də özünün 
maddi tələbatlarını qismən də olsa, təmin 
etməyə çalışır. Beləliklə, 1984-cü ildən 
başladığı ali təhsil yolu Azərbaycan Döv-
lət Neft Akademiyasında uğurla başa ça-
tır. 
1994-cü ildə təyinatla elektrik stansi-
yaları üzrə gənc mütəxəssis kimi ener-
getika sahəsində işə başlayır.  Enerji 
sisteminin bütün sahələrində: qazan, 
turbin, generator və güc transforma-
torları üzrə iş təcrübəsinə malikdir. 
2007-ci ildən  “Dzman” MMC-nin 
(doğulduğu və daim həsrətində oldu-
ğu doğma kəndinin adı) təsisçisi ve 
direktoru vəzifəsində çalışır. Şirkətdə 
yüksəkixtisaslı və təcrübəli mütəxəs-
sisləri ətrafına toplamağı bacarır.
Bu günə energetika sahəsində Bayram 
Əhmədovun iş təcrübəsi nə az, nə çox 
– 27 ildir. Onlardan son 14 ilini özünün 
təsis etdiyi müəssisədə keçirib. “Peşəni-
zi sevirsinizmi” sualına belə cavab verir: 
“İşim mənə mənəvi məmnunluq gətirir, 
böyük zövq verir. Əməyimin bəhrəsini 
görəndə sevincim birə-beş artır və bu, 
məni yeni layihələrə həvəsləndirir”.
Bu gün bu qabaqcıl müəssisənin fəaliy-
yətinin əsas istiqamətləri bunlardır: 
bütün növ elektrik işlərinin görülməsi, 
o cümlədən güc transformatorlarının, 
yüksək gərginlikli elektrik xətlərində 
eleqaz və yağ açarlarının quraşdırıl-
ması, ildırım ötürücülərinin quraşdırıl-
ması; mülki, inzibati və hərbi binalar-
da elektrik avadanlıqları üçün elektrik 
mənbələrinin binalarda hərəkət de-
tektorlarının quraşdırılması və müha-

fizə sistemlərinə qoşulması; 6-35 kV 
yarımstansiyaların və elektrik stansi-
yalarının, havalanma sistemlərinin qu-
raşdırılması; elektrik sahələrində örtük 
müqavimətlərinin yoxlanılması; binala-
rın inşası və həmin binalarda bütün in-
şaat, tikinti işlərinin yerinə yetirilməsi; 
istehlakçıların keyfiyyətli və fasiləsiz 
enerji ilə təchiz edilməsi; ATS-lərin və 
mini-ATS-lərin quraşdırılması; elektrik 
tikinti işlərində mühəndislərin məs-
ləhətləri və dizayn sxemlərinin veril-
məsi; kadrlar üçün keçirilən dərslərdə 
sertifikatların verilməsi və s.
Bəli, müasir dünyada energetiklərin 
işinin mühümlüyünü və zəruriliyini 
qiymətləndirmək çətindir.  Bəzən hər 
hansı elektrik şəbəkəsində bir na-
sazlıq bütün kəndi, qəsəbəni, şəhəri 
işıqsız qoya bilər. Bax, burada məhz 
peşəkarlıq və bacarıq, ən əsası isə 
mütəxəssis təcrübəsi lazım gəlir.
Energetiklərin işi çox məsuliyyətlidir 
və səhlənkarlığı bağışlamır. İstər qu-
raşdırma işləri olsun, istər hava xətlə-
rinin təmiri, istər kabel çəkilişi, istərsə 
də transformator yarımstansiyalarının 
təmiri olsun – bütün bunların hamı-
sı mütəxəssisdən xüsusi diqqət və son 
dərəcə ehtiyatlı olmağı tələb edir.
“Dzman” MMC nəinki xidmət göstərən 
təşkilatdır, o həm də istehlakçılara eti-
barlı elektrik təminatını təmin edən 
birləşmiş komandadır. Bayram müəl-

lim bu gün seçdiyi peşə ilə də, özlərini 
energetikaya həsr etmiş əməkdaşları ilə 
də fəxr edir. O, deyir: “Hesab edirəm ki, 
energetikanın böyük gələcəyi vardır. 
Axı təcrübə və ən müasir texnologiya-
lar məhz bu sahədədir. Energetika tək-
cə texnika deyil, həm də bu texnikanın 
arxasında duran insanlardır”.
Bəli, hər bir müəssisənin uğurlu işinin 
təminatı insanlardır: savadlı, yüksəkixti-
saslı mütəxəssislər, öz işlərinin peşəkar-
ları. Elektroenergetika sahəsində işləyən-
lər həmişə hörmət sahibi olub. Energetik 
olmaq – şərəfli və məsuliyyətlidir. Bu işə 
ömürlərinin çox hissəsini sərf edənlərə 
isə xüsusi minnətdarlıq düşür. 
Bayram müəllim bu gün də sevdiyi 
sahədə böyük əzmlə çalışır. Özünün də 
dediyi kimi, “Doğma Vətənimiz üçün 
çox önəmli bir dövrdə yaşayırıq, 30 il-
dən artıq həsrətində olduğumuz Qara-
bağımıza qovuşmuşuq. Qurub-yarat-
maq arzularım çoxdur. Ən böyük arzum 
isə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
təqdim edilən layihələr əsasında “ağıl-
lı qəsəbə”lər, “ağıllı kənd”lər, “ağıllı 
şəhər”lər inşa edib, təhvil verməkdir”.
Gözəl arzudur. Ümid edirik ki, bu ar-
zunuz da tezliklə gerçəkləşər, sorağı-
nız Qarabağda inşa edilən kəndlərdən, 
qəsəbələrdən gələr! 

Yeganə MƏMMƏDOVA,
Azərbaycan Jurnalistlər 

Birliyinin üzvü

 “Energetika hər bir ölkənin əsas sahəsidir. Energe-

tika inkişaf etmədən heç bir ölkə inkişaf edə bilməz”.

İlham Əliyev

Dünyada koronavirusa yoluxma halları ardı-
cıl olaraq səkkizinci həftədir azalır, ölümlə nə-
ticələnən hallarda isə ardıcıl olaraq yeddinci 

həftədir azalma müşahidə olunur.
Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) Baş direktoru Tedros Adhanom Qeb-
reyesus bazar ertəsi günü keçirdiyi brifinqdə 
bildirib. Bunun yaxşı xəbərlər olduğunu qeyd 
edən Baş direktor deyib ki, yeni infeksiyalar və 
ölümlər hələ də yüksək səviyyədə olaraq qalır.
ÜST rəhbərinin sözlərinə görə, ötən həftə 2,5 
milyondan çox yoluxma və 64 minə yaxın ölüm 
halı qeydə alınıb. 
“Bu, hər dəqiqə ərzində bizə məlum olan 250 
yoluxma və 6 ölüm deməkdir”, - deyə Tedros 
Qebreyesus əlavə edib.

Yüksək neft və qaz qiymətləri və emal marja-
ları, həmçinin artmış hasilat həcmləri Avropa-
nın əsas neft şirkətlərinə bu il öz göstəricilərini 
pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə qaytarmağa 
kömək edəcək.
Bu barədə “Fitch Ratings” beynəlxalq reytinq 
agentliyinin araşdırmasında deyilir.
Agentliyə görə, sözügedən şirkətlərin cari ilin I 
rübündəki maliyyə göstəriciləri də nikbin proq-
nozu dəstəkləyir. Belə ki, şirkətlərin 2021-ci ilin 
I rübündə kəskin artan (rüblük müqayisədə) 
EBITDA göstəricisi (faiz, vergi və amortiza-
siya hesablanmazdan əvvəlki mənfəət) bunu 
deməyə əsas verir.

Bundan əlavə, Avropanın nəhəng neft şirkət-
lərinin reytinqləri və reytinq üzrə proqnozları 
pandemiya dövründə dəyişməz qalıb. “Avropa-
nın əsas neft şirkətləri” dedikdə, “Fitch” əsasən 
enerji sektorunun BP, “Eni”, “Shell” və “TotalE-
nergies” kimi nəhənglərini nəzərdə tutur.

COVID-19 pandemiyasının 
iq tisadi təsirlərinə qarşı höku-
mətlər və mərkəzi banklar 
tərə findən görülən tədbirlərin 
yaratdığı çətinliklərə baxmaya-
raq, 2020-ci ildə dünyada rifah 
səviyyəsi 7,4% artıb.
Bu barədə İsveçin “Credit Su-
isse” bankının “Global Wealth 
Report” məruzəsində deyilir. 
Bank qeyd edir ki, dünya sər-
vəti 26,7 trilyon dollar artaraq 
ilin sonuna 418,3 trilyon dolla-
ra çatıb. Regionlara gəldikdə, 
Şimali Amerikada rifah səviy-
yəsi 12,4 trilyon dollar, Avro-
pada isə 9,2 trilyon dollar artıb. 
2020-ci ildəki artımın böyük 
hissəsi məhz bu iki regionun 
payına düşüb. Bildirilir ki, Çin-
də artım 4,2 trilyon dollar, Asi-
ya-Sakit Okean regionunda isə 
4,7 trilyon dollar təşkil edib.
Bununla yanaşı, 2020-ci ilin 
nəticələrinə görə, Hindistan-

da və Latın Amerikasında 
ümumi rifah səviyyəsinin aşa-
ğı düşməsi müşahidə edilib. 
Məsələn, Hindistanda azalma 
4,4% (594 milyard dollar), La-
tın Amerikasında isə 11,4% 
(1,2 trilyon dollar) olub.
“Credit Suisse” bankının eks-
pertləri 2025-ci ilə qədər dün-
ya sərvətinin 39% artacağını 
və 583 trilyon dollara çataca-

ğını proqnozlaşdırıblar. Eyni 
zamanda, bu məbləğin 42%-i 
aşağı və orta gəlirli ölkələrin 
payına düşəcəyi ehtimal edilir. 
Adambaşına düşən rifah 31% 
artaraq 100 min dollar səviy-
yəsini keçəcəyi gözlənilir. Mil-
yonçuların sayı da önümüzdə-
ki beş il ərzində əhəmiyyətli 
dərəcədə artaraq 84 milyona 
çatacağı bildirilir.

Dünyanın ən iri konsaltinq və aktivlərin idarə 
edilməsi şirkətlərindən biri, 130 ölkədə 20 min 
əməkdaşı olan Mercer əcnəbi işçilər üçün ən 
bahalı və ən ucuz şəhərləri göstərən “Cost of 
Living” (Yaşam Xərci) adlı sorğu keçirib.
209 şəhərin siyahısında doğma Bakımız da var.
Siyahıda 2020-ci illə müqayisədə maraqlı də-
yişikliklər var. Ötən il 45-ci olan Livanın pay-
taxtı Beyrut bu il kifayət qədər yüksələrək, 3-cü 
ən bahalı şəhər adını qazanıb. Səbəb ölkədəki 
iqtisadi tənəzzül, pandemiya və siyasi risklər-
dir. Avstraliya və Avropa şəhərləri də yuxarı-
ya doğru ən çox yerini dəyişib. Nyu-York 10 
ən bahalı şəhər siyahısından çıxıb, ötən il 21-ci 
olan Moskva bu il 62-ci, 59-cu olan Sankt-Pe-
terburq isə mövqeyini 60 pillə itirərək, 119-cu 
yerə düşüb.
Siyahıda birinci yeri isə ötən il 2-ci olan Türk-

mənistanın paytaxtı Aşqabad tutub. Ərzaq ça-
tışmazlığı və hiperinflyasiya bu mövqeyə təsir 
göstərib. Sıyahıda paytaxtımız Bakı 172-ci yer-
lə (mövqe dəyişməyib) İstanbulu qabaqlayıb 
(173, azalma 17 yer).
Ən ucuz şəhərlər Bişkek (209), Lusaka (208) və 
Tbilisidir (207).
İlk 10-luğun siyahısı (ən bahalı şəhərlər):
Aşqabad (Türkmənistan, +1);
Honkonq (Çin, -1);
Beyrut (Livan, +42);
Tokio (Yaponiya, -1);
Sürix (İsveçrə, -1);
Şanxay (Çin, +1);
Sinqapur (Sinqapur, -2);
Cenevrə (İsveçrə, +1);
Pekin (Çin, +1);
Bern (İsveçrə, -2)
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Heydər Əliyev beynəlxalq

 miqyasda Azərbaycanın maraqlarına 
zidd olan addımın 

atılmasına imkan vermədi 
(1994-1996-cı illər)

Atəşkəsin əldə edilməsindən sonra Hey-
dər Əliyev torpaqlarımızın işğaldan azad 
edilməsi üçün bütün səviyyələrdə müba-
rizə aparırdı. Ulu öndər bütün mötəbər 
qurumların platformasından beynəlxalq 
ictimaiyyətin diqqətini Ermənistan-Azər-
baycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
cəlb etdi, onların potensialından istifadə 
etməklə problemin həllinə çalışdı. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə ha-
kimiyyətə dönüşündən sonra ölkəmizin 
BMT tribunasından daha səmərəli istifa-
də etməsi diqqəti cəlb edir. 
Heydər Əliyev 1994-cü il sentyabrın 29-
da BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasın-
da çıxışında deyirdi: «Regionumuzda 
baş verən hadisələr haqqında dünya 
ictimaiyyətinin kifayət qədər məluma-
tı olduğunu bilərək, sizi real vəziyyətlə 
qısaca tanış etmək istərdim. Ermənis-
tan Respublikası Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ regionunun ərazisində güclü 
qoşun qruplaşması yaradaraq, respub-
likamıza qarşı fəal döyüş əməliyyat-
ları aparmışdır. Şuşa şəhəri və Laçın 
rayonu işğal edildikdən sonra Dağ-
lıq Qarabağın ilhaqı başa çatdırılmış, 
Dağlıq Qarabağda yaşayan təxminən 
50 min azərbaycanlı oradan qovulmuş-
dur. Erməni silahlı birləşmələri Dağ-
lıq Qarabağ platsdarmından istifadə 
edərək, bundan sonra hücumun gedi-
şində Azərbaycanın digər altı rayonları 
- keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vi-
layətinin hüdudlarından Laçın rayonu 
kimi kənarda olan və sahəsi keçmiş vi-
layətin sahəsindən dörd dəfə çox olan 
Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, 
Zəngilan və Qubadlı rayonlarını işğal 
etmişlər. Təcavüz nəticəsində Azər-
baycan ərazisinin 20 faizindən çoxu Er-
mənistan Respublikasının silahlı qüv-
vələri tərəfindən işğal edilmişdir. Mən 
Azərbaycan tərəfinin dəhşətli itkilərini 
sizə deməliyəm: 20 mindən çox adam 
həlak olunmuşdur, 100 minə yaxın 
adam yaralanmış və xəsarət almışdır, 6 
min adam əsir düşmüşdür, bir milyon-
dan çox azərbaycanlı - ölkə əhalisinin 
təxminən 15 faizi qaçqın vəziyyətinə 
düşmüşdür və çadır şəhərciklərində 
yaşayır. Onlar öz Vətənində evsiz-e-
şiksiz qalmışlar, yayın istisindən, qı-
şın soyuğundan, epidemiyalardan 
əzab çəkirlər, ən zəruri şeylərə ehtiyac 
duyurlar. Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərində 700 şəhər və kənd dağı-
dılmışdır. Həmin şəhər və kəndlərdə 
demək olar, bütün evlər, məktəblər, 
xəstəxanalar yandırılmış və talan edil-
miş, qədim mədəniyyət abidələri məhv 
edilmişdir. Zənnimcə, sübut etməyə 
ehtiyac yoxdur ki, belə bir vəziyyət-
də biz "öz müqəddəratını təyin etmək 
hüququnun həyata keçirilməsi" ilə de-
yil, beynəlxalq hüququn kobudcasına 
pozulması ilə, BMT üzvü olan dövlətin 
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və si-
yasi müstəqilliyinə qarşı təcavüzlə qar-
şılaşmışıq. Müharibə xalqımı dözül-
məz vəziyyətə salıb, sosial gərginliyi 
gücləndirir, Azərbaycan cəmiyyətinin 
demokratikləşdirilməsinə yönəldilmiş 
iqtisadi və siyasi islahatların həyata 
keçirilməsinə mane olur».
Heydər Əliyev BMT-nin 50 illik yubileyi 
ilə əlaqədar təntənəli iclasda da diqqəti 
bir daha Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
cəlb etdi. Ermənistanın Azərbaycana qar-
şı təcavüzkarlığının yeddi ildən çoxdur 
ki, davam etdiyini deyən Heydər Əliyev 
bir daha bildirdi ki, bu təcavüz ölkəmi-
zin Dağlıq Qarabağ bölgəsini qəsb etmək 
məqsədi daşıyır. Qeyd olundu ki, erməni 
silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 
iyirmi faizindən çox hissəsini işğal edib, 
həmin ərazilərdən zorla qovulmuş bir 
milyondan çox vətəndaşımız qaçqına çe-
virib, hazırda çadır şəhərciklərində ağır, 
dözülməz vəziyyətdə yaşayır. BMT Təh-
lükəsizlik Şurasının Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin işğal etdikləri Azərbaycan 
torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxarılma-
sını tələb edən dörd qətnamə də qəbul 
etdiyini diqqətə çatdıran ulu öndər bil-
dirdi ki, həmin qətnamələr təcavüzkar 
Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilmir 
və buna görə də ATƏT-in Minsk qrupu 
çərçivəsində münaqişənin sülh yolu ilə 
nizamlanması üçün aparılan proses hələ-
lik istənilən nəticələri vermir.
Sülh danışıqları isə ATƏT-in Minsk 
konfransı formatı çərçivəsində apa-
rılırdı. 1994-cü ilin dekabrın 6-7-də 
ATƏT-in Macarıstanın paytaxtı Buda-
peşt şəhərində növbəti zirvə toplan-
tısı keçirildi. Xatırladım ki, Budapeşt 
sammitinin nəticəsinə əsasən ATƏT 1 
yanvar 1995-ci ildən üzv ölkələrinin təh-
lükəsizliyini və qarşılıqlı faydalı əmək-

daşlıq prinsiplərini həyata keçirən, 
özünüidarə mexanizmləri olan ümu-
mavropa təşkilatına - ATƏT-ə çevrilib.
Budapeşt sammitində Heydər Əliyev 
Azərbaycanın sülh danışıqlarındakı 
mövqeyini beynəlxalq icitmaiyyətin 
diqqətinə çatdırdı, münaqişənin yalnız 
və yalnız respublikamızın ərazi bütöv-
lüyü çərçivəsində həllinin mümkünlü-
yünü bəyan edərək dedi: «Əmin etmək 
istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası 
bu prosesdə son dərəcə sülhsevər və 
əməli mövqe tutur. Təcavüzün ağır nə-
ticələrinə baxmayaraq, biz Ermənistan 
tərəfinə ədalət və humanizmin əsasın-
da, ATƏT-in prinsipləri, BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının qətnamələri əsasında 
sülh təklif edirik. Biz Dağlıq Qaraba-
ğın erməni əhalisinin təhlükəsizliyinə 
təminat verməyə hazırıq, münaqişə 
zonasında ATƏT-in sülhü qoruyan qü-
vvələrinin yerləşdirilməsinə razıyıq. 
Biz milli azlıq təşkil edən ermənilə-
rin hüquqlarının həyata keçməsi üçün 
Azərbaycan dövlətinin tərkibində 
Dağlıq Qarabağın statusunu müzakirə 
etməyə və Azərbaycanın Dağlıq Qara-
bağ regionu ilə Ermənistan Respubli-
kası arasında nəqliyyat kommunika-
siyalarının normal işləməsini təmin 
etməyə də hazırıq. Amma bizim üçün 
sarsılmaz olan normalar və prinsiplər 
vardır ki, bunlar da sərhədlərin po-
zulmazlığı, Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyü, işğal edilmiş bütün ərazilərdən 
erməni silahlı birləşmələrinin çıxarıl-
ması, qaçqınların doğma ocaqlarına 
qaytarılmasıdır».
Budapeşt zirvə görüşü ATƏT-in Hey-
dər Əliyevin iştirakı ilə keçirilən ilk 
görüşü idi. Zirvə görüşündə Ermənis-
tan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in fəaliyyə-
tinin intensivləşdirilməsi barədə qərar 
qəbul olundu. ATƏT dövlətlərinin baş-
çıları nizamlamanın mərhələli xarakte-
rini müəyyən edərək, ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərinə silahlı mü-
naqişənin dayandırılması barədə saziş 
hazırlamağı tapşırdı. Saziş bütün tərəf-
lər üçün münaqişənin əsas nəticələrinin 
aradan qaldırılmasını özündə əks etdir-
məli və Minsk konfransının çağırılması 
üçün əsas olmalı idi. Görüşdə münaqişə 
zonasında sülhün təmin edilməsi üçün 
ATƏT-in çoxmillətli qüvvələrinin yerləş-
dirilməsi barəsində qərar qəbul olundu. 
Budapeşt sammitinin nəticələrinə əsasən 
20 dekabr 1994-cü ildə Vyanada Ermənis-
tan-Azərbaycan münaqişəsi üzrə ATƏT-
in üzv ölkələrinin təyin etdiyi hərbi nü-
mayəndələrdən ibarət Yüksək Səviyyəli 
Planlaşdırma Qrupu təsis edildi.
Budapeşt zirvə görüşündən sonra 
Azərbaycan və Ermənistan arasında 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
ilə əlaqədar danışıqlar ATƏT-in Minsk 
qrupundan çox, onun ayrı-ayrı üzv 
dövlətlərinin təşəbbüsləri ilə yenidən 
güclənmişdi. Rusiya tərəfindən təşkil 
olunan 1995-ci il 6-11 fevral Moskva 
danışıqlarının uğursuzluqla nəticələn-
məsindən sonra həmin il ABŞ-ın Minsk 
qrupundakı nümayəndəsi münaqişə 
regionuna ayrıca səfər etmişdi. Həmin 
ilin martında vasitəçi qrupun Rusiya və 
İsveçdən olan həmsədrlərinin bölgəyə 
səfəri isə əslində tərəflər arasında sülh 
prosesinin pozulmasını meydana çıxar-
mışdı.
1995-1996-cı ilin sonlarına qədər Qərb, 
Rusiya və ATƏT-in danışıqlarda vasitə-
çiliyi Dağlıq Qarabağ məsələsinin həl-
lində konkret nəticə vermədi. Bunun sə-
bəbləri tərəflər arasındakı ziddiyyətlər, 

xüsusilə Rusiyanın bitərəflik bəyanat-
larına baxmayaraq, Ermənistanla hərbi 
ittifaqı gücləndirməsi və ABŞ və Minsk 
qrupunun isə danışıqlarda Azərbayca-
nın maraqlarını təmin etməyən təkliflər 
verməsi idi.
Bütövlükdə, 1994-1996-cı illərdə Ermə-
nistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin sülh və danışıqlar yolu ilə 
həlli istiqamətində hər hansı irəliləyiş 
baş vermədi. Yeganə nailiyyət isə Azər-
baycan və Ermənistan arasında sadə-
cə atəşkəsin qorunub saxlanılması idi. 
Bununla belə xüsusilə qeyd edilməlidir 
ki, istər Heydər Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərliyə başladığı 1993-cü ildə, istərsə 
də atəşkəsin elan edildiyi 1994-cü ildə 
respublikamızın beynəlxalq mövqelə-
ri olduqca zəif idi. Buna baxmayaraq, 
Heydər Əliyev o dövrdə beynəlxalq 
miqyasda Azərbaycanın maraqlarına 
zidd olan addımın atılmasına imkan 
vermədi. Ulu öndər Ermənistanın döv-
lət səviyyəsində apardığı böhtanlara 

və yalanlara tutarlı cavablar verir və 
milli maraqlarımızın təmin olunmasına 
yönəlmiş qətiyyətli xarici siyasət yürü-
dürdü.

ATƏT-in Lissabon sammitində
 qəbul olunmuş tarixi qərar 

Ermənistan üçün ağır zərbə oldu
1996-cı il dekabrın 2-4-də Portuqaliyanın 
paytaxtı Lissabon şəhərində ATƏT-in 
növbəti zirvə toplantısı Ermənistan-Azər-
baycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli istiqamətində respublikamızın döv-
lət maraqlarının tam təmin olunduğu si-
yasi tədbir kimi tarixə düşdü.
Qafqaz regionu, xüsusilə Ermənis-
tan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin yüksək səviyyədə ilk dəfə 
geniş müzakirə olunacağı Lissabon 
sammiti Azərbaycan üçün Budapeşt 
Zirvə görüşündən daha əhəmiyyətli idi. 
Zirvə toplantısının Azərbaycanla bağlı 
əsl mahiyyətini və əhəmiyyətini Azər-
baycan Prezidenti Heydər Əliyev zirvə 
görüşünə yola düşməzdən qabaq, 1996-
cı il noyabrın 30-da Binə hava limanında 
jurnalistlərə bəyanatında bildirdi. Hey-
dər Əliyev bu zirvə görüşünə böyük 
əhəmiyyət verdiyini, sammit ərəfəsin-
də Minsk qrupu tərkibində Helsinki-

də, Vyanada fəaliyyət göstərildiyini və 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin gün-
lərlə Lissabonda işlədiyi haqda məlumat 
verdi. Prezident həmçinin Budapeştdən 
Lissabona qədər keçən dövrü də müsbət 
qiymətləndirdiyini dedi.
Heydər Əliyev 1996-cı il 2 dekabr Zirvə 
görüşündəki nitqində Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi, erməni təcavüzü barədə 
ümumi məlumat verdi, Rusiyanın va-
sitəsi ilə atəşkəsin əldə edilməsini təq-
dir etdi. Azərbaycan rəhbəri atəşkəsin 
əhəmiyyətini Ermənistanla ikitərəfli 
danışıqlar kanalının yaradılması, hər-
bi əsirlərin və girovların qarşılıqlı azad 
edilməsi addımları ilə izah edib. Hey-
dər Əliyev 1996-cı ilin aprelində Lük-
semburqda Ermənistan prezidenti və 
özünün verdiyi bəyanatı münaqişənin 
aradan qaldırılması istiqamətində mü-
hüm addım hesab etdiyini də bildirdi: 
"Həmin bəyanat əslində tərəflərin silah-
lı münaqişəyə beynəlxalq prinsiplər və 
normalar əsasında son qoymaq əzmini 

nümayiş etdirən ilk Ermənistan-Azər-
baycan sənədidir".
Azərbaycan prezidenti çıxışında Lissa-
bon görüşündən əvvəl ATƏT üzvü olan 
dövlət və hökumət başçılarına göndər-
diyi məktubda münaqişənin həlli üçün 
məşhur ümumi çərçivə qaydalarını-Lis-
sabon prinsiplərini göstərdiyini söylədi 
və ATƏT prinsipləri, BMT nizamnaməsi 
və beynəlxalq hüququn ümumi qayda-
larına uyğun hesab etdiyi bu müddəala-
rı Zirvə toplantısı nitqində də elan etdi. 
Bunlar Azərbaycan və Ermənistanın əra-
zi bütövlüyünün tanınması, Azərbayca-
nın tərkibində Dağlıq Qarabağa ən yük-
sək özünüidarə statusunun verilməsi, 
Dağlıq Qarabağ əhalisinin təhlükəsizliyi-
nin təmin edilməsi idi.Bu prinsiplər həm 
də ATƏT-in sədri Flavio Kottinin 1996-cı 
ilin fevralında münaqişə regionuna səfəri 
zamanı verdiyi təkliflərə də uyğun idi.
Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin göstərilən prinsiplər əsa-
sında aradan qaldırılacağı təqdirdə 
mütərəqqi nəticələr verəcəyini ifadə 
edərək dedi: "Əminəm ki, münaqişənin 
BMT nizamnaməsi, ATƏT prinsipləri 
və beynəlxalq hüquq əsasında aradan 
qaldırılması az bir vaxt ərzində Ermə-
nistan ilə Azərbaycan arasında uzun-

müddətli möhkəm sülh yaranmasına 
imkan verəcək, erməni və Azərbaycan 
xalqları arasında xoş münasibətləri 
bərpa edəcək, Dağlıq Qarabağın bütün 
əhalisi üçün ən əlverişli şərait yarada-
caqdır".
Heydər Əliyev çıxışında Ermənistan 
tərəfinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsin-
də məqsədini təcavüzün nəticələrini 
qanuniləşdirmək və Azərbaycan əra-
zisində ikinci erməni dövləti yaratmaq 
niyyəti kimi qiymətləndirdi və bütün 
bunlara yol verilməyəcəyini iştirakçı 
dövlətlərin başçılarına elan etdi.
Heydər Əliyev Lissabon sammitindəki 
çıxışında Ermənistan prezidentinə və 
xalqına da sülh çağırışları etdi, ATƏT 
üzvlərinin hamısını bütövlükdə Dağlıq 
Qarabağ məsələsinin həllinə kömək et-
məyə çağırdı: "Mən ATƏT-in Lissabon 
Zirvə görüşünün iştirakçısı olan dövlət 
və hökumət başçılarına üz tutub onlar-
dan xahiş edirəm ki, Avropada sürəkli 
və viranedici münaqişələrdən biri olan 
Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsi-
nin tezliklə aradan qaldırılması üçün 
səylərini əsirgəməsinlər".
Bütün bu çağırışlara baxmayaraq, Er-
mənistan nümayəndə heyəti Heydər 
Əliyev tərəfindən irəli sürülən həmin 
prinsiplərin Lissabon bəyannaməsinin 
20-ci maddəsinə salınmasına veto qoy-
du. Azərbaycan Prezidenti isə ATƏT-in 
Lissabon sənədinə bütövlükdə veto tət-
biq edərək, ABŞ nümayəndə heyətinə 
başçılıq edən vitse-prezident Albert Qo-
run təklifi ilə prinsiplərin ATƏT-in fəa-
liyyətdə olan sədrinin ayrıca bəyanatın-
da səsləndirilməsinə nail oldu. ATƏT-in 
rəsmi sənədləri sırasına daxil olan bəya-
natda bu müddəaların Zirvə görüşündə 
iştirak edən 53 ATƏT üzvü tərəfindən 
bəyənildiyi də göstərildi.
ATƏT sədrinin bəyanatından sonra Er-
mənistan nümayəndə heyəti də bəyanat 
verərək, bununla razılaşmadığını elan 
etdi. Gələcək uğursuz danışıqların əsa-
sını qoyacaq bu bəyanatda məsələnin 
həllinin hər şeydən əvvəl öz müqəd-
dəratını təyinetmə prinsipi əsasında 
əldə oluna biləcəyi bildirildi. Rusiya 
nümayəndə heyətinin rəhbəri baş nazir 
Viktor Çernomırdin isə ATƏT sədrinin 
bəyanatı ilə razılaşdığını, münaqişənin 

məhz həmin prinsiplər əsasında tənzim-
lənməsinin mümkünlüyünü təsdiq etdi.
Ermənistanın etirazlarına baxmayaraq, 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin nizama salınmasının 
baza formulu məhz bu görüşdə müəy-
yən edildi. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyev çevik və dəqiq 
diplomatik addımları ilə Azərbaycanın 
dünya birliyi tərəfindən müdafiə olun-
masına nail oldu. Ermənistan Respubli-
kası istisna olmaqla, ATƏT-in üzvü olan 
53 Avropa ölkəsi Dağlıq Qarabağ prob-
leminin həll edilməsində Azərbaycanın 
milli mənafelərini əks etdirən prinsipləri 
açıq şəkildə dəstəklədi. Bu prinsiplər aşa-
ğıdakılardır: Azərbaycan Respublikasının 
və Ermənistan Respublikasının ərazi bü-
tövlüyü, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq 
Qarabağa yüksək muxtariyyət statusu-
nun verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün 
əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilmə-
si. Bununla da münaqişənin sülh yolu ilə 
həlli üçün dünya dövlətləri və beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən dəstəklənən ədalətli 
hüquqi bünövrə yaradıldı və vasitəçilərin 
vəzifələri müəyyən olundu.
ATƏT-in Lissabon sammitində qəbul 
olunmuş tarixi qərar Ermənistan üçün 
ağır zərbə oldu. Çünki sammitin yekun 



924-30 iyun 2021-ci il
qərarında Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünün təmin olunmasından, qaçqın 
və məcburi köçkünlərimizin öz doğma 
yurdlarına qaytarılması məsələlərin-
dən söhbət gedirdi. Ən əsası, Ermənis-
tan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin nizama salınmasının baza 
formulu məhz bu görüşdə müəyyən edil-
di. Belə bir qərarın qəbul edilməsinə nail 
olmaqla ümummilli lider Heydər Əliyev 
Azərbaycanın dünya birliyi tərəfindən 
müdafiə olunmasını təmin etdi.
Prezident Heydər Əliyev Lissabonda 
olarkən zirvə görüşündə fəaliyyəti və 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə Ru-
siya, Türkiyə, Portuqaliya, Danimarka və 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri televiziyala-
rına da müsahibə verdi. Rusiyanın "Ves-
ti" informasiya-televiziya proqramının 
müxbiri ilə söhbətində o, Baş nazir Çer-
nomırdinin timsalında Rusiyanın ATƏT 
sədrinin məlum bəyanatını müdafiə etdi-
yini yenidən təsdiqlədi və eyni zamanda, 
ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həllində rolunu irəli çəkdi.
Danimarka televiziyasına müsahibəsin-
də Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsi haqda ümumi məlumat verdi 
və Lissabon zirvə görüşündə danışıqlara 
müvafiq mandat aldıqlarını hesab etdi-
yini bildirdi. Portuqaliya televiziyasına 
müsahibəsində Azərbaycan dövlət baş-
çısı yenidən Rusiyanın təsiri məsələsinə 
qayıdaraq, bu ölkənin Ermənistana təsir 
göstərməsinin mümkünlüyünü və Rusi-
yanın əvvəldən bu münaqişənin qarşısını 
almaq, qırğına yol verməmək imkanları-
nın olduğunu da dedi. Azərbaycan pre-
zidenti ATƏT sədrinin məlum bəyanatı 
müqabilində Ermənistan tərəfinin dü-
şünməli olduğunu da diqqətə çatdırdı.
Heydər Əliyev Lissabon Zirvə görüşün-
də fəaliyyəti, məlum prinsiplərin qəbul 
etdirilməsi istiqamətində mübarizəsi 
haqda 5 dekabr 1996-cı ildə Bakıya qa-
yıdarkən təyyarədə jurnalistlərə də ət-
raflı məlumat verdi. Bakıya qayıtdıqdan 
sonra 1996-cı il 6 dekabrda ictimaiyyət 
nümayəndələri ilə görüşündə Heydər 
Əliyev ATƏT-in və onun Minsk qrupu-
nun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həl-
li istiqamətində Budapeşt sammitindən 
Lissabon görüşünə qədər keçdiyi yolu 
ətraflı təsvir etdi. Prezident bildirdi ki, 
sülh sazişinin əldə edilməməsi Ermə-
nistanın işğal etdiyi ərazilərdən istifadə 
edərək, Dağlıq Qarabağa müstəqillik 
statusu almaq cəhdindən irəli gəlir.
Lissabon qərarı erməni təbliğatına da 
zərbə idi. Buna qədər Ermənistan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi məsələsində təbli-
ğatda Azərbaycandan üstün olduğunu 
düşünürdü. Lissabonda baş verən veto 
qarşıdurmasından sonra isə dünya əsl 
həqiqətlərdən daha yaxından agah oldu. 
Bir sözlə, Lissabon sammitində yekun 
sənədin qəbul olunması Azərbaycan dip-
lomatiyasının parlaq qələbəsi kimi tarixə 
düşdü. Xüsusilə də Azərbaycanın milli 
maraqlarına cavab verən prinsiplərin ye-
kun sənəddə öz əksini tapması Ermənis-
tanın yalanlarına və böhtanlarına tutarlı 
cavab verilməsi baxımından böyük əhə-
miyyət kəsb edir. Lissabon sammitinin 
əhəmiyyətini qiymətləndirərkən ulu ön-
dər Heydər Əliyev bildirmişdir: “Lissa-
bon Zirvə görüşünün Azərbaycan üçün 
böyük əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir 
ki, biz həmin toplantıda Ermənistan-Azər-
baycan münaqişəsinin mahiyyətini açıb 
həm zirvə görüşünün iştirakçılarına, həm 
də bütün dünya ictimaiyyətinə bildirdik”.
Bu baxımdan Lissabon sammiti Azərbay-
canın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həl-
li ilə bağlı beynəlxalq aləmdə qazandığı 
uğurların başlanğıcının əsasını qoydu. 

Heydər Əliyev 1993-2003-cü illərdə 80 
ölkənin prezidenti, dövlət və hökumət 

rəhbərləri, xarici işlər nazirləri ilə 
500-dən çox görüş keçirmişdir

Ümummilli lider Heydər Əliyev Qara-
bağ həqiqətlərini bütün dünya ictimaiy-
yətinə olduğu kimi çatdırmaq üçün var 
qüvvəsi ilə çalışmışdır. Ümummilli lider 
istər dövlət başçıları, istərsə də xarici 
ölkələrdə olan Azərbaycan diasporunun 
nümayəndələri, iş adamları, qeyri-hö-
kumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə 
görüşlərində Dağlıq Qarabağın Azər-
baycan Respublikasının ayrılmaz tərkib 
hissəsi olması fikrini əsaslandırmış və 
buna da nail olmuşdu. Ulu öndər 1993-
2003-cü illərdə 80 ölkənin prezidenti, 
dövlət və hökumət rəhbərləri, xarici işlər 
nazirləri ilə 500-dən çox görüş keçirmiş, 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi məsələsini müzakirə 
etmişdir. Heydər Əliyev bu görüşlərdə 
müasir dünyanın siyasi sistemdə dek-
larativ deyil, real suverenlik məsələsini 
ön plana çıxarmalı olduğunu diqqətə 
çatdırır, erməni işğalçılarının qanlı əməl-
lərini təkzibolunmaz faktlar əsasında ifşa 
edərək deyirdi: “Bizim xalqımızın böyük 

itkiləri olubdur. Biz bunları bilməliyik, 
gələcək nəsillər də bilməlidirlər ki, Azər-
baycana qarşı bir daha belə xəyanətlərin, 
təcavüzlərin qarşısı alına bilsin”. 
Azərbaycanın xarici siyasətində 1993-cü 
ildən sonra Avropa və Qərb istiqaməti-
ninin gücləndirilməsinin əsas məqsəd-
lərindən biri Dağlıq Qarabağ münaqişə-
si ilə bağlı həqiqətlərin çatdırılması və 
problemin ədalətli həllinə nail olmaq 
üçün beynəlxalq ictimaiyyətin dəstə-
yinə nail olunması idi. Məsələn, Fransa 
ilə qurulan əlaqələr vaxtilə Azərbaycan 
həqiqətlərinin erməni lobbisinin dərin 
kök saldığı bu ölkədə geniş yayılması-
na səbəb olmuşdu. Bu məsələdə Hey-
dər Əliyevlə Fransanın 22-ci prezidenti 
(1995-2007) Jak Şirak arasındakı dostluq 
münasibətləri böyük rol oynamışdı.
Xatırladım ki, Fransa səfiri Azərbaycan-
da Türkiyə səfirindən sonra rəsmi fəaliy-
yətə başlayan ikinci diplomat olub (mart, 
1992). Azərbaycan-Fransa münasibətləri-
nin ilkin mərhələdə nisbətən zəif inkişaf 

etməsinin səbəbləri o zaman Azərbay-
canda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
görə hərbi-siyasi vəziyyətin gərgin olma-
sı, Fransanın isə Ermənistanla sıx əmək-
daşlıq əlaqəsi saxlayan ölkə kimi qiymət-
ləndirilməsi idi. 1993-cü ilin sonlarında 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 
Avropa ilə əməkdaşlıq siyasətinə Fransa-
dan başlayıb. O, Azərbaycan prezidenti 
seçildikdən sonra (3 oktyabr, 1993) xaricə 
ilk rəsmi səfərini Fransa Prezidenti Fran-
sua Mitteranın dəvəti ilə bu ölkəyə edib. 
F.Mitteran Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yünü və sərhədlərinin toxunulmazlığı-
nı tanıdığını bəyan etmiş, münaqişənin 
ATƏT konfransı çərçivəsində həllinin 
düzgünlüyünü bildirmişdi. F.Mitteran 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 
Azərbaycanda vəziyyətin daha gərgin 
olduğunu təsdiqləmiş və Fransanın evlə-
rini və torpaqlarını itirmiş insanlara yar-
dım göstərəcəyini demişdi.
Azərbaycan-Fransa tərəfdaşlığının də-
rinləşdirilməsinin davamı olaraq 1997-
ci ilin yanvarında Heydər Əliyev Prezi-
dent Jak Şirakın dəvətilə Fransaya iknci 
dəfə rəsmi səfərini etmişdi.13 yanvar 
1997-ci ildə Yelisey sarayında Fransa 
Prezidenti Jak Şirakla görüşündə Hey-
dər Əliyev Fransanın ATƏT-in Lissabon 
sammitində Azərbaycanın təkliflərini 
müdafiə etdiyini xatırladaraq, bundan 
razı qaldığını söyləmişdi. Həmin ildən 
etibarən Fransa, Ermənistan-Azərbay-
can Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
üçün vasitəçi olan ATƏT-in Minsk qru-
punun ABŞ və Rusiya ilə birlikdə həm-
sədri kimi fəaliyyətə başladı.
Fransa Prezidenti Jak Şirak Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq 
üçün bütün imkanlarını səfərbər etmiş-
di. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, ermə-
ni lobbisinin bu ölkədə güclü olmasına 
baxmayaraq, Fransanın rəsmi dairələri 
o dövrdə Azərbaycanla münasibətlərə 
kölgə sala biləcək addımlar atmamışdı-
lar. Bütün bunların kökündə isə Heydər 
Əliyevlə Jak Şirak arasında dostluq müna-
sibətləri dayanırdı. 
2001-ci ildə birbaşa Jak Şirakın təşəbbüsü 
ilə Parisdə Azərbaycanın dövlət başçısı 
Heydər Əliyev və Ermənistanın Prezi-
denti Robert Koçaryanın iki dəfə təkbətək 
danışıqları keçirilmişdi. Görüşlər nəticə 
verməsə də, Jak Şirak Paris müzakirələ-
rinin (2001, yanvar, mart) münaqişənin 
həlli üçün yaxşı əsas yarada biləcəyinə 
ümid etdiyini bildirmiş, istənilən razılaş-
manın hər iki tərəf üçün məqbul olması-

nın vacibliyini bəyan etmişdi.
2002-ci ilin noyabrında NATO/Avro-
atlantika Tərəfdaşlıq Şurasının Praqa 
sammitində də Heydər Əliyev və Jak Şi-
rak Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
məsələsini müzakirə etmişdilər. Həmin 
görüşdə Fransa prezidenti Heydər Əli-
yevə vasitəçilik fəaliyyətini davam et-
dirməyə söz vermişdi. 
Jak Şirak verdiyi sözə əməl edərək, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə 
həlli üçün yüksək səviyyədə vasitəçilik 
fəaliyyətini davam etdirdi. 2006-cı ilin 
fevralında Paris yaxınlığındakı Rambu-
ye qəsrində Azərbaycanın dövlət başçısı 
İlham Əliyev və Ermənistan Preziden-
ti Robert Koçaryan arasında ATƏT-in 
Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə 
növbəti görüşün keçirilməsi də Jak Şira-
kın təşəbbüsü ilə baş tutmuşdu. 
Həmin dövrdə Azərbaycanla ABŞ və Bö-
yük Britaniya arasında olan xoş əlaqələr 
bu ölkələrin rəhbərləri ilə Prezident Hey-
dər Əliyev arasında yaranmış dostluq 

münasibətlərində də öz əksini tapmışdı. 
Prezident İlham Əliyev bu ölkələrə rəsmi 
səfərləri zamanı ABŞ Prezidenti Bill Klin-
ton və Böyük Britaniyanın Baş naziri Con 
Meycorla keçirdiyi görüşlərdə Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı əsl həqiqət-
ləri, Ermənistanın işğalçılıq siyasətini və 
bu siyasətin nəticələrini uğurla onların 
diqqətinə çatdırmışdı.

Müstəqil Azəbaycan dövlətinin 
iqtisadi-siyasi əsaslarının ildən-ilə 

möhkəmləndirilməsi danışıqlar 
prosesində Azərbaycanın milli

 maraqlarını qətiyyətlə təmin etmək 
üçün güclü zəmin yaradırdı

1997-1998-ci illər ərzində Ermənistan- 
Azərbaycan münaqişəsinin həllinə dair 
Minsk Qrupunun həmsədrləri tərəfindən 
üç təklif tərtib edilib. İlk iki təklif Ermə-
nistan tərəfindən, son təklif isə Azərbay-
can tərəfindən qəbul edilməyib. Onların 
1997-ci ilin iyununda təqdim etdikləri ilk 
təklif münaqişənin "paket" (Dağlıq Qa-
rabağın statusu da daxil olmaqla bütün 
məsələlərə eyni vaxtda razılıq verilmə-
si nəzərdə tutulurdu) həlli, 1997-ci ilin 
sentyabrında irəli sürdükləri ikinci təklif 
münaqişənin "mərhələli" (münaqişənin 
mərhələlərlə nizama salınması) həllin-
dən ibarət idi. 1998-ci il noyabrın 9-da 
həmsədrlərin beynəlxalq hüquq norma-
larına zidd, həmçinin Azərbaycan üçün 
qəbul edilməsi mümkün olmayan üçün-
cü təklifi dünya praktikasında mövcud 
olmayan "ümumi dövlət" ideyasına əsas-
lanırdı. Azərbaycan Prezidenti Heydər 
Əliyev tərəfindən qətiyyətlə rədd edilən 
"ümumi dövlət" təklifi Azərbaycanın mə-
nafeyinə zidd olmaqla yanaşı, ATƏT-in 
Budapeşt və Lissabon Zirvə toplantıla-
rında qəbul edilən sənədlərə də etinasız 
yanaşmanın göstəricisi idi.
Heydər Əliyev Fransa Prezidenti Jak 
Şiraka 20 aprel 1999-cu il tarixli mək-
tubunda bununla bağlı yazırdı: «Minsk 
qrupu həmsədrlərinin təmsilçiləri uzun 
sürən fasilədən sonra, görünür, danı-
şıqlar prosesini yenidən canlandırmaq 
istəyi ilə 1998-ci il noyabrın 9-da Azər-
baycan tərəfini çox məyus edən və da-
nışıqların davam etdirilməsinə imkan 
yaratmayan sayca üçüncü təklifi irəli 
sürmüşlər. Bu təklif dünya praktika-
sında mövcud olmayan "ümumi döv-
lət" ideyasına əsaslanırdı və ATƏT-in 
iki sammitinin təsdiq etdiyi qərarlar-
dan və prinsiplərdən irəli gələn əvvəlki 
mövqedən geri çəkilməkdən başqa bir 

şey deyildi. Bu təkliflər əslində Dağlıq 
Qarabağı respublika formasında dövlət 
ərazi qurumu kimi ayırır və ona uydur-
ma "ümumi dövlət" çərçivəsində Azər-
baycan ilə bərabər status verirdi. Həm 
də bu "ümumi dövlət"in Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri 
çərçivəsində yaradılmalı olduğuna isti-
nad edilməsi Azərbaycanın suverenliyi 
və ərazi bütövlüyü üçün təminat yarat-
mır, əslində bunları pozur.
Mən belə hesab edirəm ki, vasitəçilərin 
düşünülməmiş hərəkətləri, şübhəsiz, 
nizamasalma prosesinə ciddi ziyan vur-
muş və onu dala salmışdır. Bu da bizdə 
dərin təşviş və narahatlıq doğurur, xü-
susən ona görə ki, bizim dəfələrə bəyan 
etdiyimiz kimi, Rusiya Federasiyası Er-
mənistan Respublikasını ciddi-cəhdlə 
silahlandırmaqda davam edir, Ermənis-
tana qanunsuz yollarla 1 milyard ABŞ 
dolları dəyərində Rusiya silahları veril-
məsinin ardınca ona MİQ-29 təyyarələ-
ri və S-300 raketləri göndərilməsi buna 

aydın sübutdur. Mənim əqidəmcə, həm-
sədrlər qətiyyət göstərməsələr, ABŞ, Ru-
siya və Fransa rəhbərliyi tərəfindən fəal 
tədbirlər görülməsə, Ermənistan-Azər-
baycan mü naqişəsini ədalətlə aradan 
qaldırılma sına nail olmaq mümkün de-
yildir. Lis sabon sammitinin dünyanın 
53 dövləti tərəfindən lehinə səs verilmiş 
üç prin sipinə sədaqət göstərilməsi xüsu-
si əhəmiyyət kəsb edir».
Ulu öndər Heydər Əliyevlə Ermənis-
tan prezidentləri arasında bir neçə dəfə 
danışıqlar aparılmışdı. Ermənistanın 
işğalçılıq siyasətinin nəticəsi olaraq bu 
danışıqlar nəticəsiz qaldı. Sülh sazişi 
imzalandıqdan sonra regiona daxil olub 
silahlı münaqişənin nəticələrinin aradan 
qaldırılmasını təmin etməli olan çoxmil-
lətli beynəlxalq qüvvələrin yaradılması 
haqqında 1994-cü ilin dekabrında ATƏT-
in Budapeşt sammitində çıxarılmış qərar, 
habelə 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in 
Lissabon sammitinin münaqişənin ara-
dan qaldırılmasının beynəlxalq hüquqi 
bazasını müəyyən etmiş qərarları Ermə-
nistan-Azərbaycan münaqişəsini ədalət-
lə aradan qaldırmaq üçün son dərəcə 
vacib olan böyük siyasi nailiyyət sayıla 
bilərdi. Lakin Ermənistan Respublikası 
tərəfindən davam etdirilən obstruksiya 
və ATƏT-in onu yola gətirməyə qadir ol-
maması nəticəsində həmin sammitlərin 
qərarları yerinə yetirilmədi.
Düzdür, Heydər Əliyevlə Ermənistanın 
ilk Prezidenti Levon Ter-Petrosyanla ke-
çirilən görüşlərdən sonra münaqişənin 
həlli istiqamətində irəliləyişlərin olduğu 
hiss edilmiş və azacıq da olsa, ümidlər 
yaranmışdı. Lakin danışıqların məzmu-
nu Ermənistandakı işğal siyasəti yürü-
dən qrupları narahat edirdi və onların 
təzyiqi ilə Levon Ter-Petrosyan 1998-ci 
ilin fevral ayında istefa verməli oldu.
Xatırladım ki, 1997-ci il sentyabrın 
19-da Minsk qrupunun həmsədrləri 
münaqişənin mərhələlərlə aradan qal-
dırılmasını nəzərdə tutan yeni təklif, 
Lissabon sammitindən sonra ikinci təklif 
irəli sürmüşdülər. Həmin təklifə uyğun 
olaraq birinci mərhələdə, Laçın rayonu 
istisna olmaqla, Azərbaycanın keçmiş 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin in-
zibati hüdudlarından kənarda yerləşən 
işğal olunmuş altı rayonun azad edil-
məsi, ATƏT-in sülhü qorumağa yönəl-
miş əməliyyatının həyata keçirilməsi, 
qaçqınların azad edilmiş ərazilərə qay-
tarılması, habelə müharibə nəticəsində 
dağılan, Ermənistanın və onun tərə-

findən işğal olunmuş Dağlıq Qaraba-
ğın həyat fəaliyyəti üçün zəruri olan 
kommunikasiyaların bərpa edilməsi 
nəzərdə tutulurdu. Bundan sonra ikinci 
mərhələdə tərəflər silahlı münaqişənin 
nəticələrinin aradan qaldırılmasının ar-
dınca Azərbaycan Respublikasının ay-
rılmaz hissəsi kimi Dağlıq Qarabağın 
statusunu müəyyənləşdirməklə və onun 
təhlükəsizliyi üçün tədbirlər görməklə 
məşğul olmalı idilər.
1997-ci il oktyabrın 10-da Strasburqda 
Azərbaycan və Ermənistan iki ölkənin 
prezidentləri səviyyəsində 1997-ci ilin 
19 sentyabr tarixli təklifləri əsasında da-
nışıqlar prosesini davam etdirməyə ra-
zılıq vermişdilər ki, bu da münaqişənin 
ədalətlə aradan qaldırılmasına nail ol-
maq üçün danışıqlar prosesinin müvəf-
fəqiyyətinə ümid etməyə imkan verirdi. 
Amma sonradan Ermənistanın Prezi-
denti Levon Ter-Petrosyanın istefa ver-
məsi və Ermənistanın yeni rəhbərliyinin 
öz mövqeyini sərtləşdirməsi bu ədalətli 
təməl üzərində danışıqların davam etdi-
rilməsi imkanını puça çıxardı.
Heydər Əliyev və Robert Koçaryan 
1999-2002-ci illərdə münaqişənin həlli 
məqsədilə ikitərəfli görüşlərini davam 
etdirsələr də, son nəticəyə nail olun-
madı. İstər Parisdə, istər İsveçrənin Ce-
nevrə şəhərində, istər ABŞ-ın Ki-Uest 
şəhərində, o cümlədən Moskvada ke-
çirilən danışıqlarda Heydər Əliyev bu 
danışıqların hər birində Azərbaycanın 
milli maraqlarını qətiyyətlə təmin etmiş 
və Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazi-
si olduğunu və bundan sonra da Azər-
baycan ərazisi olaraq qalacağını birmə-
nalı şəkildə bildirmişdi. Danışıqlarda 
qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edən 
Ermənistan isə işğal etdiyi Azərbaycan 
torpaqlarından siyasi alver vasitəsi kimi 
yararlanmağa çalışaraq, Dağlıq Qara-
bağa ya müstəqillik, ya da ona bərabər 
olan status almağa çalışırdı.

Prezident İlham ƏLİYEV: 
«Xoşbəxt adamam ki, ata 

vəsiyyətini yerinə yetirdim»
2003-cüil oktyabrın 1-də Azərbay-
canxalqınamüraciətində Heydər Əliyev 
demişdir: «ÜzümüSizə - həmvətənlə-
rimətutaraq, qarşıdangələnprezident-
seçkilərində prezidentliyə namizəd, 
mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan 
Partiyası sədrinin müavini İlham Əliye-
vi dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək 
intellektli, praqmatik düşüncəli, müa-
sir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını 
gözəl bilən, enerjili vətəşəbbüskar bir 
şəxsiyyətdir.  Sizi əmin edirəm ki, həm 
İlham Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan 
Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən 
layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləş-
dirərək, Azərbaycan dövlətinin inkişafı 
və xalqımızın firavanlığı yolunda çox iş-
lər görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra 
çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, 
planları, işləri Sizin köməyiniz və dəstə-
yinizlə İlham Əliyev başa çatdıra bilə-
cək. Mən ona özüm qədər inanıram və 
gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm».
Heydər Əliyevin ən böyük arzuları iş-
ğal altında olan torpaqlarımızın azad 
edilməsi, ərazi bütölüyümüzün bərpa-
sı, bütün məcburi köçkünlərin doğma 
yurdlarına qayıtması idi. Heydər Əliyev 
Azərbaycanı daha güclü etmək, xalqı-
mızın daha gözəl günlərini görmək istə-
yirdi. Ulu öndərin ruhu bu gün şaddır, 
çünki Azərbaycan bu gün onun ən layiq-
li siyasi davamçını İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə öz tarixinin ən güclü dövrü-
nü yaşayır. İlham Əliyevin Azərbaycanı 
gücləndirərək elə bir səviyyəyə çatdırdı 
ki, ordumuz Ermənistanın işğal siyasə-
tinə son qoydu, torpaqlarımızı azad 
etdi. Bununla həm də ulu öndərin arzu-
ları çin oldu, vəsiyyəti yerinə yetirildi. 
“Mən bu gün, eyni zamanda, ulu öndər 
Heydər Əliyevin məzarını ziyarət et-
dim, onun ruhu qarşısında baş əydim. 
Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, 
ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı 
azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! Şə-
hidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır 
bu gün!”, - deyə Prezident, Müzəffər 
Ali Baş Komandanİlham Əliyev ötən il 
noyabrın 8-də Şəhidlər Xiyabanından 
xalqa müraciəti zamanı bildirmişdi.
Azərbaycan xalqı hər zaman Heydər 
Əliyevin əziz xatirəsini ehtiramla yad 
edəcək. Xalqımız həm də ulu öndərə 
əbədi olaraq minnətdar olacaq. Çünki 
bu Qələbənin təməli illər əvvəl Heydər 
Əliyev tərəfindən dövlətçiliyimizin və 
müstəqilliyimizin əsasları möhkəmlən-
diriləndə, tənəzzülün qarşısı alınanda, 
xarici neft şirkətləri ilə tarixi müqa-
vilələr imzalananda, ordu quruculuğu-
na başlananda qoyulmuşdu. 

“İqtisadiyyat“ qəzetinin təsisçisi,
akademik Ziyad SƏMƏDZADƏ



10

Professor Elşən Hacızadə professor Telman İmanova anası
LALƏZAR XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

24-30 iyun 2021-ci il

Ziyad Səmədzadə, Akif Musayev, Vahid Novruzov, Ədalət Muradov, 
Qüdrət Kərimov, Elşən Hacızadə, Süleyman Qasımov, Mirqasım Vahabov,

Bəyalı Ataşov, Məiş Əhmədov, Aydın Hüseynov, Rəsul Balayev,
Müşfiq Atakişiyev, Zahid Məmmədov, Aytən Səmədzadə, Elşad Səmədzadə

Heç qollu-budaqlı ağaca baxdınızmı? 
Şahanə duruşlu yarpaqları arasından 
möcüzəvi bir gözəllik boylanan ağa-
ca nəzər yetirdinizmi? Ona oxşamaq 
istədinizmi? Mən istəyirəm. Eyni 
bir ağaca yüz dəfə baxsam da, fərqli 
gözəlliklər görürəm. Hər budağın, hər 
yarpağın öz sirli dünyası var elə bil.
Ona səhnədə baxanda o şahanə du-
ruşlu ağaclar düşür yadıma. Onu ya-
ratdığı musiqilərlə şaxələnən, ucalan, 
bizi sehirli, məftunedici gözəlliyə 
aparan ağaca bənzədirəm - musiqi 
ağacına. Kökü vətən torpağında olan 
musiqiləri ilə şaxələnən, ucalan möh-
təşəm duruşlu musiqi ağacına baxı-
ram sanki. Öz mahnılarını ifa edən-
də qolunu azacıq qaldırıb  ovuclarını 
yana açır. Elə bil, musiqini onu korla-
maq istəyən əcaibliklərdən qorumaq 
istəyir. Əslində, qoruyur da.
Aygün Səmədzadəni deyirəm, 
Azərbaycanın Xalq artisti, sənətşü-
naslıq üzrə fəlsəfə doktorundan, on-

larla elmi və publisistik məqalənin 
müəllifindən, "Türküstan", "Həsrət", 
"Qumsal", "Eşq" kimi simfonik löv-
hələrin, vokal instrumental kompo-
zisiyaların, romansların, rəqslərin 
yaradıcısından, on illərin hiti olan və 
olacaq mahnıların, neçə-neçə tama-
şada, filmdə heyran olduğumuz mu-
siqilərin bəstəkarından danışıram.          
Ulu öndər Heydər Əliyevin bir fikri-
ni tez-tez xatırlayıram: ”Düşünmə-
yin ki, Azərbaycan bizim üçün nə 
edib, düşünün ki, biz Azərbaycan 
üçün nə etmişik?” 
Düşünürükmü, görəsən? Təkcə tən-
qid lə, giley-güzarla, gözləməklə güc-
lü dövlət, sağlam cəmiyyət yaratmaq 
olmaz. "Mən xalqım, vətənim, dövlə-
tim üçün nə etdim?" sualının cavabı 
olmalıdır hər birimizin. Həmin cavab-
dadır dövlət, xalq qarşısında borcu-
muz, məsuliyyətimiz, vəzifəmiz, gör-
düyümüz işlər - sevgimiz.
Onun yaratdıqlarıdır bu sualın cava-

bı. "Azərbaycan adına" - müəllif 
konsertləri ilə ruhumuza gözəl-
lik qatan Aygün xanımın Cum-
huriyyətin 100 illiyinə həsr etdi-
yi konsert belə adlanırdı. Əmin 
Abid Gültəkinin sözlərinə 
bəstələdiyi "İstiqlal"ın sədaları 
altında düşünürdüm bunları. 
Hər konsertdən, hər bəstədən 
sonra o qədər söz demək istə-
mişəm ki. Çoxlu sözlərlə müna-
sibət bildirmək kimi bacarığım 
yoxdur əslində. Bəzən də gözəl-
lik qarşısında susursan. Mənə 
elə gəlir ki, o, ürəyimdən keçən-
lərin hamısını eşidir həmişə. 
İstənilən halda ona demək istə-
diklərim çoxdur.
Ölməz Əhməd Cavadın söz-
lərinə silsilə əsərlər yazıb: "Ey 
Türk", "Türk Ordusuna", "Elin 
bayrağı", "Mən bulmuşam", 
"Şəhidlərə" və s. Müxtəlif vo-
kal-instrumental əsərlər, ro-
manslar bəstələyib. Bu əsərlərin 
təqdimatı 2018-ci ilin sentyab-
rında Ankarada, noyabrda Ba-
kıda, 2019-cu il martında Əs-
kişəhərdə keçirilib. Əsərlərini 
Türkiyə Cumhurbaşqanlığı 
Simfonik Orkestrası, TRT xoru, 
Azərbaycan Dövlət Simfonik 
Orkestri ifa edib.
2019-cu ildə layihə rəhbəri və 
ideya müəllifi olduğu "Azərbay-

can 100 mahnıda" klavirini hazırladı. 
Kitabdakı 100 mahnının not yazılarını 
və sözlərini toplamaq böyük zəhmət 
tələb edir. Bu, təkcə musiqimizi deyil, 
Azərbaycanımızın - vətənin tarixini 
yaşadan bir kitabdır. Göz nurunun, 
ürək çırpıntısının, beynin məhsulu-
dur.
 Və ötən il daha bir möhtəşəm layihə 
həyata keçirdi: Cümhuriyyət gününə 
üç təkrarsız musiqi əsərinin kompo-
zisiyaları - klipləri çəkildi. Gecə-gün-
düz işlədi. Bütün çəkilişlərdə özü 
iştirak elədi. Bu əsərlər - "İstiqlal", 
"Elin bayrağı", "Şəhidlərə" xalqımı-
za, qürur günümüzə layiqli hədiyyə 
idi. Hər üç klipin quruluşçu rejisso-
ru olan mərhum Etibar Babayevin, 
rejissorlar Elnur Məmmədov, Vüsal 
Qarayevin də zəhmətini qeyd etmə-
liyəm. Aranjiman isə istedadlı mu-
siqiçi Əvəz Muradov və Samir Şiri-
nova məxsusdur.
Aygün xanımın ən mühüm xüsusiy-

yətlərindən biri onun gördüyü hər işə, 
yaratdığı əsərə, istənilən mahnıya çox 
peşəkarcasına, məsuliyyət və sevgiy-
lə yanaşmasıdır. O, mahnının səsini 
axtarır, mahnını hansı səsdəsə eşidir. 
Heç vaxt eşitmədiyi səsdə mahnının 
ifasına razı olmaz. Oxunsun deyə, ya 
maddi marağa görə mahnını bəyən-
mədiyi ifaçıya verməz. Amma çox ta-
nınmayan, sənətə yeni gələn, amma 
istedadlı birinə mahnını etibar edər. 
Onun üçün mahnının oxunması deyil, 
necə oxunması önəmlidir. Bu əsərlər-
də Nurlan Növrəstli, Ayaz Qasımov, 
Vüsal Hacıyev, Pərviz Abdullayev, 
Orxan Cəlilov, Nigar Cəlilova, Günay 
İbrahimli, Almaxanım Əhmədli, Emin 
Zeynallı, Kamilə Nəbiyeva kimi iste-
dadlı  ifaçılarla işbirliyi təsadüfi deyil.
Hər notu "Vətən" deyən "İstiqlal", 
"Şəhidlərə" və "Elin bayrağı" ilə köv-
rək və möhtəşəm duyğular yaşadım 
bu günlərdə yenidən. Yazını 26 iyun 
- Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələr Gününə yazmağım da təsa-
düf olmadı. Milli Ordu Günüdür. Hər 
birimiz Vətən əsgəri olmalıyıq - hər bi-
rimizin günüdür. Lazım olsa, əlində 
silah səngərdə də döyüşərsən, sərhədi-
ni də qoruyarsan Vətənin. Qələminlə, 
savadınla, istedadınla, yaratdıqlarınla, 
sevginlə, vicdanınla da Vətənin əsgə-
ri olarsan, ona xidmət edərsən. Onun 
haqqında həmişə yazmaq istəmişəm - 
bu günə düşdü. Və ürəyimin bir guşə-
sində yaşayan xatirələr dindi...
Yaddaş: Aygün Bülbül adına orta ix-
tisas musiqi məktəbinə qəbul olanda 
mən artıq tələbə idim. Anamla har-
dan gəldiyimizi xatırlamıram. Amma 
yaşadığımız binaya çatanda bütün 
dünyanı qucaqlayacaqmış kimi qol-
larını yana açıb anama: "Ay Şəfiqə, 
Aygün Bülbülə qəbul oldu" - deyən 
Ziyad Səmədzadənin üzündəki, sanki 
bütün qaranlıqlara bəs edəcək sevinc 
işığını indiyə kimi unuda bilmirəm. 
Anam da hay-küylü idi. Bir neçə 
dəqiqə birlikdə sevincdən hay-küy 
saldılar. Birdən anam "Ay Ziyad, heç 
elmlər namizədi adını alanda belə se-
vinmirdin, hamı səndən çox sevinir-
di", - dedi. Ziyad Səmədzadə təkcə 
26 yaşında elmlər namizədi kimi de-
yil, 31 yaşında iqtisad elmləri dok-
toru kimi də SSRİ məkanında icti-
mai elmlər sahəsində bu adı alan ən 
gənc bir neçə alimdən biri, bəlkə də 
birincisi idi. Onun aldığı mükafat-

lar, gördüyü işlərdən danışmıram. 
Saymaqla bitməz onsuz da. Sadəcə 
bu elm fədaisini təbrik etmək istə-
dim. Axı, 25 iyun onun doğum günü-
dür. Ziyad müəllimi təbrik edənlər 
çox olacaq. Amma uşaq yaddaşının 
məsumluğundan keçib gələn gənc-
liyinin ən şirin xatirələrinin yaşadı-
ğı təbrik bir başqadır. O, hamımız 
üçün akademikdir, dövlətimizin 
iqtisadiyyatına xidmət edən, iqtisad 
elmində öz yeri olan bilim adamı-
dır. İctimai-siyasi xadimdir. Amma  
mənimçün yarım əsrdən çox yaşı 
olan ömür yaddaşımda öz izi, doğ-
ma xatirələri olan  insandır. O, təkcə 
Aygün xanımın deyil, həm də mənə 
əziz olan Aytən və Elşad Səmədza-
dələrin atasıdır. Həmişə "Firuzəm" 
deyə əzizlədiyi, itkisinə indiyə kimi 
ağrıdığım Firuzə xanımın həyatının 
yoldaşı - həyat sevgisidir.
Dünyanın istənilən ölkəsində keçi-
rilən beynəlxalq simpoziumlarda, 
konqreslərdə  Azərbaycanı layiqin-
cə təmsil edən 500-dən artıq elmi 
əsərin müəllifi, neçə-neçə alim ye-
tişdirən Ziyad müəllim.
Son olaraq:
Sadəcə duyğularımı bölüşmək istə-
dim. Az da olsa deyə bildimsə...
Musiqisi sərhədləri aşır. Bu, isteda-
dın gücüdür. Bu, insanların gözəlliyə 
olan ehtiyacıdır, ruhun mənəvi tələ-
bidir. Deyirlər, musiqi tərcüməyə eh-
tiyacı olmayan ünsiyyət vasitəsidir. 
Çünki dinindən, dilindən, irqindən 
asılı olmayaraq, hamı anlayır. Çünki 
bütün dinlər, dillər, xalqlar, dövlətlər 
musiqidən sonra yaranıb.  Hətta söz-
lər, nitq olmayanda yaranıb musiqi. 
İbtidai insanlar öz kədər və qorxula-
rını, təhlükəni, sevinclərini müxtəlif 
avazlı səslərlə ifadə ediblər. Musiqi 
bütün sivilizasiyadan qədimdir. Hiss 
və duyğularımızla yaşıddır.
Xalqın, ölkənin tarixini onun şəxsiy-
yətləri yazır. Bir alim, sənət adamı, 
aktyor, yazıçı, rəssam, bəstəkar öz 
xalqını bütün dünyaya tanıdır və ya-
şadır. Bu, reallıqdır. Bu gün özü də 
sənəti böyüklükdə olan Aygün Səmə-
dzadənin bizə yaşatdığı reallıq. 
P.S. Bu Vətən əsgərini, eləcə də özü-
nü Vətən əsgəri bilən hər kəsi  26 
iyun - Silahlı Qüvvələr Günü mü-
nasibətilə təbrik edirəm.

Kəmalə Abiyeva

Şirkət 4G dəstəkləyən SİM kartları pulsuz təqdim 
edir.
Azercell-in 5GB aylıq internet paketi qazandıran 
kampaniyası davam edir. Ötən ilin oktyabrında 
başlayan kampaniya çərçivəsində artıq 100 mindən 
çox Azercell abunəçisinin SİM kartı dəyişdirilib. 
Onların hər birinə ödənişsiz əsaslarla 4G-ni dəstək-
ləyən yeni SİM kartla yanaşı, 5Gb aylıq internet pa-
keti də hədiyyə olunub.  
Müasir dövrün çağırışları istənilən sahədə (bank, 

nəqliyyat, təhlükəsizlik, səhiyyə, kommunal xid-
mətlər və s.) yüksək texnologiyalardan istifadəni 
zəruri edir. Hazırda Azercell-in 4G şəbəkəsi ilə 240 
mbit/san qədər endirmə, 95 mbit/san qədər isə yük-
ləmə sürəti əldə olunur. Azercell-in 4G texnologi-
yası abunəçilərin mobil TV, videokonfrans, onlayn 
oyun, müxtəlif proqramlardan daha rahat istifa-
dəsinə və kəsintisiz səsli zənglər etməsinə, böyük 
həcmli videoları daha yüksək keyfiyyətdə izləmə-
sinə, bu faylları daha tez yükləyib ötürməsinə şərait 
yaradır. 
4G-nin üstünlüklərindən istifadə etmək üçün 4G-ni 
dəstəkləyən mobil telefonun və yeni nəsil LTE tex-
nologiyasını dəstəkləyən USİM sim kartının olması 
əsas şərtdir. SİM kartın 4G dəstəkləməsini yoxla-
maq üçün 4G yazıb 2525-ə göndərmək kifayətdir. 
Əgər SİM kart bu texnologiyanı dəstəkləmirsə, istə-
nilən Azercell satış və ya xidmət mərkəzinə yaxınla-
şaraq ödənişsiz əsaslarla nömrənin 4G dəstəkləyən 
dublikatını əldə etmək və birdəfəlik bonus şəklin-
də 5Gb aylıq internet paketi qazanmaq mümkün-
dür. Qeyd edək ki, kampaniya yalnız 4G şəbəkəsini 
dəstəkləməyən SİM karta sahib olan abunəçilərə 
şamil olunur. 

Ölkəmizdə keçirilən futbol üzrə Avropa çempiona-
tının oyunlarında lider mobil operator gücləndiril-
miş iş rejimində çalışır.
“Azercell Telekom” MMC Bakıda keçirilən AVRO-
2020 oyunlarında abunəçilərini müasir və yüksək-
keyfiyyətli rabitə xidmətləri ilə təmin edir. Bu il fut-
bol üzrə Avropa çempionatı çərçivəsində 4 oyunun 
paytaxtımızda təşkil edildiyini diqqət mərkəzində 
saxlayan lider mobil operator Bakı Olimpiya stadi-
onunda, eləcə də ətraf ərazilərdə şəbəkənin güclən-
dirilməsi istiqamətində müvafiq işlər həyata keçirib. 
Futbol azarkeşlərinə ən yaxşı müştəri təcrübəsi 
yaşatmağı hədəfləyən Azercell ərazidə şəbəkənin 
tutumunu dəfələrlə artırıb. Qeyd edək ki, stadion 
daxilində ümumi mobil şəbəkə infrastrukturu məhz 
Azercell tərəfindən quraşdırılıb. Məkan  innovativ 
şəbəkə həlləri ilə təchiz edilib.  Həmçinin hazırda 
ərazidə Azercell-in səyyar mobil Radio Baza Stansi-

yası da fəaliyyət göstərir. Stadionda yüksəksürətli 
mobil internet xidmətləri təqdim edən Azercell ta-
maşaçılara oyunlardan təəssüratlarını dərhal pay-
laşmaq, sosial şəbəkələrdə canlı yayım etmək im-
kanı yaradıb. 
AVRO-2020 çempionatına texniki hazırlıq çərçivə-
sində aparılan işlər qonaqların yerləşdiyi otelləri də 
əhatə edib. Belə ki, mehmanxanalara xidmət verən 
stansiyalarda şəbəkənin keyfiyyətinin yoxlanılması 
istiqamətində aktiv işlər aparılır.  Xatırladaq ki, işğal-
dan azad edilmiş ərazilərdə ilk mobil infrastrukturu 
quraşdıran “Azercell Telekom” MMC-nin ölkə ərazi-
si üzrə əhatə dairəsi 94%, ölkə əhalisi üzrə isə 98,7% 
təşkil edir. Təkcə son 2 il ərzində lider mobil operator 
LTE şəbəkəsinin əhali üzrə əhatə dairəsini 35,9%-dən 
85,5%-ə, coğrafi dairəsini isə 22,5%-dən 73,3%-ə qədər 
genişləndirib. Hazırda bu texnologiya ilə işləyən Ra-
dio Baza Stansiyaların ümumi sayı isə 2775-ə çatdırılıb. 


