
    Martın 8-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və Latviya Respub-
likasının Prezidenti Egils Levits mətbuata
bəyanatlarla çıxış ediblər.
    Əvvəlcə Azərbaycan Prezidenti bəyanatla
çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin
bəyanatı

    – Cənab Prezident.
    Əziz qonaqlar.
    Xanımlar və cənablar.
    Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində
Latviya Prezidentini qəbul etməkdən çox
məmnunam. Biz bu yaxınlarda Davosda gö-
rüşdük. Mənim dəvətimi qəbul edib, ölkəmizə
səfərə gəldiyinə görə cənab Prezidentə min-
nətdaram. Biz X Bakı Qlobal Forumunda
bir yerdə olacağıq. Həmçinin mən bu fürsətdən
istifadə edərək belə mühüm beynəlxalq təd-
birdə iştirak etdiyinə görə cənab Prezidentə
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
    Ölkələrimiz arasında münasibətlər çox
uğurla inkişaf edir. Latviya və Azərbaycan
strateji tərəfdaşlardır. Strateji Tərəfdaşlıq
haqqında Bəyannamə bir neçə il bundan
əvvəl imzalanıb. Biz, həqiqətən, strateji tə-
rəfdaş kimi addımlar atırıq. Çox fəal siyasi
dialoqumuz var. Mən Latviyada dəfələrlə
səfərlərdə, o cümlədən rəsmi səfərdə olmuşam.
Latviya prezidentləri bir neçə dəfə Azərbay-
cana səfərlər ediblər. Əlbəttə ki, cənab Pre-
zidentin bugünkü səfəri sıx əməkdaşlığımızın
yaxşı təzahürüdür. Çox fəal birgə iqtisadi
komissiyamız var. O, dövri olaraq görüşlər
keçirir. Yadımdadır, sonuncu dəfə belə görüş
ötən il baş tutub.
    Hesab edirəm ki, siyasi dialoq və iqtisadi
əməkdaşlıq aramızda sıx münasibətlərin
qurulmasında qarşılıqlı siyasi iradəmizi
göstərir. Həmçinin Latviya Avropa İttifaqı
və Azərbaycan arasında çox uğurla inkişaf
edən əməkdaşlıqda mühüm rol oynayır.
Biz Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Bəyan-
naməni, yaxud sazişləri Avropa İttifaqının
9 üzvü ilə imzalamışıq və ya qəbul etmişik.
Bu isə üzv dövlətlərin üçdəbiri deməkdir.
Bu, Avropa Komissiyası ilə Azərbaycanda
hazırda razılaşdırılan müqavilə üçün, hə-
qiqətən, yaxşı platformadır. Sazişin əksər
hissəsi artıq razılaşdırılıb. Biz son addım
atmalıyıq və ümid edirik ki, bu tezliklə baş
tutacaq. Eyni zamanda Azərbaycan Avropa
İttifaqı üçün enerji təchizatı sahəsində daha
əhəmiyyətli tərəfdaşa çevrilir. Biz Avropa

Komissiyası tərəfindən hər zaman etibarlı
tərəfdaş sayılmışıq. Bu gün biz nefti, təbii
qazı, elektrik enerjisini, neft-kimya məh-
sullarını, neft məhsullarını ixrac edirik.
Ümid edirik ki, bu yaxınlarda yaşıl enerjini
ixrac etməyə başlayacağıq. Azərbaycan,
Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında
müvafiq razılaşma Avropa İttifaqı Komis-
siyasının xanım sədrinin iştirakı ilə ötən
ilin dekabr ayında Buxarestdə imzalandı.
Bir sözlə, bu, Cənub Qaz Dəhlizi kimi me-
qalayihənin başa çatmasından dərhal sonra,
sözün əsl mənasında, digər qlobal meqala-
yihədir.
    Azərbaycanın Avropaya qaz təchizatı
ilbəil artır. Ötən il biz Avropa Komissiyası
ilə Enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlıq
haqqında Saziş kimi mühüm sənədə burada
imza atdıq. Biz bunun əsasında, bu yaxın-
larda yaradılmış şaxələndirilmiş marşrutlarla
qaz təchizatımızı artırırıq. Lakin əlbəttə,
təkcə enerji təhlükəsizliyi Azərbaycanı Av-
ropa ilə birləşdirmir. Daşımalar, təhsil, ti-
carət kimi digər sahələr də var. Avropa
İtti faqı əsas ticari tərəfdaşımızdır. Birmənalı
olaraq gələn illərdə Avropa İttifaqı ilə
ticarət həcmi artacaq. Çünki artıq söylədi-
yim kimi, biz qaz təchizatımızı artıracağıq,
yaşıl enerji mənbələrindən elektrik enerji-
sinin ixracına bu yaxınlarda başlayacağıq.
Bir sözlə, Latviya Avropa İttifaqı ilə Azər-
baycan arasında sıx əməkdaşlıqda hər
zaman çox mühüm və müsbət rol oyna-

mışdır. Bu, o cümlədən Azərbaycan və
NATO arasında əməkdaşlığa da aiddir və
o, çox uğurla inkişaf edir. Biz latviyalı
dostlarımıza belə davamlı dəstəyə görə
çox minnətdarıq. İkitərəfli münasibətlərə
gəldikdə, nəzərdən keçirəcəyimiz bir çox
məsələlər var. Bu vaxta qədər gündəlik ki-
fayət qədər genişdir.
    Bu gün mən, həmçinin cənab Prezidentə
Cənubi Qafqazda vəziyyətlə, xüsusən də Er-
mənistan ilə Azərbaycan arasında münasi-
bətlərin normallaşması ilə bağlı məlumat
verdim. Ümid edirik ki, Ermənistan sülh
sazişi təklifi ilə bağlı şərhlərimizə müsbət
cavab verəcək. Biz bir az öncə beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanan
təklifimizi verdik. Sonra Ermənistandan şərh-
ləri aldıq və onların şərhləri ilə bağlı öz
şərhlərimizi göndərdik. Bu, baxılma prose-
sindədir. Ümid edirik ki, biz güclü siyasi
iradəni, həmçinin Ermənistan tərəfindən gö-
rəcəyik və onlar düzgün qərar qəbul etsinlər
və işğal dövründə olduğu kimi vaxtı udmağa
çalışmasınlar. Biz 28 il danışıqlar aparmışıq.
Əfsuslar olsun ki, bu, ciddi hərbi əməliyyat-
larla nəticələndi və nəticədə, Azərbaycan
əraziləri azad olundu. Biz bunu güc tətbiqi
ilə etdik. Əfsuslar olsun. Halbuki, Ermənistan
özünü konstruktiv aparsaydı, biz bunu siyasi
vasitələrlə də edə bilərdik.
    Hazırda iki ölkə arasında sülh müqaviləsini
ciddi müzakirə etdiyimiz dövrdə, biz gözlə-
yirik ki, Ermənistan vaxt itirməyəcək və bir

çox beynəlxalq iştirakçıların dəstəklədiyi
təklifimizə müsbət cavab verəcək. Ərazilə-
rimizdə dağıntılara və uzunmüddətli işğala
baxmayaraq, düşünürük ki, ədavət səhifəsi
çevrilməlidir. Biz gələcəyə baxmalıyıq və
sülh şəraitində yaşayan Cənubi Qafqazı qur-
malıyıq. Biz Baltik ölkələri arasında sıx
əməkdaşlıq və inteqrasiyanın faydasını gö-
rürük. Biz uzun illər eyni ölkədə bir yerdə
yaşamışıq. Onlar sıx əməkdaşlığın qurulma-
sına müvəffəq oldular. Hazırda uzun illərdir
ki, onlar Avropa İttifaqının və NATO-nun
üzvləridir. Onlar uğurla inkişaf edirlər. Əf-
suslar ki, Cənubi Qafqazda fərqli vəziyyətdir.
Bizdə müharibələr, separatizm, terrorçuluq,
ekstremizm olub. Hazırda buna son qoyul-
malıdır və əgər bu baş tutarsa, onda keçmiş
SSRİ-nin Baltik ölkələri kimi Cənubi Qafqazın
da dinc və çiçəklənən inkişaf şansı olacaq.
    Cənab Prezident, bizimlə olduğunuza görə
sizə bir daha minnətdarıq. Dəvətimi qəbul
etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sizə Azər-
baycanda xoş səfər arzulayırıq.

***
    Sonra Latviya Prezidenti bəyanatla çıxış
etdi.

Prezident Egils Levitsin
bəyanatı

    – Prezident Əliyev. Məni Azərbaycana
səfərə dəvət etdiyinizə görə minnətdaram.
Biz iki ay öncə Davosda görüşdük.
    Biz diplomatik əlaqələrin qurulmasının
30 illiyini qeyd etməyi planlaşdırırıq. Otuz
il ərzində ikitərəfli münasibətlərimiz çox
yaxşı və uğurla inkişaf edib. Aramızda təşviq
edə biləcəyimiz bir çox ikitərəfli məsələlər
var, o cümlədən biz qlobal, beynəlxalq sə-
viyyədə əməkdaşlıq etməliyik.
    İqtisadi münasibətlərimizə gəldikdə, ötən
il tendensiya müsbət olub. Bu gün Latviya
və Azərbaycanın iş adamları arasında, həm-
çinin biznes-forum olacaq. Biz İKT, ağıllı
enerji, yaşıl texnologiyalar və artıq qeyd
etdiyiniz kimi, nəqliyyat və daşımalar sa-
həsində imkanların nəzərdən keçirilməsində
maraqlıyıq.
    Həmçinin bəyan edə bilərəm ki, milli
aviaşirkətimiz “airBaltic” bu ilin may ayında
Riqa ilə Bakı arasında birbaşa uçuşları bərpa
etməyə hazırlaşır. Beləliklə, Latviya turist-
lərinin Azərbaycana gəlməsi və Sizin vətən-
daşların Latviyaya getməsi, o cümlədən iş-
güzar dairələrin səfərləri asanlaşacaq.

    Martın 8-də rəsmi qarşılanma mərasimin-
dən sonra Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin Latviya Respublika-
sının Prezidenti Egils Levits ilə məhdud tər-
kibdə görüşü olub.
    Azərbaycan və Latviyanın dövlət başçıları
söhbət zamanı bu il Davosda keçirilmiş
görüşü məmnunluqla xatırladılar, həmin gö-
rüşdə aparılmış müzakirələrin ölkələrimiz
arasında münasibətlərin inkişafında rolunu
qeyd etdilər. Prezident İlham Əliyev Latviyaya
səfərini xatırladı.
    Görüşdə Azərbaycan-Latviya münasibət-
lərinin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığı
qeyd edildi, Latviyanın Azərbaycanın Avropa
İttifaqı və NATO ilə əlaqələrinin inkişafına
verdiyi dəstək yüksək qiymətləndirildi. Həm-
çinin Latviyanın ölkəmizdəki səfirliyinin

NATO-nun Azərbaycanla münasibətlərdə əla-
qələndirici rolunda çıxış etdiyi vurğulandı.
    Latviya Prezidenti Azərbaycanın Qoşulma -
ma Hərəkatına sədrliyinə toxunaraq Hərəkatın
Bakıda keçirilmiş son zirvə toplantısını qeyd
etdi.
    Ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi
barədə məlumat verən dövlətimizin başçısı
bu ilin sonunda başa çatacaq Azərbaycanın
sədrliyinin çox yaxşı irs qoyduğunu bildirdi.
Azərbaycan Prezidenti sədrlik dövründə Hə-
rəkatın təsisatlanması istiqamətində aparılan
işləri qeyd etdi, məhz Azərbaycanın sədrliyi
dövründə Qoşulmama Hərəkatı tarixində ilk
dəfə olaraq Hərəkatla Avropa İttifaqı arasında
münasibətlərin yaradıldığını dedi. Prezident
İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının
2020-ci ildə COVID-19-la bağlı keçirilmiş

onlayn sessiyasında Avropa İttifaqının ali
nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-
prezidenti Jozep Borrelin iştirakını bunun
bariz təzahürü kimi qiymətləndirdi.
    Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında münasibətlərin normal-
laşdırılması, sülh müqaviləsi üzrə aparılan
danışıqlar prosesi barədə məlumat verdi.
Dövlətimizin başçısı Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişelin səyləri ilə aparılan
danışıqlar prosesini və Brüssel sülh gündəliyini
dəstəklədiyini dedi.
    Egils Levits dövlətlərin ərazi bütövlüyünün
və beynəlxalq hüququn ölkəsinin xarici siya -
sətinin təməl prinsipi olduğunu deyərək, bu
xüsusda Latviyanın Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünü dəstəklədiyini vurğuladı.
    Söhbət zamanı Azərbaycan-Avropa İttifaqı

əlaqələri, ölkəmizin Avropa İttifaqının enerji
təhlükəsizliyində oynadığı rol barədə danışıldı,
Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula
Fon der Lyayenin ölkəmizə səfəri zamanı
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında enerji
sahəsində imzalanmış Strateji Tərəfdaşlığa
dair Anlaşma Memorandumunun əhəmiyyəti
qeyd edildi.
    Görüşdə, həmçinin beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri, iqtisa-
di-ticari münasibətlərin genişləndirilməsi,
hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyəti,
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilə-
rində aparılan bərpa-quruculuq işlərində Lat-
viya şirkətlərinin iştirakı, bərpa olunan enerji,
turizm, İKT, süni intellekt və qarşılıqlı ma-
raqdoğuran digər məsələlər barədə fikir mü-
badiləsi aparıldı.

    Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə
gələn Latviya Respublikasının Prezidenti
Egils Levitsin martın 8-də rəsmi qarşılanma
mərasimi olub.
    Hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dal-
ğalandığı meydanda Latviya Prezidentinin
şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Latviya Respublikasının Pre-
zidenti Egils Levitsi qarşıladı.
    Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Latviya Pre-
zidentinə raport verdi.
    Prezident Egils Levits Azərbaycan əsgər-
lərini salamladı.

    Prezident İlham Əliyev və Prezident Egils
Levits fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından
keçdilər.
    Latviya Respublikasının və Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himnləri səslən-
dirildi.
    Azərbaycan nümayəndə heyəti Latviya

Prezidentinə, Latviya nümayəndə heyəti isə
Azərbaycan Prezidentinə təqdim olundu.
    Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları
altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
və Latviya Prezidenti Egils Levitsin qarşı-
sından keçdi.
    Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər.

Latviya və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq, fəal siyasi dialoq mövcuddur

Latviya Prezidenti Egils Levits Azərbaycana rəsmi səfər edib
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    İkitərəfli səviyyədə əlaqələrlə bağlı demək
istərdim ki, Avropa İttifaqının (Aİ) üzv dövləti
kimi Latviya Aİ ilə Azərbaycan arasında sıx
əməkdaşlıqda maraqlıdır. Latviya Aİ ilə Azər-
baycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlığa
dair Anlaşma Memorandumunu alqışlayır.
Hazırda Azərbaycan Avropa İttifaqına enerji
təchizatının şaxələndirilməsində və Aİ-nin
enerji təhlükəsizliyinə töhfə verilməsində
çox mühüm rol oynayır. Biz həmçinin bərpa
olunan enerji sahəsində daha sıx əməkdaşlıq
etmək arzusundayıq.
    Təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa gəl-
dikdə, Siz artıq NATO çərçivəsində əmək-
daşlığa toxundunuz. Latviya səfirliyi
NATO-nun Azərbaycanda əlaqələndiricisi
funksiyasını yerinə yetirir və biz Bakıdakı
səfirliyimizin həmin mandatını 2024-cü ilə-
dək uzadacağıq. Görürəm ki, Azərbaycan
və NATO arasında təhlükəsizlik məsələləri
üzrə daha sıx əməkdaşlığa dair qarşılıqlı
maraq var.
    Ukraynadakı vəziyyətə gəldikdə bildir-
mək istəyirəm ki, Latviyanın xarici siyasə-
tinin təməlində beynəlxalq hüquqa və bütün
ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət dayanır.
Ona görə də biz Ukraynaya qarşı bu səbəbsiz
və əsassız təcavüzü pisləyirik. Latviya Uk-
raynanı hərbi və iqtisadi cəhətdən dəstək-
ləyir. Biz, həmçinin humanitar yardım da
göstəririk. Göstərilən yardımın toplam
həcmi bizim ÜDM-in 1 faizini təşkil edir.
Ukraynadakı vəziyyətin hansı məcrada cə-
rəyan edəcəyini gözləyirik. Ancaq onu deyə
bilərəm ki, davamlı sülh yalnız beynəlxalq
hüquqa əsaslanmalıdır. Biz beynəlxalq hü-
quqa müdaxiləyə və onun tapdalanması nə-

ticəsində bu vəziyyətin uzunmüddətli don-
durulmuş münaqişəyə çevrilməsinə imkan
verə bilmərik.
    Cənab Prezident, biz BMT üzvlərinin
əksəriyyətinin, yəni 120-dən artıq üzvü
olan platformanın – Qoşulmama Hərəkatının
sədri kimi ölkənizin rolunu yüksək qiy-
mətləndiririk. Bildiyiniz kimi, biz 2025-ci
il üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü
kimi namizədliyimizi irəli sürəcəyik. Ümid
edirik ki, bu məsələdə Qoşulmama Hərə-
katının üzvlərinin dəstəyini qazanacağıq.
Hesab edirəm ki, Qoşulmama Hərəkatı bey-
nəlxalq hüquq və ərazi bütövlüyü prinsip-
lərindən çıxış edən ölkələrdən ibarət vacib
qurumdur. Çünki bütün dövlətlər sülhdə

maraqlı olmalıdır, sülh isə beynəlxalq hü-
quqa əsaslanır. Siz isə Hərəkatın hazırkı
sədri kimi olduqca əhəmiyyətli rol oyna-
yırsınız.
    Onu da deyə bilərəm ki, Latviya Avropa
Şurasında sədrliyi öz üzərinə götürəcəkdir
və bizim ölkələr Avropa Şurasının üzvüdür.
Azərbaycan bizim ilk sədrliyimiz dövründə
təşkilata üzv olmuşdur. Görürük ki, Avropa
Şurasının genişləndirilməsi kifayət qədər
uğurlu olmuşdur. Biz bütün üzv ölkələrin
maraqları naminə Avropada demokratiyanın
və qanunun aliliyinin gücləndirilməsinin mü-
zakirəsini davam etdirəcəyik.
    Mən məmnuniyyətlə “Dünya bu gün: Ça-
ğırışlar və ümidlər” mövzusunda təşkil olu-

nacaq X Bakı Qlobal Forumunda iştirak edə-
cəyəm. Bu gün, həqiqətən, həm çağırışlar,
həm də ümidlər var. Hesab edirəm ki, Fo-
rumdakı müzakirələrdə biz ümidlərin qalib
gələcəyinin şahidi olacağıq.
    Cənab Prezident, bu Qlobal Forumu dəs-
təklədiyinizə görə sağ olun. Çünki həmin
Forum çərçivəsində müxtəlif regionları və
mədəniyyətləri təmsil edən hazırkı və sabiq
liderlər toplaşaraq cari problemləri müzakirə
edə bilirlər. Həmçinin Sizin tövsiyələrinizə
ehtiyacımız var. Mən mədəniyyətlərarası dia-
loqun təşviqi sahəsində Azərbaycanın və
Sizin rolunuza dərin hörmət bəsləyirəm.
Çünki bu Forumda müxtəlif mədəni mənsu-
biyyətə, siyasi sistemə və siyasi tarixə malik
nümayəndələr iştirak edirlər. Ümumiyyətlə,
bu vacib bir Forumdur.
    Cənubi Qafqazda sülh prosesinə, Azər-
baycan və Ermənistana gəldikdə, artıq qeyd
etdiyim kimi, biz beynəlxalq hüquqa əsaslanan
həllin tərəfdarıyıq. Beynəlxalq hüquq isə öl-
kələrin ərazi bütövlüyü deməkdir. Hesab edi-
rəm ki, belə bir sülh sazişinə nail olmağın
vaxtıdır və biz hər iki tərəfin razılığa gəldiyi
sülh sazişini dəstəkləyəcəyik. Davamlı sülhə
yalnız o zaman nail olmaq olar ki, o, bey-
nəlxalq hüquqa və ərazi bütövlüyünə əsas-
lansın.
    Beləliklə, cənab Prezident, dəvətinizə və
çox səmimi, maraqlı müzakirələrə görə Sizə
təşəkkür edirəm. Bu mənim Azərbaycana
ilk səfərimdir və mən onun sabit və firavan
ölkə, Avropa İttifaqının etibarlı tərəfdaşı ol-
duğunu görürəm.
    Cənab Prezident, çox təşəkkür edirəm.
    Prezident İlham Əliyev: Təşəkkürlər.

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev martın 8-də Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri Vayra
Vike-Freyberqanı və İsmail Serageldini,
keçmiş dövlət və hökumət başçılarını, Mər-
kəzin İdarə Heyətinin üzvlərini qəbul edib.
    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
həmsədrləri, keçmiş dövlət və hökumət baş-
çıları, Mərkəzin İdarə Heyətinin üzvləri Mər-
kəzin fəaliyyətinə göstərdiyi davamlı dəstəyə
görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlıq-
larını ifadə etdilər. Ötən 10 il ərzində Mərkəzin
sıralarının genişləndiyini və beynəlxalq sə-
viyyədə nüfuzlu bir təsisata çevrildiyini deyən
qonaqlar Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mər-
kəzinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək X Qlobal
Bakı Forumunun uğurlu olacağına əminlik-
lərini bildirdilər, bu Forum çərçivəsində bey-
nəlxalq gündəlikdə duran vacib məsələlərin
müzakirə ediləcəyini vurğuladılar.
`   Dövlətimizin başçısı Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinə göstərdiyi dəstəyi
bundan sonra da davam etdirəcəyini dedi,
bu təsisatın beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun
və çəkisinin artırılmasının, vacib platformaya
çevrilməsinin əhəmiyyətini vurğuladı, onun
sıralarının genişlənməsini və yeni region-

lardan olan təmsilçilərin Mərkəzin fəaliy-
yətinə qoşulmasını müsbət amil kimi də-
yərləndirdi.
    Prezident İlham Əliyev X Qlobal Bakı
Forumunun çox aktual mövzuya həsr olun-
duğunu qeyd edərək Forum çərçivəsində

multilateralizmlə, regional və qlobal prob-
lemlərlə bağlı məsələlərin müzakirə oluna-
cağını dedi.
    Vayra Vike-Freyberqa 10 il əvvəl ölkəmizə
səfəri çərçivəsində qədim Gəncə şəhərində
dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami

Gəncəvinin yubileyinə həsr olunmuş kon-
fransda iştirakını qeyd edərək Nizami Gən-
cəvi Beynəlxalq Mərkəzinin yaradılmasının
və Qlobal Bakı Forumunun keçirilməsinin
əsasının məhz həmin tədbirdə qoyulduğunu
xatırladı.
    Bu il Azərbaycan xalqının Ümummilli
Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının
100 illiyinin qeyd edildiyini deyən qonaqlar
Forum çərçivəsində Ulu Öndərin dövlətçilik
fəaliyyətinə həsr olunmuş konfransın keçi-
riləcəyini bildirdilər.
    Görüşdə beynəlxalq və regional gündə-
likdə duran məsələlər ətrafında fikir müba-
diləsi aparıldı.
    Dövlətimizin başçısı Cənubi Qafqazda
sülh və təhlükəsizlik məsələləri, Azərbaycanla
Ermənistan arasında münasibətlərin nor-
mallaşdırılması və sülh müqaviləsi üzrə da-
nışıqlar prosesi, ölkəmizin Avropanın enerji
təhlükəsizliyində oynadığı rol, Azərbaycanın
2030-cu ilədək inkişaf strategiyası, bu xü-
susda nəqliyyat-logistika imkanlarının artı-
rılması, rəqəmsal transformasiya, həmçinin
enerji resurslarının inkişafı və ixracı kon-
sepsiyaları barədə ətraflı məlumat verdi və
qonaqların suallarını cavablandırdı.

Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrlərini 
və İdarə Heyətinin üzvlərini qəbul edib  

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev martın 8-də BMT-nin Sivili-
zasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Migel
Anxel Moratinosu qəbul edib.
    Migel Anxel Moratinos, ilk növbədə,
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin sa-
lamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı.
    Prezident İlham Əliyev salamlara görə
minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını
BMT-nin Baş katibinə çatdırmağı xahiş
etdi.
    Migel Anxel Moratinos BMT-nin Sivili-
zasiyalar Alyansı ilə ölkəmiz arasında uğurlu
əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirdi, im-
zalanmış Anlaşma Memorandumuna uyğun
olaraq müxtəlif sahələrdə təmasların həyata
keçirildiyini vurğuladı. O, BMT-nin Sivili-
zasiyalar Alyansının fəaliyyətini daim dəs-
təklədiyinə görə dövlətimizin başçısına tə-
şəkkürünü bildirdi.
    Qonaq Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mər-
kəzinin Qlobal Bakı Forumunda iştirakından
məmnunluğunu ifadə edərək bu Mərkəzin
artıq beynəlxalq səviyyədə tanınmış və bö-
yük nüfuza malik bir təsisat rolunda çıxış

etdiyini dedi.
    Migel Anxel Moratinos Qoşulmama Hə-
rəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə
Təmas Qrupunun Bakıda Zirvə görüşünün
uğurla keçirildiyini qeyd etdi.

    O, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının
“One Humanity” təşəbbüsü barədə məlumat
verərək bu çərçivədə dünyanın müxtəlif şə-
hərlərində konsert proqramlarının təşkil edi-
ləcəyini dedi və bu xüsusda da ölkəmizlə

əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirdi.
    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı arasında
çox sıx əməkdaşlığın həyata keçirildiyini
qeyd edərək ölkəmizin bundan sonra da Al-
yansın fəaliyyətini dəstəkləyəcəyini vurğu-
ladı.
    Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçirilmiş
son Sammitinin çox səmərəli olduğunu
deyən dövlətimizin başçısı bu ilin sonunda
Azərbaycanın Hərəkata sədrliyinin başa ça-
tacağını bildirdi və ölkəmizin sədrlik döv-
ründə çox yaxşı bir irs qoyduğunu dedi.
    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda
ənənəvi keçirilən və COVID-19 pandemi-
yasına görə müvəqqəti təxirə salınan Mə-
dəniyyətlərarası Dialoq Forumunun da gələn
ildən bərpa olunacağını, bu xüsusda ölkəmizlə
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının əmək-
daşlığının davam edəcəyinə əminliyini bil-
dirdi.
    Görüşdə Azərbaycanın zəngin irsi və təc-
rübəsi əsasında dünya səviyyəsində sivili-
zasiyalar və mədəniyyətlər arasında dialoq
prosesinə verdiyi töhfə qeyd edildi.

Prezident İlham Əliyev BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 
ali nümayəndəsini qəbul edib 

    Martın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Latviya Respublikasının Prezidenti Egils Levitsin rəsmi lanç əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub.
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    – Sabahınız xeyir xanımlar və cənablar.
    Zati-aliləri.
    Hörmətli qonaqlar.
    Sizin hər birinizi Bakıda salamlayıram,
X Qlobal Bakı Forumunda iştirakınıza görə
təşəkkür edirəm. Əvvəlcə mən Nizami Gən-
cəvi Beynəlxalq Mərkəzinin (NGBM) İdarə
Heyətinin üzvlərini nailiyyətləri münasibətilə
təbrik etmək istəyirəm. Mən Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri xanım
Vayra Vike-Freyberqa və cənab Serageldinə
liderlik keyfiyyətlərinə, Mərkəzin inkişafına
töhfələrinə və Qlobal Bakı Forumunun aparıcı
beynəlxalq forumlardan birinə çevrilməsi ilə
bağlı mühüm nailiyyətlərinə görə xüsusi
minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bu ilin
yanvar ayında Davos Dünya İqtisadi Foru-
munda, fevralda Münxen Təhlükəsizlik Kon-
fransında iştirak etmişəm, indi isə mart ayında
Bakıda Qlobal Forumda iştirak edirəm.
    Onu deyə bilərəm ki, Bakı Qlobal Foru-
munun iştirakçılarının təmsilçilik səviyyəsi
və intellektual potensialı aparıcı beynəlxalq
konfranslara uyğundur. Əlbəttə ki, bu, həm-
sədrlərin, bütün idarə heyətinin düşünülmüş
və səmərəli fəaliyyətinin təzahürüdür. Burada
60 ölkədən 350 nəfər iştirakçı var. Onların
sırasında 50-dən artıq hazırkı və sabiq pre-
zident və baş nazir var. Beləliklə, təxmin
edə bilərik ki, müzakirələrin səviyyəsi kifayət
qədər yüksək olacaq. Əlbəttə, ən dəyərlisi
beynəlxalq münasibətlərlə bağlı yeni yanaş-
malara dair tövsiyələrdir. Mən Forumun
proqramı ilə tanış oldum. O, hər zaman
olduğu kimi kifayət qədər genişdir. Proqram
Yaxın Şərqi, Afrikanı və Qərbi Balkanları
əhatə edir. Bununla yanaşı, bu gün dünya
gündəliyinin aktual məsələləri də müzakirələr
mövzusu sırasındadır.
    Eyni zamanda mən Mərkəzin adını daşıdığı
dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin
xatirəsinə və irsinə olan dərin hörmətlə bağlı
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nizami
Gəncəvi Azərbaycanın qədim şəhərlərindən
olan özünün doğma Gəncə şəhərində dünyaya
göz açıb, yaşayıb, orada vəfat edib və dəfn
olunub. Onun müdrikliyi və istedadı Azər-
baycan xalqının istedadını və müdrikliyini
təcəssüm etdirir.
    Mən burada müzakirə ediləcək bəzi möv-
zularla bağlı öz fikirlərimi və bəzi məlumat-
larla bölüşmək istərdim. Panellərdən birinin
multilateralizmə həsr olunması məni məmnun
etdi. Xüsusilə ona görə ki, Azərbaycan Qo-
şulmama Hərəkatında 2019-cu ildə öz üzərinə
götürdüyü və 120 dövlətin yekdil qərarı ilə
daha bir il – 2023-cü ilədək uzadılmış sədr-

liyini başa çatdırır. Biz böyük ənənələrə
sahib, lakin müəyyən dövr ərzində, təəssüf
ki, bir az passiv Qoşulmama Hərəkatını, –
əgər belə demək olarsa, – canlandırmağa
çalışdıq. Bu məqsədlə biz beynəlxalq tədbirlər
və üç Zirvə toplantısı təşkil etdik. Biz
COVID-19-a dair BMT Baş Assambleyasının
Xüsusi Sessiyasının təşkilinin təşəbbüskarı
olduq. Biz fəal çalışaraq pandemiya ilə mü-
barizə sahəsində məlumat bazasının yara-
dılmasına nail olduq ki, daha sonra o, Ümum-
dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən istifadə
edildi. Biz Zirvə toplantılarından birini pan-
demiya ilə mübarizəyə həsr etdik. Biz pan-
demiyanın ilk aylarında peyvənd millətçiliyinə
və peyvəndlərin qeyri-bərabər paylanılmasına
etiraz səsimizi ucaltdıq. Biz COVID-19-dan
sonrakı dövr məsələsinə diqqət yönəltdik.
Bununla yanaşı, biz əksəriyyəti Qoşulmama
Hərəkatına üzv olan 80-dən artıq ölkəyə ma-
liyyə və humanitar yardım etdik. Biz koro-
navirusla mübarizəni dəstəkləmək üçün
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon
ABŞ dolları həcmində birbaşa ianə etdik.
    Eyni zamanda biz Qoşulmama Hərəkatının
institusional inkişafını təmin etməyə çalışdıq.
Bu məqsədlə Qoşulmama Hərəkatının 60
illik tarixində ilk dəfə biz təşəbbüsümüzlə
Parlament Şəbəkəsini yaratdıq. Onun ilk
iclası Bakıda təşkil edildi. Bundan əlavə,
Hərəkatın Gənclər Şəbəkəsi də təsis edildi
və onun katibliyi Bakıda yerləşir. Biz bu ilin
sonunda sədrliyimiz başa çatdıqdan sonra
da səylərimizi davam etdirəcəyik. Çünki biz
bugünkü parçalanmış dünyada belə bir Hə-
rəkata böyük ehtiyacın olduğunu görürük.
    Bu gün biz soyuq müharibənin bitməsindən
sonra bu günədək baş vermiş, bəlkə də, ən
ciddi Şərq-Qərb qarşıdurmasının şahidi oluruq.
Qoşulmama Hərəkatı körpülərin salınmasında,
münaqişələrin həllində yeni yanaşmaların
formalaşdırılması və Qoşulmama Hərəkatının
təməl prinsiplərinin – Bandunq Prinsiplərinin
təmin edilməsində mühüm rol oynaya bilər
və oynamalıdır. Həmin prinsiplər – sülh,
əməkdaşlıq, ərazi bütövlüyünə və suverenliyə
hörmət, habelə sərhədlərin toxunulmazlığından
ibarətdir.
    Münaqişələrin həllinə gəldikdə, bu mövzu
Forum çərçivəsində geniş şəkildə müzakirə
ediləcəkdir. Mən isə öz təcrübəmizlə bağlı
fikirlərimi bölüşə bilərəm. Münaqişələrin
həlli iki cür olur – dinc yolla və qeyri-dinc
yolla. Biz Ermənistanla münaqişəni dinc
yolla həll etməyə çalışırdıq. Baxmayaraq ki,
Ermənistan tərəfindən işğal Azərbaycanda
humanitar fəlakətə səbəb olmuşdur. İşğal

nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı
yurdsuz qalmış, qaçqın və məcburi köçkünə
çevrilmişdir.
    Ermənistan azərbaycanlılara qarşı etnik
təmizləmə siyasəti aparıb, onları Qarabağdan
sürgün salıb və bir milyon azərbaycanlıya
əzab-əziyyət verib. Münaqişəni dinc yolla
həll etmək və erməni qoşunlarının Azərbaycan
ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çı-
xarılmasını tələb edən BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrini icra etmək üçün Er-
mənistanı inandırmaq cəhdlərimizə baxma-
yaraq, Ermənistan, sadəcə, BMT-nin Təhlü-
kəsizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl qoy-

madı və beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq ic-
timaiyyətə hörmətsizlik göstərdi. 1992-ci
ildə münaqişə yarandıqdan sonra ATƏT
Minsk qrupunu təsis etdi. Lakin əfsuslar
olsun ki, 28 il ərzində Minsk qrupu hər hansı
nəticəyə nail olmadı. Danışıqlar prosesinin
sonunda bizə belə görünürdü ki, onlar, sadəcə,
vəziyyəti dondurmaq istəyirlər. Onlar bu
münaqişəni daimi dondurmaq istəyirdilər.
Lakin biz bununla razılaşmadıq. Biz özünü-
müdafiə hüququmuzdan, BMT-nin Xartiya-
sından, xüsusən də onun 51-ci maddəsindən
istifadə edərək düzgün olanı etdik. Biz öz
ərazilərimizi güc tətbiq etməklə azad etdik.
Bu bizim legitim hüququmuz idi.
    Beləliklə, çalışdıq ki, dinc yolla həll edək.
Bizdə alınmadı, ona görə ki, erməni tərəfi
konstruktiv yanaşma göstərmədi. Biz isə güc
tətbiq etdik və öz ərazimizi azad etdik. Hazır -
da, təxminən, iki il yarım vaxt ötür və biz 10
min kvadratmetrlərlə ölçülən və tamamilə
dağıdılmış böyük ərazini yenidən tikirik.
Yeri gəlmişkən, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin nümayəndələri Şuşaya səfər edib-
lər və orada panel müzakirələr aparıblar.
Onlar Füzulidə və Şuşada dağıntıları görüblər
və bu, həqiqətən də, barbarlıq, urbisid, kul-
tursid, ekosid əlamətidir. Bunu edən bizim
qonşularımız olub. Azərbaycan xalqının qisas
almaq üçün mənəvi hüququ var və mən bunu
anlayıram. Lakin mənim mesajım döyüş
meydanında qisası almaqla həyata keçdi.
    Biz ermənilərdən fərqli olaraq hər hansı
hərbi cinayət törətmədik. Biz ermənilərdən
fərqli olaraq soyqırımı törətmədik. Biz döyüş
meydanında qisas aldıq. Beləliklə, hazırda
sülh üçün vaxt yetişib. Bununla belə, 2020-ci
ilin noyabrında müharibə bitdikdən dərhal
sonra biz sülh danışıqlarına başlamaq üçün
təşəbbüs irəli sürdük və Ermənistanla sülh
müqaviləsinin əsasını təşkil edəcək beş
məşhur prinsipi təqdim etdik. Ümid edirik
ki, vasitəçiliyə cəhd göstərən beynəlxalq iş-

tirakçılar Ermənistanı şansı əldən buraxma-
maqda dilə gətirəcəklər. Onlar müstəqil ölkə
olmaq şansını itiriblər. Onlar tamamilə asılı
olan, digər ölkənin və hazırda, ola bilsin,
digər ölkələrin müstəmləkəsinə çevriliblər.
Beləliklə, onlar bizə qarşı təcavüz səbəbindən,
həqiqətən, müstəqil olmaq, öz gələcəyini
qurmaq şansını əldən buraxıblar.
    Beləliklə, hazırda onlar üçün öz qonşuları
ilə qonşu kimi davranmaq şansı yaranıb. Bir
sözlə, biz sülh istəyirik. Biz hər hansı digər
müharibəni istəmirik. Hesab edirik ki, sülhə
nail olmaq olar. Ötən ilin oktyabrında Azər-
baycan ilə Ermənistan arasında razılaşdırılmış

məsələlər, xüsusən də bir-birinin suveren-
liyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət, əslində,
onu göstərir ki, sülhə nail olmaqda maneə
yoxdur.
    Azərbaycandakı erməni azlığına gəldikdə,
Azərbaycan çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkə -
dir. Azərbaycanda azlıqların hüquqları Kons-
titusiyamız tərəfindən qorunur. Azərbaycanda
real vəziyyətlə tanış olan hər kəs deyə bilər
ki, Azərbaycan yüksək dini və etnik dözüm-
lülüyü ilə seçilən, müxtəlif etnik qrupların,
konfessiyaların nümayəndələrinin dinc və
ləyaqətli şəkildə yaşadığı ölkədir. Bir sözlə,
əminəm ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində
yaşayan ermənilərin həyatı işğal dövründən
fərqli olaraq daha yaxşı olacaq. Hər müna-
qişənin öz tarixi, öz dinamikası və sonu var.
Lakin vacib odur ki, ölkələr arasında müba-
hisələr beynəlxalq hüquq əsasında həll olun-
sun, onların ərazi bütövlüyü və suverenliyi
güc hesabına dəyişdirilməsin. Bu, Azərbay-
canın mövqeyidir. Bu mövqe yalnız bizim
məsələmizə deyil, dünyadakı bütün müna-
qişələrə şamil edilir. Biz bu mövqeyi açıq
şəkildə bəyan edirik.
    Panel müzakirələrdən biri enerji və daşı-
malar dəhlizlərinə, enerji keçidinə həsr olunub.
Sonuncu görüşümüzdən sonra mən qonaq-
larımızı məlumatlandırmaq istərdim. Ötən
ilin iyunundan etibarən xeyli hadisə baş
verib. Əvvəlcə Azərbaycan və Avropa Ko-
missiyası Enerji Sahəsində Anlaşma Memo-
randumunu imzalayıblar. Memorandum Ba-
kıda Avropa Komissiyasının sədri xanım Ur-
sula Fon der Lyayen və mənim tərəfimdən
imzalandı. Bu Memorandum hazırda icra
olunur. Azərbaycan Avropaya öz təbii qaz
təchizatını və ümumi qaz ixracını xeyli artırıb.
Əgər biz 2019-cu ildə, ümumən, 19 milyard
kubmetr qaz ixrac etmişdiksə, bu il o, 24
milyard kubmetrdən artıq olacaq və onun ən
azı yarısı Avropaya nəql ediləcək.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
himayəsi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə martın 9-da “Dünya bu gün: Çağırışlar və
ümidlər” mövzusunda X Qlobal Bakı Forumu işə başlayıb.
    Prezident İlham Əliyev Forumun açılış mərasimində
iştirak edib.
    Əvvəlcə xatirə fotosu çəkdirildi.
    X Qlobal Bakı Forumunu açıq elan edən Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Serageldin dedi:
    – Sabahınız xeyir, Zati-aliləri.
    Xanımlar və cənablar.
    Mən böyük şərəf hissi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin adından həmsədr kimi Qlobal Bakı Forumunun
açılışını elan edirəm.
    Biz ağır bir zəmanədə yaşayırıq. Bu gün görürük ki,

müharibələr daha da artır və burada müxtəlif siyasətlər,
siyasi həllər zəruri xarakter daşıyır. Buna görə də lazımdır
ki, insanlar bir araya gəlsin, icmalar bu işdə iştirak etsin
və əslində, tarixdən götürülmüş dərslər bundan sonra da
bir daha nəzərdən keçirilsin. Biz bir-birimizi ayıran xətləri
aşaraq, etnik, irqi və digər cəhətlərə baxmayaraq, ümum-
bəşəri məqsədlər üçün çalışmalı, mübarizə aparmalıyıq.
Çünki hamımız bu fikirdəyik. Bildiyiniz kimi, BMT
2000-ci ildə Minilliyin İnkişaf Məqsədlərini, 2015-ci ildə
isə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərini qəbul edərək hamımız
üçün, bütün bəşəriyyət üçün ümumi bir gündəlik müəy-
yənləşdirmişdir.
    İndi bizim qarşımızda ümumi çağırışlar var. Biz bilirik
ki, pandemiya dövründə milyonlarla insan həyatını itirdi.
Bu gün isə iqlim dəyişikliyi ilə yanaşı, su qıtlığı, ərzaq təh-

lükəsizliyi daha qabarıq şəkildə ortaya çıxır. Görürük ki, bu
gün dünyada nə qədər insan aclıqdan əziyyət çəkir. Bu cür
çağırışların həlli yolları tapılmalıdır.
    Qlobal Bakı Forumunun məqsədindən danışan İsmail
Serageldin bildirdi: – Biz düşünməliyik və necə etməliyik
ki, yeni ümidlər yaradaq və gələcəyə – sabaha baxaq. Biz
bu yolda addımlayaraq bilməliyik ki, səhv və doğru addımlar
nədən ibarətdir və necə etməliyik ki, daha müqavimətli
şəkildə irəliyə gedək. Biz belə bir ümidlə yola çıxaraq mü-
zakirələr aparmaq üçün buraya toplaşmışıq.
    Mən böyük məmnuniyyətlə, hörmətli cənab Prezident,
Zati-aliləri, sözü Sizə vermək istəyirəm.

x x x
    Dövlətimizin başçısı Forumun açılış mərasimində çıxış
etdi.

Dünyamızın daha dinc və təhlükəsiz olmasına töhfə

“Dünya bu gün: Çağırışlar və ümidlər” mövzusunda X Qlobal Bakı Forumu keçirilib

Prezident İlham Əliyev Forumun açılış mərasimində iştirak edib
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    Bu, hazırkı geosiyasi vəziyyəti nəzərə
alaraq Avropa istehlakçılarının təbii qaza
çıxışının təmin edilməsində onlara birmənalı
olaraq yardım etdi və yardım etməkdə davam
edəcək. Biz qaz yataqlarımıza sərmayələrimizi
artırmışıq. Hazırda isə görürük və nəinki
görürük, biz hətta ixrac boru kəmərlərinin
genişləndirilməsi üzərində işləyirik. Cənub
Qaz Dəhlizi istismara verildi. Boru kəmərinin
sonuncu hissəsi 2020-ci il dekabrın 31-də
istismara verildi. Hazırda iki ildən bir az
çox vaxt keçir və biz sistemi genişləndir-
məliyik – TANAP-ı 16-dan 32 milyard kub-
metrə, TAP-ı isə 10-dan 20 milyard kubmetrə.
Bu, sırf Avropada artan tələbatla bağlıdır.
Belə olmasaydı, biz sərmayə qoymazdıq.
Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan
sonra biz qaz təchizatı və ya onun artırılması
ilə bağlı 10-dan artıq Avropa ölkəsindən
müraciət almışıq və onun üzərində işləyirik.
Təsadüfi deyil ki, Avropa Komissiyası Azər-
baycanı etibarlı tərəfdaş adlandırır. Bu, elə
bir haldır ki, biz hər zaman etibarlı tərəfdaş
olmuşuq.
    Biz nefti, neft məhsullarını, təbii qazı,
elektrik enerjisini, neft-kimya məhsullarını
beynəlxalq bazarlara, o cümlədən Avropa
bazarlarına ixrac edirik. Ötən ilin dekabrında
Buxarestdə əlamətdar hadisə baş verdi –
Azərbaycan, Gürcüstan, Macarıstan və Ru-
mıniya Avropa Komissiyasının Sədrinin iş-
tirakı ilə yaşıl enerji və onun ötürülməsinə
dair Saziş imzaladılar. Biz onun əsasında
Azərbaycandan Avropaya dənizdən külək
enerjisi stansiyalarından ötürmə xəttini çə-
kəcəyik. Həmin ötürmə xəttinin bir hissəsi
Qara dənizin dibi ilə gedəcək. Hazırda biz
texniki əsaslandırma prosesini aparırıq.
    Həmin layihə ilə bağlı rəhbər komitənin
ilk iclası fevral ayında Bakıda təşkil edilib
və bu, Avropanın enerji xəritəsində mühüm
dəyişiklik olacaq. Biz Avropanın enerji xə-
ritəsini neft və qaz boru kəmərlərinin inşası
ilə artıq dəyişmişik, indi isə növbə yaşıl
enerjini təmin edəcək elektrik xətlərinindir.
Məlumat vermək istəyirəm ki, IX Qlobal
Bakı Forumundan indiyədək Azərbaycan
dünyanın bir neçə aparıcı enerji şirkətləri ilə
müqavilə və anlaşma memorandumları im-
zalayıb. Bunun nəticəsində Azərbaycanda
günəş və külək enerjisindən 25 qiqavat həc-
mində yaşıl enerji əldə olunacaq. Bu, gözəl
nailiyyətdir, Azərbaycanı beynəlxalq yaşıl
enerji bazarında vacib təchizatçıya və oyun-
çuya çevirəcək. Biz yaşıl hidrogeni ixrac et-
məyi planlaşdırırıq. Beynəlxalq Maliyyə Kor-
porasiyası (IFC) Xəzər dənizində bizim külək
enerjisi potensialımızla bağlı yekun dəyər-
ləndirməni başa çatdırıb və onun 157 qiqavat
olduğunu təsbit edib. Buraya quruda olan
daha 40 qiqavat potensialı da əlavə etmək
olar.
    Bu, dünya enerjisinin gələcəyidir və Azər-
baycanın gələcəyidir. Enerji sahəsində keçid
olduqca sürətli gedir. Qeyd etdiyim kimi,
iyun ayında sonuncu görüşümüzdən sonra
bütün sadaladıqlarımı həyata keçirdik. Burada
nəqliyyat dəhlizləri ilə bağlı müzakirələr
olacaq.
    Məlumat üçün bildirim ki, ötən il Azər-
baycan ərazisindən keçən tranzitin həcmi
75 faizdən çox artıb. Bizim müasir daşımalar
infrastrukturumuza tələbat heç vaxt olmadığı
qədər böyükdür – dəmir yolları və avtomobil
yolları mövcuddur, Xəzər dənizində ən
böyük donanma və regionda ən geniş yük
aviaparklarından biri yaradılıb. Biz daşı-
maların təhlükəsizliyinə, həqiqətən də, böyük
töhfə vermişik. Çünki bu gün bir çox ölkənin

daşımaların təhlükəsizliyinə ehtiyacı var.
Onlar yeni marşrutlar axtarışındadır və
həmin yeni marşrutlardan biri Azərbaycandan
keçir. Əminəm ki, proqrama daxil olan bu
və ya digər mövzularla bağlı kifayət qədər
maraqlı müzakirələr olacaq, hər zaman ol-
duğu kimi, qonaqlarımız gələcəyimizi plan-
laşdırmaq üçün dəyərli ideyalarını və töv-
siyələrini verəcəklər. Habelə dünya liderləri
üçün də yaxşı tövsiyələr olacaq.
    Beləliklə, biz dünyamızın daha dinc və
təhlükəsiz olmasına töhfə verməyə çalışacağıq.
Sizə maraqlı müzakirələr arzulayıram. Diq-
qətinizə görə sağ olun.

x x x
    Sonra Latviya Respublikasının Prezidenti
Egils Levits çıxış edərək Forumun mövzu-
sunun müzakirə baxımından əhəmiyyətli ol-
duğunu bildirdi. Latviya ilə Azərbaycan ara-
sında əlaqələrin inkişafından danışan Egils
Levits ölkəmizin son illər ərzində beynəlxalq
münasibətlərdə oynadığı mühüm rolu vur-
ğulayaraq dedi:
    – Prezident Əliyevin məhz burada çıxı-
şından sonra qeyd etmək istəyirəm ki, Azər-
baycan Qoşulmama Hərəkatında aparıcı rol
oynayır. Bu, sözün əsl mənasında, 120 üzv
dövlətdən ibarət olan yaxşı bir platformadır
və onların əksəriyyəti BMT-nin üzvləridir.
Azərbaycanın son illər ərzində oynadığı mü-
hüm rol, əslində, beynəlxalq münasibətlərdə
etiraf olunub. Əslində, Azərbaycan siyasi
baxımdan, yəni sülhün necə qorunması,
qlobal məsələlərin həlli ilə bağlı bir çoxlarını
ilhamlandırıb.
    Azərbaycan COVID-19 pandemiyasından
sonrakı qlobal diskussiyalara aparıcılıq edir.
Xüsusən Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a
qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun bu
yaxınlarda keçirilən Zirvə görüşünü qeyd
edərdim.
    Azərbaycan ilə əməkdaşlığa, xüsusən də
onun BMT ilə işbirliyinə gəldikdə, bu, həm-
çinin Latviya üçün vacibdir. Çünki burada
beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşılması və
ərazi bütövlüyünə riayət edilməsi çox mühüm
məsələdir. Əslində, bu bizim Latviyanın da
xarici siyasətinin mühüm bir hissəsidir. Bu,
ümumiyyətlə, Azərbaycanın ümumi siyasə-
tinin vacib bir hissəsidir. Təbii ki, bu da
ölkə lərimiz arasında yaxşı münasibətlərdən
irəli gəlir.
    Latviya Prezidenti Azərbaycanın dahi şairi
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi haqqında da
fikirlərini bildirərək dedi:
    – Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi
Azərbaycanın hazırkı hüdudlarından xeyli
kənarda insanları şövqləndirirdi. Onun söy-
lədiyi fikirlər məhz həmin qədim dövrdən
bu günə qədər dünyadakı xalqlar arasında

qarşılıqlı anlaşmanı və həmrəyliyi təşviq
edirdi.

x x x
    Timor-Leste Demokratik Respublikasının
Prezidenti Jose Ramos Horta Forumda
qlobal dünya nizamını təhdid edən mühüm
problemlərdən, o cümlədən dünyada təhlü-
kəsizliyin və sülhün təmin olunması üçün
perspektivlərdən danışmağın vacibliyini vur-
ğulayaraq dedi:
    – Biz bu gün dünyamızın üzləşdiyi çağı-
rışların müzakirəsi üçün X Qlobal Bakı Fo-
rumunda bir araya gəlmişik. Forumun təşkilinə
və burada iştirak etməyə dəvətə görə Prezident
İlham Əliyevə minnətdarlığımı bildirirəm.

x x x
    Forumda iştirak etmək üçün dəvətə görə
Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü ifadə
edən BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının
ali nümayəndəsi Migel Anxel Moratinos
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
ənənəyə çevirdiyi bu tədbirdə iştirak et-
məkdən məmnunluğunu bildirərək vurğu-
ladı:
    – Əvvəlcə, icazə verin, məni bu tədbirə
dəvət etdiyinə, Bakıda keçirilən X Qlobal
Bakı Forumunda yaratdığı şəraitə görə Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə təşəkkürümü
bildirim.
    Zati-aliləri Prezident İlham Əliyev, bil-
dirmək istəyirəm ki, gözəl Bakı şəhərində,
Azərbaycanda, Odlar Yurdunda, – necə ki
siz adlandırırsınız, – olmaqdan çox şadam.
Çünki bu ölkə bizə enerji verir, bizi il-
hamlandırır. Necə ki biz bunu dahi şair və
filosof Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında
görmüşük. Təbii ki, Sizinlə keçirilmiş dü-
nənki görüş bizdə böyük təəssürat yaratdı.
Bundan sonra da Azərbaycan ilə BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansı arasında əməkdaş-
lığın genişləndirilməsini səmimiyyətlə ar-
zulayıram. Hörmətli dostlar, belə bir mö-
təbər auditoriyada olmaqdan çox şadam.
Burada dünyanın ən təcrübəli insanları
toplaşıblar.

x x x
    BMT-nin İnsanın İmmunçatışmazlığı Vi-
rusu/Qazanılmış İmmun Çatışmazlığı Sin-
dromu üzrə Birgə Proqramının (UNAIDS)
icraçı direktoru Vinni Byanyima pandemi-
yadan sonrakı dövrdə beynəlxalq səviyyədə
inteqrasiyanı gücləndirməyin və əməkdaşlığı
genişləndirməyin vacibliyini vurğuladı. Belə
bir platformada və müzakirələrdə iştirakdan
şad olduğunu ifadə edən Vinni Byanyima
dedi:
    – X Qlobal Bakı Forumunun açılış məra-
simində sizə qoşulmaqdan olduqca məmnu-
nam. Mən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mər-
kəzini “Dünya bu gün: Çağırışlar və ümidlər”

mövzusunda X Qlobal Bakı Forumunu təşkil
etdiyinə görə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.

x x x
    Daha sonra Ümumdünya Səhiyyə Təşki-
latının Baş direktoru Tedros Adhanom Qeb-
reyesusun videomüraciəti dinlənildi, həmçinin
İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio
Mattarellanın və Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri
Rişi Sunakın məktubları oxundu.

x x x
    Sonda Latviyanın sabiq Prezidenti və
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
həmsədri Vayra Vike-Freyberqa çıxış edə-
rək dünyada hazırkı geosiyasi vəziyyət haq-
qında danışdı, müharibə və təhdidlərin bey-
nəlxalq səviyyədə bir sıra ciddi problemlər
doğurduğunu bildirdi. Həmsədr bir çox
münaqişələrin həlli yollarının tapılması ba-
xımından Forumun işini yüksək qiymət-
ləndirərək dedi:
    – Artıq onuncu dəfədir, Bakı Forumu top-
laşır və ilbəil biz məmnunluqla görürük ki,
onun inandırıcı qüvvəsi, onun müxtəlifliyi
və müstəsna keyfiyyətli təcrübəsi, intellektual
potensialı baxımından əhəmiyyəti artır. Biz
sizin hamınızı burada görməkdən çox şadıq.
    Bakı Forumu, əlbəttə ki, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin dəstəyi
olmadan baş tuta bilməzdi. Prezident lap ilk
günlərdən bizə öz dəstəyini verdi. Qlobal
Bakı Forumunu dünyanı narahat edən çağı-
rışların həlli yollarının tapılması ilə bağlı
fikir mübadiləsinin aparılması baxımından
əhəmiyyətli hesab edirik.

x x x
    Forum işini panel iclaslarla davam et-
dirdi.

x x x
    Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi qlobal problemlərin həlli yollarını
araşdıran və bu barədə dünya ictimaiyyətini
məlumatlandıran mühüm beynəlxalq mərkəzə
çevrilib. Məhz bunun nəticəsidir ki, Mərkəzin
təşkil etdiyi tədbirlərə maraq ildən-ilə art-
maqdadır.
    Bu dəfə “Dünya bu gün: Çağırışlar və
ümidlər” mövzusuna həsr olunan Qlobal
Bakı Forumuna bir çox ölkələrin, eləcə də
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların nümayən-
dələri qatılıblar. Forumda 4 prezident,
2 baş nazir, 6 spiker və nazir, BMT-nin
5 qurumunun rəhbərlikləri, 25 sabiq pre-
zident, 21 sabiq baş nazir, 23 ölkənin xarici
işlər nazirlərinin müavinləri olmaqla, ümu-
milikdə, 61 ölkədən 360-dək nümayəndə
iştirak edir.
    Martın 11-dək davam edəcək Forumda
yeni dünya nizamına təhdid yaradan amil-
lərə, o cümlədən təhlükəsizlik məsələsinə
və sülhün təmin olunması üçün perspek-
tivlərə, bölünmüş dünyada dayanıqlılığın
qurulmasına, onun qlobal sülhə təsirinə
nəzər salınacaq, qarşıda duran çağırışların
həlli yolları müzakirə olunacaq, dünyanı
sarsıdan münaqişələrə, meqatəhdidlərə, o
cümlədən iqlim, qida və nüvə təhlükəsizliyi
məsələlərinə toxunulacaq, postpandemiya
dövründə görüləcək işlərlə bağlı fikir mü-
badiləsi aparılacaq. Həmçinin qlobal yox-
sulluğun, bərabərsizliyin, iqlim böhranının
və münaqişələrin simptomu kimi miqrasi-
yanın qarşısının alınması üçün tədbirlər
əsas müzakirə mövzularından olacaq. İşti-
rakçılar Avropanın gələcəyi ilə bağlı tə-
səvvürlərini bölüşəcək, populizmin və eks-
tremizmin mənbəyini araşdıracaq, ona qarşı
səmərəli mübarizə yollarını müəyyənləş-
dirəcəklər.

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev martın 9-da Səudiyyə Ərəbis-
tanının Kral Faysal İslam Araşdırmalar Mər-
kəzinin İdarə Heyətinin sədri Şahzadə Turki
Al Faysal Al Saudu qəbul edib.
    Görüşdə X Qlobal Bakı Forumunun əhə-
miyyətinə toxunuldu, Nizami Gəncəvi Bey-
nəlxalq Mərkəzinin dünyada nüfuzunun il-
dən-ilə artdığı vurğulandı. Budəfəki Forumda
da daha çox sayda ölkələrin və beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı bunun
göstəricisi kimi dəyərləndirildi.
    Kral Faysal İslam Araşdırmalar Mərkəzinin
İdarə Heyətinin sədri X Qlobal Bakı Foru-
munun yüksək səviyyədə təşkil edildiyini
vurğuladı.
    Dövlətimizin başçısı Şahzadə Turki Al
Faysal Al Sauda işğaldan azad olunmuş əra-
zilərimizə dünən etdiyi səfərə görə təşəkkü-

rünü bildirdi.
    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü məsələsində, o cümlədən
44 günlük Vətən müharibəsi zamanı və mü-
haribədən sonrakı dövrdə də Səudiyyə Ərə-
bistanının ölkəmizə göstərdiyi siyasi-mənəvi
dəstəyi yüksək qiymətləndirdi.
    Şahzadə Turki Al Faysal Al Saud Azər-
baycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində
apardığı genişmiqyaslı bərpa-yenidənqurma
işləri ilə bağlı dövlətimizin başçısını təbrik
etdi. Qonaq işğaldan azad olunmuş ərazilə-
rimizə səfərinin ona dərindən təsir etdiyini
bildirdi.
    Söhbət zamanı Azərbaycanla Səudiyyə
Ərəbistanı arasında dostluq və qardaşlıq mü-
nasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı
və əlaqələrimizin bundan sonra da genişlə-
nəcəyinə əminlik ifadə olundu.

Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kral Faysal 
İslam Araşdırmalar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədrini qəbul edib
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    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 9-da İsrailin sabiq Baş

naziri Ehud Olmerti qəbul edib.

    Görüşdə X Qlobal Bakı Forumunun yüksək səviyyədə təşkil edildiyi vurğulandı, bu

Forumun getdikcə çox mühüm beynəlxalq platformaya çevrildiyi məmnunluqla qeyd edildi,

burada çox sayda ölkədən nüfuzlu siyasətçilərin və digər qonaqların iştirakı bunun göstəricisi

kimi qiymətləndirildi.

    Söhbət zamanı Azərbaycan-İsrail əlaqələrinə toxunuldu, münasibətlərimizin müxtəlif is-

tiqamətlərdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olundu. Bu baxımdan İsraildə Azərbaycan səfirliyinin

açılmasının önəmi vurğulandı.

    Görüşdə ticarət, kənd təsərrüfatı, turizm və energetika sahələrində əməkdaşlıq məsələləri

qeyd edildi.
AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev İsrailin sabiq Baş nazirini qəbul edib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev martın 9-da BMT-nin İnsanın
İmmunçatışmazlığı Virusu/Qazanılmış İmmun
Çatışmazlığı Sindromu üzrə Birgə Proqra-
mının (UNAIDS) icraçı direktoru Vinni
Byanyimanı qəbul edib.
    X Qlobal Bakı Forumunda iştirakından
məmnunluğunu bildirən Vinni Byanyima fo-
rumun çox yüksək səviyyədə təşkil olundu-
ğunu dedi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin yaradılmasını olduqca əhəmiyyətli
bir təşəbbüs kimi qiymətləndirdi, bu təsisatın
dünya səviyyəsində nüfuzunun artdığını vur-
ğuladı.
    Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin ilk fəaliyyətinin dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin ana
yurdu olan qədim Gəncə şəhərindən başla-
dığını qeyd edərək sonrakı illərdə bu Mərkəzin
daha da inkişaf etdiyini və bu il artıq ölkə-
mizdə X Qlobal Bakı Forumunun keçirildiyini
dedi.
    Dövlətimizin başçısını Qoşulmama Hə-
rəkatının sədri olaraq uğurlu fəaliyyətinə və

Bakıda Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a
qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun Zirvə
görüşünün yüksək səviyyədə təşkilinə görə
təbrik edən Vinni Byanyima Hərəkatın bu-

günkü beynəlxalq münasibətlərdə çox vacib
rol oynadığını vurğuladı.
    Qonaq Azərbaycanın səhiyyə sahəsində,
o cümlədən yoluxucu xəstəliklər və AİDS-ə

qarşı mübarizədə qazandığı uğurları qeyd
edərək bu xüsusda davamlı inkişaf məqsəd-
lərinin həyata keçirilməsində ciddi nailiy-
yətlərin əldə olunduğunu dedi. O, rəhbərlik
etdiyi təşkilatın Afrika qitəsində və digər
ölkə lərdə həyata keçiriləcək layihələrinə
Azərbaycanın dəstəyini xahiş etdi.
    Müstəqilliyimizin ilk illərində Ermənistanın
ölkəmizə qarşı təcavüzü nəticəsində bir mil-
yondan çox azərbaycanlının öz evindən di-
dərgin düşdüyünü, onların çadır şəhərciklə-
rində yaşadığını xatırladan dövlətimizin
başçısı o zaman Azərbaycanın iqtisadi duru-
munun aşağı səviyyədə olduğunu və ölkəmizin
çox ciddi çətinliklərlə üzləşdiyini qeyd etdi,
həmin dövrdə Azərbaycana beynəlxalq təsi-
satlar tərəfindən dəstəyin göstərildiyini bildirdi.
Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, bu xü-
susda da Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə
yardım proqramlarına öz töhfəsini verərək
potensial donor ölkəsinə çevrilib. Dövlətimizin
başçısı Azərbaycanın BMT-nin aidiyyəti ins-
titutları ilə yaxından əməkdaşlıq etdiyini və
onların fəaliyyətini dəstəklədiyini bildirdi.

Prezident İlham Əliyev BMT-nin İİV üzrə Birgə Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib

    Martın 9-da Azərbaycan Respublikası Və-
killər Kollegiyasının “Heydər Əliyev İli” ilə
bağlı görüləcək işlər üzrə Tədbirlər Planına
uyğun olaraq Vəkillər Kollegiyasının sədri,
Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü Anar Bağı-
rovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Nax-
çıvan Muxtar Respublikasına səfərə gəlib.
    Qonaqlar əvvəlcə Azərbaycan xalqının
Ümummilli Lideri, müstəqil Azərbaycanın
memarı Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin
mərkəzində əzəmətlə ucalan abidəsini ziyarət
edib, Azərbaycanda demokratik hüquqi dövlət
quruculuğunun müəllifi olan Ulu Öndərin
əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildirib, abidə

önünə tər güllər düzüblər. 
“Son illər ərzində ölkəmizdə

vəkillik institutu inkişaf edir. Və-
killik sahəsində mühüm islahatlar
aparılır”. Bunu Azərbaycan Res-
publikası Vəkillər Kollegiyasının
sədri Anar Bağırov Naxçıvan
Muxtar Respublikasına səfəri za-

manı jurnalistlərə açıqlamasında deyib: 
    “Naxçıvanda da vəkillik sahəsində islahatlar
aparılacaq. Vəkillərin sayı artırılacaq. İnsanlara
yüksəkkeyfiyyətli hüquqi yardım göstəriləcək.
Biz Naxçıvana səfər çərçivəsində bir sıra gö-
rüşlər keçiririk. O cümlədən Naxçıvan Muxtar
Respublikasında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad
Nəcəfli ilə görüşümüz oldu. Vəkilliyin inkişafı
ilə bağlı müzakirə apardıq. Eyni zamanda
bizim Naxçıvan vəkilləri ilə də tədbirlərimiz,
görüşlər nəzərdə tutulub. Burada vəkilliyin
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müzakirələr apa-
racağıq. Məqsədimiz odur ki, Naxçıvanda da

mütəmadi olaraq vəkilliyə qəbul aparılsın,
gənc hüquqşünaslar vəkilliyə cəlb olunsun”,
– deyə Anar Bağırov bildirib.
    Sədr deyib ki, səfər çərçivəsində Naxçıvan
Dövlət Univesiteti ilə memorandum imzala-
nacaq: “Univesitetin Hüquq fakültəsi ilə bağlı
da geniş tədbirlər planımız nəzərdə tutulub.
Bu fakültəyə dəstək göstərmək istəyirik. Bizim
bu sahədə geniş təcrübəmiz var. Ölkənin
bütün ali təhsil ocaqlarındakı Hüquq fakültələri

ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Çox şadam ki,
artıq bu sırada Naxçıvan Dövlət Univer-
sitetinin Hüquq fakültəsi də olacaq”.

Anar Bağırov martın 9-dan başlayaraq
Naxçıvanda ödənişsiz hüquqi yardım
aksiyalarının keçiriləcəyini bildirib:
“2023-cü il – “Heydər Əliyev İli” ilə
əlaqədar hər ay Naxçıvanda vətəndaşlar
üçün pulsuz hüquqi yardım aksiyaları
keçiriləcək. Fürsətdən istifadə edib Nax-
çıvan sakinlərini bu aksiyada fəal iştirak
etməyə dəvət edirəm. Ümid edirəm ki,

aksiyaya böyük maraq olacaq. Səfər çərçi-
vəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 il-
liyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans
keçiriləcək. Bir sıra qurumların nümayəndə-
lərinin iştirakı ilə Naxçıvanda və ümumən,
ölkədə vəkillik sahəsində mövcud olan prob-
lemləri müzakirə edəcəyik. Biz bu problemlərin
aradan qaldırılmasını və bütün vətəndaşların
keyfiyyətli hüquqi yardıma çatımlığının təmin

Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası “Heydər Əliyev İli” ilə əlaqədar
Naxçıvanda silsilə tədbirlər keçirir

              Anar Bağırov: “Naxçıvan Muxtar Respublikasında da vəkillik sahəsində islahatlar
aparılacaq, vəkillərin sayı artırılacaq, insanlara yüksəkkeyfiyyətli hüquqi yardım göstəriləcək”

    Martın 9-da Naxçıvan Muxtar
Respublikası Prokurorluğunda Azər-
baycan Respublikası Baş prokuro-
runun birinci müavini Elçin Məm-
mədovun rəhbərliyi ilə muxtar res-
publika, Naxçıvan şəhər və digər
tabe rayon prokurorluqlarının əmək-
daşlarının iştirakı ilə əməliyyat mü-
şavirəsi keçirilib.
    Müşavirə iştirakçıları əvvəlcə Ulu
Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan
şəhərindəki abidəsini ziyarət edərək
önünə gül dəstələri qoyub, unudulmaz

xatirəsini ehtiramla yad edib.
     Bundan sonra Naxçıvan Muxtar
Respublikasında Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin səlahiyyətli
nümayəndəsi Fuad Nəcəfli ilə görüş
keçirilib. Görüşdə Muxtar Respubli-
kada qanunçuluq və hüquq qaydala-
rının təmin edilməsi, cinayətkar lığa
qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə
dair fikir mübadiləsi aparılıb.
    Müşavirədə çıxış edən Elçin
Məmmədov tərəfindən Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə-

mizdə, o cümlədən məhkəmə və
hüquq sistemində aparılmış islahatlar,
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
bərpa və yenidənqurma prosesləri
ilə əlaqədar çoxsaylı infrastruktur
layihələrinin həyata keçirilməsi ilə
bağlı ətraflı məlumat verilib.
     Diqqətə çatdırılıb ki, şəhidlik zir-
vəsinə ucalmış hərbçi və mülki və-
təndaşlarımızın ailələri, döyüşlər za-
manı yaralanmış şəxslər, eləcə də
müharibə iştirakçıları Prezident İlham
Əliyevin və birinci vitse-prezident

Mehriban xanım Əliyeva-
nın daimi diqqət və qayğısı
ilə əhatə olunub.

Daha sonra çıxışda Nax-
çıvan Muxtar Respublika-
sında cinayətkar lığın di-
namikasına, cinayət mü-
hakimə icraatında insan
və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi
sahəsində görülmüş işlərin

vəziyyətinə toxunulmaqla əldə olu-
nan uğurlar, habelə xidməti fəaliyyət
zamanı yol verilmiş nöqsanlar mü-

zakirə edilib.
     Həmçinin Baş Prokurorluğun idarə
rəisləri Tural Aslanov, Natiq Hüseynov,
Natiq Abdullayev, Mahir Abbasov
və Naxçıvan Muxtar Respublikası
prokurorunun müavini Sənan Paşayev
prokurorluğun müvafiq fəaliyyət sa-
hələri üzrə görülmüş işlər barədə mü-
şavirədə məruzələrlə çıxış ediblər.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
prokurorluq orqanlarının əməkdaşları

ilə xidməti fəaliyyətinin tək-
milləşdirilməsi istiqamətində
görülməsi zəruri olan təd-
birlər və qarşıda duran və-
zifələr müzakirə edildikdən
sonra iclasa yekun vuran
Elçin Məmmədov proku-
rorluq orqanlarının digər
hüquq-mühafizə orqanları
ilə əlaqəli şəkildə üzərinə

düşən vəzifələri layiqincə yerinə ye-
tirəcəyinə əminliyini ifadə edib.

“Şərq qapısı”

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda 
əməliyyat müşavirəsi olub

Ardı 6-cı səhifədə
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olunmasını məqsəd kimi qarşıya
qoymuşuq”.
    Səfər çərçivəsində Naxçıvan
Muxtar Respublikası Vəkillər Kol-
legiyasında vəkillərlə görüş keçirilib.
Görüşdə Naxçıvanda vəkillik sahə-
sində yaranan problemlər müzakirə
olunub.
    “Biz həmişə Naxçıvan vəkilliyini
və onun problemlərini diqqətdə sax-
lamışıq. Naxçıvandakı həmkarları-
mıza dəstək göstərməyə hər zaman
hazırıq”. Bunu Azərbaycan Respub-
likası Vəkillər Kollegiyasının sədri
Anar Bağırov Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Vəkillər Kollegiyasının
üzvləri ilə görüşündə deyib. O bil-
dirib ki, Naxçıvanda vəkilliyin in-
kişafı üçün mühüm islahatların apa-
rılması nəzərdə tutulur. 
    “İlk növbədə, burada vəkillərin
sayının artmasına ciddi ehtiyac var.
Hazırda Naxçıvanda 16 vəkil fəa-

liyyət göstərir ki, bu da çox aşağı
göstəricidir. Burada yeni vəkil qu-
rumları yaradılmalı, eyni zamanda
fərdi vəkillərin fəaliyyəti üçün şərait
olmalıdır. Vətəndaşların keyfiyyətli
hüquqi yardıma çatımlığının təmin
olunması üçün vəkillərin sayının ki-
fayət qədər olması mühüm məsələ-
lərdəndir. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə
vəkillərin sayının artırılması üçün
böyük işlər görmüşük və ciddi irə-
liləyiş əldə etmişik. 5 il əvvəl ölkədə,
təxminən, 850 vəkil var idisə, bu
gün bu rəqəm 2300-ü keçib. Həqi-
qətən də, çox yaxşı göstəricidir.
Ümid edirəm ki, ölkəmizin ayrılmaz
hissəsi olan Naxçıvanda da bu sahədə
irəliləyiş əldə edəcəyik”, – deyə
sədr qeyd edib.
    Anar Bağırov Naxçıvan səfərini
vəkilliyin inkişafı baxımından çox
məhsuldar olacağını diqqətə çatdırıb,
bu istiqamətdə keçiriləcək görüş-

lərdən, tədbirlərdən bəhs edərək vur-
ğulayıb ki, gənc hüquqşünasların
yetişməsində vəkilliyin xüsusi rolu
olmalıdır”.
    Azərbaycan Respublikası Vəkillər
Kollegiyasının rəhbərliyi Naxçıvan
Muxtar Respublikasına səfəri çər-
çivəsində Naxçıvan Dövlət Univer-
sitetində olub. 
    Qonaqları salamlayan rektor, do-
sent Elbrus İsayev Universitetin fəa-
liyyəti, aparılan islahatlar haqqında
geniş məlumat verib. O bildirib ki,
hazırda Universitetin Beynəlxalq
münasibətlər və hüquq fakültəsində
514 tələbə təhsil alır. 
     Vəkillər Kollegiyası ilə əməkdaşlığı
yüksək qiymətləndirən rektor imza-
lanacaq memorandumun tələbələrə
böyük fayda verəcəyini qeyd edib. 
    Azərbaycan Respublikası Vəkillər
Kollegiyasının sədri, Məhkəmə-Hü-
quq Şurasının üzvü Anar Bağırov

isə çıxışında deyib ki,
ölkəmizdə Naxçıvan
Dövlət Universiteti kimi
qabaqcıl ali təhsil ocaq-
larının fəaliyyət göstər-
məsi sevindirici haldır:
“Hesab edirəm ki, Nax-
çıvan Dövlət Universi-
tetinin fəaliyyəti, həqi-
qətən, örnəkdir. Çünki
universitetin tələbələri
həmişə yaxşı nəticələr göstərib. Azər-
baycan vəkilləri arasında da xeyli
sayda Naxçıvan Dövlət Universite-
tinin məzunları var”. 
    Sədr qeyd edib ki, Vəkillər Kol-
legiyası Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən bütün ali təhsil müəssi-
sələri ilə əməkdaşlıq edir, onların
fəaliyyətinə dəstək göstərir: “Digər
universitetlərlə imzaladığımız me-
morandumlara əsasən biz tələbə-
lərin özünü inkişaf etdirməsinə,

müxtəlif müsabiqələr, yarışlar va-
sitəsilə təhsillərini daha da təkmil-
ləşdirməsinə dəstək oluruq. Hesab
edirəm ki, bugünkü memorandum
da tələbələrin qarşısında yeni im-
kanlar açacaq”.
    Sonra kollegiyanın fəaliyyətinə
dair videoçarx nümayiş etdirilib, tə-
ləbələrin sualları cavablandırılıb. 
    Daha sonra əməkdaşlıq haqqında
memorandum imzalanıb.

- Nail ƏSGƏROV
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət İmtahan
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbiri giriş
sözü ilə mərkəzin sədri İsmayıl Qəribli açaraq
bildirib ki, Azərbaycan Respublikasında müasir
dövlət qulluğu sisteminin formalaşdırılması və
inkişafı Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin adı
və əməli fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. Məhz onun
1993-cü ildə ali siyasi hakimiyyətə qayıdışından
sonra ölkədə xaos və anarxiyanın qarşısı alınıb,
dövlət nizamı və sabit dövlət idarəçiliyi bərpa edilib,
demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesi başlanıb. 
    Vurğulanıb ki, Ümummilli Liderin müstəqillik
dövründə dövlət qulluğunun təkmilləşdirilməsi məq-
sədilə atdığı addımlar sayəsində  2000-ci il iyulun
21-də respublikamızda ilk dəfə olaraq “Dövlət
qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunu qəbul edilib. Bununla da Azərbaycan Respub-
likasında dövlət qulluğu sahəsində vahid dövlət si-
yasətinin formalaşdırılmasının əsası qoyulub. “Dövlət
qulluğu haqqında” qanun qəbul edildikdən sonra
mütəmadi olaraq təkmilləşdirilib, 180-dən artıq də-
yişikliklə mükəmməl bir hüquqi akt yaradılıb.
    Qeyd olunub ki, Ümummilli Liderin dövlət
qulluğu siyasəti bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkə baş-
çısının imzası ilə mühüm Dövlət proqramları təsdiq
olunub, dövlət qulluğu sahəsində mütərəqqi norma-
tiv-hüquqi baza formalaşdırılıb, işin səmərəliliyini
artırmağa və mövcud çatışmazlıqları vaxtında aradan
qaldırmağa təminat verən icra və nəzarət mexanizmi
yaradılıb, dövlət qulluğu sahəsində münasibətlərin
tənzimlənməsi daim nəzərdə saxlanılıb. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 23 noyabr
tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında
dövlət qulluğunun inkişafına dair 2019-2025-ci illər
üçün Strategiya”nın təsdiq edilməsi Ümummilli
Liderin bu istiqamətdə əsasını qoyduğu işlərin uğurla
davam etdirilməsinin məntiqi nəticəsidir. 
    Çıxışda ölkə başçısı tərəfindən Naxçıvan Muxtar
Respublikasında dövlət orqanlarının günün tələblərinə
uyğun fəaliyyət göstərməsi üçün  yaradılan şəraitdən
də bəhs olunub. 
    Sonra Dövlət İmtahan Mərkəzinin Dövlət qulluğu
məsələləri şöbəsinin müdiri Razi Məmmədov dövlət
qulluğu haqqında qanunvericiliyə edilmiş əlavə və
dəyişikliklər barədə slayd vasitəsilə tədbir iştirakçı-
larına ətraflı məlumat verib. 
    48 dövlət orqanını təmsil edən nümayəndələrin
iştirakı ilə keçirilən tədbirin sonunda iştirakçıları
maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat xidməti

“Heydər Əliyev və Azərbaycanda müasir dövlət qulluğu
sisteminin yaradılması” mövzusunda tədbir keçirilib

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi
haqqında” 10 fevral 2023-cü il tarixli Sə-
rəncamına əsasən ortaaylıq nominal əmək-
haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq
2023-cü il yanvarın 1-dək təyin edilmiş
əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin məb-
ləği 14,7 faiz indeksləşdirilərək artırılıb.
Əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin in-
deksləşdirilməsi muxtar respublika üzrə 43
min 881 əmək pensiyaçısına şamil edilib. İndeksasiyanın həyata
keçirilməsi məqsədilə fondun büdcəsindən hər ay 2 milyon 353
min 280 manat əlavə vəsait ayrılıb. Bundan başqa, ölkə başçısı
tərəfindən imzalanmış “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 8 fevral 2023-cü il tarixli Qanununa əsasən mi-
nimum əmək pensiyasının məbləği 1 fevral 2023-cü il tarixindən
280 manata çatdırılması təmin edilib.
    Fevral ayında müvafiq qurum tərəfindən məcburi dövlət
sosial sığortahaqqı üzrə 12 milyon 932 min 900 manat vəsait
yığılaraq fondun xəzinə hesabına köçürülmüşdür. Ay ərzində
nəzərdə tutulan proqnoz 131,7 faiz icra olunmuşdur. Pensiya
və müavinətlərin ödənişinə ayrılan vəsaitin 60,6 faizi məcburi
dövlət sosial sığortahaqqı olaraq muxtar respublikada yığıl-
mışdır.
     Əmək pensiyalarının qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada
təyinatı ilə bağlı müvafiq işlər görülmüş, 159-u yaşa, 27-si

orqanizmin funksiyalarının pozulmasına, 34-ü
ailə başçısını itirməyə görə olmaqla, ümu-
milikdə, 220 nəfərə (11-i əmək pensiyası
növünü dəyişənlərdir) əmək pensiyası təyin
olunmuşdur.

Ay ərzində qanunvericiliyə uyğun olaraq
73-ü əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itiril-
məsinə görə, 76-sı hamiləliyə və doğuma
görə, 237-si uşağın anadan olmasına görə,
46-sı uşağa qulluğa görə, 141-i dəfn üçün

olmaqla, 573 sığortaolunana məcburi dövlət sosial sığorta
hesabına müavinət təyin edilmişdir. 
    Hesabat dövründə ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayan və
fərdi uçot sistemində uçota alınan sığortaolunanların sayı 383
nəfər olmuş, ümumilikdə, fərdi uçot sistemində uçota alınan sı-
ğortaolunanların sayı 187 min 387 nəfərə çatmışdır. 
    Fevral ayı ərzində deputatların, hərbi qulluqçuların, məhkəmə
və hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının həyat və sağlam-
lığının dövlət icbari şəxsi sığortası ilə bağlı sığortaedənlər tərə-
findən fondun xüsusi hesabına 611 min 670 manat vəsait köçü-
rülmüşdür. Ay ərzində sığorta ödənişi almaq üçün fonda müraciət
etmiş 3-ü orqanizmin funksiyalarının pozulmasına görə, 3-ü az
ağır xəsarətə görə, 1-i yüngül xəsarətə görə olmaqla, ümumilikdə,
7 nəfərə 15 min 915 manat sığorta ödənişi verilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 

mətbuat xidməti

Ötən ay muxtar respublikada 220 nəfərə əmək 
pensiyası və 573 sığortaolunana müavinət təyin edilib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin əhalinin rifahının yüksəldilməsinə xidmət edən sosial islahatlar
paketi muxtar respublikada da uğurla icra edilməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən
fevral ayı ərzində əmək pensiyalarının vaxtında ödənilməsi üçün müvafiq işlər həyata keçirilmiş, tələb olunan 20 milyon 971 min
manat vəsait əmək pensiyaçılarının ödəniş kartı hesablarına və 349 min manat vəsait isə məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələri
almaq hüququ olan şəxslərin hesablarına köçürülmüşdür. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət
Vergi Xidməti (DVX) tərəfindən muxtar
respublikada yeni nəsil nəzarət-kassa apa-
ratlarının tətbiqi istiqamətində işlər davam
etdirilir.
    DVX-dən bildirilib ki, 2023-cü il yan-
varın 1-nə muxtar respublikada quraşdı-
rılmış yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlarının
sayı 73 ədəd olduğu halda, cari ilin
2 ayında 13 dəfədən çox artaraq 980 ədəd

təşkil edib. İlin əvvəlində, ümumilikdə,
obyektlərin 3,8 faizində yeni kassa apa-
ratları quraşdırılmışdırsa, martın 1-nə bu
rəqəm 50,6 faiz olub. Yeni nəsil nəzarət-
kassa aparatlarının tətbiqi hesablaşmaların
daha şəffaf aparılmasına, malların qanun-
suz dövriyyəsinin qarşısının alınmasına
və dövriyyəyə nəzarətin təmin edilməsinə
imkan yaradıb. 

Xəbərlər şöbəsi

Naxçıvanda obyektlərin 50,6 faizində yeni nəsil 
nəzarət-kassa aparatları quraşdırılıb
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    Vüqar İsmayıl oğlu Əliyev Naxçıvan
Baş Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təs-
diqlənib.
    Bu barədə Azərbaycan Dövlət Gömrük

Komitəsinin sədri Şahin Bağırov martın
9-da sərəncam imzalayıb.

    Qeyd edək ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin
Sosial İnnovasiyalar və Analitik Təhlil İdarə-

sinin rəisi, gömrük xidməti polkovniki Vüqar
Əliyev bundan əvvəl Naxçıvan Baş Gömrük
İdarəsinin rəisi vəzifələrini icra edirdi.

“Şərq qapısı”

Naxçıvan Baş Gömrük idarəsinə rəis təyin edilib


