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Sentyabrın 13-də Azərbaycan 
Respublikasının Preziden-
ti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyev Er-
mənistan–Azərbaycan sərhə-
dində Ermənistanın törətdiyi 
təxribatlarla bağlı Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələ-

rinin rəhbər heyətinin iştirakı 
ilə operativ müşavirə keçirib. 
Müşavirədə aidiyyəti üzrə mə-
ruzələr təqdim edilib, Ermə-
nistan silahlı qüvvələrinin iki 
dövlətin sərhədində törətdiyi 
təxribatların qarşısının alındığı, 
bütün müvafiq vəzifə və tapşı-

rıqların yerinə yetirildiyi bildi-
rilib. Qeyd olunub ki, yaranmış 
gərginliyin məsuliyyəti tam şə-
kildə Ermənistanın siyasi rəh-
bərliyinin üzərinə düşür. Azər-
baycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələri sərhəd boyunca ope-
rativ vəziyyətə nəzarət edir.

Dövlətimizin başçısı bununla 
bağlı sosial şəbəkə hesablarında 
paylaşım edib.
Paylaşımda deyilir: “Sentyabrın 
13-də Ermənistan silahlı qüv-
vələrinin Azərbaycanın Kəlbə-
cər, Laçın, Daşkəsən və Zəngilan 
rayonları istiqamətində törətdiyi 
genişmiqyaslı təxribatların qarşı-

sını alan zaman şəhid olmuş hər-
bi qulluqçularımızın ailələrinə, 
yaxınlarına və bütün Azərbaycan 
xalqına dərin hüznlə başsağlığı 
verirəm.

Allah şəhidlərimizə 
rəhmət eləsin!

Şəhidlərimizin qanı 
yerdə qalmadı!”

Azərbaycan Respublikasının Bi-
rinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva Ermənistan silahlı qü-
vvələrinin törətdiyi genişmiq-
yaslı təxribatların qarşısını alan 
zaman şəhid olmuş hərbi qul-
luqçularımızla bağlı instaqram 
səhifəsində paylaşım edib. Pay-
laşımı təqdim edirik: “Allah bü-
tün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, 
yaralılara tezliklə şəfa, onların 
ailələrinə güc və səbir versin”.

Sentyabrın 13-də Türkiyə Respublikasının Pre-
zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng 
edib.
Telefon söhbəti zamanı Prezident Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Ermənistan silahlı qüvvələrinin döv-
lət sərhədində törətdiyi genişmiqyaslı təxribat-
ların qarşısının alınması zamanı hərbi qulluq-
çularımızın şəhid olması ilə əlaqədar Prezident 
İlham Əliyevə, onların yaxınlarına və Azərbay-
can xalqına dərin hüznlə başsağlığı verib.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan qardaş Türkiyənin hər 
zaman Azərbaycanın yanında olduğunu qeyd 
edib və ölkələrimizin həmrəy olduqlarını vur-
ğulayıb. 
Prezident İlham Əliyev qardaş Türkiyənin hər 

zamankı kimi, Azərbaycanın yanında olduğu-
nu, ölkəmizin də hər zaman bütün məsələlər-
də qardaş Türkiyənin yanında olduğunu qeyd 
edib.
Ermənistanın genişmiqyaslı hərbi təxribatının 
qarşısının Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən şü-
caətlə və yüksək peşəkarlıqla alındığını, şəhid-
lərimizin qanının yerdə qalmadığını, onların 
intiqamının alındığını deyən Prezident İlham 
Əliyev bu genişmiqyaslı hərbi təxribatların mə-
suliyyətinin bilavasitə Ermənistanın üzərinə 
düşdüyünü bildirib. 

* * * * *
Sentyabrın 13-də ABŞ dövlət katibi Antoni 
Blinken Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyevə zəng edib.

Telefon söhbəti zamanı ABŞ dövlət katibi Ermə-
nistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yaran-
mış gərginliklə bağlı narahatlığını ifadə edib.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu gərginlik 
Ermənistanın genişmiqyaslı təxribatları nəticə-
sində baş verib və buna görə də məsuliyyət tam 
şəkildə Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin 
üzərinə düşür.
Antoni Blinken ABŞ-ın regionda davamlı sül-
hün və təhlükəsizliyin təmin olunması, Ermə-
nistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin 
normallaşdırılması üçün öz səylərini davam et-
dirəcəyini qeyd edib.

* * * * *
Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel 
Makron sentyabrın 13-də Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.
Telefon danışığı zamanı Fransa Prezidenti Er-
mənistan-Azərbaycan sərhədində baş vermiş 
insidentlə əlaqədar narahatlığını ifadə edib.
Dövlətimizin başçısı bu genişmiqyaslı təxribat-
lara görə məsuliyyətin bilavasitə Ermənistanın 
siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü 
və Azərbaycan tərəfindən cavab tədbirlərinin 
görüldüyünü diqqətə çatdırıb.
Dövlətimizin başçısı Fransanın təşəbbüsü ilə 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə Er-
mənistanla Azərbaycan arasında sərhəddə ya-
ranmış gərginlik məsələsinin çıxarılacağına 
toxunaraq, bu müstəvidə müzakirələrin obyek-
tiv əsaslarla aparılmasının vacibliyini bir daha 
diqqətə çatdırıb.

“Sərhəddə baş verən qarşıdurma bölgədəki və-
ziyyətin nə qədər həssas olduğunu göstərdi. 
Can Azərbaycan Ermənistana faydalı bir sülh 
anlaşması təklif edib. Ermənistan uzun müddət 
bu təklifə cavab vermədi”.
Bu fikirləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Möv-
lud Çavuşoğlu ifadə edib.
Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə 
şəfa diləyən nazir Mövlud Çavuşoğlu Ermə-
nistan ilə normallaşma prosesinə dair atılan 

addımlardan bəhs edərək vurğulayıb ki, Ermə-
nistan sülhə dəyər verirsə, əhəmiyyətli addım-
lar atmalıdır.
Türkiyənin bundan sonra da Azərbaycanın ya-
nında olduğunu xatırladan nazir Mövlud Ça-
vuşoğlu Türk Dövlətləri Təşkilatının tarixi mis-
siyasından bəhs edərək, təşkilata üzv ölkələrin 
ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığının, eləcə də 
fəal müzakirə olunan Orta Dəhlizin əhəmiyyə-
tindən danışıb.

O, buna sübut olaraq Ermənis-
tanın Baş nazirinin insidentin 
ardınca xarici dövlətlərə etdiyi 
zəngləri qeyd edib.
Qəhrəman Azərbaycan Ordu-
sunun Vətən savaşındakı rə-
şadəti və sonrakı proseslərdə 
göstərdiyi qətiyyətin işğalçı 
tərəfə tarixi dərs olduğunu 

xatırladan general Yücel Ka-
rauz deyib ki, Ermənistan rəh-
bərliyi bu cür təxribatlarla bir 
tərəfdən 44 günlük müharibə-
nin nəticələrini unutdurmaq 
istəyir, digər tərəfdən isə bey-
nəlxalq ictimaiyyətin rəyini 
Azərbaycana qarşı çevirmək 
niyyətindədir. Bütün bu təxri-

batların ən böyük məqsədi isə 
normallaşma prosesini əngəl-
ləməkdir.

Qırğızıstanda fəaliyyət gös-
tərən Türkdilli dövlətlərin si-
ya sətinə dəstək fondu sent-
yabrın 12-də Ermənistanın 
Azərbaycanla dövlət sərhədin-
də törətdiyi təxribatla əlaqə-
dar beynəlxalq ictimaiyyətə 
bəyanat ünvanlayıb.
Bəyanatda deyilir: “Biz, Türk-
dilli dövlətlərin siyasətinə dəs-
tək fondunun dünyanın müx-
təlif ölkələrində yaşayan üzvləri 
Azərbaycanla Ermənistan ara-
sında aparılan sülh danışıqla-
rına rəsmi İrəvan tərəfindən 
növbəti zərbə vurulmasından 
dərin narahatlıq hissi keçirdiyi-
mizi bəyan edir və beynəlxalq 
birliklərdən Ermənistanın tə-
cavüzkarlıq siyasətinin qar-
şısının alınması üçün işğalçı 
dövlətə qarşı təzyiqlərin güc-
ləndirilməsini tələb edirik.
Bildiririk ki, sentyabrın 12-də 
gecə saatlarında Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin diversiya 
qrupları müxtəlif istiqamət-

lərdə Azərbaycan Ordusunun 
bölmələrinin mövqeləri ara-
sındakı ərazilərin və təminat 
yollarının minalanmasını hə-
yata keçirib, Azərbaycan Or-
dusunun Daşkəsən, Kəlbəcər 
və Laçın rayonları ərazisində-
ki mövqelərini müxtəlif çaplı 
silahlar, o cümlədən minaa-
tanlardan intensiv atəşə tutub. 
Nəticədə, Azərbaycan silahlı 
qüvvələrinin şəxsi heyəti ara-
sında itkilər var, hərbi infrast-
ruktura ziyan dəyib.
Təəssüflə vurğulayırıq ki, 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 
başlanan iki ölkə arasında sülh-
yaratma prosesinə Ermənista-
nın təxribatla cavab verməsi 
ilk dəfə deyil. Ermənistanın 
nizamlama prosesini müxtəlif 
bəhanələrlə ləngitməsi, Azər-
baycanın irəli sürdüyü 5 tək-
lifdən ibarət sülh təkliflərini 
qəbul etdiyini elan etməsinə 
baxmayaraq, beynəlxalq səy-
lərlə aparılan danışıqlarda 

destruktiv mövqe nümayiş 
etdirməsi, sülh gündəliyinə 
qarşılıq verməməsi, üçtərəfli 
bəyanatlara və Avropa İttifaqı 
Şurasının Prezidenti Şarl Mi-
şelin vasitəçiliyi ilə Brüsseldə 
əldə edilmiş razılıqlara zidd 
olaraq erməni silahlı birləş-
mələrini Azərbaycan ərazisin-
dən çıxarmaması Ermənista-
nın sülh prosesində maraqlı 
olmadığını və prosesə zərbə 
vurulması məqsədlərini nü-
mayiş etdirir. Ermənistanda 
istehsal olunan minaların son 
zamanlarda Laçın ərazisində 
yerləşdirilməsi də daxil ol-
maqla ərazilərin minalanma-
sının davam etdirilməsi, kom-
munikasiyaların və nəqliyyat 
marşrutlarının açılması işlə-
rində Ermənistan tərəfindən 
yeni şərtlərin irəli sürülməsi 
yuxarıda qeyd edilənləri bir 
daha sübut edir. 

(davamı 2-ci səhifədə)
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Ölkəmizdə təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri, 
yenidən qurulması və yenilərinin inşası, onların 
zəruri tədris avadanlığı ilə təchizi gənc nəslin 
daha savadlı və bilikli yetişməsinə hesablanıb. 
Yeni məktəb binalarının və tədris korpuslarının 
inşası şagird sıxlığını aradan qaldırmaqla, həm 
də onların daha keyfiyyətli təhsil almasına şə-
rait yaradır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev sentyabrın 8-də Bakının Suraxanı rayo-
nunda yeni inşa edilmiş 87 saylı məktəb komp-
leksində, Nəsimi rayonunda yeni korpusu ti-
kilən 35 saylı tam orta məktəbdə, sentyabrın 
10-da Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində 
yeni inşa edilən 2 saylı tam orta məktəbdə ya-
radılan şəraitlə tanış olub, Binəqədi rayonunda 
yeni inşa olunan 335 nömrəli məktəbin açılışın-
da iştirak edib. 
Hər bir dövlətin tərəqqisi və gələcəyi onun 
təhsil səviyyəsi ilə birbaşa bağlıdır. Bu sahəyə 
qoyulan investisiya gələcəyə yatırılan sərmayə 
deməkdir. Dövlətimiz bu baxımdan hazırda 
dünyada lider ölkələrdən biridir. Heç bir ölkə-

də qısa müddət ərzində bu sayda məktəb tikil-
məyib və yenidən qurulmayıb. Çox mühüm 
amillərdən biri də odur ki, yeni yaradılan və 
əsaslı təmir olunan təhsil müəssisələri ən müa-
sir tədris avadanlığı ilə təchiz edilir. 
Çox mühüm amillərdən biri də odur ki, yeni ya-
radılan və əsaslı təmir olunan təhsil müəssisələ-
ri ən müasir tədris avadanlığı ilə təchiz edilir. 
Yeri gəlmişkən, 2022-2023-cü tədris ilində 70-ə 
yaxın məktəb binası tikiləcək və ya əsaslı təmir 
edilərək istifadəyə veriləcək. Bu məktəblərdən 
30-u modul tiplidir.
Ölkəmizdə təhsilin inkişafında, onun mad-
di-texniki bazasının möhkəmlənməsində Hey-
dər Əliyev Fondunun da müstəsna xidmətləri 
var. Fondun “Yeniləşən Azərbaycana yeni mək-
təb”, “Təhsilə dəstək”, “Uşaq evləri və internat 
məktəblərinin inkişafı” proqramları və digər 
layihələri bu sahənin inkişafında mühüm rol 
oynayıb. Həmin proqram və layihələrin uğur-
lu olmasını şərtləndirən əsas amillərdən biri də 
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın bu 
məsələləri daim diqqətdə saxlamasıdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev sentyabrın 8-də Bakıda professor Gin-
des adına Uşaq və Yeniyetmələr üçün Respub-
lika Vərəm Xəstəlikləri Sanatoriyasının əsaslı 
yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib.
Sanatoriyanın yeni binası Prezident İlham Əli-
yevin müvafiq Sərəncamlarına əsasən inşa olu-
nub. Səhiyyə naziri Teymur Musayev dövləti-
mizin başçısına görülən işlər barədə məlumat 
verib.
Bildirilib ki, 1914-cü ildən fəaliyyət göstərən 
professor Gindes adına Uşaq və Yeniyetmələr 
üçün Respublika Vərəm Xəstəlikləri Sanatori-
yası sağlamlığına qovuşmaq istəyən şəxslərin 
istifadəsi üçün tam hazır vəziyyətə gətirilib. 
Sanatoriyada stasionar şəraitdə müalicə alan 

uşaqların 11 illik təhsili təşkil olunacaq və belə-
liklə, onların təhsillərində fasilələr yaranmaya-
caq.
Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkila-
tının (ÜST) məlumatına əsasən, vərəm ölümə 
ən çox səbəb olan yoluxucu xəstəlikdir. Azər-
baycan vərəmlə mübarizə tədbirlərini ən yaxşı 
təşkil edilən ölkələrdən biridir. 
Ölkəmizdə də ictimai sağlamlığın əsas 
məsələlərindən olan vərəmlə mübarizədə döv-
lət proqramı və Milli Strategiya qəbul edilib, 
ixtisaslaşmış tibb müəssisələri tikilib, müasir 
yanaşma tətbiq olunub. Respublikamızda rəs-
mi qeydiyyata düşən vərəm xəstələrinin müa-
yinəsi və müalicəsi tam dövlət hesabına həyata 
keçirilir.

Beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarına və atəşkəs 
haqqında razılaşmaya baxmayaraq, Ermənistan si-
lahlı qüvvələri sentyabrın 12-dən Azərbaycana qar-
şı başlatdığı hərbi təxribatları davam etdirir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan 
Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xid-
məti idarəsinin şərhində bildirilib.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə 
Nazirliyi məlumat verdiyi kimi, Azərbaycan Ordu-
su tərəfindən legitim hərbi hədəflərə qarşı cavab 
tədbirləri həyata keçirilir.
Azərbaycan tərəfi beynəlxalq humanitar hü quqa 
və humanizmə sadiq qalaraq, ölkəmizin ərazi bü-
tövlüyünə qarşı təxribat törətmiş Ermənistan hərb-

çilərinin cəsədlərini birtərəfli qaydada Ermənistan 
tərəfinə təhvil verməyə hazır olduğunu bəyan edib 
və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bu barədə mə-
lumatlandırılıb.
Belə bir vəziyyətdə Ermənistanın təxribatçı əməllə-
rindən əl çəkməməsi və Azərbaycanın mövqelərini 
artilleriya vasitələrindən atəşə tutması bu ölkənin 
bölgədəki vəziyyətin gərginləşdirilməsində maraq-
lı olduğunu göstərir.
“Ermənistanı dağıdıcı fəaliyyətindən çəkinməyə, 
humanitar atəşkəsə riayət etməyə çağırırıq. Bölgə-
də sülh yalnız beynəlxalq hüquqa ciddi riayət edil-
məsi əsasında təmin oluna bilər”, - deyə açıqlama-
da qeyd olunub.

“Sentyabrın 13-nə keçən gecə Ermənistan or-
dusunun Azərbaycan ərazilərinə hücumu və 
istifadə etdiyi ağır silahlar narahatlıq doğurur. 
Azərbaycanın hərbi mövqeləri ilə yanaşı mülki 
yaşayış, məntəqələri də hücuma məruz qalıb. 
Lakin Ermənistan bu hücumla bir daha Azər-
baycan Silahlı Qüvvələrinin qarşısında tab gə-
tirə bilməyəcəyini gördü. Azərbaycanın qəhrə-
man oğulları bu xain hücumlara layiqli cavabı 
verdilər. Ermənistanın son təxribatları nəticə-
sində 50 Azərbaycan igidi qəhrəmancasına şə-
hidlik zirvəsinə yüksəldi.
Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, ailələrinə və 
bütün türk millətinə səbir versin”.
Bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Ana-
dolu Aydınlar Ocağının rəhbəri, professor İb-
rahim Öztek deyib.
Professor deyib: “Bütün bu təxribatlar onu 

göstərir ki, Ermənistan Azərbaycanın 44 gün-
lük Vətən müharibəsində əldə etdiyi Zəfərin 
məğlubiyyətini hələ də həzm etməyib. İkinci 
Qarabağ müharibəsində havadarlarına və di-
asporuna arxalanan Ermənistan Azərbaycan 
torpaqlarına hücum edərkən uğur qazanaca-
ğını düşünürdü. Lakin bu, belə olmadı və Er-
mənistan ağır itkilərlə məğlub oldu. Bu qədər 
itkilərə və Azərbaycan Ordusunun qarşısında 
tab gətirə bilməyərək, təslim olmasına baxma-
yaraq, Ermənistan hələ də bundan dərs alma-
yıb. Türkiyə və Azərbaycanın bütün sülhsevər 
cəhdlərinin qarşılığında hələ də regionda qa-
rışıqlıq yaratmağa davam edir. Ermənistan 
bilməlidir ki, onun dünyaya açılan pəncərəsi 
Türkiyə və Azərbaycandır. Türkiyə və Azər-
baycanın uzatdığı sülh əli Ermənistan xalqının 
həyatda qala bilməsi üçün yeganə şansdır”.

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Xatırladırıq ki, müharibənin 
başa çatdığı dövrdən indiyə-
dək Ermənistan tərəfindən 
müxtəlif növ minalar və digər 
partlayıcı qurğuların yerləş-
dirilməsi səbəbindən yüzlərlə 
insan minaya düşərək yarala-
nıb və ya həlak olub.
Əminliklə bildiririk ki, Er-
mənistan silahlı qüvvələrinin 
təxribatına cavab olaraq Azər-
baycanın gördüyü əks-tədbir-
lər lokal xarakterli olub, hərbi 
hədəflərə qarşı yönəlib. 
Belə ki, cavab tədbirləri hə-
dəflənmiş xarakterli olmaqla 
Azərbaycanın sərhədlərinin 
toxunulmazlığını, işğaldan 
azad olunmuş Kəlbəcər və 

Laçın rayonlarında bərpa-qu-
ruculuq işlərinə cəlb olunmuş 
mülki işçilərin təhlükəsizliyi-
ni təmin etmək və Ermənista-
nın təxribatlarına son qoymaq 
məqsədi daşıyır.
Baş vermiş təxribat, qarşı-
durma və itkilərə görə bütün 
məsuliyyət Ermənistanın hər-
bi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə 
düşür.
Qətiyyətlə deyirik ki, Ermə-
nistanın bu addımları aparılan 
normallaşma və sülh prose-
sinə tamamilə ziddir. Doğma 
Azərbaycanımızın işğaldan 
azad edilmiş bu ərazilərində 
genişmiqyaslı bərpa və quru-
culuq işlərinin aparıldığı za-
man, Ermənistanın təcavüzə 

yol verməsi bu prosesə hər 
vəch lə mane olduğunun növ-
bəti bariz göstəricisidir.
Biz bir daha beynəlxalq təş-
kilatlara, aparıcı qurumlara 
müraciət edərək, dünya bir-
liyindən bu kimi halların bir 
daha baş verməməsi üçün 
beynəlxalq hüquq müstəvisin-
də əməli addımların atılması-
nı, eyni zamanda Ermənistan 
tərəfinin revanşizm ideyaları-
na son qoyaraq, sülhə dəvət 
edilməsi istiqamətində səylə-
rin artırılmasını tələb edirik”.
Bəyanat Qırğızıstanda fəaliy-
yət göstərən “turktoday.info” 
portalında dərc edilərək, linki 
beynəlxalq qurumlara göndə-
rilib.

“Qardaş ölkəmiz Azerbaycana 
qarşı törədilən xain hücum-
da şəhid olan qəhrəman qar-
daşlarımıza Allahdan rəhmət, 
yaralananlara tezliklə şəfa 

diləyir, azərbaycanlı qardaş-
larıma başsağlığı verirəm”. 
Bu fikirlər Türkiyənin “Bay-
kar Makine” şirkətinin texniki 
direktoru Selçuk Bayraktarın 

rəsmi tviter hesabında etdiyi 
paylaşımda yer alıb. Azərbay-
can dilində paylaşılan mesajda 
“Biz birik!”, “Biz birlikdəyik!” 
şüarları qeyd olunub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev sentyabrın 14-də Avropa İttifaqı-
nın Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi 
Toivo Klaarı qəbul edib. 
Toivo Klaar sentyabrın 12-dən 13-nə keçə 
gecə dövlət sərhədində baş vermiş gərginlik-
lə bağlı narahatlığını ifadə edib, bu xüsusda 
Avropa İttifaqı rəhbərliyinin Ermənistanın 
baş naziri və Azərbaycan Prezidenti ilə tele-
fonla danışdığını diqqətə çatdırıb. 
Dövlətimizin başçısı bu genişmiqyaslı təx-
ribatın məhz Ermənistan tərəfindən törədil-

diyini qeyd edərək, buna görə bütün məsu-
liyyətin bilavasitə Ermənistanın siyasi-hərbi 
rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirib. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Brüs-
seldə aparılmış müzakirələrin davamı olaraq 
sülh gündəliyini dəstəklədiyini vurğulayıb. 
Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın vəziyyə-
tin sabitləşdirilməsi və gərginliyin aradan 
qaldırılması üçün zəruri addımlar atmasına 
baxmayaraq, əldə olunmuş atəşkəsin Ermə-
nistan tərəfindən pozulmasının davam etdi-
yini bildirib.
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Vətən müharibəsini Zəfərlə başa vuran 
Azərbaycan bölgədə tamamilə yeni re-
allıqlar yaradıb. Ən böyük reallıq, əl-
bəttə ki, torpaqlarımızın azad edilmə-
si, Ermənistanın işğalçı siyasətinə son 
qoyulmasıdır. Yeni reallıqlar zəminində 
qarşıda duran digər məsələlər bölgədə 
kommunikasiyaların açılması, sərhəd-
lərin delimitasiya və demarkasiyası, 
sülhün təmin olunmasıdır. Bu prosesdə 
isə artıq söz diplomatiyanındır.
Əlbəttə, «Dəmir yumruq» da yerindədir 
və istər avqustun 3-də Azərbaycan Or-
dusunun həyata keçirdiyi uğurlu «Qi-
sas» əməliyyatı, istərsə də sentyabrın 
12-dən 13-nə keçən gecə Ermənistanın 
hərbi təxribatlarının qarşısının alınma-
sı ilə bağlı görülən tədbirlər bunu təsdiq 
edir. Görünən odur ki, İrəvanın hər-
bi avantüraları, regionda formalaşmış 
yeni reallığın dəyişdirilməsi isitqamə-
tində atılan istənilən addım Ermənista-
nın özü üçün yeni faciələrə gətirib çıxa-
rır.

Azərbaycanın əzəli torpaqlarını 
işğaldan azad etməsi bütün bey-

nəlxalq səviyyələrdə qəbul olunur
Ümumilikdə, rəsmi Bakı Vətən müha-
ribəsindən sonrakı prosesləri diploma-
tik müstəvidə nizamlamağa tərəfdar-
dır və bu məsələdə ən böyük nailiyyət 
odur ki, artıq bütün dünya 44 günlük 
müharibənin nəticələrini tanıyır, regi-
onda yaranmış yeni reallıqları bölüşür. 
Azərbaycanın yürütdüyü qətiyyətli 
siyasətin nəticəsi olaraq ermənipərəst 
mövqeyi ilə tanınan Qərb siyasi dairələ-
ri də müharibənin nəticələrini qəbul 
edir. Prezident, Müzəffər Ali Baş Ko-
mandan İlham Əliyevin fəal və müdrik 
diplomatiyası Ermənistanın müdafiə-
sinə qalxmış bəzi dövlətlərin və siyasi 
mərkəzlərin savaşın nəticəsi ilə uzlaşan 
mövqe ortaya qoymaları ilə nəticələn-
di. Bununla həm də sübut olundu ki, 
Azərbaycanı öz yolundan heç bir qüv-
və dayandıra bilməz və dövlətimiz istə-
nilən vasitə ilə milli maraqlarını təmin 
etməyə qadirdir. «Nəticədə bu gün bey-
nəlxalq təşkilatlar – BMT, Qoşulmama 
Hərəkatı, ATƏT, Avropa İttifaqı, MDB 
bu reallıqları tamamilə qəbul ediblər. 
Biz bunu həm formal mənada, həm də 
xalis ünsiyyətdə görürük. Üstəlik, mən 
beynəlxalq strukturların çoxsaylı rəh-
bərləri və dövlət başçıları ilə əlaqədə 
olarkən müşahidə edirəm, indi biz öz 
haqq işimizə qat-qat artıq dəstək gö-
rürük», - deyə Prezident İlham Əliyev 
bildirib.
Artıq Azərbaycanın qələbəsi bütün bey-
nəlxalq səviyyələrdə tam qəbul olunur. 
Əlbəttə ki, Azərbaycanın hakimiyyət 
orqanlarının siyasi-diplomatik fəaliyyə-
ti bu məsələdə əhəmiyyətli rol oynadı. 
Belə ki, müharibənin başa çatmasından 
dərhal sonra xarici diplomatik korpu-
sun nümayəndələrinin, respublikamıza 
gələn əcnəbi qonaqların işğaldan azad 
olunmuş ərazilərə səfərləri təşkil olun-
du. Bununla da döyüşlərin başa çatma-
sından sonra dünya erməni vəhşiliyinə, 
Ermənistanın işğal altında saxladığı 
Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi ci-
nayətlərə şahidlik etdi.
Bütün bunların fonunda belə bir həqiqət 
də öz təsdiqini tapdı ki, güclü və müd-
rik lideri olan dövlət qarşısında duran 
bütün məqsədələrə çata bilir. Bu baxım-
dan Vətən müharibəsindən sonrakı pro-
sesləri Prezident İlham Əliyevin siya-
si-diplomatik fəaliyyəti kontekstindən 
nəzərdən keçirdikdə onun güclü lider 
kriteriyalarına cavab verən siyasi lider 
olduğu bir daha qabarıq görünür.

Moskva görüşü: müzəffər 
İlham Əliyev və çaşqın Paşinyan

Hazırda müharibədən sonra yaranmış 
yeni reallıqlar zəminində Ermənistan-
da münasibətlərin normallaşdırılması 
ilə bağlı müzakirələrdə milli mənafelə-
rimiz qətiyyətlə bildirilir. Ötən ilin yan-
varında Moskvada, noyabr ayında So-
çidə və daha sonra Brüsseldə keçirilən 
üçtərəfli görüşlər bunu təsdiq edir. 
2020-ci il noyabr ayının 10-da imzala-
nan üçtərəfli Bəyanat Azərbaycanın 
hərbi qələbəsinin, Ermənistanın isə 
məğlubiyyətinin hüquqi-siyasi təsdiqi 
oldu. Ermənistan müxalifəti bu sənəd-
lə razılaşmaq istəməsə də, vəziyyətdən 
başqa çıxış yolu yoxdur. Ermənistanda 

iqtidarda Nikol Paşinyanın və ya qey-
risinin olmasından asılı olmayaraq, 
hakimiyyət üçtərəfli razılaşmaya əməl 
etməyə məcburdur. Rusiya Prezidenti 
Vladimir Putin də 2020-ci ilin noyab-
rında müsahibəsində bildirdi ki, Ermə-
nistanın Qarabağla bağlı razılaşmadan 
imtina etməsi ölkə üçün intihar olar. 
Elə bugünkü hadisələrin də gedişatı 
Ermənistanın qalib Azərbaycanın ya-
ratdığı reallıqlarla barışmaqdan, regi-
on dövlətləri ilə sivil əməkdaşlıqdan 
başqa yolu olmadığını təsdiq edir. 
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin 
təklifi ilə ötən il yanvarın 11-də Mosk-
vada Azərbaycan və Rusiya prezident-
lərinin və Ermənistanın baş nazirinin 
iştirakı ilə keçirilən üçtərəfli görüşün 
də məqsədi noyabrın 10-da imzalanış 
üçtərəfli Bəyanatda göstərilmiş əsas 
nizamlama istiqamətləri üzrə növbəti 
addımların razılaşdırılması idi. Bütün 
bunlar isə regionda sülhün, təhlükə-
sizliyin və inkişafın təmin olunmasına 
xidmət edəcək tədbirlərin həyata keçi-
rilməsini özündə ehtiva etdi ki, bu da 
Azərbaycanın maraqlarına, Qarabağ və 
regional əməkdaşlığa dair siyasətinin 
məzmununa uyğundur.
Moskvada aparılan üçtərəfli danışıqlar-
dan sonra Azərbaycan və Rusiya pre-
zidentləri və Ermənistanın baş naziri 
üçtərəfli Bəyanat imzaladılar. İqtisadi 
və regional əməkadaşlıq məsələləri-
ni nəzərdə tutan bu Bəyanatın qəbul 
olunması ilə bir daha təsdiq edildi ki, 
regionun gələcəyi hazırkı nəticələrin 
təftişi deyil, perspektivə istiqamətlən-
miş məsələlərin həyata keçirilməsi ilə 
bağlıdır. Eyni zamanda, bu sənəd bir 
daha ona dəlalət etdi ki, Ermənistanın 
işğal siyasətindən əl çəkməkdən, regio-
nal əməkdaşlıqdan başqa yolu yoxdur. 
Çünki Bəyanat 2020-ci il 10 noyabr ta-
rixli Bəyanatın 9-cu bəndinin regionda 
iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa-
sı ilə bağlı hissəsinin reallaşdırılması ilə 
bağlı idi. Həmin bənd bölgədəki bütün 
iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bər-
pa olunmasını, Azərbaycanın qərb ra-
yonları və Naxçıvan arasında nəqliyyat 
əlaqəsinin yaradılması məqsədilə yeni 
nəqliyyat kommunikasiyalarının inşa-
sını nəzərdə tutur.
Bu Bəyanat Ermənistanı reallıqlarla 
barışmağa məcbur edən mühüm siya-
si-hüquqi öhdəlik oldu. Ermənistanda 
müxalifət bu Bəyanata qarşı çıxış etsə 
də, baş nazir Nikol Paşinyanın başqa 
yolu yox idi. Çünki Ermənistan müxa-
lifətinin variantı əvvəldə qeyd edildiyi 
kimi, intihardan başqa bir şey deyil. 
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin heç 
bir çıxışında status və digər bu kimi 
məsələlərə ümumiyyətlə toxunmadı. 
Həmin məsələlər birgə Bəyanatda da 
əksini tapmadı. Çünki Qarabağ Azər-
baycandır və Ermənistanın status xül-
yasına birdəfəlik son qoyulub.
Paşinyanın toxunduğu hərbi əsirlər 
məsələsinə gəldikdə isə Vladimir Pu-
tin üçtərəfli görüşdə «Əsirlər və həlak 
olanların cəsədləri Rusiyanın vasitəçi-
liyi ilə dəyişdirilib» deməklə bu möv-
zunun qapandığını bildirdi. 2020-ci il 
noyabrın 10-dan sonra işğal olunmuş 
Azərbaycan ərazilərində ələ keçirilən 
erməni silahlıları hərbi əsir sayıla bil-
məz, onlar terrorçu və diversantlardır. 
Ötən ilin yanvarında Moskvada im-
zalanan üçtərəfli Bəyanat ilk növbə-

də Ermənistanın işğal siyasətinə qar-
şı hüquqi sədd çəkdi. Eyni zamanda 
sənədə əsasən regionda yeni nəqliyyat 
dəhlizinin yaradılması istiqamətin-
də prioritetlər də dəqiqləşdirildi. Ona 
görə Moskvada imzalanan Bəyanat 
Prezident İlham Əliyevin siyasi-diplo-
matik uğuru oldu. 

İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyi 
Soçi Bəyanatında da əksini tapdı

Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və 
Ermənistanın baş nazirinin 2021-ci il 
noyabrın 26-da Soçidə keçirilən növbə-
ti üçtərəfli görüşü vacib razılaşmaların 
əldə olunması ilə nəticələndi. 
Qeyd edək ki, Ermənistan hakimiyyə-
ti Moskva görüşündən sonra ara-sıra 
pozitiv fikirlər səsləndirsə də, konkret 
fəaliyyətdən uzaq olub. 2021-ci il ər-
zində sərhəddə baş verən insidentlər 
də məhz Ermənistanın qeyri-adekvat 
hərəkətləri səbəbindən meydana çıxıb. 
Düzdür, insidentlər sistemli xarakter 
daşımayıb. Bununla belə, Azərbay-
can-Ermənistan dövlət sərhədində baş 
vermiş toqquşmalar risklərə nəzarət 
etmək, onları minimallaşdırmaq və 
yekun sülh razılaşması üzərində iş-
ləməklə bağlı məsələlərin müzakirəsi-
ni, o cümlədən üçtərəfli formatda mü-
zakirəsini zəruri edirdi. Soçi görüşü də 
bu baxımdan əhəmiyyət daşıyırdı.
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. Prezident İlham Əliyev üçtərəfli 
görüşdə Azərbaycanın mövqeyini bir 
daha diqqətə çatdıraraq deyib: «Ermə-
nistan ilə Azərbaycan arasında sərhəd 
delimitasiya edilməyib. Buna görə biz 
dəfələrlə açıq bildirmişik ki, delimi-
tasiya prosesinə təxirə salınmadan 
başlamağa hazırıq. Üstəlik, biz Ermə-
nistan tərəfinə açıq təklif etmişik ki, 
qarşıdurmaya son qoymaq, bir-birinin 
ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tanı-
maq və gələcəkdə qonşular kimi yaşa-
mağı, yenidən qonşular kimi yaşamağı 
təşviq etmək üçün sülh müqaviləsi üzə-
rində işə başlayaq».
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də 
mətbuata bəyanatında Prezident İlham 
Əliyevin toxunduğu məsələlər ətra-
fında danışdı. Məsələn, Rusiya Prezi-
denti də iki dövlət arasında sərhədin 
demarkasiyası və delimitasiya işlərinin 
başlanılmasını vacib hesab etdi. Eyni 
zamanda, Vladimir Putin nəqliyyat 
dəhlizlərinin açılmasından bəhs etdi 
və bunun həm dəmir yoluna, həm də 
avtomobil yollarına aid olduğunu xü-
susi vurğuladı. Rusiya Prezidentinin 
fikirləri bir daha göstərdi ki, Zəngəzur 
dəhlizi layihəsi rəsmi Moskva tərəfin-
dən ən ali səviyyədə dəstəklənir.
Ermənistanı baş naziri Nikol Paşinyan 
isə hələ Moskva görüşündə olduğu 
kimi, bu dəfəki üçtərəfli görüşdə də 
gündəlikdə olmayan məsələyə toxun-
maqla Azərbaycanı ittiham etməyə 
cəhdlər göstərdi.  Bütövlükdə, Soçidəki 
üçtərəfli görüşün nəticələri Azərbaycan 
üçün müsbət və əhəmiyyətli oldu. Yeni 
bəyanatda da məhz Prezident İlham 
Əliyevin mövqeyi və irəli sürdüyü, 
Rusiya Prezidentinin də dəstəklədiyi 
məsələlər öz əksini tapdı. Məsələn, bə-

yanata əsasən tərəflər Azərbaycan-Er-
mənistan sərhədində sabitlik və təh-
lükəsizlik səviyyəsinin artırılması üzrə 
addımlar atılması və dövlət sərhədinin 
delimitasiyası üzrə ikitərəfli komissi-
yanın yaradılması barədə şərtləşdilər. 
Eyni zamanda, tərəflər regionda bü-
tün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin 
bərpası üzrə təsis edilmiş Üçtərəfli İşçi 
Qrupunun fəaliyyətini yüksək qiymət-
ləndirdilər və regionun iqtisadi po-
tensialının üzə çıxarılması məqsədilə 
konkret layihələrin tezliklə həyata ke-
çirilməsinin zəruriliyini vurğuladılar. 
Soçidəki üçtərəfli görüşün nəticələri 
Azərbaycanın növbəti siyasi-diploma-
tik uğuru oldu. Prezident İlham Əliye-
vin regiondakı reallıqlara dair mövqe-
yi bəyanatda tam şəkildə öz əksini 
tapdı. Bəyanatda Qarabağ ifadəsinin 
olmaması da, erməni tərəfinin iddia 
etdiyi əsir və ya girovlar məsələsinə 
toxunulmaması da Azərbaycanın haqlı 
və qətiyyətli mövqeyinin təntənəsidir. 
Beləliklə, Azərbaycan, Rusiya prezi-
dentləri və Ermənistanın baş nazirinin 
2021-ci il noyabrın 26-da Soçidə ke-
çirilən növbəti üçtərəfli görüşü vacib 
razılaşmaların əldə olunması ilə nəti-
cələndi. Bizim 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 məsələlərdə Azər-
baycanın maraq və mənafelərini qətiy-
yətlə təmin etdi. 

Prosesə Avropa İttifaqı qoşulur
Azərbaycanla Ermənistan arasında 
münasibətlərin normallaşdırılması 
prosesinə ötən ilin dekabr ayından Av-
ropa İttifaqı da qoşulub. Avropanın bu 
aparıcı təşkilatının əsas təsisatlarından 
olan Avropa İttifaqı Şurasının Prezi-
denti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə apa-
rılan danışıqlar normallaşma prosesini 
yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəldib. 
Addım-addım olsa da, prosesdə uğur-
lu nəticələr görünməkdədir. 
Bu məqamda onu qeyd edək ki, qlo-
bal siyasi və iqtisadi güc mərkəzlərin-
dən biri olan Aİ Azərbaycanın ən vacib 
tərəfdaşlarından biridir. Təsadüfi deyil 
ki, Aİ-yə üzv dövlətlərin üçdə bir his-
səsi ilə Azərbaycan arasında Strateji 
Tərəfdaşlıq adlanan sənədlər və bəyan-
namələr imzalanıb. 
Azərbaycanla Aİ arasında paraflanan 
“Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədi isə 
Prezident İlham Əliyevin diplomatiya-
sının mühüm nailiyyətidir. “Tərəfdaş-
lıq prioritetləri”ndə Azərbaycanın bey-
nəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri 
daxilində ərazi bütövlüyünə və suve-
renliyinə bir daha dəstək ifadə olunub.
Ötən ilin iyul ayında Aİ Şurasının Pre-
zidenti Şarl Mişelin Azərbaycana səfəri 
respublikamızla bu təşkilat arasında 
əlaqələrin yüksələn xətlə inkişaf etdi-
yini göstərdi. Şarl Mişelin Azərbayca-
na səfəri çərçivəsində “Azərkosmos” 
ASC-ni ziyarət etməsi, İpək yolu və 
Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə bağlı 
təqdimatda iştirakı Aİ-nin ölkəmizin 
inkişaf səviyyəsi, eyni zamanda pers-
pektiv inkişaf istiqamətləri ilə maraq-
lanmasından xəbər verdi. Aİ Şurası 
Prezidentinin Azərbaycanın regionla-
rına getməsi, Şamaxıda olması, Cümə 
məscidini ziyarət etməsi Azərbaycan 
xalqının dəyərlərinə hörmətinin göstə-

ricisi idi.
Şarl Mişelin Azərbaycana səfəri zama-
nı keçirilən birgə mətbuat konfransın-
da Prezident İlham Əliyevin açıqladığı 
rəqəmlər iki tərəf arasındakı münasi-
bətlərin nə qədər genişmiqyaslı oldu-
ğunu göstərir. «Avropa İttifaqı bizim 
üçün yaxın tərəfdaşdır. Biz uzun illər-
dir müxtəlif sahələrdə işləyirik. Gün-
dəlik çox genişdir və bizim güclü siyasi 
təmaslarımız, əlbəttə ki, əməkdaşlığı-
mızın şaxələndirilməsi üçün çox yaxşı 
təməl yaradır. Avropa İttifaqı bizim 
əsas ticarət tərəfdaşımızdır. Ticarəti-
mizin demək olar ki, 40 faizi Avropa 
İttifaqı ilə aparılır. Ötən ilki ticarət 
dövriyyəsi demək olar ki, 9,5 milyard 
ABŞ dolları idi. Azərbaycanın Avro-
pa İttifaqına üzv dövlətlərlə ixracının 
həcmi 6,8 milyard ABŞ dolları təşkil 
edir. Üzv dövlətlərdən 1700-dən çox 
şirkət Azərbaycanda fəaliyyət göstə-
rir. Bu, həmçinin bizim iqtisadi fəaliy-
yətimizin miqyasını nümayiş etdirir. 
Biz üzv dövlətlərlə ikitərəfli əlaqələrdə 
çox fəalıq. Azərbaycan Avropa İttifaqı-
nın 9 üzv dövləti ilə strateji tərəfdaş-
lıq haqqında sənədlər imzalayıb və ya 
qəbul edib. Beləliklə, Avropa İttifaqına 
üzv dövlətlərin üçdə biri Azərbaycanı 
strateji tərəfdaş hesab edir. Düşünürəm 
ki, bu, bizim hökumətimizin çox böyük 
nailiyyətidir. Bu, həmçinin əməkdaşlıq 
üçün əlavə imkanlar yaradır», - deyə 
Prezident İlham Əliyev bildirib.
Azərbaycanla Aİ arasında tərəfdaşlı-
ğın əsas istiqamətlərindən birini ener-
ji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq 
təşkil edir. Məlum olduğu kimi, uzun 
müddətdir ki, enerji təhlükəsizliyi ilə 
bağlı məsələlər dünyada ən aktual mü-
zakirə mövzusuna çevrilib. Hətta enerji 
təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin əsas 
tərkib hissələrindən biri kimi nəzərdən 
keçirilir. Elə buna görədir ki, son onil-
liklərdə iqtisadi və siyasi məzmunlu 
beynəlxalq konfransların gündəliyi-
nin başlıca müzakirə predmetlərindən 
biri enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı olur. 
Xüsusən Ukraynada baş verənlərdən 
sonra Avropa dövlətləri öz enerji təh-
lükəsizliklərinin daha yüksək səviy-
yədə təmin olunmasına, bu məqsədlə 
alternativ mənbələrdən enerji dəhliz-
lərinin yaradılmasına ehtiyac duyur-
lar. Azərbaycanın isə zəngin karbohid-
rogen ehtiyatları və dünya bazarlarına 
çıxış yolları var. Elə buna görə hazırda 
enerji təhlükəsizliyi məsələsi Aİ-Azər-
baycan əməkdaşlığının mühüm tərkib 
hissəsinə çevrilib. Qərbin Azərbaycanı 
özünün enerji təhlükəsizliyinin əsas tə-
minatçılarından biri kimi qəbul etməsi 
Aİ-Azərbaycan əlaqələrini strateji sə-
viyyəyə yüksəldib.
Bu gün Azərbaycanla Aİ arasında ener-
ji dialoqu isə yüksələn xətlə davam edir 
və bunun ən mühüm nümunələrin-
dən biri bu il iyul ayının 18-də Bakıda 
“Azərbaycan Respublikası ilə Avropa 
Komissiyası tərəfindən təmsil olunan 
Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsin-
də Strateji Tərəfdaşlığa dair Anlaşma 
Memorandumu”nun imzalanmasıdır. 
Bu Anlaşma Memorandumu enerji 
təhlükəsizliyi sahəsində Aİ-Azərbay-
can əməkdaşlığın ən yüksək səviyyəyə 
çatmasının təcəssümüdür. Aİ ilə imza-
lanan memorandum gələcək üçün bir 
növ yol xəritəsidir. 
Bu baxımdan Aİ Şurasının Prezidenti 
Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə aparılan da-
nışıqlarda da Azərbaycanın beynəlxalq 
münasibətlərdəki ədalətli, güclü mövqe-
yi və tərəfdaşlığa sadiqliyi mühüm rol 
oynayır. Ən əsası odur ki, bu təşkilat 44 
günlük müharibə dövründə də obyek-
tiv mövqe tutdu. Aİ üzvlərindən yalnız 
Fransa ermənipərəst mövqeyini nüma-
yiş etdirməkdə davam edir. 
Fransanın istər Vətən müharibəsi gün-
lərində BMT-də Azərbaycana qarşı 
sənədin qəbul olunması istiqamətində 
cəhdləri, istərsə də müharibədən sonra 
Senatın Qarabağdakı qondarma rejimin 
tanınması barədə qətnamə qəbul etməsi 
tarixə iflasa uğramış fəaliyyət kimi dü-
şüb. Azərbaycan heç vaxt milli maraq-
larımıza cavab verməyən ermənipərəst 
mövqe bildirənlərlə barışmayacaqdır.

(davamı gələn sayımızda)
Ziyad SƏMƏDZADƏ,

akademik



4 15-21 sentyabr 2022-ci il

Qeyd Q a l ı q
31.12.2021 il 31.12.2020 il

AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 6 1 025 801,20 1 001 136,43
Qeyri-maddi aktivlər 7 8 100,26 9 000,28
İnvestisiyalar 8 117 727,84
Uzunmüddətli debitor borcları - -
Sair uzunmüddətli aktivlər 9 7 742 117,08 7 742 117,08
Cəmi 8 776 018,54 8 869 981,63
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar 10 1 295 490,24 1 295 490,24
Qısamüddətli debitor borcları 11 1 725 703,16 1 619 496,98
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri

12 - -

Sair qısamüddətli maliyyə
aktivləri

13

Sair qısamüddətli aktivlər 14 - -
Cəmi 3 021 193,40 2 914 987,22
CƏMİ AKTİVLƏR 11 797 211,94 11 784 968,85
KAPİTAL
Ödənilmiş nominal
(Nizamnamə) kapitalı

15 1 771 462,00 1 771 462,00

Kapital ehtiyatları
Hesabat dövrünün xalis
mənfəəti

95 162,57 62 299,44

Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)

7 690 783,15 7 658 003,71

CƏMİ KAPİTAL 9 557 407,72 9 491 765,15
ÖHDƏLİKLƏR
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli faiz xərcləri
yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli öhdəliklər
Alınmış avanslar 21 005,60
Vergilər üzrə öhdəliklər 16 7 811,59 8 552,78
Qısamüddətli kreditor borcları 17 752 133,33 786 246,02
Sair qısamüddətli öhdəliklər 18 1 479 859,30 1 477 399,30
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2 239 804,22 2 293 203,70
CƏMİ KAPİTAL VƏ
ÖHDƏLİKLƏR 11797211,94 11 784 968,85

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HESABATI

Qeyd 2021-ci il 2020-ci il

Əsas əməliyyat gəliri 19 285 365,16 294 426,77
Satışın maya dəyəri 22-23 133 465,14 117 914,11
Ümumi mənfəət 151 900,02 176 512,66
Sair əməliyyat gəlirləri 20 - -
İnzibati xərclər
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 151 900,02 176 512,66
Maliyyə gəlirləri
Maliyyə xərcləri
Fövqəladə gəlirlər 21
Fövqəladə xərclər 22
Gəlirdən çıxılan vergilər və
yığımlar

-32 946,80 -33 256,09

Vergitutmadan əvvəl
mənfəət (zərər)

24 118 953,22 143 256,57

Keçmiş illərin zərəri - -65 382,28
Vergiyə cəlb olunan mənfəət 118 953,22 77 874,29
Mənfəət vergisi 25 -23 790,64 -15 574,86
Hesabat dövründə xalis
mənfəət (zərər)

26 95 162,57 62 299,43

Mənfəətdə iştirak payı:
Səhmdarların payı 0,1343 0,0879
Azlıqların payı

Səhmdarların payına düşən
bir səhmin mənfəəti:
1(bir) səhmin əsas mənfəəti 26 0,1074 0,0703
KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI

Qeyd Nizam-namə
kapitalı

Kapital
ehtiyat-
ları

Bölüş-dürül-
məmiş
mənfəət

Cəmi kapital

01 yanvar 2020-ci il
tarixə qalıq 1771 462,00 - 7658 003,71 9429 465,71

2020-ci il üzrə xalis mənfəət 26 62 299,44 62 299,44
Mülkiyyətçilərin kapital
qoyuluşları -

Elan edilmiş dividendlər -
Maddələr arasında
köçürmələr -

Mənfəət və ehtiyatların
istifadəsi - -

01 yanvar 2021-ci il
tarixə qalıq 1 771 462,00 - 7 720 303,15 9 491 765,15

2021-ci il üzrə xalis mənfəət 26 95 162,57 95 162,57
Mülkiyyətçilərin kapital
qoyuluşları -

Elan edilmiş dividendlər - -
Maddələr arasında
köçürmələr -

Mənfəət və ehtiyatların
istifadəsi -29 520,00 -29 520,00

01 yanvar 2022-ci il
tarixə qalıq 1 771 462,00 - 7 785 945,72 9 557 407,72

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT
2021-ci il 2020-ci il

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin
hərəkəti
Hesabat dövründə mənfəət /zərər 118 953,22 77 874,29
Mənfəət vergisi üzrə xərclər -23 790,64 -15 574,86
Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər:
· Əsas vəsaitlərin amortizasiyası 93 063,08 85 584,37
· Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası 900,02 -
· Əsas vəsaitlərin satışından və
xaricolmasından gəlirlər/zərərlər
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər:
· Ehtiyatlar üzrə artma/azalma - -
· Əməliyyat debitor borclarında artma/azalma -106 206,18 21 948,63
· Sair qısamüddətli aktivlərdə artma/azalma - 65 382,28
· Sair maliyyə aktivləri
· Cari vergi öhdəlikləri -741,19 110,71
· Əməliyyat kreditor borclarında artma/azalma -34 112,69 -256 331,03
· Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artma/azalma -18 545,60 21 005,60
Əməliyyat fəaliyyətinə aid fövqəladə pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti

29 520,01 -0,00

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Əsas vəsaitlərin alınması -
Komisyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar
məbləğlər daxil olmaqla, uzunmüddətli qeyri-
maliyyə aktivlə-rinin əldə edilməsi üçün, eləcə
də uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktiv-lərinə aid
edilən, kapitallaşdırılmayan məsrəfləri ilə
əlaqədar pul vəsaitlə-rinin xaricolmaları,
uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin
satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Səhm alınması üçün pul vəsaitinin xaric olması
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul
vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və
xaricolmaları

-

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti

- -

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Səhm buraxılışı
Kapital ehtiyatlarının dəyişməsi
Təsisçilərin borcunun bölüşdürülməmiş
mənfəət hesabına əvəzləşdirilməsi
Mənfəətin istifadəsi -29 520,00
Dividendlər və buna oxşar ödəmələr şəklində
pul vəsaitlərinin xaricolmaları

- -

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti

-29 520,00 -

Pul vəsaitlərinin və bank overdraftlarının
xalis artması (azalması)

- -

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank
overdraftları

- -

İl ərzində pul vəsaitlərinin və onların
ekvivalentlərinin artması (azalması)

- -

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank
overdraftları - -

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev sentyabrın 14-də Dünya Bankı-
nın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional 
vitse-prezidenti Anna Byerdeni qəbul edib.
"Marja" xəbər verir ki, söhbət zamanı Azər-
baycan ilə Dünya Bankı arasında 30 illik 
uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi 
məmnunluqla vurğulanıb.
Görüşdə gələcək layihələr və Dünya Ban-
kının Azərbaycan hökumətinə dəstəyi ilə 
bağlı məsələlər müzakirə olunub, strateji 
sahələrdə, o cümlədən enerji, kommunika-
siya sahələrində və Qarabağın bərpasında 
Dünya Bankının iştirakı və tərəfdaşlığın 
daha gücləndirilməsi ilə bağlı fikir müba-
diləsi aparılıb.

Cari ilin sentyabrın 1-nə respublika üzrə 
uçotda olan 1 milyon 379 min 592 vergiö-
dəyicisinin 87,5 faizi fiziki şəxs, 12,5 faizi 

hüquqi şəxs və digər təşkilatlar olub.
AZƏRTAC Dövlət Vergi Xidmətinə istinad-
la xəbər verir ki, 2021-ci ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə vergiödəyicilərinin ümumi 
sayı 88 min 27 (6,8 faiz), o cümlədən fizi-
ki şəxslərin sayı 73 min 616 (6,5 faiz və ya 
ümumi artımın 83,6 faizi), hüquqi şəxslə-
rin sayı isə 14 min 411 vahid (9,2 faiz və ya 
ümumi artımın 16,4 faizi) artıb.
Kommersiya qurumlarının sayı isə 10 faiz 
artaraq 155 min 735 vahid təşkil edib.

Çexiyanın Azərbaycandakı səfiri Milan 
Sedlaçek İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi 
Agentliyində (AZPROMO) olub. AZPRO-
MO-dan bildirilib ki, qurumun rəhbəri Yu-
sif Abdullayev agentliyin fəaliyyəti, əsas 

hədəfləri barədə məlumat verib, biznes da-
irələri arasında əlaqələrin genişləndirilmə-
si, məhsul ixracının artırılması imkanları 
barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Bakıda Ələt Azad İqtisadi 
Zonası (AİZ) ilə İsrailin "Bi-
oPharmax" şirkəti arasında 
birinci müqavilənin imza-
lanması mərasimi keçirilib.
Sənədi Ələt AİZ-nin İdarə 
heyətinin sədri Valeh Ələs-
gərov və "BioPharmax"ın 
baş direktoru Zarel Şen Tov 
imzalayıb. Müqavilə "Bio 
Pharmax"ın Azərbaycan-
dakı nümayəndəliyi, "Bio 

Pharmax AFEZCO"nun 
tikintisini nəzərdə tutur. 
V.Ələsgərov qeyd edib ki, 
İsrail şirkəti üçün üç hektar 
ərazi ayrılacaq. "Şirkət tibb 
məhsullarının istehsalında 
müasir avadanlıqdan isti-
fadə etmək niyyətindədir. 
Məhsullar isə ilk növbədə 
ixraca yönəldiləcək", - deyə 
o bildirib. O qeyd edib ki, 
güzəşt və təşviqlə yanaşı sa-

hibkar və investorlar üçün 
xüsusi hüquqi baza və mü-
vafiq infrastuktur yaradılıb.
"Əminəm ki, bütün bu üs-
tünlüklər diqqətə alınaraq, 
şirkət 50 adda tibbi məhsul 
istehsal edəcək. Həmçinin, 
bugünkü hadisə digər is-
railli şirkətlərin Ələt Azad 
İqtisadi Zonasına cəlb olun-
ması üçün stimul ola bilər", 
- V.Ələsgərov deyib.

Aqroparkların yaradılması aqrar sahədə 
inkişafı sürətləndirməklə bərabər, ixracyö-
nümlü məhsulların istehsalının artırılma-
sında və ixrac potensialının gücləndirilmə-
sində əhəmiyyətli rol oynayır.
Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi 
Zonaların İnkişafı Agentliyi (İZİA) məlu-
mat yayıb.
Hazırda respublikanın 32 rayonu üzrə 239.3 
min hektar ərazidə ümumi layihə dəyəri 2.4 
milyard manat olan 51 aqropark və iri fer-
mer təsərrüfatı yaradılıb. Bunlardan 34-ü 
bitkiçilik, 14-ü bitkiçilik və heyvandarlıq, 
biri heyvandarlıq fəaliyyəti, ikisi isə çeşid-
ləmə-qablaşdırma, emal və logistika sahələ-
ri üzrə ixtisaslaşıb.
İndiyədək aqroparklara 1.4 milyard manat 
özəl investisiya qoyulub. Aqroparklar digər 
kənd təsərrüfatı müəssisələri kimi, vergi 
güzəştlərindən, subsidiyalardan, güzəştli 
kredit və lizinqdən yararlanırlar. Bundan 
əlavə, dövlət tərəfindən digər dəstək təd-
birləri də görülür.
Belə ki, investisiya təşviqi sənədi almış 27 
aqroparkdan 26-na texnika, texnoloji ava-
danlıqlar və qurğuların idxalına görə 43.9 
milyon manat dəyərində güzəşt tətbiq olu-
nub, 25 aqroparkın yaradılması və ya fəa-
liyyətinin genişləndirilməsi üçün 184.2 mil-
yon manat güzəştli kredit verilib.

Aqroparklar məşğulluq səviyyəsinin artırıl-
masında da əhəmiyyətli rol oynayır. Hazır-
da aqroparklarda ümumilikdə 4500-dək işçi 
daimi, 5500-dən çox işçi isə mövsümi işlərlə 
təmin olunub. Gələcəkdə əlavə olaraq 4700-
dək yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tu-
tulur.
2022-ci ilin ötən dövründə aqroparklarda 
152.4 min ton buğda, 71.4 min ton arpa, 115 
min ton dən qarğıdalı, 13.7 min ton yonca, 
19 min ton süd və 1.3 min ton ət istehsal 
olunub.
2018-2022-ci illər ərzində aqroparklarda 
ümumi sahəsi 8291 hektardan çox olan in-
tensiv meyvə bağları salınıb ki, bu mey-
və bağlarından 2022-ci ilin ötən dövründə 
819.2 ton şaftalı, 225 ton nektarin, 240 ton 
ərik, 323 ton gilas və s. yığılıb.

Bu ilin 8 ayında opera-
tiv məlumatlara əsasən, 
ötən ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə elekt-
rik enerjisinin istehsalı 
2.6% artaraq 19 115,7 
mln. kVt/st olub.
Bu barədə Energetika 
naziri Pərviz Şahbazov 
öz rəsmi Twitter səhifə-
sində yazıb.
Nazir qeyd edib ki, ix-

rac 1406,4 mln. kVt/st, 
idxal isə 94,3 mln. kVt/
st olub.
Yanvar-avqust ayların-
da ötən ilin eyni döv-
rünə nisbətən su da 
daxil olmaqla bərpa 
olunan mənbələrdən 
352,6 mln. kVt/st ar-
tımla 1555,4 mln kVt/st 
elektrik enerjisi istehsal 
edilib.



515-21 sentyabr 2022-ci il

Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı 
şəhid olan hərbi qulluqçuların siyahısını açıqlayıb. 

Siyahını təqdim edirik.

Bakının addımları tamamilə qanuni və 
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun-
dur.
Bunu hərbi ekspert, “Nasionalnaya 
oborona” jurnalının baş redaktoru İqor 
Korotçenko Ermənistan silahlı qüvvələ-
rinin ötən gecə Azərbaycan-Ermənistan 

dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər 
və Laçın istiqamətlərində törətdiyi ge-
nişmiqyaslı təxribatı şərh edərkən bildi-
rib.
Ekspert vurğulayıb ki, sərhəddə və-
ziyyətin gərginləşməsinə səbəb İrəva-
nın sülh müqaviləsinin imzalanması-

nı pozmaq cəhdləridir: “Ermənistan 
Azərbaycanla sülh müqaviləsinin im-
zalanmasını pozmaq niyyətindədir. Bu 
yaxınlarda Avropa İttifaqı Şurası rəh-
bərinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və 
Ermənistan liderlərinin Brüsseldə keçi-
rilən görüşündən sonra aydın olub ki, 
sülh müqaviləsinin imzalanması artıq 
son mərhələdədir. Açığı, Ermənistanda 
hadisələrin belə bir ssenaridə cərəyan 
etməsində maraqlı olmayan qüvvələr 
var, çünki sülh müqaviləsi İrəvanın əra-
zi iddialarından əl çəkməsi deməkdir”.
Onun sözlərinə görə, regionda vəziy-
yətin gərginləşməsində maraqlı olan 
üçüncü tərəflər də var: 
“ABŞ, Fransa və bütövlükdə Avropa 
İttifaqı başa düşür ki, sülh müqaviləsi-
nin imzalanması həm də regionda nəq-
liyyat kommunikasiyalarının açılması 
deməkdir. Söhbət Zəngəzur, həmçinin 
“Şimal-Cənub” dəhlizlərinin işə düşmə-
sindən gedir. Bu dəhlizlər isə Rusiyaya 
Qərbin blokadasından və sanksiyaların-
dan yan keçmək üçün lazımdır. Buna 
görə də regionda gərginlik bu dəhlizlə-
rin fəaliyyətə başlamasının təxirə salın-
ması deməkdir. Bu, aparıcı Qərb döv-
lətlərinin uzunmüddətli maraqlarına 
uyğundur”.
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Məktubu olduğu 
kimi dərc edirik.

“Azərbaycan Respublikasının Elm və 
Təhsil naziri Emin Eldar oğlu 

Əmrullayevə, 
Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının prezidenti
vəzifəsini icra edən akademik 
Arif Məmməd oğlu Həşimova, 

Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının 
Azərbaycan bölməsinin prezidenti 

Prof. Dr. Elçin Nüsrət oğlu Xəlilova, 
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru 

Elçin Babayevə.

H&E Beynəlxalq Elmlər Akademiyası 
adından Azərbaycan alimlərini və icti-
maiyyətini dünya şöhrətli alim, AMEA 
akademiki Rəfiqə Əliyevanın 90 illik 
yubileyi münasibətilə ürəkdən  təbrik 
edirəm.
Onun bütün həyat yolu elmə həsr olun-
muşdu. Əliyeva Rəfıqə Əlirza qızı 1932-
ci il sentyabrın 20-də Naxçıvan şəhərində 
anadan olmuşdur. 1956-cı ildə Azərbay-
can Dövlət Universitetinin (indiki Bakı 
Dövlət Universiteti) kimya fakültəsini 
bitirmişdir. 1976-cı ildə dosent, 1998-ci 
ildə isə kimya ixtisası üzrə professor elmi 
adını almışdır. 2007-ci ildə AMEA-nın 
müxbir üzvü, 2014-cü ildə isə AME-
A-nın həqiqi üzvü seçilmişdir.
RəfıqəƏliyeva 1958-1960-cı illərdə Azər-
baycan SSR Elmlər Akademiyası Qey-
ri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda kiçik 
elmi işçi, 1957-1999-cu illərdə BakıDövlət 
Universitetinin “Analitik kimya” kafed-
rasında aspirant, laborant, assistent, baş 
müəllim, dosentvəzifələrində çalışmış və 
həmin kafedranın professoru, 2001-ci il-
dən Bakı Dövlət Universitetinin “Ekoloji 
kimya və ətraf mühitin mühafızəsi“ elmi 

tədqiqat laboratoriyasının müdiri və-
zifələrində çalışmışdır.
Rəfıqə Əliyeva keçid və nadir torpaq ele-
mentlərinin fotometrik təyini və qatılaş-
dırma metodikalarının öyrənilməsi sahə-
sində tədqiqatlar aparan, analitik kimya 
elminin bu sahəsinin yeni biliklərlə zən-
ginləşdirilməsində xidmətləri olan tanın-
mış alimdir. Onun əsas elmi istiqaməti 
yeni üzvi reagentlər və sorbentlərin sin-
tezi və onların analitik imkanlarının öy-
rənilməsindən ibarətdir. O, analitik re-
aksiyaları xarakterizə edən parametrlərlə 
kompleks birləşmələrin quruluşu arasın-
dakı asılılığı müəyyən etmişdir. O, ilk dəfə 
olaraq spektrofotometrik metod vasitəsilə 
germaniumun alizarin qırmızı C, stilba-
zo, piroqallol qırmızı, brompiroqallol qır-
mızı, xinalizarin reagentləri ilə kompleks 
birləşmələrini tədqiq etmişdir.
RəfiqəƏliyevanın rəhbərliyi altında ilk 
dəfə olaraq b-diketonlar əsasında azobir-
ləşmələr sintez edilmiş və üzvi reagent-
lərdə kvant kimyəvi hesab lama lara görə 
elektron sıxlığı hesablanmış, alınan nə-
ticəyə əsasən bu reagentlərin bir-birinə 
nəzərən nə dərəcədə analitik effekt ver-
məsi qabaqcadan proqnozlaşdırılmışdır. 
Onun rəhbərliyi altında malein anhidridi 
və stirolun birgə sopolimeri əsasında sin-

tez edilmiş sorbentdən istifadə etməklə 
Cu, Cd, Zn, Fe, Ni, Co, U və fenol tipli 
birləşmələrin qatılaşdırılmasının optimal 
şəraiti işlənib hazırlanmışdır. Bu sinif 
sorbentlərdən neftayırma zavodlarından 
alınan çirkab sularında, axıntı və lay su-
larında metalların qatılaşdırılması üçün 
istifadə edilməsi təklif olunmuşdur.
RəfıqəƏliyeva 450 elmi əsərin, 25-dən 
çox dərs vəsaiti və dərslik, analitik kim-
yadan 6 tərcümə kitabının və 20 patentin 
müəllifidir. Onun əsərlərinin çox hissəsi 

xarici ölkələrdə çap olunmuşdur. Tanın-
mış beynəlxalq jumallarda onun əsərlə-
rinə istinadlar olunur. RəfiqəƏliyevanın 
rəhbərliyi ilə 2 elmlər doktoru və 20 fəl-
səfə doktoru hazırlanmışdır. RəfıqəƏli-
yeva Bakı Dövlət Universiteti nəzdində 
fəaliyyət göstərən D02.011 şifrli Dis-
sertasiya Şurasının sədr müavini, Bakı 
Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 
üzvü olmuşdur.
RəfiqəƏliyeva Əməkdar elm xadimi, 
akad. Yusif Məmmədəliyev adına müka-

fatın laureatı adlarına layiq görülmüşdür. 
O, 2001-ci ildə Amerika Biblioqrafiya İns-
titutu tərəfindən “2001-ci ilin adamı” və 
“2001-ci ilin işgüzar qadını”seçilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirli-
yinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 
Bakı Dövlət Universitetinin təsis etdiyi 
“İlin alimi” fəxri adına, “Ekologiya” və 
“Ümumi ekologiya” adlı dərs vəsaitləri 
isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Na-
zirliyinin təsis etdiyi Heydər Əliyev adı-
na mükafata layiq görülmüşdür.
Tanınmış kimyaçı alim Rəfiqə Əliyeva-
nın məhsuldar elmi-pedaqoji fəaliyyəti 
yüksək qiymətləndirilmişdir. O, Azər-
baycanda təhsilin və elmin inkişafındakı 
xidmətlərinə görə müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının ali mükafatı – “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan və dünya üçün çox önəm-
li olan bu qadının 90 illiyini təntənə ilə 
qeyd etmək qərarınızı dəs təkləyir və təb-
rik edirik. Onun tədqi  qatlara və tətbiqinə 
sadiqliyi, hamı nın rifahı, Azərbaycan ilə 
dünya arasında elmin və əməkdaşlığın 
genişlənməsi naminə göstərdiyi səylər 
davamlı missiya olaraq qalacaq.

Prof. Dr. Walter Kofler
president of ICSD\IAS   

Academician of the IAS and RAS
(Prof. Dr.  Valter Kofler, 

Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının 
prezidenti,  akademik)

10 sentyabr 2022-ci il”

Dünya şöhrətli alim, tanınmış 
pedaqoq Rəfiqə Əliyevanın xa-
tirəsi onu tanıyanların qəlbində 
daim yaşayacaqdır... 

“İQTİSADİYYAT”

Respublikanın tanınmış kimyaçı alimi, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, kimya elmləri dokto-
ru, professor, əməkdar elm xadimi Rəfiqə Əlirza qızı Əli-
yevanın bu günlərdə 90 illik yubileyidir. Yubiley ərəfəsində 

Avstriyadan Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik 
Valter Koflerin adından bu münasibətlə Respublika Milli Elmlər Aka-
demiyasına və Təhsil Nazirliyinə məktub ünvanlanıb. 

Cari ilin yanvar-avqust ayla-
rında sənaye müəssisələri və 
bu sahədə fəaliyyət göstərən 
fərdi sahibkarlar tərəfindən 
istehsal olunmuş malların və 
göstərilmiş xidmətlərin həcmi 
0,1 faiz azalaraq 56,1 milyard 
manat təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsin-
dən bildirilib ki, neft-qaz sek-
torunda məhsul istehsalı 1,6 
faiz azalıb, qeyri neft-qaz sek-

torunda isə 9 faiz artıb. Sənaye 
məhsulunun 75,5 faizi mədən-
çıxarma, 20,6 faizi emal, 3,3 
faizi elektrik enerjisi, qaz və 
buxar istehsalı, bölüşdürülmə-
si və təchizatı, 0,6 faizi isə su 
təchizatı, tullantıların təmiz-
lənməsi və emalı sektorların-
da istehsal olunub. Sənayedə 
qeyri-dövlət sektorunun payı 
88,4 faiz təşkil edib. Ümumi is-
tehsalın 94,4 faizi sənaye məh-

sullarının istehsalı, 5,6 faizi isə 
sənaye xarakterli xidmətlərin 
göstərilməsi hesabına yaradı-
lıb. İstehsal edilmiş məhsulun 
böyük hissəsi istehlakçılara 
göndərilib, əvvəlki dövrlərdə 
yaranmış ehtiyatlar da nəzərə 
alınmaqla sənaye müəssisələ-
rinin anbarlarında sentyabrın 
1-nə 913,5 milyon manatlıq 
hazır məhsul olub. Ehtiyatların 
44,1 faizi Bakı, 23,6 faizi Sumqa-
yıt, 6,7 faizi Gəncə şəhərlərinin, 
3,9 faizi Şirvan, 0,3 faizi Naxçı-
van Muxtar Respublikasının, 
qalan hissəsi isə digər şəhər 
və rayonların sənaye müəs-
sisələrinin anbarlarında qalıb. 
Sənaye müəssisələrinin anbar-
larında başqa müəssisələrdən 
alınmış və satış üçün nəzərdə 
tutulmuş 88,3 milyon manat 
məbləğində digər məhsullar da 
mövcud olub.

Yanvar-iyul aylarında Azərbaycan Respubli-
kasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 170 
ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları 
həyata keçirib.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, 
hesabat dövründə 114 ölkəyə məhsul ixrac olu-
nub, 156 ölkədən idxal edilib.

Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankının (AYİB) prezidenti xanım Odil 
Reno-Bassonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyə-
ti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, Azərbaycanın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canların-
dan keçmiş qəhrəmanlarımızın xatirəsini ehtiramla 
yad edib.
Sonra İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və 
AYİB nümayəndə heyəti arasında görüş keçirilib. 
Görüşdə Azərbaycanın AYİB-lə əlaqələrin inkişafı-
na önəm verdiyi və uğurlu əməkdaşlıq vurğulanıb. 
Bildirilib ki, Bank tərəfindən indiyədək Azərbay-
can iqtisadiyyatına 181 layihə üzrə 3,7 mlrd. avroya 
yaxın investisiya yatırılıb. AYİB-lə birgə layihələr 
ölkəmizdə müxtəlif sahələrdə qabaqcıl təcrübənin, 
müasir texnologiyaların və innovasiyaların tətbiqi-
ni genişləndirir.
2030-cu ilədək Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf 
prioritetlərini diqqətə çatdıran iqtisadiyyat naziri 
qeyd edib ki, AYİB-in “Strateji və Kapital Çərçivə-
si 2021-2025” sənədində əks olunmuş məqsədlər 
Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün müəyyənləşdirilmiş 
hədəflərlə uyğunluq təşkil edir. Bu, Azərbaycan və 
AYİB arasında yeni əməkdaşlıq istiqamətləri üçün 
möhkəm əsas yaradır.
Bankın Azərbaycanla uzunmüddətli və səmərə-
li tərəfdaşlığını diqqətə çatdıran AYİB prezidenti 
xanım Odil Reno-Basso qurumun bundan sonra 
da Azərbaycan iqtisadiyyatını dəstəkləmək niyyə-
tini, bu baxımdan ölkəmizin iqtisadi potensialının 
əlaqələrin genişlənməsinə əlavə imkanlar yaratdı-
ğını qeyd edib. Görüşdə energetika, xüsusilə bər-
pa olunan enerji, KOB-ların dəstəklənməsi, dövlət 

müəssisələri ilə əməkdaşlıq, biznes mühiti və infor-
masiya texnologiyaları ekosisteminin yaxşılaşdırıl-
ması, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə həyata 
keçirilən layihələrdə AYİB-in iştirak imkanları barə-
də fikir mübadiləsi aparılıb.
Həmin gün AYİB-lə bir sıra sənədlərin imzalanma-
sı ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən 
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, AYİB prezi-
denti xanım Odil Reno-Basso, Avropa İttifaqının 
Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir 
Peter Mixalko, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazi-
rinin müavini Samir Məmmədov, Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov sənədlə-
rin davamlı və “yaşıl” inkişaf üçün əhəmiyyətini 
vurğulayıb, bu istiqamətdə əməkdaşlığın genişlən-
diriləcəyini qeyd ediblər.
Sonra “Gəncə-Yaşıl Şəhər Proqramı” çərçivəsində 
həyata keçiriləcək “Küçələrin işıqlandırılması” la-
yihəsinə dair Qrant, Kredit və Layihə sazişləri im-
zalanıb.
Tədbirdə həmçinin, Azərbaycan İnvestisiya Hol-
dinqinin idarəçiliyinə verilmiş  “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC və AYİB arasında  mandat 
məktubu imzalanıb. Sənədi AYİB-in Davamlı inf-
rastruktur qrupunun icraçı direktoru xanım Nandi-
ta Parşad, Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin baş 
icraçı direktoru Ruslan Əlixanov və “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin rəisi Rauf Vəli-
yev imzalayıblar. Sənədə əsasən, AYİB tərəfindən 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin donanmasının yenilən-
məsi layihələrinin maliyyələşdirilməsinə dövlət zə-
manəti olmadan irihəcmli kreditin ayrılması nəzər-
də tutulur. 
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Azərbaycan zəngin flora və 
faunaya, yeraltı və yerüstü 
sərvətlərə malik bir ölkədir. 

Təbiətin yaratmış olduğu gözəlliklər 
ulu əcdadlarımızın zəhməti ilə daha 
da zənginləşmiş və məmləkətimizin 
hər bir guşəsi əsrarəngiz tabloya çev-
rilmişdir. 30 il yağı düşmən tapdağı 
altında qalan torpaqlarımız, meşələ-
rimiz, çaylarımız, bulaqlarımız, dağ-
larımız, bağlarımız dağıdılaraq məhv 
edilmişdir. Tanrıya şükürlər olsun ki, 
indi həmin əraziləri özümüzə qay-
tarmışıq. Hər şeyi bərpa edəcəyik, 
dirçələcəyik. 
Hazırda ölkəmizdə ümumi sahə-
si 892 546 hektar təşkil edən, xüsu-
si mühafizə olunan təbiət əraziləri, 
o cümlədən 10 milli park, 10 dövlət 
təbiət qoruğu və 24 dövlət təbiət ya-
saqlığı mövcuddur. Bu gün onlardan 
biri - Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu 
haqqında danışacağıq. Bəsitçay Döv-
lət Qoruğu nadir Şərq çinarlarının 
qorunub saxlanması məqsədilə Azər-
baycan SSR Nazirlər Sovetinin 4 iyul 
1974-cü il tarixli qərarı ilə yaradılmış-
dır. Qoruq Zəngilan rayonunda Kiçik 
Qafqaz dağlarının cənub-şərq hissə-
sinin Bəsitçay ətrafı boyunca ərazilə-
rini əhatə edir. Qoruğun ərazisi 107 
hektardır. Qoruğun ərazisi, əsasən, 
dağlıq olub, dəniz səviyyəsindən 
600-800 metr hündürlükdə yerləşir. 
Sağ tərəfi dik yamaclardan, sol tərəfi 
isə təpəliklərdən ibarətdir. Qoruqda, 
əsasən, III dövr çöküntülər yayılıb. 
Çay dərəsi boyunca ensiz düzənlik 
uzanır. Buradakı dağlar Bəsitçayın 
qolları ilə xeyli aralanmışdır. Qo-
ruqda qışı quraq keçən mülayim-isti 
iqlim tipi mövcuddur. Havanın orta 
illik temperaturu 130 dərəcə, illik ya-
ğıntının miqdarı isə 600 mm-dir. Əra-

zinin iqlim şəraiti çinar meşəliyinin 
təbii bərpası və inkişafı üçün çox əl-
verişlidir. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qo-
ruğunun ərazisində, əsasən, allüvial 
meşə torpaqları yayılıb. Çay dərələ-
rinin yamaclarında, qoruğun ətraf 
sahələrində qəhvəyi dağ-meşə allü-
vial torpaqları, əsasən, çinar meşələ-
ri altındadır. Burada daşlı-çınqıllı 
ərazilərdə çinar ağacları bitir. Lakin 
çinar meşələri gillicəli, yaxşı su-fiziki 
xassəli və mübit torpaqlarda yüksək 
göstəricilərə malikdir. Azərbaycan 
Şərq çinarının bitdiyi nadir ölkələr-
dəndir. Şərq çinarının əhəmiyyətini, 
dünyada az yayılmasını, nadir bitki 
olmasını nəzərə alaraq adı Azərbay-
can Respublikasının “Qırmızı kita-
b”ına salınmışdır. Zəngilanın çinar 
meşəliyi dünyanın ən böyük meşə 

zolağıdır. Burada, əsasən, bir neçə 
tipli, müxtəlif otlu çinar meşələri for-
malaşıb, qoruğun 100 hektarını çi-
nar meşələri tutur. Onlar Bəsitçay və 
onun qolu Şıxauzçayın dərəsində yer-
ləşir. Burada həm təmiz, həm də qarı-
şıq çinar meşələri yayılmışdır. Çinar 
ağaclarının orta yaşı 165 il, hündürlü-
yü 30-35 metr, diametri isə 1 metrdir. 
Qarışıq çinarlıqlarda qoz, dağdağan, 
tut, söyüd, qovaq və s. ağacları, ye-
mişan, təbiət, qaratikan və s. kolları 
vardır. Qoruğun ətraf sahələrində, 
bəzən də onun ərazisində canavar, 
çaqqal, çöl donuzu, porsuq, cüyür, 
dovşan, müxtəlif gəmiricilər, həm-
çinin kəklik, turac, göyərçin və s. 
quşlara rast gəlinir. Burada çüçülər 
faunası zəngindir. 1993-cü il oktyabr 
ayının 30-da erməni işğalına məruz 

qalan qoruğa aid olan 85 hektar meşə 
sahəsindən 42 hektardan çox hissəsi 
tamamilə məhv edilmişdir. 
Çoxsaylı Şərq çinarı meşələrinin məhv 
edilməsi üçün müxtəlif partlayı cı 
maddələrindən istifadə edilmişdir. 
Azər baycanın, eyni zamanda Beynəl-
xalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının 
“Qır mızı kitab”larına daxil edilmiş 
nadir təbiət inciləri dağıdılmış, flora 
və faunaya misli görünməyən ziyan 
vurulmuşdur. 44 günlük şanlı Vətən 
savaşından sonra torpaqlarımız işğl-
dan azad edildi. Dövlət başçısı İlham 
Əliyev birinci xanım Mehriban Əli-
yeva, qızları Leyla Əliyeva 14 fevral 
2021-ci il tarixində Füzuli, Zəngilan, 
Laçın və Cəbrayıl rayonlarına səfər-
ləri çərçivəsində Bəsitçay Dövlət Tə-
biət Qoruğunda olmuş, çinar ağacları 

əkmiş, Bəsitçaya balıq buraxılmışdır. 
Prezident İlham Əliyev demişdir: 
“Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunda 
çinar ağacları əkdik. Bəsitçay qoruğu 
1974-cü ildə ulu öndər Heydər Əliye-
vin tapşırığı ilə yaradılmışdır. Burada 
100 hektardan çox sahədə nadir çinar 
ağacları dövlət tərəfindən qorunurdu. 
Bu, nadir çinar ağacları meşəsi idi. İş-
ğaldan sonra mənfur düşmən çinar-
ların böyük hissəsini kəsib, dağıdıb, 
talayıb və yandırıb. Bu, erməni van-
dalizminin növbəti əlamətidir. Bu gün 
Bəsitçay Təbiət Qoruğunun bərpasına 
start verilib”. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev 20 okt-
yabr 2021-ci il tarixində Bəsitçay Döv-
lət Qoruqluğunun fəaliyyətinin təşkili 
ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam 
imzalamışdır. 
İşğaldan azad olunmuş ərazilərə Bö-
yük Qayıdış çərçivəsində qarşıda 
duran əsas vəzifələrdən biri də məhz 
həmin ərazilərdə təbiət ekosistemi-
nin, biomüxtəlifliyin, nadir və itmək-
də olan bitki növlərinin bərpa edil-
məsi və sağlamlaşdırılmasıdır. 
Bu ərazilərdə müasir yanaşmanın tət-
biqi əsasında unikal meşə fondunun 
və mübarizə olunan təbiət massivlə-
rinin ahəngdar fəaliyyətinin bərpa 
edilməsi, bütövlükdə regionun “yaşıl 
zona”ya çevrilməsi üçün kompleks 
tədbirlərin görülməsi dövlətin və 
dövlət başçısının nəzərdə tutduğu ən 
zəruri məsələlərdən biridir. Bu həm 
də hər bir Vətən övladının ən mər-
həm və nəsib arzularının gerçəkləş-
məsi deməkdir. Arzularımız çin ol-
sun, əziz xalqım!

Zülfü İLYASOV,
“İqtisadiyyat” qəzetinin 

xüsusi müxbiri

Sentyabrın 12-də Ağsu rayonuna səfəri çərçivəsində 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri Əli Əsədov 
ölkədə ərzaqlıq buğda istehsalında mövcud problem-
lərə və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan işçi mü-
şavirə keçirib, həmçinin “Ağsu Aqropark” QSC-nin 
fəaliyyəti ilə tanış olub.
Müvafiq dövlət qurumlarının və aqrar sektorda fəaliy-
yət göstərən özəl şirkətlərin rəhbərlərinin iştirak etdiyi 
işçi müşavirədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin “Ərzaqlıq buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsi-
nin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında” 

2022-ci il 19 iyul tarixli 1754 nömrəli Fərmanının icrası 
ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.
Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı qlobal çağırışlar, Azər-
baycanda ərzaqlıq buğda istehsalında mövcud prob-
lemlər, qarşıda duran vəzifələr, Fərmana uyğun 
olaraq dövlət dəstəyi mexanizmlərinə dair fikir mü-
badiləsi aparılıb. 
Müşavirədə aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbərləri-
nin çıxışları, ərzaqlıq buğda istehsalçılarının, müasir 
suvarma sistemlərini tətbiq edən və tətbiq edilməsini 
planlaşdıran təsərrüfat rəhbərlərinin problemləri və 
təklifləri dinlənilib.
Baş nazir Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mü-
vafiq Fərmanından irəli gələn tapşırıqlara uyğun ola-
raq, hökumətin ərzaqlıq buğda istehsalçılarına dəstək 
verəcəyini, qarşıda duran əsas vəzifələrin əkinə yarar-
lı torpaq ehtiyatlarının genişləndirilməsi, buğda isteh-
salında məhsuldarlığın artırılması, ərzaqlıq buğdanın 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müasir texnologiyanın 
tətbiqi və su ehtiyatlarının qənaətlə sərf edilməsi ol-
duğunu vurğulayıb.
Müşavirənin sonunda Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin Fərmanının icrası ilə bağlı işlərin sürətlən-
dirilməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumlarına müvafiq 
tapşırıqlar verilib.

Azərbaycanın 2022-ci ilin ilk səkkiz ayı 
üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri 20 mil-
yard 184.8 milyon manat olub.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsin-
dən məlumat verilib.
Bu da illik müqayisədə 26.6% artım 
deməkdir.
Dövlət büdcəsinin xərcləri 18 milyard 
151.9 milyon manat olub ki, bu da illik 
müqayisədə 16.2% artıma bərabədir.
Bununla da dövlət büdcəsinin profisiti 
2 milyard 032.9 milyon manat olub. İlin 
ilk 7 ayının sonunda profisit 2 milyard 
564.6 milyon manat təşkil edib.

Ermənistan və Qarabağı birləş-
dirən Laçın dəhlizi boyunca yeni 
yol 2023-cü il aprelin 1-dən fəaliy-
yətə başlayacaq.
Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Na-
zirliyinin MDB ölkələri üzrə dör-
düncü departamentinin direktoru 
Denis Qonçar RİA Novosti-yə mü-
sahibəsində bildirib.
“Son bir ay ərzində görülən işlə-
rin əsas nəticəsi Laçın dəhlizi bo-
yunca yeni yolun 2023-cü il apre-
lin 1-dən fəaliyyətə başlayacağı 

ilə bağlı ümumi anlaşmanın əldə 
olunması olub. 
Bununla yanaşı avqustun 30-dan 
etibarən Laçın şəhərindən və zona 
daxilində yerləşən digər yaşayış 
məntəqələrindən yan keçən köh-
nə dəhliz yolunun təhlükəsizlik 
zolağında yerləşən müvəqqəti 
marşrutla hərəkət həyata keçiri-
lir”, - deyə rusiyalı diplomat vur-
ğulayıb.
O qeyd edib ki, Ermənistan və 
Azərbaycan tərəfləri arasında ra-

zılaşma nəticəsində və Rusiya 
sülhməramlı kontingentinin ko-
mandanlığı ilə razılaşdırılaraq 
avqustun 24-də köhnə dəhliz mar-
şrutunun təhlükəsizlik zolağında 
yerləşən yaşayış məntəqələrinin 
sakinlərinin köçürülməsi başa ça-
tıb: “Laçın dəhlizinin iş rejiminin 
dəyişməməsi əsas əhəmiyyət kəsb 
edir. Rusiya sülhməramlıları mü-
vəqqəti yola köçürülüb və 2023-cü 
il aprelin 1-dək onlar yeni marşru-
ta keçəcəklər”.

Emal sənayesində 2022-ci ilin yan-
var-avqust aylarında 11 milyard 584,2 
milyon manatlıq məhsul istehsal olu-
nub və sənaye xarakterli xidmətlər 
göstərilib.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildi-
rilib ki, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə qida məhsullarının istehsa-
lında 13,2 faiz, tütün məmulatlarının is-
tehsalında 2,4 faiz artım, içki istehsalın-
da isə 6,1 faiz azalma müşahidə edilib.
Bu sahələrin əsas məhsullarından mar-
qarin istehsalı 24,7 faiz, kərə yağının 
istehsalı 0,3 faiz, duru bitki yağlarının 
istehsalı isə 0,1 faiz artıb.

Avqustda iyula nisbətən istehsalçı qiy-
mətləri indeksi neft-qaz sənayesi məh-
sulları üzrə 92,9 faiz təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildi-
rilib ki, neft-qaz sənayesi üzrə qiymət 
indeksləri cari ilin avqustunda ötən ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 228,8 faiz, bu 
ilin yanvar-avqust aylarında isə keçən 

ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 251,2 
faiz artıb.
Bu ilin yanvar-avqust aylarında 2021-ci 
ilin müvafiq dövrünə nisbətən neft-qaz 
sənayesində sənaye məhsullarının is-
tehsalçı qiymətləri indeksinin 216,4 faiz 
artımı qeydə alınıb.
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Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və “İqtisadiyyat” qəzetinin kollektivi Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Mehbalıyevə əzizi 

FƏRİD KƏMALƏDDİN OĞLU MEHBALININ 
şəhid olması ilə bağlı kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Akademik Ziyad Səmədzadə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, 
Milli Məclisin deputatı Səttar Mehbalıyevə əzizi 
FƏRİD KƏMALƏDDİN OĞLU MEHBALININ 

şəhid olması ilə bağlı kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
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Azərbaycanın elmi ictimaiyyətinə ağır itki 
üz vermişdir. Tanınmış ziyalı, dəyərli alim, 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitə-

sində rəhbər vəzifələrdə çalışmış Cahangir Qoca-
yev vəfat etmişdir. 
Cahangir Qocayev ömrünün fəal və faydalı hissə-
sini xalqına və dövlətinə həsr etmiş ziyalılarımızın 
sırasında özünəməxsus yeri və sanbalı olan iqtisa-
dçılarımızdan biri idi. Saatlı rayonunun Mollavaiz-
li kəndində anadan olmuş Cahangiri kənd camaatı 
xeyli müddətdə adi bir sakin, kənd uşağı kimi ta-
nısa da, daha sonra o, qohum-əqraba və kəndçiləri 
üçün nişan verilən, nümunə göstərilən şəxsə çev-
rilə bilmişdi. Orta məktəbi qurtarandan sonra inşa-
atçı-mühəndis olmaq arzusu çin olmasa da, ruhdan 
düşməyən Cahangir 1 il texniki-peşə məktəbində 
təhsil alır. Neft-qazçıxarma operatoru kimi indiki 
“Balaxanıneft”in Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Musa 
Bayramovun rəhbərlik etdiyi 8-ci mədəndə çalışır. 
İndiki Neft Akademiyasının mühəndis-iqtisad fa-
kültəsinin axşam şöbəsinə daxil olur. 1967-1973-cü 
illəri əhatə edən bu dövrdə o, operatorluqdan Plan 
şöbəsində texnik, 12-ci mədənin iqtisadçı-mühən-
disi və nəhayət idarənin əməyin təşkili, texniki 
normalaşdırma və əməkhaqqı şöbəsinin mühən-
disi vəzifəsinə qədər yüksəlir. Bu müddətdə Ca-
hangir o vaxtkı “Kommunist” qəzetində (1970) 
neft hasilatının sabitləşdirilməsi məsələlərinə həsr 
edilmiş, “Azərbaycan neft təsərrüfatı” jurnalında 
(1972 №7) neftin maya dəyərinin aşagı salınması 
məsələlərinə aid məqalələrlə çıxış edir. O zaman-
lar çox böyük maraq doğuran bu yazıları oxuyan-
lar onun müəllifinin kifayət qədər təcrübəli şəxs 
olduğunu zənn edirdilər. Əslində isə bu, bir tələ-
bənin qazandığı bilikləri istədiyi konkret müəs-
sisə və sahə ilə əlaqələndirmək bacarığından irəli 
gələn əsaslandırılmış, elmi-publisistik düşüncələr 
idi. 1973-cü ildə Cahangir tələbə elmi cəmiyyətlə-
rinin I Ümumrespublika Forumunda “Azərbaycan 
SSR-in neft emalı və neft-kimya müəssisələrində 
idarəetmənin vəziyyətinin təhlili” mövzusundakı 
elmi məruzəsinə görə iqtisadiyyat üzrə yeganə bi-
rinci dərəcəli diploma layiq görülür. 
İnstitutu bitirən kimi Cahangir ali təhsilli iqtisa-
dçı-mühəndis kimi öz doğma yurduna qayıdır. 
1973-cü ildə Saatlı rayonundakı 17№-li Tikin-
ti-quraşdırma idarəsində fəhlə kimi işə başlayan 
Cahangir bir il keçməmiş normalaşdırıcı vəzifə-
sinə irəli çəkilir. Bu minvalla o, 1989-cu ilə qədər 
“Azərmeliosutikinti” baş idarəsinin şöbə müdiri 
və mərkəzi aparatın ilk partiya təşkilatı katibi sə-
viyyəsinə qədər yüksəlir. 1979-80-ci illərdə Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat 
İnstitutunun qiyabi aspirantı olsa da, vəzifə işinin 
xarakteri ilə əlaqədar elmi başa çatdırmasa da, fəa-
liyyətində həmişə elmi yönümü qorumağa çalışıb. 

1989-cu ildən Dövlət Tikinti Komitəsinə dəvət olu-
nan Cahangir Qocayev 3-4 ildən sonra Komitə səd-
rinin müavini və birinci müavini vəzifəsinə qədər 
yüksələ bilib. 
Öz əsas işi ilə bərabər, Milli Məclisin İqtisadi si-
yasət komitəsinin işində də yaxından iştirak edib. 
“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”, “Standartlaşdır-
ma haqqında”, “İstehlakçıların hüququnun müda-
fiəsi haqqında”, “Rabitə haqqında”, “İnformasiya 
və Telekommunikasiya haqqında”, “Avtomobil 
yolları haqqında” və sair qanunları hazırlayan işçi 
qrupun rəhbəri olub. “Tender haqqında”, “Kütləvi 
informasiya vasitələri haqqında” və müxtəlif səp-
gili çoxsaylı digər qanunları hazırlayan işçi qrup-
larının üzvü olub. Öz nəzəri-təcrübi hazırlığına 
söykənərək hazırlanan qanunların, digər milli nor-
mativ-hüquqi aktların daha da mükəmməl olması 
naminə Cahangir müəllim bəzən çoxları tərəfin-
dən düzgün qəbul edilməyən, özünəməxsus, çox 
dəyərli təkliflərlə çıxış edib. Yeri gəlmişkən, qeyd 
edək ki, o, hər mənada zamanı qarşılaya bilən şəx-
siyyətlərdən idi. Öz bilik və bacarığını başqaları-
na, xüsusən də gənclərə çox həvəslə öyrədirdi. O, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəetmə Akademiyasının baş müəllimi 
kimi şərəfli bir vəzifəni də vicdanla yerinə yetirir-
di. 70 yaşını təbrik edənlərdən biri tamamilə haqlı 
olaraq demişdi: “Cahangir Qocayevin uzun illər 
xidmətində dayandığı şəhərsalma sahəsində ide-
ya və prinsiplərinə sadiq olmaq o qədər də asan 
deyil. Amma o, şəhərsalmaya dəyər qazandırmağı 
bacarmış zirvədir. Bu zirvəyə ucalmağı heç də hər 
memar, mühəndis bacarmır. Cahangir Qocayevin 
öz peşəsinə bağlılıq prinsiplərində şəhərsalmaya 
peşəkar yanaşma xətti, dövlətə və dövlətçiliyə mi-
silsiz sadiqlik ruhu var. O, sadiqliyini zəhməkeşli-
yi, həssas yanaşma tərzi ilə sübut etmiş bir örnək 
kimi böyük hörmət və ehtiram sahibidir”.
Dostları, iş yoldaşları Cahangir Qocayevi öz işinin 
peşəkarı, şəhərsalma sahəsində öz sözünü demiş 
müətəxəssis, böyük insani keyfiyyətləri özündə 
birləşdirən sadəlik, səmimilik və alicənablıq nü-
munəsi kimi tanıyırdı.Artıq təqaüdə çıxsa da, yenə 
sevdiyi peşəsindən ayrılmaq istəmir, tikinti sahə-
sindəki 41 illik təcrübəsini bölüşmək, bildiklərini 
gənc mütəxəssislərə öyrətmək, yeri gələndə irad-
larını qeyd etmək üçün fürsət axtarırdı. Cahangir 
Qocayevin ana prinsiplərindən biri o idi ki, vətənə, 
xalqa və dövlətə xidmət etmək üçün haradasa iş-
ləməyin, vəzifə və səlahiyyət sahibi olmağın o qə-
dər də önəmi yoxdur. 
O, hesab edirdi ki, insan işləmədən, vəzifə və sə-
lahiyyət sahibi olmadan da xalqına və dövlətinə 
xidmət edə bilər: “Təqaüdə çıxsam da, yaşımın bu 
vədəsində vaxtımı səmərəli keçirməyə çalışıram. 
Ağsaqqallar Şurası İdarə Heyətinin üzvü kimi 
müəyyən tədbirlərdə iştirak edir, şəhərsalmadakı 
problemlər barədə öz fikrimi dövlət orqanlarına, 
ictimaiyyətə çatdırıram ki, aidiyyəti qurumlar la-
zımi tədbirlər görsünlər. O, dəfələrlə bildirirdi ki, 
şəhərsalma elə bir sahədir ki, o həmişə inkişaf edir, 
illər ötdükcə qədimləşir, dəyəri artır. Yəni, şəhər 
qədimləşdikcə qiymətə minir. Şəhərin təsərrüfat 
infrastrukturunun saxlanmasına, o cümlədən bağ 
və parklara xidmətin göstərilməsinə bu prinsipdən 
yanaşmaq lazımdır. 
Cahangir müəllim Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı 
və “İqtisadiyyat” qəzeti ilə sıx əməkdaşlıq edirdi. 
Səmimi və mehriban münasibəti ilə redaksiyada 
hər kəsin böyük hörmətini və rəğbətini qazanmış-
dı. Dəyərli alimi, peşəkar mühəndisi, alicənab bir 
şəxsiyyəti, müdrik, dünyagörmüş ağsaqqalı, səmi-
mi insanı - Cahangir Qocayevi bu günlərdə itirsək 
də, əziz xatirəsi onu sevənlərin qəlbində daim ya-
şayacaqdır.

Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun!
Ziyad Səmədzadə, Eldar Nuriyev, 

Qüdrət Kərimov, Vahid Novruzov, 
Vahid Hümmətov, Elşən Hacızadə, 

Rəsul  Balayev, Arif Hüseynov, 
Elxan Bəşirov, Elşad Səmədzadə, 

Aytən Səmədzadə, Yeganə Məmmədova

Azərbaycan vokal məktəbinin 
təkrarsız nümayəndələrindən 
biri,  ecazkar səsə malik, mah-
nıları ilə  Azərbaycanı dünya-
ya tanıdan sevimli sənətkarı-
mız   Rəşid Behbudov 1915-ci 
il dekabrın 14-də Tiflisdə əslən 
Şuşalı xanəndə Məcid Behbu-
dov Behbudalı oğlunun ailə-
sində dünyaya gəlmişdir. 
Anası Firuzə Vəkilova isə Qa-
zax rayonunun Yuxarı Salahlı 
kəndinin Vəkilovlar nəslinə 
mənsub idi. Uşaq yaşların-
dan məktəb xorunda oxuyan 
Rəşid 1933-cü ildə Dəmiryolu 
Texnikumuna daxil olmuş-
dur. Təhsili dövründə tələbə 
özfəaliyyət orkestrində çalış-
mışdır. Hərbi xidməti zama-
nı ordu ansamblının solisti 
olan Rəşid Behbudov daha 
sonra Tiflis estrada qrupların-
dan birində solistlik edir və 
tezliklə bəstəkar A.Eyvazın 
rəhbərlik etdiyi Azərbaycan 
Dövlət Caz Orkestrində so-
listliyə başlayır. 1930-cu illər-
də Ermənistan Dövlət Opera 
və Balet Teatrında klassik 
operaların xor səhnələrində 
solo oxuyur. 1939-cu ildə hə-
min teatrın truppası ilə bir-
likdə Moskvada Azərbaycan 
incəsənəti günlərində iştirak 
edir. 1942-ci ildə kollektivlə 
birgə Krım cəbhəsinə yol-
lanır. Həmin il Azərbaycan 
Dövlət Caz Orkestrinin tər-
kibində İranda qastrol səfə-
rində olmuşdur. 1944-cü ildə 
Azərbaycan Dövlət Filarmo-
niyasının yay salonunda kon-
serti olmuşdur.
Çox keçmir ki,  Rza Təhma-
sib onu Bakı kinostudiyasın-
da Üzeyir Hacıbəyovun eyni 
adlı operettasının motivləri 
əsasında çəkilən "Arşın mal 
alan" filminə dəvət edir, 1945-
ci ildə arşın malçı rolunda 
çəkilir və bu film ona böyük 
şöhrət gətirir. Filmin ssenari 
müəllifi Sabit Rəhman "Azər-
baycan kinematoqrafiyası-
nın təntənəsi" məqaləsində 

aktyorun oyununu belə qiy-
mətləndirib: "Əsgər rolu Rə-
şid Behbudovun ilk roludur. 
Rəşid öz gözəl, lirik səsilə 
estrada səhnəsində SSRİ-nin 
bir çox şəhərlərində sevilmiş, 
alqışlanmışdı. Əsgər onun ilk 
rolu olmağına baxmayaraq, 
Behbudovun bir kino aktyoru 
kimi böyük ümidlər verdiyini 
göstərir..."    1945-ci ildə film 
efirə çıxır və çox tez bir za-
manda nəinki Azərbaycanda, 
bütün Sovet İttifaqında böyük 
populyarlıq qazanır. 1946-cı 
ildə bu filmdəki Əsgər roluna 
görə Rəşid Behbudov "Stalin" 
mükafatı ilə təltif olunur.
1949-cu ildə Budapeştdə ke-
çirilən Gənclərin və Tələ-
bələrin Ümumdünya   Festi-
valında çıxış edir.
1946-1956-cı illərdə Azər-
baycan Dövlət Filarmoniya-
sının, 1953-1960-cı illərdə fa-
silələrlə M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Dövlət Opera və 
Balet Teatrının solisti, 1957-
1959-cu illərdə Azərbaycan 
Dövlət Konsert Ansamblının 
təşkilatçısı və rəhbəri olmuş-
dur. 1966-cı ildən musiqi və 
estrada sənətinin caz, balet, 
pantomim kimi müxtəlif janr-
larını üzvi surətdə birləşdirən 
Azərbaycan Dövlət Mahnı 
Teatrını təşkil etmiş və ömrü-
nün sonunadək onun solisti 
və bədii rəhbəri olmuşdur.
Bütün sovet respublikaları ilə 
yanaşı, Argentina, Bolqarıs-

tan, Belçika, Çili, Çin, Efiopi-
ya, Finlandiya, Hindistan, İran, 
İraq, İtaliya, Misir, Türkiyə və 
s. ölkələrdə geniş repertuarla 
çıxış edən Rəşid Behbudov, 
Azərbaycan xalq mahnılarının 
və Azərbaycan bəstəkarlarının 
vokal əsərlərinin xarici ölkələr-
də populyarlaşmasında çox 
böyük rol oynamışdır. Rəşid 
Behbudov Hindistana səfəri 
haqqında "Uzaq Hindistanda" 
kitabını yazmışdır. 
Bir çox görkəmli bəstəkarla-
rın mahnıları R.Behbudovun 
ifasında dünya xalqlarının 
50-dən çox dilində səslənib. 
Azərbaycanın elə bir şəhəri, 
rayonu və kəndi yoxdur ki, 
sənətkarın ayağı oraya dəy-
məmiş olsun. Dünyanın hər 
yerində  yüz minlərlə adam 
onun ecazkar səsinə valeh 
olmuşdur. Böyük müğənni 
Azərbaycanın tam səlahiy-
yətli mədəniyyət elçisi hesab 
edilirdi. Görkəmli Azərbay-
can müğənnisi və ictimai xa-
dim, Sosialist Əməyi Qəhrə-
manı, SSRİ xalq artisti, SSRİ 
və Azərbaycan Dövlət mü-
kafatları laureatı, 2 “Lenin” 
ordeni, “Qırmızı Əmək Bay-
rağı”, “Xalqlar Dostluğu” or-
denləri ilə təltif olunmuşdur, 
bir sıra xarici ölkələrin müka-
fatlarına layiq görülmüşdür. 
Rəşid Behbudov 1989-cu il 
iyunun 9-da Moskva şəhərin-
də vəfat etmiş, Bakıda Fəxri 
Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
2015-ci il 14 dekabrda Heydər 
Əliyev Sarayında 100 illik yu-
bileyi qeyd olunub.
4 oktyabr 2016-cı ildə adını 
daşıdığı küçədə və  mahnı 
teatrının qarşısında abidəsi 
ucaldılmışdır.
18 noyabr 2016-cı ildə Azər-
baycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin işti-
rakı ilə Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi tərəfindən 
"Rəşid Behbudov" sürətli sər-
nişin gəmisi istismara veril-
mişdir.

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliy-
yat Nazirliyi yanında Elekt-
ron Təhlükəsizlik Xidməti 
(ETX) son zamanlar aktual 
olan fişinq (phishing) hücum-
ları ilə əlaqədar vətəndaşlara 
tanımadıqları şəxslər tərə-
findən göndərilən mesajlara 
və e-poçt məktublarına qar-
şı həssas yanaşmağı tövsiyə 
edir.
Nazirlikdən Trend-ə verilən 
məlumata görə, vətəndaşlar-
dan xahiş olunur ki, onlara 
göndərilən şübhəli keçidlərə 
daxil olmasınlar, bu tipli me-
saj və məktublarla göndərilən 
faylları yükləməsinlər, doğ-
ruluğundan əmin olmadıq-
ları mesajları digər şəxslərə 
yönləndirməsinlər, onlara 
yön ləndirilən belə mesajlara 

etibar etməsinlər və məlu-
matların düzgünlüyünü rəs-
mi mənbələrdən yoxlasınlar.
Həmçinin vətəndaşlara tanı-
madıqları mənbələrdən daxil 
olan zənglərə qarşı diqqətli 
olmaq, zəng və ya mesaj va-
sitəsilə onlara məxsus fərdi 
məlumatlar tələb edildikdə, 
bu məlumatları təqdim et-
məmək tövsiyə edilir. 
Qeyd edək ki, Elektron Təh-
lükəsizlik Xidməti ölkədə 

ümumi kibertəhlükəsizlik 
vəziyyətini mütəmadi təh-
lil edir, internet informasiya 
ehtiyatlarının monitorinqini 
həyata keçirir, baş vermiş ki-
berhücumlarla bağlı məlu-
matların operativ qəbulunu 
təşkil edir. ETX hücumlara 
qarşı müvafiq tədbirlər görür, 
həmçinin mövcud və yarana 
biləcək kibertəhlükələr barə-
də ölkə səviyyəsində məlu-
matlandırmanı həyata keçirir.
Vətəndaşlardan xahiş olunur 
ki, hər hansı kiberhücum hal-
ları ilə qarşılaşdıqda www.
cert.az internet informasiya 
ehtiyatı və reports@cert.az 
elektron poçt ünvanı vasitə-
silə Elektron Təhlükəsizlik 
Xidmətinə məlumat versin-
lər.


