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Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev Avropa İttifaqı-
nın Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının VI 
Sammitində iştirak etmək üçün de-
kabrın 13-də Belçika Krallığının pay-
taxtı Brüsseldə işgüzar səfərdə olub.
Dekabrın 14-də Brüsseldə işgüzar 
səfərdə olan Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev ilə Av-
ropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl 
Mişel arasında görüş olub.
Görüşdə Avropa İttifaqı ilə Azərbay-
can arasında əlaqələrin uğurla inkişaf 
etdiyi qeyd olunub. Avropa İttifaqı-
nın Ermənistanla Azərbaycan arasın-
da münasibətlərin normallaşdırılma-
sı istiqamətində dəstəyi vurğulanıb. 
Eyni zamanda, bu gün Avropa İtti-
faqı, Azərbaycan və Ermənistan ara-
sında keçiriləcək üçtərəfli görüşə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.
Söhbət zamanı, həmçinin Ermə-
nistan-Azərbaycan sərhədinin de-
limitasiyası və demarkasiyası ilə 
bağlı məsələlər müzakirə olunub. 
Eyni zamanda, kommunikasiyala-
rın açılması, humanitar xarakterli 
məsələlər və digər mövzular ətrafın-
da geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

* * * * * 
Dekabrın 14-də NATO-nun Baş ka-
tibinin dəvəti əsasında Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevlə Alyansın Baş katibi Yens 
Stoltenberq arasında görüş olub.
Görüşdə NATO-nun Baş katibi Azər-
baycanın Alyansın dəyərli tərəfda-
şı olduğunu deyib və Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin Əfqanıstanda 
"Qətiyyətli dəstək" əməliyyatlarında-
kı xidmətini yüksək qiymətləndirib. 
Qeyd edib ki, Azərbaycan sülhmə-
ramlıları Əfqanıstanı sonuncu tərk 
edən hərbi qulluqçular olublar və on-
lar 120 mindən çox insanın Əfqanıs-
tan hava limanı vasitəsilə təxliyəsinə 
töhfə veriblər. Yens Stoltenberq buna 
görə Prezident İlham Əliyevə təşək-
kürünü bildirib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, 
Azərbaycan NATO-nun etibarlı tərəf-
daşıdır və bu, artıq onun Alyansın 
mənzil-qərargahına yeddinci səfəri-
dir. Bildirdi ki, Azərbaycan hərb çiləri 
2002-ci ildən 2021-ci il avqustun so-
nunadək Əfqanıstanda xidmət edib-
lər.
Söhbət zamanı postmünaqişə döv-
ründə regional məsələlər ətrafında 
fikir mübadiləsi aparılıb və Azərbay-
canın Ermənistanla sülh sazişi üzrə 
danışıqlara hazır olduğu bildirilib. 
Həmçinin regiondakı təhlükəsizlik 
məsələləri qeyd olunub.
Prezident İlham Əliyev Azərbayca-
nın NATO-nun üzv ölkələri ilə sıx 
dostluq və strateji tərəfdaşlıq əlaqələ-
rinin olduğunu qeyd edib, eləcə də 
Alyansın aparıcı üzv dövlətlərindən 

olan qardaş Türkiyə ilə strateji müt-
təfiqlik münasibətlərinin mövcud ol-
duğunu deyib.
Görüşdə Azərbaycanın 1994-cü il-
dən NATO-nun “Sülh naminə tərəf-
daşlıq” Proqramı ilə tərəfdaşlığının 
vacibliyi vurğulanıb. Bu çərçivədə 
ölkəmizin NATO-nun Fərdi Tərəf-
daşlıq üzrə Əməliyyat Planında və 
digər proqramlarında fəal iştirak et-
diyi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 
ilə NATO Silahlı Qüvvələri arasında 
operativ hərbi uyğunlaşmanın in-
kişaf etdiyi diqqətə çatdırılıb. Eyni 
zamanda, Azərbaycanın NATO-nun 
təlimlərində və ikitərəfli əsasda Tür-
kiyə ilə Azərbaycan arasında keçi-
rilən təlimlərdə iştirakı məsələləri 

ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Söhbət zamanı, həmçinin Azərbay-
canın Avropanın enerji təhlükəsiz-
liyində oynadığı mühüm rolu qeyd 
olunub. Ölkəmizin NATO-nun "Qə-
tiyyətli dəstək" missiyasının həyata 
keçirilməsində regional nəqliyyat 
və logistika mərkəzi kimi verdiyi 
töhfələr də təqdir edilib.

* * * * * 
Dekabrın 14-də Belçika Krallığının 
paytaxtı Brüsseldə NATO-nun Şi-
mali Atlantika Şurasının iclası keçi-
rilib. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev iclasda iş-
tirak edib.
İclasda Azərbaycan-NATO əməkdaş-
lığı və praktiki müstəvidə əməkdaş-
lığın inkişafı, Alyansın Əfqanıstanda 
keçirilən "Qətiyyətli dəstək" missiya-
sına ölkəmizin töhfəsi, Azərbaycanla 
NATO arasında planlaşdırma analiz 

prosesi və digər proqramlar çərçivə-
sində əməkdaşlığın inkişaf etdirilmə-
si məsələləri, həmçinin Azərbaycanın 
Avropanın enerji təchizatında rolu, 
regional proseslər barədə ətraflı fikir 
mübadiləsi aparılıb.
NATO-ya üzv dövlətlər tərəfindən 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünə, su-
verenliyinə, beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədlərinin toxunulmaz-
lığına bir daha dəstək ifadə olunub. 
Bu mövqenin NATO-nun Sammit 
sənədlərində də dəfələrlə təsbit olun-
duğu qeyd edilib. NATO-ya üzv 
dövlətlər tərəfindən Azərbaycanın 
"Qətiyyətli dəstək" missiyasındakı 
rolu xüsusi vurğulanıb. Azərbaycan 
hərbçilərinin Kabul hava limanı va-

sitəsilə 120 mindən çox mülki şəxsin 
təxliyəsində oynadığı rol NATO rəs-
miləri tərəfindən xüsusi qeyd edilib. 
Azərbaycanın 2002-ci ildən 2021-ci il 
avqustun 27-dək bu əməliyyatda işti-
rak etdiyi və Əfqanıstanı ən son tərk 
edən ölkələrdən biri olduğu bildirilib.
İclasda, həmçinin Azərbaycan və 
NATO silahlı qüvvələri arasında 
operativ hərbi uzlaşma məsələsinin 
artırılması da qeyd olunub.
Tədbir çərçivəsində qarşılıqlı maraq 
doğuran məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb və üzv dövlətlə-
rin nümayəndələri tərəfindən verilən 
suallar cavablandırılıb.
Prezident İlham Əliyev Azərbayca-
nın regionda oynadığı rol, xüsusilə 
Vətən müharibəsinin başa çatma-
sından sonra bölgədə yaranmış yeni 
geosiyasi vəziyyət, Azərbaycanın 
Ermənistanla sülh müqaviləsi üzrə 

danışıqlara başlamağa hazır olması, 
həmçinin sərhədlərin delimitasiyası 
və demarkasiyası prosesinə hazırlıq 
kimi məsələlər haqqında ətraflı mə-
lumat verib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, 
NATO-nun 20-yə yaxın ölkəsi Azər-
baycandan neft idxal edir. Həmçi-
nin Alyansın 4 ölkəsinin, o cümlə-
dən Türkiyənin Azərbaycandan qaz 
idxal etdiyi və gələcəkdə bu coğrafi-
yanın genişləndirilməsi imkanları-
nın olduğu diqqətə çatdırılıb. Azər-
baycanın enerji təchizatı sahəsində 
etibarlı tərəfdaş olduğu, alternativ 
mənbə və alternativ xətt üzrə Avro-
panın enerji təhlükəsizliyinə töhfə-
sini verdiyi qeyd edilib.

* * * * * 
Dekabrın 14-də Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev 
ilə NATO-nun Baş katibi Yens Stol-
tenberqin Brüsseldə Alyansın mən-
zil-qərargahında birgə mətbuat kon-
fransı olub.
Mətbuat konfransından bir hissəni 
təqdim edirik.
Baş katib Yens Stoltenberq: Prezi-
dent Əliyev, NATO-nun mənzil-qə-
rargahına bir daha xoş gəlmisiniz. 
Sizi bir daha görmək xoşdur. Siz, əs-
lində, yeni binada ikinci dəfə olur-
sunuz. Keçən dəfə ikitərəfli görü-
şümüz köhnə binada keçirilmişdir. 
Bizim çox konstruktiv müzakirəmiz 
oldu və Siz indi bütün 30 müttəfiqin 
iştirakı ilə Şimali Atlantika Şurası-
nın iclasında iştirak edəcəksiniz.
Bu, NATO-nun Azərbaycanla tərəf-
daşlığında dialoqun və qarşılıqlı an-

laşmanın önəmini göstərir. Uzun illər 
ərzində aramızda güclü əməkdaş-
lıq olub. Bu gün əməkdaşlıq bir çox 
sahələri, bacarıqların inkişafından 
tutmuş enerji təhlükəsizliyinə qədər 
olan sahələri əhatə edir. NATO müt-
təfiqləri, həmçinin sizə köhnə sovet 
ordusundan qalmış artıq minaların 
və silah-sursatın zərərsizləşdirilməsi 
ilə bağlı kömək göstərmişdir. Bu gün 
biz birlikdə daha nələri edə biləcəyi-
mizi müzakirə etdik.
Azərbaycan bizim Əfqanıstandakı 
sabiq missiyamıza mühüm töhfələr 
vermişdir və Azərbaycan Silahlı Qü-
vvələri Kabil hava limanında bu yay 
aparılan təxliyə işləri zamanı təhlükə-
sizliyin təmin edilməsində mühüm 
rol oynamışdır. NATO müttəfiqləri 
bir neçə gün ərzində 120 mindən çox 
insanın təyyarə ilə çıxarılaraq təh-
lükəsizliyinə nail olmuşdur. Bütün 
səyləriniz və dəstəyiniz üçün çox sağ 
olun. Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik 
və sabitlik bizim hamımız üçün va-
cibdir. Bütün insanların sülh şəraitin-
də gələcəyini təmin etmək üçün biz 
hər ikisi NATO-nun dəyərli tərəfdaşı 
olan Azərbaycan və Ermənistan ara-
sında münasibətlərin normallaşdırıl-
masını dəstəkləyirik.
Prezident Əliyev, icazə verin NA-
TO-nun mənzil-qərargahına gəldiyi-
niz üçün Sizə bir daha təşəkkürümü 
bildirim. Mən NATO və Azərbaycan 
arasında əməkdaşlığın daha da də-
rinləşdirilməsi üçün işimizin davam 
etdirilməsini səbirsizliklə gözlə-
yirəm.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ 
olun, cənab Baş katib. Əvvəlcə, 
dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. 
NATO-nun mənzil-qərargahını bir 
daha ziyarət etmək mənim üçün 
böyük şərəfdir. Biz artıq mənim bu 
binada ikinci dəfə olduğumu müza-
kirə etdik. Lakin mən NATO-nun 
mənzil-qərargahına yeddinci dəfə-
dir ki, səfər edirəm. Bütün bunlar 
bizim əməkdaşlığımızın dinamiz-
mini göstərir. “Qətiyyətli dəstək” 
missiyasına verdiyimiz töhfə barə-
də sözləriniz üçün təşəkkür edirəm.
Azərbaycan NATO-nun etibarlı 
tərəfdaşı olduğunu sübuta yetirib. 
Biz Əfqanıstandakı sülhməramlı 
missiyamıza 2002-ci ildə başladıq və 
bu il avqustun sonunda onu bitirdik. 
Azərbaycan hərbçiləri Əfqanıstanı 
sonuncu tərk edən koalisiya qüvvələ-
rinin hərbçiləri arasında idi. Əlbəttə 
ki, bu, birlikdə işləməyin böyük bir 
təcrübəsidir. Bu gün biz, həmçinin 
əməkdaşlıqla bağlı gələcək planla-
rımızı müzakirə etdik. Azərbaycan 
NATO-nun hərbi təlimlərində iştirak 
edir. Eyni zamanda, biz NATO-nun 
hazırkı və aparıcı üzvlərindən biri 
olan Türkiyə ilə yalnız bu il yeddi 
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birgə hərbi təlim keçirmişik. Bu da 
regionda sülh və sabitlik işinə xidmət 
edir.
Biz cənab Baş katiblə Cənubi Qafqaz-
da postmüharibə vəziyyətini müza-
kirə etdik. Azərbaycan sülhə, sabit-
liyə və proqnozlaşdırılmaya sadiqdir. 
Bizim səylərimiz regionda hər hansı 
yeni müharibə risklərinin minimuma 
endirilməsi məqsədi daşıyır. Bunun 
üçün ən yaxşı yol kommunikasiyala-
rın açılması, aktiv dialoqun qurulma-
sı və yenidən qonşu olmağı öyrən-
məkdir. Bizim siyasətimiz çox açıq və 
aydındır. Ümidvaram ki, əgər Ermə-
nistan tərəfindən xoş məram olsa, biz 
təklif etdiyimiz kimi iki ölkə arasında 
sülh razılaşması üzərində işləyə və 
düşmənçiliyə son qoya bilərik.
Biz, həmçinin cənab Baş katiblə regi-
onda enerji təhlükəsizliyi məsələlə-
rini müzakirə etdik. Mən cənab Baş 
katibə məlumat verdim ki, bu gün 
Azərbaycan NATO-ya üzv 4 ölkə-
nin etibarlı təbii qaz təchizatçısıdır. 
Əminəm ki, qarşıdakı illərdə onların 
sayı arta bilər. Bu, həmçinin regional 
sabitlik, təhlükəsizlik üçün mühüm-
dür. Çünki enerji təhlükəsizliyi artıq 
ölkələrin milli təhlükəsizliyinin bir 
hissəsidir. Ümumilikdə biz NATO ilə 
yüksəksəviyyəli qarşılıqlı fəaliyyət-
də olmaqdan çox şadıq. Biz çox şadıq 
ki, NATO bizim səylərimizi qiymət-
ləndirir və bu gün biz regionun xey-
rinə və dünyada təhlükəsizlik üçün 
birgə səyləri davam etdirməklə bağlı 
razılığa gəldik.
Azad Avropa Radiosunun müxbiri 
Rikard Jozviak: Cənab Əliyev, Siz 
Ermənistanla əlaqələri qeyd etdiniz. 
Məsələlərdən biri Zəngəzur dəhlizi-
dir. Siz həmin dəhlizdə Ermənistanın 
gömrük yoxlamalarını qəbul edərsi-
nizmi? Azərbaycanın bununla bağlı 
fikri nədir? Bir də soruşa bilərəmmi, 

bu gün Siz cənab Paşinyan və cənab 
Mişellə görüşəcək, onlarla nahar edə-
cəksiniz. Siz bağlılığa dair müəyyən 
bəyannamə imzalamalısınız. Bu, konk-
ret olaraq nə deməkdir? Siz Ermənis-
tanla hansı cür bağlılıq məsələlərinin 
ola biləcəyini qeyd edə bilərsinizmi?
Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur 
dəhlizi ilə bağlı demək istərdim ki, 
regionda bu kommunikasiyaların 
açılması təklifi ötən il noyabrın 10-da 
Rusiya Prezidenti, Ermənistanın baş 

naziri və mənim tərəfimdən imzalan-
mış üçtərəfli Bəyannamədə öz əksini 
tapıb. Beləliklə, bütün lazımi şərai-
ti təmin etmək Ermənistan üçün bir 
növ öhdəlikdir. Baxmayaraq ki, bir il-
dən çox vaxt ərzində irəliləmək asan 
olmayıb, bu mərhələdə biz Azərbay-
candan Ermənistan vasitəsilə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasına dəmir 
yolu əlaqəsinin tikintisi ilə bağlı ra-
zılıq, həmçinin magistral yol inşa-
sına dair razılıq əldə etmişik. Lakin 

magistral yolun dəqiq marşrutu hələ 
ki, müəyyən olunmayıb. Bu, gələcək 
müzakirələrin mövzusudur və biz 
bunu bu axşam cənab Şarl Mişelin 
ev sahibliyi edəcəyi üçtərəfli görüşdə 
mütləq müzakirə edəcəyik.
Zəngəzur dəhlizinin hüquqi rejiminə 
gəlincə, o, Laçın dəhlizinin eynisi 
olmalıdır. Çünki üçtərəfli Bəyanat-
da açıq-aydın deyilir ki, Azərbay-
can Qarabağla Ermənistan arasında 
əlaqə üçün təhlükəsizliyi və maneə-

siz çıxışı təmin edir və Ermənistan 
Azərbaycanla Naxçıvan Muxtar 
Respublikası arasında əlaqələr üçün 
eyni maneəsiz çıxış və təhlükəsizliyi 
təmin etməlidir. Beləliklə, bu gün La-
çın dəhlizində gömrük yoxdur. Ona 
görə də, Zəngəzur dəhlizində də 
gömrük olmamalıdır. Əgər Ermənis-
tan yük və insanlara nəzarət etmək 
üçün öz gömrük qurumlarından isti-
fadədə israr etsə, onda biz Laçın dəh-
lizində eynisində israr edəcəyik. Bu, 

məntiqidir və qərar Ermənistan tərə-
findən qəbul edilməlidir. Biz hər iki 
varianta hazırıq, ya hər ikisində heç 
bir gömrüyün olmaması, ya da hər 
ikisində hər iki gömrüyün olması.
Bağlılığa gəlincə, regional nəqliyyat 
əlaqələrinin inteqrasiyası həqiqətən 
də region üçün böyük imkandır. Çün-
ki Zəngəzur dəhlizi təkcə bizim Nax-
çıvan Muxtar Respublikasına çıxış 
əldə etməyimiz üçün deyil, həm də 
Ermənistanın Naxçıvan Muxtar Res-

publikası vasitəsilə İranla dəmir yolu 
əlaqəsi üçündür. Bununla, həmçinin 
Ermənistan da Naxçıvan Muxtar Res-
publikası vasitəsilə İranla dəmir yolu 
əlaqəsi əldə edir. Ermənistan Azər-
baycan ərazisindən Rusiya ilə dəmir 
yolu əlaqəsi əldə edir. Bu gün onla-
rın belə bir dəmir yolu əlaqəsi yox-
dur. Bu, regionda həqiqətən müsbət 
ab-hava yarada bilər və bu, hər kəsin 
xeyrinə olacaqdır. Hesab edirəm ki, 
bu imkanların düzgün dəyərləndiril-

məsi dinc gələcəyimizin planlaşdırıl-
ması baxımından olduqca vacibdir.
Bir daha qeyd edirəm, biz hazırıq. Biz 
artıq bir neçə dəfə ictimai şəkildə bə-
yanatlar vermişik ki, biz düşmənçilik 
səhifəsini çevirərək sülh sazişi üzərin-
də çalışmaq istəyirik. Cənab Paşinyan 
və cənab Mişel ilə keçiriləcək görüş bir 
çox məsələlərə aydınlıq gətirəcəkdir.

* * * * * 
Dekabrın 14-də Brüsseldə Azər-
baycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı 
Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və 
Ermənistan Respublikasının Baş 
Naziri Nikol Paşinyan ilə birgə gö-
rüşü keçirilib. Konstruktiv mühit-
də keçən görüşdə bir sıra önəmli 
məsələlər müzakirə olunub.
Görüşdə Azərbaycanın işğaldan azad 
edilmiş ərazilərinin minalardan tə-
mizlənməsi məsələsi gündəliyə gətiri-
lib, Avropa İttifaqının bu istiqamətdə 
Azərbaycana texniki yardım göstər-
məyə hazır olduğu bildirilib.
Ermənistan-Azərbaycan dövlət sər-
hədinin delimitasiyası ilə bağlı hər iki 
tərəf müvəqqəti işçi qrupun yaradıl-
ması ilə bağlı razılığa gəliblər. Eyni 
zamanda, kommunikasiya və nəqliy-
yat xətlərinin açılması məsələsi geniş 
müzakirə olunub. Ermənistan tərəfi öz 
ərazisindən dəmir yolu xəttinin çəkil-
məsi ilə bağlı üzərinə düşən öhdəliyi 
təsdiq edib. Bildirilib ki, Ermənistan 
tərəfi dəmir yolunun çəkilişinə tezlik-
lə start verəcəkdir. Burada gömrük və 
sərhəd nəzarət məsələlərinin qarşılıq-
lı prinsip əsasında təmin olunması 
barədə razılığa gəlinib.
Avtomobil yolunun marşrutunun 
müəyyən edilməsi ilə bağlı müza-
kirələr davam etdiriləcəkdir.
Görüşün nəticəsi olaraq Avropa İtti-
faqı Komissiyasının Prezidenti tərə-
findən mətbuata açıqlama verilib.

Bu sözləri dekabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev UEFA Konfrans Liqasında pley-off mər-
hələsinə yüksələn "Qarabağ" futbol klubunun üzvlərini qəbul 
edərkən deyib.
Görüşdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev “Qarabağ” futbol 
klubunun nümayəndələrini əldə edilmiş yeni nailiyyət müna-
sibətilə ürəkdən təbrik edib və deyib:
- Bu, birinci dəfə deyil ki, “Qarabağ” beynəlxalq yarışlarda bö-
yük uğurlar qazanır, xalqımızı, ölkəmizi beynəlxalq arenada 
layiqincə təmsil edir. Bu uğurlar təsadüfi deyil. Çünki bilirəm 
ki, klub rəhbərliyi, məşqçi heyəti, futbolçular həm yüksək mə-
suliyyət, peşəkarlıq göstərirlər, eyni zamanda, müntəzəm olaraq 
peşəkarlığı artırmaq, daha da yaxşı nailiyyətlər əldə etmək üçün 
yorulmadan çalışırlar.
Avropa Konfrans Liqası turnirinin pley-off mərhələsinə çıxmaq 
doğrudan da böyük nailiyyətdir. Əlbəttə, biz səkkizdəbir oyuna 
birbaşa çıxa bilərdik, ancaq əfsuslar olsun ki, hakim ədalətsizliyi 
buna imkan vermədi. Mən bu sözü təsadüfən işlətmirəm: hakim 
səhvi yox, hakim ədalətsizliyi. Çünki bu biabırçı hadisəyə səhv 
demək düzgün olmaz. Eyni zamanda, bu, birinci dəfə deyil ki, 
“Qarabağ” futbol klubu Avropa yarışlarında belə açıq ədalət-
sizliklə üzləşir. Əvvəlki illərdə də dəfələrlə buna rast gəlmişik. 

Bu dəfə qrup mərhələsində. 2014-cü ildə həlledici oyunda son 
dəqiqələrdə vurulmuş təmiz qolu hakim saymadı və beləliklə, 
sizi növbəti mərhələdən məhrum etdi. O vaxt səhv etmirəmsə 
Zelinka familiyalı çexiyalı hakim belə bir biabırçı addım atmış-
dır. Çox təəssüf edirəm ki, Avropa futbol məkanında bu biabırçı 
ənənə davam edir. Bu dəfə də xorvatiyalı hakim Yoviç açıq-ay-
dın bütün tamaşaçıların, televiziya tamaşaçılarının gözü önündə 
vurulmuş təmiz qolu saymadı. Bu, kənd turniri deyil, məhəllə 
turniri deyil, həyətlərarası turnir deyil. Bu, Avropa turniridir, 
buraya Avropanın ən peşəkar, ən təcrübəli hakimləri cəlb olunur 
və bu oyunlarda hakimlik edirlər. Mən bunun cavabını bilirəm, 
siz də bilirsiniz, Azərbaycan xalqı da bilir: ədalətsizlik, ikili stan-
dartlar, bizə, ölkəmizə, - təkcə sizə yox, - ölkəmizə qərəzli müna-
sibət. Bunun cavabı budur. 
Mən ümid edirəm ki, UEFA bu problemin aradan qaldırılması 
üçün əməli addımlar atacaq. Ümid edirəm ki, bu biabırçı hallara 
yol verən hakimlər cəzalandırılacaq. Əks təqdirdə, əgər onlara 
qarşı hər hansı bir cəza tədbiri tətbiq olunmasa, deməli, növbəti 
dəfə də biz bunun şahidi olacağıq. 
Əminəm, bu ədalətsizlik sizə də əlavə güc verəcək, siz növbəti 
oyunlara daha böyük əzm və iradə ilə çıxacaqsınız, “Qarabağ” 
adını, Azərbaycan futbol ictimaiyyətinin adını uca tutacaqsınız.

Gürcüstan cari ilin yanvar-noyabr 
ayları ərzində 1042,3 min ton ben-
zin və dizel yanacağı idxal edib. Bu 
da 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqa-
yisədə 37,5 min ton və ya 3,7 faiz 
çoxdur.
Bu barədə Gürcüstan Neft İdxalat-
çıları Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, cari ilin 11 ayı ərzində 
idxal olunan yanacağın 537,5 min 
tonu benzin olub. 
Bu da keçən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 43,8 min ton və ya 8,9 
faiz çoxdur.
Hesabat dövründə Gürcüstanın al-
dığı yanacağın 504,8 min tonu isə 

dizel yanacağı olub.
Gürcüstan idxal etdiyi yanacağın 
əsas hissəsini Azərbaycandan alıb.
Hesabat dövründə Gürcüstan Azər-
baycandan 194,5 min ton yanacaq 
alıb. Bu da Gürcüstanın ümumi mal 
idxalının 18,7 faizini təşkil edib.

Milli Məclisin plenar iclasında “Bü-
dcə sistemi haqqında” qanuna dəyi-
şiklik layihəsi birinci oxunuşda mü-
zakirəyə çıxarılıb.
Dəyişikliklə dövlət büdcəsinin qə-
naət edilmiş bütün vəsaitlərinin 
büd cənin Ehtiyat Fonduna yönəldil-
məsi təklif olunub.
Müvafiq qanun layihəsinə müna-
sibət bildirən Hesablama Palatası 
bəyan edib ki, bu məsələ Palatanın 
rəy və təhlillərində dəfələrlə şərh 
edilməklə, birdəfəlik təyinatlı xərc-
lər anlayışının, istifadə istiqamətlə-
rinin, limitlərin müəyyən edilməsi 
təklif edilib. 
Qənaət edilmiş bütün büdcə vəsa-
itlərinin ehtiyat fonduna yönəldil-

məsi büdcənin etibarlılığı, şəffaflığı 
və hesabatlılığı baxımından məqbul 
deyil. Belə ki, hazırda xərclərin icra 
vəziyyətinə birdəfəlik təyinatlı xərc-
lər üzrə yaranmış qənaət məbləğlə-
rinin yerdəyişməsi təsir göstərirsə, 
dəyişiklik qəbul edildiyi təqdirdə 
bütün xərclər üzrə qənaət məbləğlə-
ri Ehtiyat Fonduna yönəldilə biləcək 
ki, bu icra prosesində parlamentdən 
kənar dəyişiklik məbləğlərinin artı-
mına və təsdiq edilmiş dövlət büd-
cəsinin parametrləri ilə müqayisədə 
əhəmiyyətli kənarlaşmalara səbəb 
ola bilər.
Qanuna dəyişiklik layihəsi müza-
kirələrdən sonra səsverməyə çıxarı-
laraq I oxunuşda qəbul olunub.
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Azərbaycan və Rusiya prezidentlə-
ri, Ermənistanın baş naziri arasında 
2021-ci il noyabrın 26-da Rusiyanın 
Soçi şəhərində növbəti görüş keçirildi. 
Bu,  il ərzində üç ölkənin rəhbəri ara-
sında imzalanmış üçtərəfli Bəyanatın 
tələblərinin, regionda bütün iqtisadi və 
nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı 
vəziyyətin müzakirəsinə həsr olunmuş 
ikinci görüş idi. Əvvəlki görüş 2021-ci 
ilin yanvar ayında Moskvada keçiril-
mişdi.  Soçi görüşü vacib razılaşma-
ların əldə olunması ilə nəticələndi. 
Xalqımız üçün mühüm olan həm də 
odur ki, bu ilin yanvarında Moskva-
da keçirilən ilk görüşdə olduğu kimi, 
Prezident İlham Əliyev Soçidə də mü-
zakirə olunan bütün məsələlərlə bağlı 
Azərbaycanın maraq və mənafelərini 
qətiyyətlə təmin etdi.

 Azərbaycan konstruktivlik 
nümayiş etdirir

Ötən ilin 44 günlük müharibəsi Azər-
baycanın hərbi-siyasi qələbəsi, torpaq-
larımızın işğaldan azad olunması ilə 
nəticələndi. Vətən müharibəsi xalqımı-
zı dəyişdirdi. Biz indi kiçik qələbələrlə 
kifayətlənən və onlarla xoşbəxt olan 
toplum deyilik. Biz böyük və strateji 
bir qələbəni dövlət-millət olaraq hə-
yata keçirmiş, qan töküb, torpaq almış 
və gözləntiləri, tələbləri dəyişmiş, bö-
yümüş bir xalqıq. 1 il əvvəl işğal altın-
dakı bir neçə rayonun geri qayıtması 
ilə Qarabağdakı ermənilərə ən yüksək 
status verməyə hazır olan azərbaycan-
lılar indi heç bir güzəşt tanımır və hər-
bi qələbəmizin diplomatik müstəvidə 
davam etməsini tələb edirlər. İndi bu 
xalq Zəngəzur deyir, dəhliz deyir, Tu-
ran yolu deyir...
Eyni zamanda, Azərbaycanın 44 gün-
lük müharibədə qazandığı misilsiz 
qələbə dövlətimizin diplomatik sahə-
dəki mövqelərinə də əsaslı şəkildə təsir 
edib. Qürurverici situasiyadır, həmin 
istiqamətlərdə yüksəkliklərdə möh-
kəmlənmişik, dövlətimizə, dövlət baş-
çımıza böyük etimad həm də bu amil-
dən qaynaqlanır.  Bunun nəticəsidir 
ki, siyasi-diplomatik leksikondan artıq 
“Dağlıq Qarabağ problemi” ifadəsi 
çıxıb, “status-kvo” kimi anlayışlara 
ehtiyac qalmayıb. Bunların əvəzində, 
geopolitik leksikon "sərhədlərin deli-
mitasiya və demarkasiyası", "regional 
nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin 
açılması", "Zəngəzur dəhlizi", "yekun 
sülh sazişi" və s. kimi bütün Cənubi 
Qafqazın gələcəyi üçün daha faydalı 
terminlər ilə zənginləşdirilib. Bəli, çün-
ki Azərbaycan zəfəri ilə Dağlıq Qara-
bağ probleminə son qoyaraq regionda 
tamamilə yeni reallıqlar yaradıb. Bu 
reallıqlardan çıxış edən rəsmi Bakının 
mövqeyi gələcəyə baxmaq, regionun 
inkişafına xidmət edən iqtisadi poten-
sialı hərəkətə gətirmək, kommunikasi-
yaların açılmasını, sülhü və təhlükəsiz-
liyini təmin etməkdir.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan 2020-ci 
ilin noyabrında imzalanmış üçtərəfli 
bəyanatdan sonra müharibənin fəsad-
larının aradan qaldırılması və kommu-
nikasiyaların açılması məsələlərində 
maksimal konstruktivlik nümayiş etdi-
rib, zəruri bütün addımları atıb. Eyni 

zamanda Azərbaycan dəfələrlə rəsmi 
şəkildə Azərbaycan və Ermənistan 
arasında sərhədlərin təxirəsalınmaz 
delimitasiyasının vacibliyini bildirib. 
Azərbaycan tərəfi iştirak etdiyi bütün 
beynəlxalq tədbirlərdə və ikitərəfli gö-
rüşlərdə dəfələrlə bəyan edib ki, nəin-
ki üçtərəfli Bəyanatda əksini tapmış 
müddəaların yerinə yetirilməsi, eləcə 
də Ermənistanın işğal altında olmuş 
torpaqlarımızda minaladığı ərazilərin 
xəritələrini Azərbaycana verməsi, sər-
hədlərin delimitasiyası və demarkasiya-
sı, həmçinin iki dövlət arasında yekun 
sülh sənədinin imzalanması bölgədə 
dayanıqlı sülhün və əməkdaşlığın inki-
şafı üçün zəruri şərtlərdəndir. Bir-biri-
nin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini 
tanımaq və gələcəkdə qonşu kimi yaşa-
mağa təşviq etmək üçün Azərbaycan 
Ermənistana sülh razılaşması üzərində 
işə başlamağı təklif edib.
Lakin Ermənistan özünün kapitulyasi-
ya sənədi kimi qəbul etdiyi 10 noyabr 
Bəyanatının bir sıra müddəalarını ye-
rinə yetirsə də, sənəddə əksini tapan 
bütün bəndlərin icrasında maraqlı de-
yil. Çünki bu ölkə Azərbaycanın kons-
truktiv təkliflərinə adekvat münasibət 
göstərməyib. Ermənistanın hakimiy-
yət orqanları ara-sıra pozitiv fikirlər 
səsləndirilsə də, konkret fəaliyyət 
göstərməkdən uzaq olublar. Ötən dövr 
ərzində sərhəddə baş verən insidentlər 
də məhz Ermənistanın qeyri-adekvat 
hərəkətləri səbəbindən meydana çıxıb. 
Məsələn, 2021-ci il noyabrın 9-da Ermə-
nistan silahlı qüvvələrinin 60-a yaxın 
şəxsi heyəti iki hərbi yük avtomobilin-
də Laçın rayonunun Qaragöl gölü is-
tiqamətində hərəkət edərək, Azərbay-
can Ordusunun mövqelərinə aparan 
yol üzərində yerləşmişdilər. Qəsdən 
hərbi qarşıdurma yaratmaq məqsədilə 
erməni tərəfi metal konstruksiyalar-
dan hazırlanmış səbətlərdən istifadə 
etməklə Azərbaycan Ordusunun sər-
hədin bu sahəsindəki mövqelərarası 
yolunu bağlayaraq, ərazidə möhkəm-
lənməyə çalışmışdılar. Görülmüş təd-
birlər nəticəsində 60-a yaxın erməni 
hərbçisi mühasirəyə alınmış, onların 
bütün hərəkətləri məhdudlaşdırılmış, 
Ermənistanın hərbi təxribatının qarşısı 
qətiyyətlə alınmışdı. 
2021-ci il noyabrın 16-da Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin bölmələri Azər-
baycanla dövlət sərhədinin Kəlbəcər 
və Laçın rayonları sahəsində ölkəmizə 
qarşı təxribatlar törətmişdilər. Həmin 
vaxt Azərbaycan Ordusunun döyüş 
postlarına hücum edən erməni hər-
bi birləşməsinə qarşı təxirəsalınmaz 
əməliyyat həyata keçirilmiş, darmada-
ğın edilərək geri otuzdurulan Ermə-
nistanın təxribat planı iflasa uğramışdı. 
Erməni hərbçiləri tərk-silah edilərək 
saxlanılmış, ordumuz tərəfindən xeyli 
sayda silah və sursat qənimət kimi gö-
türülmüşdü.
Bütün bunlar bir daha göstərir ki, 
Azərbaycan dəfələrlə sülhsevər və 
ədalətli mövqe nümayiş etdirsə də, 
Ermənistan öz çirkin niyyətlərindən 
əl çəkmək istəmir. Prezident İlham 
Əliyev bütün bunlarla bağlı bir neçə 
dəfə Ermənistana xəbərdarlıq etmiş-

dir. Azərbaycan Prezidenti 2021-ci il 
sentyabrın 27-də - Anım günü ilə bağlı 
xalqımıza müraciətində bir daha Er-
mənistana xəbərdarlıq edərək demiş-
di: “Erməni faşizmi məhv edilib, ancaq 
onun təzahürləri görünməkdədir. Bu, 
çox təhlükəli tendensiyadır, ilk növ-
bədə, Ermənistan dövləti üçün. Mən 
bunu demişəm, bu gün Anım günündə 
şəhidlərimizin əziz xatirəsi önündə 
bir daha deyirəm, əgər biz görsək ki, 
erməni faşizmi baş qaldırır, əgər biz 
görsək ki, xalqımıza, dövlətimizə yeni 
təhlükə mənbəyi yaranır, heç tərəddüd 
etmədən erməni faşizminin başını bir 
daha əzəcəyik. Bunu hər kəs bilsin! 
Müharibənin və Qələbənin rəmzi olan 
“dəmir yumruq” yerindədir, bunu heç 
kim unutmasın!”
2021-ci il noyabrın 16-da baş verənlər 
bunu təsdiq etdi. Xəbərdarlıqlardan 
nəticə çıxarmaq istəməyən Ermənistan 
təxribatının qarşısının qətiyyətlə alın-

ması, hücum edən silahlı bölmənin geri 
otuzdurulması, onun şəxsi heyətinin və 
texnikalarının məhv edilməsi göstərdi 
ki, “dəmir yumruq” istənilən an düş-
mənin başını əzməyə hazır və qadirdir.
Ümumiyyətlə, müharibədən sonrakı 
bir il ərzində Ermənistanda səsləndirilən 
revanşist fikirlər, hərbi-siyasi rəhbərliyin 
bəzən destruktiv və anlaşılmaz ritorika-
sı, Azərbaycanın humanitar təşəbbüslə-
rinə qarşı qeyri-adekvat reaksiya, eləcə 
də gah qarşı tərəfin ATƏT-in Minsk qru-
punun fəaliyyətini bərpa etmək və belə-
liklə də, Qafqazda müəyyən məqsədlər 
güdən dövlətlərin marağını təmin et-
mək cəhdləri, gah da bölgəyə üçüncü 
qüvvələrin cəlbi məqsədilə Rusiya sül-
hməramlılarının müvəqqəti nəzarəti 
zonasından kənarda, dövlət sərhədində 
törədilən təxribatlar qarşı tərəf üçün 
istədiyi nəticəni vermədi. 
Bununla belə, bütün bunlar, o cümlə-
dən Azərbaycan-Ermənistan dövlət 
sərhədində baş verən hərbi eskalasiya 
bölgədə marağı olan dövlətləri və bey-
nəlxalq təşkilatları hər nə qədər narahat 
etsə də, son hadisələr bir daha sübuta 
yetirdi ki, regionda yeni münaqişənin 
başlamaması üçün qəti siyasi mövqeyə, 
səylərin birləşdirilməsinə və ardıcıl fəa-
liyyətə ciddi ehtiyac var. Xüsusən də, 
baş vermiş toqquşmalar, risklərə nə-
zarət etmək onları minimallaşdırmaq 
və yekun sülh razılaşması üzərində iş-
ləməklə bağlı məsələlərin üçtərəfli for-
matda müzakirəsini zəruri edirdi. 
Bu baxımdan noyabrın 26-da Soçi-
də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Pa-
şinyan arasında keçirilmiş üçtərəfli gö-
rüşü bölgədə postmünaqişə dövründə 
dövlətlər arasında münasibətlərin qu-
rulması baxımından müsbət amil he-
sab etmək olar.

Bakı qarşısına qoyduğu bütün 
məqsədlərə tam nail oldu

Soçi görüşünün əsas müzakirə möv-
zusu 2020-ci il noyabr Bəyanatının, 
həmçinin regionda bütün iqtisadi və 
nəqliyyat əlaqələrinin bərpası haqqın-
da 2021-ci il 11 yanvar tarixli Bəyana-
tın yerinə yetirilməsinin gedişi barədə 
oldu. Azərbaycan prezidentinin də 

müəyyən etdiyi gündəlik sərhədlərin 
delimitasiya və demarkasiyası üzrə 
təxirəsalınmaz tədbirlərin başlanıl-
ması, kommunikasiyaların bərpası 
istiqamətində əsaslı addımların atıl-
ması və sülh müqaviləsi üzərində işə 
başlanılmasından ibarət idi.  Prezident 
İlham Əliyev üçtərəfli görüşdə Azər-
baycanın mövqeyini bir daha bəyan 
edərək dedi: “Bu il ərzində Azərbay-
can müharibənin nəticələrinin aradan 
qaldırılması və kommunikasiyaların 
bərpası işində maksimum konstruk-
tivlik nümayiş etdirib. Hesab edirəm 
ki, bu, hələlik yerinə yetirilməmiş mü-
hüm məsələlərdən biridir. Ona görə ki, 
keçən il noyabr ayında qəbul edilmiş və 
imzalanmış üçtərəfli Bəyanatın prak-
tiki olaraq bütün bəndləri yerinə yeti-
rilib. Buna görə düşünürəm ki, - bu gün 
biz Sizinlə təbii ki, bu barədə əvvəlcə 
söhbət etmişik, - bu mövzu, həmçinin 
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında 

sərhədlərin müəyyən edilməsi mövzu-
su müzakirə ediləcək. Biz bu məsələdə 
Rusiya tərəfinin dəstəyini, o cümlədən 
məsləhət dəstəyini də çox yüksək qiy-
mətləndiririk. Ermənistan ilə Azər-
baycan arasında sərhəd delimitasiya 
edilməyib. Buna görə biz dəfələrlə açıq 
bildirmişik ki, delimitasiya prosesinə 
təxirə salınmadan başlamağa hazırıq. 
Üstəlik, biz Ermənistan tərəfinə açıq 
təklif etmişik ki, qarşıdurmaya son 
qoymaq, bir-birinin ərazi bütövlüyü-
nü, suverenliyini tanımaq və gələcək-
də qonşular kimi yaşamağı, yenidən 
qonşular kimi yaşamağı təşviq etmək 
üçün sülh müqaviləsi üzərində işə baş-
layaq”. 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən son-
rakı prosesləri tənzimləyən əsas sənəd 
2020-ci ilin 10 noyabr Bəyanatıdır. Döv-
lətimizin başçısı Soçidə bu istiqamətdə 
Ermənistandan daha konkret davra-
nışlar sərgiləməyi tələb etdi. Prezident 
İlham Əliyev kommunikasiya xətləri-
nin açılması, sərhədlərin delimitasiya-
sı və demarkasiyasında Ermənistan-
dan çox ciddi gözləntilərin olduğunu 
diqqətə çatdırdı.
2020-ci ilin noyabrından sonra baş 
verən proseslər göstərir ki, Rusi-
ya da Azərbaycanla üst-üstə düşən 
mövqelərə sahibdir. Çünki 10 noyabr 
Bəyanatının bütün bəndləri Rusiya ilə 
razılaşdırılmış müddəalardır. Rusiya 
bu sənədə öz imzasını qoymaqla sənə-
din nə dərəcədə ciddi əhəmiyyət da-
şıdığını zamanında göstərib. Təsadüfi 
deyil ki, Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putin Soçidə mətbuata bəyanatında 
Prezident İlham Əliyevin toxunduğu 
məsələlər ətrafında danışdı, iki dövlət 
arasında sərhədin demarkasiyası və 
delimitasiya işlərinin başlanılmasını 
vacib hesab etdi. Qeyd etmək lazımdır 
ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədləri-
nin delimitasiyası sülh sazişinin imza-
lanması üçün vacib amildir. Sərhədləri 
müəyyən etməklə, Ermənistan Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır 
və qonşuya ərazi iddiasından əl götü-
rür. Sərhədlər delimitasiya və demar-
kasiya olunmazsa,  Ermənistanda re-
vanşist qüvvələrə münaqişə vəziyyəti 
yaratmaq üçün şərait qalacaq. Çünki 

müəyyən olunmayan sərhəddə hər 
hansı obyekti onlar “əzəli erməni tor-
pağı” kimi qələmə verə bilər və bunu 
əsas götürərək, ötən həftə olduğu kimi, 
döyüş əməliyyatlarına başlaya bilərlər. 
Sərhədin müəyyən ediləcəyi və nişan 
qoyulacağı təqdirdə provokasiya üçün 
fürsətlər yoxa çıxacaq. Əgər Ermənis-
tan özü torpaqla bağlı Azərbaycana 
son iddialarını aradan qaldırarsa, bu, 
separatçı Qarabağ layihəsindən də im-
tina deməkdir, o halda sülh sazişini 
həm tərtib etmək, həm də imzalamaq 
çox asan olacaq.  Rusiya Prezidenti bu 
barədə danışaraq deyib: «Biz mühüm 
olan bir sıra məsələlər barədə razılığa 
gəldik. Onlardan birincisi bu ilin so-
nuna qədər mexanizmlər yaradılma-
sıdır. Biz iki dövlət arasında sərhədin 
demarkasiyası və delimitasiyası mexa-
nizmlərini yaratmaq barədə razılığa 
gəldik. Ümidvaram ki, bu, tezliklə baş 
verəcək. Bu mexanizmlərin yaradılma-
sı üçün heç bir maneə yoxdur».
Eyni zamanda, Soçi görüşündə Prezi-
dent Vladimir Putin nəqliyyat dəhliz-
lərinin açılmasından danışdı və bunun 
həm dəmir yoluna, həm də avtomobil 
yollarına aid olduğunu xüsusi vurğu-
ladı. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə 
bəyan edib ki, biz Zəngəzur dəhlizini 
açacağıq - istər danışıqlarla, istərsə güc 
yolu ilə. 2021-ci ilin 16 noyabr təxriba-
tına verilən layiqli cavabdan sonra Er-
mənistanı güzəştə məcbur edəcək yeni 
reallıqlar ortaya çıxıb və Soçidə Azər-
baycanın əldə etdiyi diplomatik nailiy-
yətlər göstərir ki, proseslər Zəngəzur 
dəhlizinin açılmasına doğru aparır.
Rusiya prezidentinin fikirləri bir daha 
göstərdi ki, Zəngəzur dəhlizi layihəsi 
rəsmi Moskva tərəfindən ən ali səviy-
yədə dəstəklənir:  «Biz iqtisadi xarak-
terli məsələlər, iqtisadi əlaqələrin in-
kişafı barədə çox ətraflı söhbət etdik, 
birinci addım kimi nəqliyyat dəhliz-
lərinin açılması barədə danışdıq, bu, 
həm dəmir yoluna, həm də avtomobil 
yollarına aiddir. Düşünürəm ki, biz 
artıq xeyli müddət ərzində bu məsələ 
üzərində işləyən baş nazirlərimizin 
müavinlərinə təşəkkür etməliyik». 
Vladimir Putinin “nəqliyyat dəhlizlə-
ri”ni xüsusi xatırlatması, imzalanmış 
sənəddə “dəmir yolu və nəqliyyat 
əlaqələrinin açılmasına” dair bənd-
lər Zəngəzur dəhlizindən xəbər verir. 
Vladimir Putinin mətbuata ümumi bə-
yanatı zamanı “nəqliyyat dəhlizlərinin 
açılması” ifadəsini işlətməsini xüsusi 
vurğulamaq lazımdır. Əgər Rusiya 
Prezidenti sadəcə “dəhliz” sözündən 
istifadə etsə idi, Ermənistan mütləq 
surətdə bu ifadəni təhrif edib, onun 
Laçın dəhlizinə aid olduğunu qeyd 
edəcəkdi. Lakin dəhliz sözünün cəmdə 
verilməsi məntiqi olaraq, Laçın dəhli-
zindən savayı hər hansı bir digər dəhli-
zin də olmasını qanunauyğun edir. Bu, 
digər dəhliz başa düşdüyümüz kimi, 
Zəngəzur dəhlizidir. Göründüyü kimi, 
Zəngəzur dəhlizinin açılmasında Azər-
baycan Rusiyanın da dəstəyini əldə 
edib. Buna iki vacib amil təsir göstə-
rib. Əvvəla, Qarabağ və Naxçıvanın, 
o cümlədən Laçın və Zəngəzurun qar-
şılıqlı müqayisəsi belə məntiqi hökm 
formalaşdırır: Naxçıvan da Qarabağ 
kimi Ermənistanın yox, Azərbaycanın 
ayrılmaz hissəsi olduğuna görə Ermə-
nistan ona məxsus olmayan ərazidə öz 
soydaşları ilə dəhliz vasitəsilə qarşılıq-
lı əlaqə yaratmaq istəyirsə, ən azı eyni 
dərəcədə haqqa Azərbaycan da ona 
məxsus olan Naxçıvan ilə münasibətdə 
malik olmalıdır. Ermənistanın Zəngə-
zur dəhlizinin açılmasına mane olması 
təkcə hüquqi yox, məntiqi olaraq Laçın 
dəhlizini də qeyri-aktual edir. Azər-
baycan diplomatiyasının bu faktı Ru-
siyanın diqqətinə çatdırması, məsələni 
“elementar zərrəciklərə” qədər parça-
layıb, mövqeyini dolğun və əsaslı izah 
etməsində şübhələr yoxdur. 

(davamı gələn sayımızda)

Akademik Ziyad Səmədzadə
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Türkiyə şirkətləri Azərbaycan-
da 15,4 milyard dollar həcmin-
də podrat layihələri reallaşdı-
rıblar.
Bu barədə Türkiyənin ticarət 
naziri Mehmet Muş dekabrın 

14-də Bakıda keçirilən Azər-
baycan-Gürcüstan-Türkiyə 
biznes forumunda deyib.
“Türkiyə şirkətləri Azərbay-
canda 455 podrat layihəsi real-
laşdırıblar. 

Üçüncü ölkələr vasitəsilə sər-
mayələr daxil olmaqla, Tür-
kiyənin Azərbaycana investi-
siyalarının ümumi məbləği 12 
milyard dollara çatır”, - deyə 
nazir qeyd edib.

BP-nin əməliyyatçısı olduğu Bakı-Tbilisi-Cey-
han (BTC) neft ixrac boru kəməri Səngəçal 
terminalından Azərbaycan, Gürcüstan və Tür-
kiyədən keçməklə Ceyhan terminalına ümu-
milikdə 500 milyon ton neft nəql edib.
BP-dən bildirilib ki, BTC vasitəsilə nəql edilmiş 
Xəzər neftinin 500 milyonuncu tonu dekabrın 
12-də SOCAR-ın nefti yüklənmiş “Nordorse” 
adlı və sayca 4922-ci olan tanker ilə Triestə (İta-
liya) yola salınıb.
500 milyon ton neft ixracı 2006-cı ildə istisma-
ra verilmiş BTC boru kəmərinin 15-ci ildönü-
münə təsadüf edən mühüm bir hadisədir. 15 
il ərzində BTC boru kəməri Xəzər neftini təh-
lükəsiz, etibarlı, sakit və ekoloji cəhətdən mini-
mum risklə dünya bazarlarına nəql edib.
İstismara veriləndən bəri BTC boru kəməri 
müstəsna səmərəlilik nümayiş etdirib, texniki 
təhlükəsizlik və istismar baxımından yüksək 
göstəricilərə nail olub. Onun səmərəliliyi və 
istismar etibarlılığı ilk dövrlərdəki 75 faizdən 
artaraq hazırkı 99,9 faiz səviyyəsinə çatıb.
BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə 
regional prezidenti Qəri Counz: “500 milyon 

ton neft ixracı BTC boru kəmərinin 15 illik sa-
bit və səmərəli fəaliyyətinin nəticəsidir. Uzun 
müddət keçməsinə baxmayaraq, BTC qapalı 
Xəzər hövzəsi ilə dünya bazarlarına asan çıxı-
şı olan Aralıq dənizi arasında birbaşa strateji 
əlaqə yaratmaqla regionun əsas enerji ixrac ar-
teriyası olmaqda davam edir.
BTC-nin inşası özlüyündə nəhəng mühəndis-
lik nailiyyətidir və öz sabit, təhlükəsiz, etibarlı 
və məsuliyyətli əməliyyatları ilə bu boru kəmə-
ri istismar səmərəliliyinin və dünya səviyyəli 
fəaliyyətin də gözəl nümunəsidir. Biz hamı-
mız BTC-nin uğur hekayəsi ilə, o cümlədən üç 
ölkə boyunca insanların və icmaların həyatına 
gətirdiyi böyük müsbət dəyişikliklərlə qürur 
duymalıyıq. BTC həqiqətən də hər mənada 
möhtəşəm bir ixrac sistemidir və onun əldə 
etdiyi nailiyyətlər bizdə qürur hissi oyadır. Bu 
dünya səviyyəli kəmərin üç ölkə boyunca ge-
cə-gündüz təhlükəsiz və sakit fəaliyyət göstər-
məsi üçün çalışan bütün insanlara çox təşəkkür 
edirəm. Mən, həmçinin göstərdikləri dəstəyə 
və uğurlu əməkdaşlığa görə BTC-nin səhm-
darlarına da öz minnətdarlığımı bildirirəm”.

Bu günədək sahibkarlardan iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərlə 
bağlı 921 müraciət daxil olub.
Bu barədə iqtisadiyyat naziri 

Mikayıl Cabbarov dekabrın 
14-də Bakıda keçirilən Azər-
baycan-Gürcüstan-Türkiyə 
biznes forumunda deyib.

Nazir bildirib ki, bu müraciət-
lərdən 283-ü xarici şirkətlərdən 
daxil olub və Türkiyə şirkətləri 
daha çox üstünlük təşkil edir.

Dekabrın 14-də Bakıda Azərbaycan Respubli-
kasının İqtisadiyyat Nazirliyi, Gürcüstan Res-
publikasının İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf 
Nazirliyi və Türkiyə Respublikasının Ticarət 
Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO), 
Gürcüstanın Ticarət və Sənaye Palatası və 
Türkiyənin Xarici İqtisadi Əlaqələr Qurumu-
nun təşkilatçılığı ilə 6-cı Azərbaycan-Gürcüs-
tan-Türkiyə biznes forumu keçirilib.
Tədbirdə rəsmi şəxslərlə yanaşı, iqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən 200-
dən çox iş adamı iştirak edib.
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Azər-
baycan-Gürcüstan-Türkiyə biznes forumunun 
Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğula-
yıb, dövlət başçılarının ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin inkişafına və genişləndirilməsinə xü-
susi önəm verdiyini, artıq 6-cı dəfədir üçtərəfli 

formatda keçirilən biznes forumun Azərbay-
can, Türkiyə və Gürcüstan arasındakı birliyi və 
dostluğu nümayiş etdirdiyini qeyd edib.
Azərbaycanın qazandığı böyük Zəfəri, torpaq-
larımızın işğaldan azad olunmasını vurğulayan 
iqtisadiyyat naziri Türkiyənin hər zaman ölkə-
mizə güclü siyasi-mənəvi dəstək verməsinin, 
Gürcüstanın qonşuluq və tərəfdaşlıq münasi-
bətlərinə daim etimad göstərməsinin ölkəmizdə 
yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırıb. 
Bildirilib ki, Qarabağ münaqişəsinin bitməsi ilə 
yeni çoxşaxəli regional əməkdaşlıq platforma-
sının qurulması, hər bir ölkənin bu prosesdən 
yararlanması üçün əlverişli imkanlar açılıb.
Tədbirdə qardaş Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələr 
barədə məlumat verilib, ölkələrimiz arasında 
yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq, qardaşlıq 
və tərəfdaşlıq münasibətləri vurğulanıb. Bildi-
rilib ki, 2021-ci il iyunun 15-də dövlət başçıları 

tərəfindən imzalanan Şuşa Bəyannaməsi əmək-
daşlığımızın dərinləşdirilməsi üçün yeni pers-
pektivlər açır. Mikayıl Cabbarov Türkiyənin 
ölkəmizin əsas ticarət tərəfdaşlarından oldu-
ğunu, bu il qüvvəyə minən Preferensial Ticarət 
Sazişinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 
istiqamətində işlər aparıldığını, Azərbaycanın 
İstanbuldakı Baş Konsulluğunda təsis oluna-
caq Ticarət Nümayəndəliyinin əməkdaşlığının 
dərinləşdirilməsinə töhfə verəcəyini qeyd edib.
Azərbaycanın Gürcüstanla iqtisadi əlaqələ-
rindən danışan nazir pandemiyanın yaratdığı 
məhdudiyyətlərə baxmayaraq, əsas ticarət tərəf-
daşlarından olan Gürcüstanla qarşılıqlı ticarət 
dövriyyəsinin 2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayla-
rında 33 faiz artdığını diqqətə çatdırıb. Bildiri-
lib ki, Azərbaycan Gürcüstana ən çox sərmayə 
yatıran ölkələrdəndir. Hazırda ölkələrimiz ara-
sında ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin daha da 
genişləndirilməsi, gömrük-sərhəd buraxılışının 
sadələşdirilməsi istiqamətində işlər aparılır.
Qeyd olunub ki, regional əməkdaşlıq hər üç 
ölkəyə böyük fayda gətirir, birgə həyata ke-
çirilən iri infrastruktur layihələri, Bakı-Tbili-
si-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru 
kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu, Cənub 
Qaz Dəhlizi Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə 
uğurlu əməkdaşlığının nümunələridir.
Vurğulanıb ki, ölkələrimiz arasında iqtisadiy-
yatın müxtəlif sahələrində əlaqələrin genişlən-
dirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur. 
Biznes forum çərçivəsində müzakirə edilən 
məsələlər və aparılan danışıqlar dost ölkələr 
arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin, iş adam-
ları arasında işgüzar tərəfdaşlığın inkişafın-
da əhəmiyyətli olacaqdır. Tədbirdə, həmçinin 
azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan bərpa-qu-
ruculuq işləri, Ələt Azad İqtisadi Zonası və 
Zəngəzur dəhlizinin regional əməkdaşlıq üçün 
üstünlükləri barədə məlumat verilib. Bildirilib 
ki, bu günədək işğaldan azad edilmiş əraziləri-
mizdə fəaliyyət göstərmək üçün 921 müraciət 
daxil olub ki, bunların 283-ü xarici şirkətlərin 
payına düşür. Həmçinin, Qarabağda yeni yara-

dılmış Ağdam və “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” 
sənaye parklarına da böyük maraq var.
Azərbaycan iqtisadiyyatı, ölkəmizdə yaradıl-
mış əlverişli investisiya və biznes mühiti barə-
də danışan iqtisadiyyat naziri qeyd edib ki, 
ÜDM-də özəl sektorun payı 80 faizdən yuxarı-
dır. Son 10 ildə ölkə iqtisadiyyatına cəlb olun-
muş birbaşa xarici investisiyaların həcmi 57 
milyard ABŞ dolları təşkil edir. 2021-ci ilin 11 
ayı ərzində ÜDM 5,3 faiz, qeyri-neft sektoru 6,4 
faiz, qeyri-neft ixracı 44 faiz artıb.
Türkiyənin Ticarət naziri Mehmet Muş üçtərəf-
li əməkdaşlığın regional inteqrasiyaya və xalq-
larımızın rifahına töhfə verdiyini vurğulayıb, 
iqtisadi-ticarət əməkdaşlığının inkişafı mexa-
nizmlərinin genişləndirilməsinin, tərəfdaşlığı-
mızın gücləndirilməsi üçün iqtisadi potensialı-
mızın tam həcmdə reallaşdırılmasının önəmini 
diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan-
dakı əlverişli biznes və investisiya mühiti Tür-
kiyə şirkətlərinin uğurla fəaliyyət göstərməsinə 
şərait yaradır.
Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf 
naziri Natia Turnava Azərbaycana səfərindən 
məmnunluğunu ifadə edib, ölkəmizin və Tür-
kiyənin Gürcüstanın əsas ticarət tərəfdaşların-
dan olduğunu bildirib. Gürcüstan iqtisadiyyatı 
barədə məlumat verən Natia Turnava yeni bir-
gə təşəbbüslərin və layihələrin reallaşdırılma-
sının regional əməkdaşlığı genişləndirməklə, 
özəl sektorun təşviqinə töhfə verəcəyini qeyd 
edib.
Tədbirdə AZPROMO-nun rəhbəri Yusif Abdul-
layev, Gürcüstan Ticarət və Sənaye Palatasının 
prezidenti Georgi Pertaia, Türkiyənin Xarici 
İqtisadi Əlaqələr Qurumunun sədri Nail Olpak 
biznes dairələri arasında əməkdaşlığın inkişa-
fı istiqamətində görülən işlər, nəzərdə tutulan 
tədbirlər barədə məlumat veriblər.
Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə biznes foru-
munun iştirakçıları Ələt Azad İqtisadi Zona-
sına və Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına səfər 
edib, biznes və investisiya imkanları ilə tanış 
olublar.
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Rusiya İmperator Ordusunun 
tam artilleriya generalı, Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti 
Parlamentinin Müstəqillər 
fraksiyasının üzvü, Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti hərbi 
naziri, Azərbaycan SSR hərbi 
xadimi Səməd bəy Sadıx bəy 
oğlu Mehmandarov 1856-cı 
il oktyabrın 16-da Lənkəran-
da anadan olmuşdur. Əslən 
şuşalıdır. Bakıda gimnaziya 
təhsili almış, 16 yaşında Peter-
burqda yerləşən II Konstan-
tinovka artilleriya məktəbinə 
daxil olmuşdur. 1875-ci ilin 
dekabrında podporuçik rüt-
bəsi almış və üçüncü dərəcəli 
"Müqəddəs Stanislav" ordeni 
ilə təltif edilmişdir. 1890-cı ildə 
kapitan, 1898-ci ildə podpol-
kovnik, 1901-ci ildə polkovnik, 
1904-cü ildə general-mayor 
rütbəsi almışdır. Rus-yapon 
müharibəsində böyük rəşadət 
göstərmiş S.Mehmandarova 
1908-ci ildə tam artilleriya ge-
neralı rütbəsi verilmişdir.
1898-ci ildə podpolkovnik 
rütbəsi alan Səməd bəy Meh-
mandarov Zabaykalye artille-
riya diviziyasının komandiri 
təyin edilmişdir. O illərdə di-
viziya Mancuriyada yerləşirdi. 
1900-1901-ci illərdə Çində İxe-
tuan üsyanının yatırılmasında 
S.Mehmandarovun komandir 
olduğu diviziya da iştirak et-
mişdir. 1901-ci ildə S.Mehman-
darov polkovnik rütbəsi və 
üçüncü dərəcəli "Müqəddəs 
Vladimir" ordeni, habelə üs-
tündə "Qəhrəmancasına fərq-
lənməyə görə" sözləri yazılmış 
qızıl qılınc almışdır.

Port-Artur döyüşlərində
1904-cü ildə rus-yapon müha-
ribəsi başlayanda S.Mehman-

darovun qırx səkkiz yaşı vardı. 
Yanvarın iyirmi altısında gecə 
yaponlar rusların Port-Artur 
limanında dayanan eskadra-
sına hücum edib, "Retvizan", 
"Sesareviç" zirehli gəmilərini 
və "Pallada" kreyserini yan-
dırdılar. Müharibə başlandı.  
S.Mehmandarovu yeddinci 
Sibir atıcı topçu divizionun 
komandiri təyin etdilər. Məhz 
ona görə də  o, Şərq cəbhə-
sinin rəisi təyin edildi. Bura 
Port-Artur müdafiəsində ən 
mühüm cəbhə hesab olunur-
du, yaponlar ən güclü qüvvəni 
də buraya yeritmişdilər. Top-
çuların əməliyyatına bacarıqla 
rəhbərlik edən Mehmandarov 
qala mühasirədə olanda hə-
mişə ön mövqelərdə və çox 
təhlükəli yerlərdə sərrast atəş-
lə samurayların hücumunu 
dəf edirdi. S.Mehmandarovun 
ən təhlükəli döyüşlərdəki cə-
surluğunun şahidi olan Əliağa 
Şıxlinski də bu barədə yazıla-
rında qeyd etmişdir.
Birinci Dünya müharibəsi baş-
lananda Mehmandarov Vla-
diqafqazda yerləşən 21-ci piya-
da diviziyasının komandanı, 
yeddinci Şərqi Sibir artilleriya 
briqadasının komandanı təyin 
edildi, az sonra ona daha mə-
sul vəzifə tapşırıldı. Üçüncü 
Sibir ordusunun korpusunda 
artilleriya rəisi oldu. 1908-ci il 
Səməd bəyi general-leytenant 
rütbəsilə təltif etdilər. I Dünya 
müharibəsi illərində general 
Mehmandarov bir neçə uğurlu 
hərbi əməliyyatı yerinə yetirən 
istedadlı sərkərdə kimi ad-san 
qazanmışdı. 1914-cü il sent-
yabrın on beşində keçirilən 
Lodz əməliyyatında general 
Mehmandarov xüsusi şöhrət 

qazandı. Bu müharibədə misil-
siz qələbələrə görə Mehman-
darova tam artilleriya generalı 
rütbəsi verildi. 1915-ci ildə o, 
ikinci Qafqaz ordu korpusuna 
komandan təyin edildi. 
1917-ci ilin əvvəlində Rusiya-
nın bütün, eləcə də İngiltərə-
nin, Fransanın, Rumıniyanın 
bir neçə hərbi ordenləri ilə təl-
tif edilmişdi. 1917-ci il fevral 
burjua inqilabı baş verərkən 
S.Mehmandarov Qafqazda idi. 
Həmin ilin aprel ayında o, və-
zifəsini həmişəlik tərk edib is-
tefaya çıxmış, bir müddət Vla-
diqafqaz şəhərində yaşamış, 
sonra Azərbaycana gəlmişdir.

AXC dövründə fəaliyyəti
1918-ci il noyabrın 1-də Azər-
baycan Xalq Cumhuriyyəti 
Hökuməti Hərbi Nazirliyi bər-
pa etmək barədə qərar qəbul 
edərkən Mehmandarov Cüm-
huriyyət ordusunda xidmətə 
çağırılaraq, hərbi nazirin müa-
vini təyin edildi. Mehman-
darovun peşəkarlığı, təşkilat-
çılıq qabiliyyəti, başlıcası isə 
Azərbaycanın müstəqilliyinə 
sədaqəti yeni şəraitdə də öz təs-
diqini tapdı və 1918-ci il dekab-
rın 25-də o, hərbi nazir təyin 
edildi. Qısa fəaliyyəti dövrün-
də 30 minlik ordu yaratmağa 
nail olmuşdu. Cümhuriyyətin 
mövcud olduğu dövrdə hö-
kumətdə hərbi nazir portfeli 
yalnız ona tapşırılmışdı.
1918-ci il noyabrın 17-də Müt-
təfiq Dövlətlər adından Bakıya 
daxil olan ingilis qoşunlarının 
komandanlığı Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hərbi qüvvələri-
nin, o cümlədən Hərbi Nazirli-
yin Bakıdan çıxarılmasını tələb 
etdi. Bununla əlaqədar nazirlik 
Gəncəyə köçürüldü və 1919-

cu ilin ortalarına kimi orada 
fəaliyyət göstərdi. Paytaxtdan 
ayrı düşmək qarşıda dayanan 
mürəkkəb vəzifələrin həllinin 
operativliyinə təsir göstərsə də, 
Mehmandarovun işgüzarlığı, 
ətrafına topladığı zabitlərin və 
generalların iş kefiyyətlərindən 
məqsədyönlü istifadə etməsi 
mövcud çətinliklərin həllində 
bir dinamiklik yaratdı. Məhz 
onun təşəbbüsü ilə Gəncə hərbi 
məktəbinin bazasında əvvəlcə 
Praporşiklər məktəbi, sonra isə 
Hərbiyyə məktəbi açıldı. Eyni 
zamanda, İstehkamçılar mək-
təbi, Hərbi dəmiryolçular mək-
təbi, Şuşa hərbi-feldşer məktəbi 
fəaliyyətə başladı.
1919-cu ilin yazında ingilis 
hərbi hissələri Azərbaycanda 
olduğu dövrdə Hərbi Nazir 
S.Mehmandarov Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 
başçısı Nəsib bəy Yusifbəy-
liyə göndərdiyi rəsmi mək-
tubda bildirmişdi ki, ingilis 
hərbi dəstələri Azərbaycanda 
məskun olduqları yerlərdə 
talanlar edir, kəşfiyyat işi apa-
rırlar. Bunlara etiraz olaraq 
S.Mehmandarov İngiltərə hö-
kumətinin I Dünya mühari-
bəsi illərində ona verdiyi or-
denləri İngiltərə hökumətinə 
qaytarmağı Azərbaycan hö-
kumətindən xahiş etmişdi.
Ordu quruculuğunun milli zə-
mində qurulması və aparılma-
sı məqsədilə Mehmandarov 
orduda rəsmi dilin Azərbay-
can dili olduğunu elan edərək, 
azərbaycanlı döyüşçülərin 
Vətənə sədaqət andı içmələri-
ni vacib saydı, Azərbaycan di-
linin öyrənilməsi üçün göstə-
riş verdi, əsgərlərin marşları 
Azərbaycan dilində oxumasını 

tələb etdi, milli və tarixi rəmz-
ləri özündə əks etdirən döyüş 
bayraqlarının və geyim forma-
larının layihələrini təsdiqlədi, 
Azərbaycan xalqının zəngin 
hərbi tarixinin öyrənilməsinə 
və hərbi qulluqçular arasında 
yayılmasına, hətta əsgərlərin 
qidalanmasında milli xörək-
lərin üstünlük təşkil etməsinə 
göstəriş verdi. Mehmandarov 
Hərbi Nazirlikdəki fəaliyyəti-
nin ilk günlərindən qoşunlar-
dakı vəziyyətlə tanışlıq məqsə-
dilə hərbi hissələrdə olmuşdur. 
Əhalinin hərbi xidmət yaşı 
çatmış bütün kateqoriyalarının 
orduya cəlb edilməsi üçün ça-
ğırış və səfərbərlik işinin yeni 
sistemi tətbiq olundu.
Denikin qoşunlarının hücum 
təhlükəsinin qarşısını almaq 
məqsədilə Bakı ətrafında və 
şimal sərhədi boyunca güclü 
müdafiə sisteminin yaradıl-
ması, Lənkəran bölgəsindəki 
separatçılığın aradan qaldı-
rılması üçün planlaşdırılan 
döyüş tapşırığının icrasının 
təşkili, habelə 1920-ci il martın 
sonlarında Qarabağa erməni 
təcavüzünün qətiyyətlə dəf 
olunması və Cümhuriyyətin 
ərazi bütövlüyünün təmin 

edilməsi Mehmandarovun 
hərbi nazir kimi fəaliyyətinin 
dəyərli nəticələri idi. Həm 
Qarabağ istiqamətində, həm 
də Qazax-Tovuz bölgəsində 
genişlənən erməni təcavüzü-
nün qarşısının alınması üçün 
ölkənin hərbi potensialını 
məharətlə istiqamətləndirən 
Mehmandarov, strateji təşəb-
büsü öz əlində saxlamaqla, 
Azərbaycanın hərb tarixinə la-
yiqli səhifələr yazdı.
Aprel işğalı və sonrakı həyatı
Sovet işğalından sonra Meh-
mandarov vəzifəsindən istefa 
verdi. Azərbaycanın müstəqil-
liyinə qənim kəsilmiş qüv-
vələr onu Gəncə üsyanının 
təşkilində günahkar bilərək, 
1920-ci il iyunun 4-də Ə.Şıx-
linski ilə birlikdə həbs etdilər. 
Yalnız Nəriman Nərimanovun 
işə qarışmasından sonra Meh-
mandarov bolşevik terrorun-
dan xilas oldu və Ə.Şıxlinski 
ilə bərabər bir il Moskvada ya-
şamaq məcburiyyətində qaldı. 
Mehmandarov 1921-ci ilin ya-
yında Bakıya qayıdaraq, Xalq 
Hərbiyyə və Bəhriyyə Komis-
sarlığında işə düzəlmiş, 1924-
1928 illərdə Birləşmiş Koman-
dirlər məktəbində müəllim 
işləmişdir. S.Mehmandarov 
1924-1927-ci illərdə Azərbay-
canda hərbi sahədə aparılan 
geniş islahatlarda və tədbirlər-
də fəal iştirak etmişdir. 
1928-ci ildə S.Mehmandarov 
səhhətinə görə orduda xid-
mətdən tərxis olunmuş və ona 
fərdi dövlət təqaüdü verilməsi 
müəyyən edilmişdi. Mehman-
darov rus, türk və fars dillə-
rini yüksək səviyyədə bilirdi. 
Ömrünün son üç ilində islam 
tarixi və fəlsəfəsi ilə məşğul 
olmuşdur. 12 fevral 1931-ci 
ildə Bakıda vəfat edib, Çəm-
bərəkənd qəbiristanlığında 
dəfn edilmişdir.

Dekabrın 14-də Ümumdünya Gömrük Təşki-
latının (ÜGT) Siyasi Komissiyasının 85-ci ses-
siyası videokonfrans formatında öz işinə baş-
layıb.
Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) Mətbuat 
və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən bildirilib 
ki, iclasda ÜGT-nin Baş katibi Kunio Mikuriya, 
ÜGT Şurasının sədri Əhməd Əl Xəlifə, Siyasi 
Komissiyanın 24 üzv dövlətlərinin nümayən-
dələri iştirak edib. Sessiyada Siyasi Komissiya-
nın üzvü olan ölkəmizi DGK adından Komitə 
sədrinin birinci müavini, gömrük xidməti ge-
neral-leytenantı İsmayıl Hüseynov təmsil edib.
Sessiyanın gündəliyi qəbul edildikdən sonra 
ÜGT Şurasının sədri Əhməd Əl Xəlifənin mə-
ruzəsi dinlənilib. Daha sonra ÜGT Baş katibi 
Kunio Mikuriya Strateji planın tətbiqi üzrə 

tərəqqi hesabatını təqdim edib. Sessiyanın ilk 
günündə özəl sektor məşvərət qrupunun he-
sabatı, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, gender 
bərabərliyi və müxtəlifliyi, müəyyən edilmiş 
risklər üzrə Audit Komitəsinin hesabatları din-
lənilib.
Üç gün davam edəcək sessiya çərçivəsində 
ÜGT-nin prioritetləri, 2022-2025-ci illər üzrə 
strateji planı, biznesin davamlılığı, alternativ 
maliyyə mənbələri üzrə müqayisəli təhlil və 
digər məsələlər müzakirə olunacaq, növbəti 
sessiyanın vaxtı və yeri müəyyənləşdiriləcək.
Qeyd edək ki, Siyasi Komissiya ÜGT-nin si-
yasətinə dair tövsiyələri və strateji planını ha-
zırlayan orqandır və DGK cari ilin iyun ayın-
dan etibarən Siyasi Komissiyanın 24 üzvündən 
biridir.

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Gürcüsta-
nın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Nate-
la Turnavanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 
ilə görüşüb.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, 
görüşdə iqtisadiyyat naziri Azərbaycanın dost 
Gürcüstanla əməkdaşlığın genişləndirilməsin-
də maraqlı olduğunu, əlaqələrin yüksələn xətlə 
inkişaf etdiyini vurğulayıb. Bildirilib ki, Gür-
cüstan Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşdırı-
lan enerji və nəqliyyat layihələrində fəal iştirak 
etməklə regional əməkdaşlığa töhfə verir. Qeyd 
edilib ki, Gürcüstanla ticarət əlaqələrimiz ge-
nişlənir. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında 
ticarət dövriyyəmiz 33 faiz artıb. İqtisadiyyat 
naziri Bakıda keçirilən 6-cı Azərbaycan-Gür-
cüstan-Türkiyə üçtərəfli biznes forumunun iq-
tisadi tərəfdaşlığın inkişafı, habelə yeni biznes 
təşəbbüslərinin stimullaşdırılması baxımından 
əhəmiyyətli olacağına əminliyini, hər üç ölkə-
nin iştirakı ilə həyata keçirilən layihələrin böl-

gəmizdə sülh və sabitliyə xidmət etdiyini vur-
ğulayıb.
Natela Turnava Azərbaycana səfərindən məm-
nunluğunu ifadə edib, iqtisadi-ticarət əməkdaş-
lığının inkişafı istiqamətləri barədə fikirlərini 
bölüşüb, birgə layihələrin önəmini bildirib.
Görüşdə iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişafı, 
müqavilə-hüquq bazasının genişləndirilməsi 
və sair məsələlər barədə müzakirə aparılıb.

Türkiyə şirkətləri Azərbaycan-
da 15,4 milyard dollar həcmində 
podrat layihələri reallaşdırıblar.
Bu barədə Türkiyənin ticarət 
naziri Mehmet Muş dekabrın 

14-də Bakıda keçirilən Azərbay-
can-Gürcüstan-Türkiyə biznes 
forumunda deyib.
“Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 
455 podrat layihəsi reallaşdırıb-

lar.  Üçüncü ölkələr vasitəsilə sər-
mayələr daxil olmaqla, Türkiyənin 
Azərbaycana investisiyalarının 
ümumi məbləği 12 milyard dolla-
ra çatır”, - deyə nazir qeyd edib.

2021-ci ilin noyabr ayında Azərbaycanda gün-
dəlik neft (kondensatla birlikdə) hasilatı 708,4 
min barel olub. Bunun 588,9 min barelini xam 
neft, 119,5 min barelini isə kondensat təşkil edib.
Energetika Nazirliyindən bildirilib ki, “OPEC+” 
ölkələri nazirlərinin 21-ci iclasında qəbul edil-
miş razılaşma çərçivəsində Azərbaycanda gün-
dəlik xam neft hasilatının noyabrda daha 7 min 
barel artırılaraq 647 min barelə çatdırılması, ix-
tisarla bağlı öhdəliyin isə 71 min barel həcmin-
də olması nəzərdə tutulurdu.
Nazirlərin 22-ci iclasında qəbul edilmiş razı-
laşma çərçivəsində isə Azərbaycanın hasilatın 

azaldılması ilə bağlı öhdəliyi dekabrda gün-
dəlik 64 min barel təşkil edir. Bu isə ölkəmiz-
də xam neftin ötən ayla müqayisədə dekabrda 
gündəlik olaraq 7 min barel çox, yəni 654 min 
barel istehsalına imkan yaradır.
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Карабахский конфликт завершен, и нет 
возврата к дискуссиям по статусу Карабаха, 
заявил президент Азербайджана Ильхам 
Алиев в интервью испанскому изданию El 
Pais.
«Позиция Азербайджана открыта и ясна. 
Мы хотим мира, мы не хотим войны. Мы 
выиграли войну, мы победители, и эту 
реальность нужно учитывать. Карабахский 
конфликт разрешен, нет возврата ни 
к какой дискуссии о статусе Карабаха 
или чему-либо в этом роде», - цитирует 
Интерфакс-Азербайджан главу государства.
По словам Ильхама Алиева, в настоящее 
время ситуация в Карабахе, где временно 

размещен российский миротворческий 
контингент, более стабильная, чем на 
границе Армении и Азербайджана.
Президент Азербайджана также призвал, 
чтобы Армения воздерживалась от любых 
враждебных действий и территориальных 
претензий и работала над мирным 
договором: «Мы соседи, и никто из нас не 
улетит на другую планету. Мы должны 
научиться жить бок о бок и постепенно 
подготовить почву для нормализации 
отношений, в том числе контактов между 
людьми. Мы открыто заявили, что готовы к 
этому. Но пока положительных сигналов не 
поступало».

На заседании Североатлантического 
совета НАТО состоялся подробный обмен 
мнениями о развитии сотрудничества 
Азербайджан-НАТО, вкладе Азербайджана 
в миссию Альянса «Решительная 
поддержка» в Афганистане, развитии 
взаимодействия между Азербайджаном 
и НАТО в рамках процесса анализа 
планирования и других программ, а также 
роли Азербайджана в энергоснабжении 

Европы, региональных процессах.
Президент Ильхам Алиев подробно 
рассказал о роли Азербайджана в регионе, 
в частности, о новой геополитической 
ситуации, сложившейся в регионе после 
Отечественной войны, о готовности 
Азербайджана начать переговоры 
по мирному договору с Арменией, и 
подготовке к процессу делимитации и 
демаркации границ.

Тема конкуренции 
между Баку и Москвой в 
поставках газа в Европу 
сильно преувеличена 
и безосновательно 
политизирована. Об этом 
в интервью испанскому 
изданию El Pais заявил 
президент Азербайджана 
Ильхам Алиев.
«Проблема конкуренции 
сильно преувеличена 
и безосновательно 
политизирована. Наши 
поставки газа в Европу никак 
не могут конкурировать с 
российскими», - цитирует 
главу государства Интерфакс.
Президент подчеркнул, что 
данный вопрос никогда не 
обсуждался с президентом 
России Владимиром 
Путиным.
«Могу вам сказать, что мы 
никогда не обсуждали этот 
вопрос. Мы регулярно 
встречаемся несколько 

раз в год и постоянно 
разговариваем по телефону, 
но он никогда не поднимал 
эту тему», - отметил И.Алиев. 
Глава государства напомнил, 
что Азербайджан 31 декабря 
2020 года начал поставки 
газа в Европу по «Южному 
газовому коридору» (ЮГК).
«Наш газ является новым 
для европейских рынков. 
Мы знаем, что спрос на 
природный газ в Европе 

будет расти из-за некоторых 
решений, принятых 
отдельными странами в 
рамках их энергетической 
стратегии. 
И здесь Азербайджан 
является надежным 
партнером Европы», - 
отметил он, добавив, что 
Баку готов вести переговоры 
со странами ЕС, которые 
тоже хотят покупать 
азербайджанский газ.

В рамках визита в Катар председатель 
правления Агентства по развитию 
малого и среднего бизнеса (KOBİA) при 
Министерстве экономики Орхан Мамедов 
провел ряд встреч.
Как сообщает Report, на встрече с первым 
вице-президентом Торгово-промышленной 
палаты Катара Мухаммедом бин Ахмедом 
бин Твар Аль-Кувари состоялся обмен 
мнениями о потенциальных возможностях 
сотрудничества, расширении связей между 
предпринимателями путем организации 
бизнес-миссий и налаживания взаимной 
торговли, создании новых платформ для 
развития торговых связей между МСП.
На встрече с исполняющим обязанности 
исполнительного директора Катарского 

банка развития Абдулрахманом 
Гесамом Аль Соваиди были обсуждены 
вопросы, вытекающие из меморандума о 
взаимопонимании, подписанного между 
KOBİA и банком в июне этого года в Санкт-
Петербурге.

14 декабря в Брюсселе состоялась 
совместная встреча Президента 
Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева с президентом Совета 
Европейского Союза Шарлем Мишелем и 
премьер-министром Республики Армения 
Николом Пашиняном.
На встрече, которая проходила в 
конструктивной обстановке, был обсужден 
ряд вопросов.
На встрече на повестку дня был вынесен 
вопрос разминирования освобожденных 
от оккупации территорий Азербайджана, 
выражена готовность Европейского Союза 
оказать Азербайджану техническую 
помощь в этом направлении.
Обе стороны пришли к согласию о 
создании временной рабочей группы по 
делимитации армяно-азербайджанской 

государственной границы. Одновременно 
был широко обсужден вопрос открытия 
коммуникационных и транспортных 
линий. Армянская сторона подтвердила 
свое обязательство, связанное с прокладкой 
железнодорожной линии через ее 
территорию. Было отмечено, что Армения 
в скором времени приступит к прокладке 
железной дороги.
Была достигнута договоренность об 
обеспечении вопросов таможенного и 
пограничного контроля здесь на основе 
принципа взаимности.
Обсуждения, связанные с определением 
маршрута автомобильной дороги, будут 
продолжены.
По итогам встречи президент Совета 
Европейского Союза сделал заявление для 
прессы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев  
14 декабря, принял участие в заседании 
Совета НАТО в Брюсселе.
На заседании состоялся подробный 
обмен мнениями о сотрудничестве в 
практической плоскости и развитии 
сотрудничества Азербайджан-НАТО 
и, вкладе Азербайджана в миссию 
Альянса "Решительная поддержка" в 
Афганистане, развитии сотрудничества 
между Азербайджаном и НАТО в рамках 
процесса анализа планирования и других 
программ, а также роли Азербайджана в 
энергоснабжении Европы, региональных 
процессах.
Страны-члены НАТО еще раз выразили 
поддержку территориальной целостности, 
суверенитету, неприкосновенности 
международно признанных границ 
Азербайджана. Было отмечено, что эта 

позиция неоднократно закреплялась 
и в документах саммита НАТО. Особо 
подчеркнута со стороны стран-членов 
НАТО роль Азербайджана в миссии 
"Решительная поддержка". Представители 
НАТО особо отметили роль, которую 
сыграли азербайджанские военные в 
эвакуации более 120 тысяч гражданских 
лиц через аэропорт Кабула. Азербайджан 
участвовал в этой операции с 2002 года 
по 27 августа 2021 года и был одной из 
последних стран, покинувших Афганистан.
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Məlumdur ki, kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalı və ərzağın 
əsas mənbəyi aqrar istehsalçı-
ların təbiətdən səmərəli istifa-
dəsi və mühafizəsi ilə bağlıdır. 
Bu baxımdan təbiətlə cəmiyyət 
arasında qarşılıqlı təsirin nəzərə 
alınması, təbii ehtiyatlardan is-
tifadə vaxtı ətraf mühitə mənfi 
təsirlərin aradan qaldırılması və s. 
üçün təşkilati, texniki, texnoloji, iq-
tisadi və s. vasitələrdən istifadə ak-
tual məsələ kimi qarşıda durur. Bu 
məsələ öz daxili və xarici tərkibinə 
görə kompleks və çoxcəhətli prob-
lem kimi iqtisadiyyatın tarazlı in-
kişafı, onun ekologiyalaşdırılması 
və səmərəli idarə edilməsini tələb 
edir. 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 16 dekabr 2016-cı il ta-
rixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının 
milli iqtisadiyyat perspektivi üz-
rə Strateji Yol Xəritəsi”ndə qeyd 
edilir ki, 2025-ci ildən sonrakı 
dövr üçün əsas hədəflərdən biri 
sosial rifahın yaxşılaşdırılması, 
yüksək texnoloji inkişafa əsasla-
nan güclü rəqabət qabiliyyətli iq-
tisadiyyat qurmaqdır. Sosial rifa-
hın yaxşılaşdırılması şərtlərindən 
biri ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi üçün yeni qida zənciri 
texnologiyalarının tətbiqinin ge-
nişləndirilməsi, yeni aqro-ərzaq 
zənciri strukturlarının formalaş-
dırılması nəzərdə tutulur. Strateji 
Yol Xəritəsində göstərilir ki, “Ha-
zırda Qlobal Ərzaq Təhlükə-
sizliyi İndeksində Azərbaycan 
qida təminatına görə 61-ci, qida 
məhsullarının keyfiyyətinə görə 
86-cı yerdədir. Daha yaxşı kənd 
təsərrüfatı sistemi Azərbaycanın 
hər iki göstərici üzrə mövqeyi-
nin təxminən 40-cı yerə yüksəl-
məsinə imkan verəcəkdir”.
İnsan fəaliyyəti onu əhatə edən 
mühitlə əlaqədardır. Təbiət in-
san üçün zəruri xammal mənbə-
yidir, həm də onun ətraf mühiti 
çirkləndirən istehsal fəaliyyəti 
nəticəsində tullantılarını qəbul 
edəndir. Ekologiya ətraf mühitin 
tarazlığını və bu tarazlığın pozul-
masına təsir edən təbii amilləri, 
antropogen (insan fəaliyyəti) və 
fiziki prosesləri öyrənən elmdir. 
Ekologiya canlı orqanizmlərin 
bir-birilə və ətraf mühitlə əlaqəli 
fəaliyyətdir. Ətraf mühitin iqtisa-
diyyatından məlumdur ki, təbii 

ehtiyatlardan səmərəli istifadə 
edilməsini idarə etmək üçün bir 
çox anlayışlardan - ətraf mühitin 
mühafizəsi, çirkləndirilməsi, eko-
loji itki, ekoloji sistem və s. anla-
yışlardan istifadə edilir.
Təbii və metereoloji anomaliya-
lar, risklər nəticəsində aqrar 
sahə ziyan çəkir, sahənin inves-
tisiya cəlbediciliyi azalır. Torpa-
ğın və suyun çirkləndirilməsi, 
pestisidlərdən düzgün istifadə 
edilməməsi, köhnəlmiş texnolo-
giyaların tətbiqi ətraf mühitə, 
ekologiyaya ziyan vurur, nəti-
cədə qida məhsullarının ekoloji 
təhlükəsizliyi azalır. Bütün bun-
lar kənd təsərrüfatı məhsulları-
nın və ərzağın keyfiyyətinə və in-
san sağlamlığının mühafizəsinə 
diqqətin müntəzəm olaraq artırıl-
masını tələb edir.
Aqrar sahədə məhsul istehsalı 
insanların həyat fəaliyyəti, təbiət, 
torpaq, su, meşə və digər sər-
vətlərlə sıx bağlıdır. Təbii ehti-
yatlardan istifadə müvafiq sahə 
məhsullarının formalaşmasına, 
bu isə ekoloji problemlərin, çirk-
lənmə mənbələrinin yaranma-
sına zəmin yaradır. Göstərilən 
mə sələləri sadalamaqda məqsə-
dimiz meşələrin azalması, təbii 
fəlakətlər və s. nəticəsində iqlim 
dəyişiklikləri, istiləşmə, daşqın-
lar, quraqlıqlar, səhralaşmaların 
əmələ gəlməsini, bitki örtüyü və 
heyvanların məhv olması səbəb-
lərini araşdırmaq deyil. Ətraf 
mühitə və ekoloji tarazlığın po-
zulmasına Ermənistanın 30 il ər-
zində ərazilərimizi işğal edərək, 
vurduğu ziyanı, orada qarşıları-
na çıxan hər şeyi məhv etmələri, 
çirkləndirmələri, talan etmələrini 
göstərməkdir. Vəhşilər ətraf mü-
hiti və ekologiyanı hansı yollarla 
məhv edib, çirkləndiriblər?
- Təbii sərvətlərdən, torpaq, meşə və 
sudan qeyri-səmərəli, erməni xislətinə 
uyğun, vəhşicəsinə istifadə ediblər;
- Su hövzələrini, çayları, gölləri sə-
naye müəssisələrinin tullantıları ilə 
çirkləndirib, sağlamlığa təsir edən 
kimyəvi, biokimyəvi və təmizlənmə-
miş çirkab suları və tullantıları atıb-
lar, bu proses ərazilərimiz işğaldan 
azad edilməsindən sonra da davam 
edir;
- Atmosferi – meşələri, yaşayış bina-
larını, otlaqları yandırmaqla çirk lən-
diriblər və s.
Bütün bunlar həm də ekoloji 

terrordur, təbii ehtiyatlara vuru-
lan çox ciddi ziyandır və onların 
(torpağın, meşənin və s.)  bər-
pası üçün uzun müddət vaxt və 
maliyyə tələb olunacaqdır. Daha 
böyük və ciddi ziyan əraziləri-
mizdəki insanların (uşaq, qadın, 
qocaların) məhv edilməsi, onla-
rın əlil olmalarıdır. Ermənistanın 
ölkəmizə qarşı terrorunun, vəhşi-
liyinin miqyası genişdir və daha 
dəhşətlidir. Bununla əlaqədar 
aşağıdakı faktlara diqqət yetir-
mək yerinə düşər:
ABŞ-ın Arkanzas ştatının Hazen 
ərazisində hüquqşünas və hakim 
olmuş, h.e.d., tarixçi-hüquqşünas 
Samyuel A.Uimz London, Paris, 
Roma, Moskva, İstanbul və Va-
şinqton şəhərlərində Azərbayca-
nın həqiqətləri və Erməni terroru 
barədə tədqiqatlar aparmış, 2003-
cü ildə “Ermənistan – terrorçu 
“xristian” ölkənin gizlintiləri” 
adlı kitab çap etdirmişdir. Kitabı 
ingilis dilindən Zeydulla Ağayev 
tərcümə etmiş, elmi redaktoru 
psixologiya elmləri  doktoru,  
professor,  MM-in komitə sədri 
Səməd Seyidov olmuşdur. İbrət 
almaq, nəticə çıxarmaq baxımın-
dan kitab əvəzsiz mənbədir. Bu 
kitabı azərbaycanlı və ya türk ali-
mi deyil, məhz amerikalı qələmə 
alıb, arxiv materiallarını uzun 
müddət elmi araşdırıb və ermə-
niləri tutarlı dəlillərlə ifşa etmiş-
dir. Kitabdan istinadlar verməyi 
özümüzə borc bilirik. Kitabın bəzi 
fəsillərinə fikir verin: Müqəddəs 
terror; Ermənistan diktator ölkə 
kimi yaradılmışdır; Erməni oyun 
nömrələri və onların iki kitab 
toplusundan istifadəsi; Amerika 
admiralı Ermənistanın iddiaları-
nı “tamamilə saxta”  adlandırır; 
Özlərinin birinci xristian ölkəsi 
olduğunu iddia edən ermənilər 
əslində necə xristiandırlar?; Qana 
susamış erməni quldurları; Ermə-
nistandan nəyi gözləmək olar?; 
Erməni qəddarlığı; Zorakılıq və 
terror kampaniyalarını müdafiə 
məqsədilə erməni liderləri dün-
ya miqyaslı siyasi təşkilat yara-
dırlar; Muzdlu erməni agentləri 
Birləşmiş Ştatlarda ictimai fikir 
formalaşdırır; Yardım üzrə Ame-
rikanın baş komissarı bəyan edir 
ki, “Ermənilər professional dilən-
çidirlər” və s. 
Samyuelin tədqiqatlarında onla-
rın murdar daxili aləmi faktlarla 

ifşa olunur.
“1970-ci və 1980-cı illərdə ermə-
ni qatilləri bütün dünyanı dola-
şaraq, çoxlu türk diplomatlarını 
qətlə yetirdi, qətllərin bir neçəsi 
burada - Birləşmiş Ştatlarda baş 
vermişdi.
70 il ərzində Sovet İttifaqının 
bir parçası olmuş Ermənistan 
yenidən müstəqillik qazana-
raq, 1992-ci ildə ruslardan bir 
milyard dollarlıqdan artıq silah 
– sursat və avadanlıq peşkəş ala-
raq qonşu Azərbaycan üzrərinə 
daha bir əsassız hücuma keçdi. 
Bu erməni xristianları silah gü-
cünə bir milyondan çox zavallı 
müsəlmanı ev-eşiyindən qova-
raq, qonşu torpaqlarının 20 fa-
izini işğal etdi. Keçən bu 10 il 
ərzində həmin ermənilər Ameri-
ka hökumətinə fırıldaq gələrək, 
1,4 milyard dollarlıq “xarici yar-
dım” aldı – güman  ki, bütün 
dünyanın hər hansı ölkəsində 
adambaşına düşən illik gəlirdən 
daha çox! Hələ Lisus Xrist adın-
dan bu terrorçu ölkəyə axıdılan 
Amerika xristian qruplarının 
top ladığı milyonlarla dollar pul 
bura aid deyil.”
Samyuel daha sonra yazır: “Qa-
rabağın tarixi kökləri antik döv-
rə gedib çıxır. Bu, Azərbaycanın 
tarixi əyalətlərindən biridir. Bu 
region Azərbaycanın vacib siya-
si, mədəni və mənəvi mərkəzidir 
(və ya bəlkədə “formalaşmışdır” 
deyilsə, daha yaxşıdır).
1918-ci ildə Ermənistan cırtdan 
respublika kimi peyda olar-ol-
maz öz qonşularına – Gürcüstan, 
Osmanlı İmperiyası və Azərbay-
cana qarşı saxta torpaq iddiaları 
irəli sürdü. Bədnam “Qarabağ 
problemi” ermənilər tərəfindən 
saxta iddialar əsasında yaradıl-
mışdır.
Eramızdan qabaq dördüncü əsr-
dən eramızın səkkizinci əsrinə 
kimi Azərbaycanın indiki Dağlıq 
Qarabağ (İ.İ – keçmiş Qarabağ) 
ərazisi Şimali Azərbaycanın ən 
qədim dövləti olmuş Qafqaz Al-
baniyasının əyalətlərindən biri 
idi. 1992-ci ildə ermənilər oranı 
vəhşicəsinə işğal edənə kimi Qa-
rabağ heç vaxt Ermənistanın bir 
hissəsi olmamışdır!” 
Ermənistanın terroru, xain və 
ədalətsiz siyasəti, ölkəmizə qar-
şı təcavüzü və vəhşiliyi müsəl-
manlara nifrət və kin bəsləməklə 

uzun müddətdir ki, davam etmiş, 
zorakılığı və qəddarlığı dinc, si-
lahsız əhaliyə qarşı yönəldilmiş-
dir. 1990-cı ilin əvvəlində Qara-
bağ ətrafı yeddi rayonun 8,1 min 
km2 ərazisi zəbt edilmiş, 465 min 
əhalisi daimi yaşayış yerindən 
məcburi qovulmuş, 768 kənd və 
qəsəbə, habelə 7 rayonun mərkəzi 
tamamilə dağıdılmış, talan edil-
mişdir. Professor N.Müzəffərli 
və E.İsmayılovun məlumatlarına 
görə 2 mindən çox mədəni-məişət 
obyekti, 193 tarixi abidələr məhv 
edilmiş, yandırılmış, talan edil-
mişdir. Ən dəhşətlisi odur ki, 
uzun müddət Ermənistanın ter-
ror siyasəti davam etmiş, həmin 
rayonlarımızdan işğal dövründə 
(İ.İ – 1990-1993-cü illərdə) 2312 
nəfər şəhid, 2598 nəfər əlil olmuş-
dur. Bunları N.Müzəffərli və E.İs-
mayılovun məlumatları əsasında 
tərtib etdiyimiz aşağıdakı cədvəl-
dən görmək olar (cədvəl 1).
Professor E.Hacızadənin məlu-

matlarına görə, keçmiş Dağlıq 
Qarabağ və onun ətrafındakı 7 
rayon tam və ya qismən ermə-
ni millətçilərinin işğalı altında 
olmuş, onun işğal tarixində 601 
min nəfər əhalisi terrora məruz 
qalmışdır. Münaqişənin ilk dövr-
lərində ermənilərin yeddi rayo-
numuzun  başına gətirdikləri fə-
lakətlər təkcə bununla bitmir. 
Göstərilən yeddi rayonu Ermə-
nistana birləşdirmək məqsədilə 

1990-1993-cü illərdə erməni ordu-
su hərbi təcavüzə keçərək, çoxlu 
sayda həmvətənlərimizi əsir götür-
dülər, soyqırımı törətdilər, həmin 
vaxt on minlərlə insan həlak oldu. 
Bu danılmaz faktlar Ermənistanın 
dövlət səviyyəsində terrorla məş-
ğul olduğunu sübut edir. 
Araşdırmalar göstərir ki, bu ter-
ror həm türklərə, həm də azər-
bay canlılara qarşı yüz ildən çox 
dövrü əhatə etmişdir. 

(davamı var)

16-22 dekabr  2021-ci il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ GƏNC-
LƏR FONDU TƏRƏFİNDƏN QRANT MÜ-
SABİQƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ “Gənclik və Ma-
arifçilik” İB “Gənclərin innovativ sahibkarlıq 
sahəsində maarifləndirilməsi üçün təlimlərin 
təşkili”adlı layihənin icrası davam edir. 
2021-ci ildə qalib olmuş “Gənclik və Maa-
rifçilik” İB Fondun maliyyə dəstəyi ilə okt-
yabr-dekabr aylarında “Gənclərin innovativ 
sahibkarlıq sahəsində maarifləndirilməsi üçün 
təlimlərin təşkili” adlı layihə icra edir. 

Layihə çərçivəsində gənclər üçün innovativ 
sahibkarlığın əsasları adlı təlimlər 3 ay davam 
edəcəkdir. Artıq ADPU-nun fizika fakültəsinin 
tələbələri ilə innovativ sahibkarlıq mövzusun-
da bir neçə məşğələ keçirilmişdir. 
Təlimlər tələbələrin böyük marağına səbəb 
olmuşdur. Ümumən layihə çərçivəsində AD-
PU-nun tələbələri üçün təşkil edilən təlimlər 6 
məşğələdən ibarət olacaq. 
Təlimlərdə 60 nəfər dinləyicinin iştirak edəcə-
yi nəzərdə tutulur. 

Cədvəl 1
Münaqişə dövründə Qarabağ ərazisindəki 

yeddi rayonun talan edilmiş, məhv edilmiş qəsəbə, 
mədəni-məişət obyektləri, tarixi abidələr və şəhid 

olmuş, əlil olmuş insanları barədə

ərazisi,
km2

əhalisi,
min 

nəfər

Dağıdılıb, talan edilib
şəhid 
verib,
nəfər

əlil 
olub, 
nəfər

qəsəbə 
və 

kənd

mədəni-
məişət 

obyektləri

tarixi 
abidələr

Ağdam 1094 143,4 122 598 27 538 587
Füzuli 1386 98,6 54 154 15 528 1309

Cəbrayıl 1050 50,1 77 197 27 347 172
Zəngilan 707 31,9 84 138 13 191 110
Qubadlı 826 29,5 94 205 12 232 146

Laçın 1875 54,0 120 575 12 259 225
Kəlbəcər 936 57,5 217 134 87 217 49

8134 465,0 768 2001 193 2312 2598

İbrahimov İ.H., i.e.d., prof.
Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinin üzvü,
Bakı Biznes Universiteti

Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyinin (KOBİA) nü-
mayəndələri dekabrın 12-13-
də Qətərdə səfərdə olublar.
Agentlikdən bildirilib ki, Azər-
baycanın Qətərdəki səfirli-
yinin dəstəyi ilə KOBİA nü-
mayəndələri Qətərin bir sıra 
qurumlarında görüşlər keçirib, 
sahibkarlara dəstək məqsədilə 
yaradılmış biznes inkubatorun 
fəaliyyəti ilə tanış olublar.
KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədovun 
Qətərin Bələdiyyə naziri Ab-
dullah bin Abdulaziz bin Tur-
ki Al-Subaie, ticarət və sənaye 
nazirinin müavini Sultan bin 
Rashid Al-Khater ilə görüş-
lərində ölkələrimiz arasında 
KOB sahəsində əməkdaşlı-
ğa və təcrübə mübadiləsinə, 
Azərbaycan və Qətər sahib-
karlarının əlaqələrinin geniş-
ləndirilməsinə dair fikir mü-
badiləsi aparılıb.
Qətər Ticarət və Sənaye Pala-
tasının birinci vitse-prezidenti 
Məhəmməd bin Əhməd bin 
Tvar, Qətər İnvestisiya Quru-
munun baş direktoru Man-

sour İbrahim Al Mahmud və 
Qətər İnkişaf Bankının icraçı 
direktoru vəzifəsini icra edən 
Abdulrahman Hesam Əl So-
vaidi ilə keçirilmiş görüşlərdə 
ticarət və investisiya sahələrin-
də əlaqələrin genişləndirilmə-
si, bu sahədə yeni əməkdaşlıq 
platformalarının yaradılması, 
KOB-ların layihələrinin birgə 
maliyyələşdirilməsi, Azərbay-
cana investisiya qoyuluşunda 
maraqlı olan Qətər sərmayə-
darlarına KOBİA-nın göstərə 
biləcəyi dəstək, Agentlik və 
bank arasında 2021-ci ilin 
iyun ayında imzalanmış an-
laşma memorandumundan 

irəli gələn məsələlər müzakirə 
edilib.
Qətər Sahibkarlar Assosiasi-
yasının İdarə Heyətinin sədri 
Faisal bin Qassim Al Thani 
və Qətərin Birləşmiş İnkişaf 
Şirkətinin (UDC) prezidenti 
İbrahim Jassim Al-Othman 
Fakhro ilə görüşlərdə isə sa-
hibkarların şəbəkələşməsi 
sahəsində hər iki ölkənin təc-
rübəsinə, bu sahədə əməkdaş-
lıq imkanlarına, eləcə də döv-
lət-özəl sektor tərəfdaşlığına, 
“Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd” 
istiqamətlərində əməkdaşlıq 
perspektivlərinə dair fikir mü-
badiləsi aparılıb.
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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

Aparıcı mobil operator 
korporativ müştəriləri üçün 

Əşyaların İnterneti (IoT) 
istiqamətində yeni biznes 

həlli təqdim edir.
Azərbaycanın qabaqcıl rəqəm-
sal həllər təchizatçısı “Azercell 
Telekom” avtoparka sahib 
korporativ strukturlar üçün 

ölkənin mobil rabitə bazarın-
da ilk dəfə olaraq kompleks 
şəklində Əşyaların İnternetinə 
(IoT) əsaslanan xidmətlər təq-
dim edən “Biznesim Nəqliy-
yat” həllini istifadəyə verir. 
Müasir zamanda IoT həlləri 
avtoparkın idarə olunması və 
iş effektivliyini dəyişməklə 
şirkətlərə öz vəsaitləri və fəa-
liyyətləri üzərində daha opti-
mal nəzarət imkanı verir. Real 
zaman rejimində çalışan “Biz-
nesim Nəqliyyat”  həlli əsaslı 
biznes qərarlarının verilmə-
sinə və nəqliyyat avtoparkının 
daha səmərəli şəkildə idarə 
olunmasına şərait yaradır. 
Azercell-in “Biznesim Nəqliy-
yat” həllinin əsas üstünlükləri: 
- Əməliyyat məsrəflərini 
azaldır və nəqliyyat va-
sitələrinin faydalılıq dövrü-
nü uzadır; 
- Yanacaq sərfiyyatını azal-
dır və real vaxt rejimində 
məlumat əldə etməklə mar-
şrut planlamasını təkmil-
ləşdirməyə imkan verir;

- Müştəri xidmətini geniş-
ləndirir;
- Yeni mobil xidmətlərin 
göstərilməsinə imkan verir; 
- İşçilərin təhlükəsizliyini 
və mühafizəsini artırır; 
- Ekoloji məsələləri diqqət-
də saxlayır;
- Kompleks şəklində rabitə 

ximətlərinin vahid etibarlı 
tərəfdaş tərəfindən təmin 
edilməsi.
Hazırda şirkətlərin avtopar-
kında fəaliyyətin səmərəlili-
yi, sürücülərin təhlükəsizliyi 
və mühafizəsi, habelə əmə-
liyyat məsrəflərinin artması 
kimi məqamlar sual yaradan 
əsas məsələlərdəndir. Bu sə-
bəbdən avtoparkı olan istə-
nilən biznes üçün diaqnosti-
ka, texniki xidmət, məlumatın 
real vaxt rejimində əldə olun-
ması və marşrutun idarə olun-
ması uğurlu fəaliyyətin əsas 
meyarlarıdır. Bütün bunları 
nəzərə aldıqda “Biznesim Nəq-
liyyat” həlli xüsusi əhəmiyyət 
daşıyır. Bu həll logistika, enerji, 
kənd təsərrüfatı, yüngül sənaye 
sahələri və s. kimi nəqliyyatdan 
asılı olan sahələrdə fəaliyyət 
göstərən şirkətlər üçün xüsusilə 
faydalı olacaq. 
Azercell Biznes öz abunəçilə-
rinə ən yaxşı müştəri təcrübəsi 
təqdim etmək üçün öz peşə-
kar texniki məsləhətçi koman-

dası ilə həllin quraşdırılması, 
texniki xidmət və müvafiq tə-
limlərin keçirilməsi, həmçinin 
sonrakı dövrdə texniki dəstə-
yin göstərilməsini də öz üzə-
rinə götürür. 
Azercell-in yeni “Biznesim 
Nəqliyyat” həlli şirkətlərə 
Azərbaycanda və ölkə sər-

hədlərindən kənarda onlara 
məxsus nəqliyyat vasitələrinin 
marşrutuna, qət olunan yolun 
müddətinə, yanacaq sərfinə və 
mövqeyinə real vaxt rejimində 
nəzarət etmək imkanı verir. 
Bundan əlavə, həll mühərrikin 
işi, mexaniki hissələrin vəziy-
yəti, hətta akkumulyatorun 
gərginliyi barədə məlumat 
verir. “Biznesim Nəqliyyat”, 
həmçinin, sürət həddi, sərt əy-
ləc istifadəsi, və ya qısa zaman-
da sürət artırma kimi sürücü 
davranışlarını qeydə alaraq 
nəqliyyat vasitəsinin ətraf mü-
hitə minimal mənfi təsirlə ça-
lışmasını təmin edir. 
Azercell-in korporativ müş-
təriləri “Biznesim Nəqliy-
yat” həllinin köməyilə dəqiq 
məlumatlara əsaslanaraq bü-
tün nəqliyyat vasitələrinə nə-
zarətdə yeni səviyyəyə nail 
olmaqla, sözün əsl məna-
sında, səmərəli, təhlükəsiz, 
müştəri yönümlü və ətraf 
mühitə faydalı şirkətə çev-
rilə bilər. 

“Azercell Telekom” MMC bütün 
abunəçilərini yalnız rəsmi mən-
bələrə istinad etməyə, o cüm-
lədən müxtəlif sosial şəbəkə, 

“WhatsApp” tətbiqi, SMS və 
digər kanallar üzərindən gön-
dərilən şübhəli məzmunlu ke-
çidlərə və ismarıclara reaksiya 

verməməyə çağırır. Əlavə çətin-
liklər ilə qarşılaşmamaq, yanlış 
məlumatlar nəticəsində yarana 
biləcək xərclərin qarşısını al-
maq üçün “Azercell Telekom” 
MMC öz abunəçilərinə şübhə-
li zənglərə və SMS-lərə cavab 
verməməyi, etibar doğurmayan 
mənbələrdən istifadə etməmə-
yi, yalnız rəsmi məlumatlara 
istinad etməyi, həmçinin cihaz 
və nömrə ilə bağlı təhlükəsizlik 
tədbirlərinə əməl etməyi, şifrələ-
ri 3-cü şəxslərə bildirməməyi, 
şübhəli məzmunlu müxtəlif 
oyun, yarışma və s. yararlanma-
mağı tövsiyə edir.

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası nəzərinizə çatdırır ki, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 
olaraq aşağıda göstərilən iqtisadi subyektlər 2021-ci il üzrə  maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünü yoxlatdır-
maq üçün müstəqil (kənar) auditor cəlb etməlidirlər:

 Sıra 
№si Məcburi audit subyektləri Məcburi auditdən keçmənin qanunvericilikdə 

təsbiti və əsası

1. İctimai əhəmiyyətli qurumlar

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2004-cü il 

29 iyun tarixli 716-IIQ saylı Qanununun 12-ci 
maddəsinə əsasən.

2. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 
91.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan şərtlərlə.

3. Səhmdar cəmiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 
107.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan şərtlərlə.

4. Banklar və digər kredit
 təşkilatları

“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 
16 yanvar tarixli 590-IIQ saylı Qanununun    
8, 9, 44, 45, 46-cı və s. maddələrinə əsasən.

5. Sığorta təşkilatları və cəmiyyətləri

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2007-ci il 

25 dekabr tarixli 519-IIIQ saylı Qanununun 74-cü 
maddəsinə əsasən.

6. İnvestisiya fondları
“İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

2010-cu il 22 oktyabr tarixli    
1101-IIIQ saylı Qanununun 26-cı maddəsinə əsasən.

7. Maliyyə-sənaye qrupları
“Maliyyə-sənaye qrupları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 1996-cı il 10 iyun tarixli 123-IQ  saylı 
Qanununun 16-cı və 17-ci maddələrinə əsasən.

8. Fondlar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 
115.3-cü maddəsinə əsasən.

9.
Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş və icmal) 

hesabatlar təqdim edən hüquqi şəxslər 
(holdinqlər)

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2004-cü il 29 iyun tarixli 

716-IIQ   saylı  Qanununun 12.3-cü maddəsində nəzərdə 
tutulan şərtlərlə.

10.

Dövlət zəmanəti ilə kredit alan və ya 
dövlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı 

layihələrdə iştirak edən, həmçinin 
büdcədən subsidiya, subvensiya, qrant 
və ya müəyyən səlahiyyətlərin yerinə 

yetirilməsi ilə bağlı büdcə vəsaiti ayrılan 
kommersiya təşkilatları

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununun 12.2-ci maddəsinə əsasən

11. Publik hüquqi şəxslər
“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2015-ci il 29 dekabr tarixli 97-VQ saylı  Qanununun 12-1-ci və 

Publik hüquqi  şəxslərin  nizamnamələrinə əsasən.

12. Siyasi partiyalar

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2004-cü il 29 iyun tarixli 716-IIQ  saylı ( 2018-ci il 4 may tarixli 

1140-VQD; 2012-ci il 29 may tarixli 370-IVQD; 2012-ci il 11 
dekabr tarixli 499-IVQD; 2010-cu il 12 fevral tarixli 952-IIIQD 
nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunları ilə edilmiş 

dəyişikliklərlə birlikdə)  Qanununun 14.6-cı maddəsinə əsasən.

13. Kənd təsərrüfatı kooperativləri

“Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli № 270-VQ saylı 

Qanununun
 5.4-cü maddəsinə əsasən.

14. Bələdiyyələr
“Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr tarixli 
№ 772-IQ saylı Qanununun 13-cü maddəsinə əsasən.

15.  İnvestisiya şirkətləri, fond birjaları, klirinq 
təşkilatları və investisiya fondları  

“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli № 1284-IVQ 

saylı Qanununun 61-ci maddəsinə əsasən.

16.
Nizamnamələrində (Əsasnamələrində) 

auditdən keçmələri ehtiva olunan 
qurumlar 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq 
Fərman və ya Sərəncamlarına əsasən

        
  Sizi ölkəmizdə iqtisadiyyatın inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən maliyyə şəffaflığının uğurla 
həyata keçirilməsində yaxından iştirak etməyə çağırırıq. Bildiririk ki, iqtisadi subyektlər auditor seçimində 
sərbəstdirlər. Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar  barədə məlumatları Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının internet səhifəsindən əldə edə bilərsiniz (http:// www.audit.gov.az). Auditorlar Palatası 
bu istiqamətdə Sizin hər bir sorğunuzu cavablandırmağa və zəruri dəstək göstərməyə hazırdır.
 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası

Səhmdarların nəzərinə!
22 yanvar 2022-ci il tarixdə “Roza – Çörək” ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir. Yığıncağın keçirilməsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə küçəsi 11 
ünvanında yerləşən AYTAC şadlıq sarayında, saat 11:00-a təyin edilmişdir.
Gündəliyə aşağıdakı məsələlər daxil edilmişdir:
1. Səhmdar cəmiyyətin İdarə Heyətinin və Müşahidə Şurasının tərkibinin formalaşdırılması;
2. Səhmdar cəmiyyətin cari vəziyyətinin və gələcək fəaliyyətinin müzakirə edilməsi;
3. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili;
4. Səhmlərin özgəninkiləşdirilməsi məsələsinin müzakirə edilməsi.

“ROZA – ÇÖRƏK” ASC-nin  Ümumi Yığıncağının
22.01.2022-ci il tarixli növbədənkənar iclasının

GÜNDƏLİYİ
1. Səhmdar cəmiyyətin İdarə Heyətinin və Müşahidə Şurasının tərkibinin formalaşdırılması;
2. Səhmdar cəmiyyətin cari vəziyyətinin və gələcək fəaliyyətinin müzakirə edilməsi;
3. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili;
4. Səhmlərin özgəninkiləşdirilməsi məsələsinin müzakirə edilməsi.

    “Roza-Çörək” ASC-nin 
    əsas səhmdarı Roza Ağayeva


