
Davos Dünya İqtisadi Forumu: Azərbaycana etibarlı siyasi-iqtisadi tərəfdaş kimi maraq böyükdür

    Yanvarın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Davosda
“Carlsberg Group” şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru Kes t`Hart ilə görüşü olub.
    Görüşdə “Carlsberg Group” şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətindən məmnunluq ifadə
edildi. Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatların biznes mühitinə müsbət təsiri qeyd olun-
du.
    Şirkətin Azərbaycanda arpa emalını 100 faiz lokallaşdırdığı, pivə istehsalında istifadə
olunan arpanın emalının lokallaşdırılmasının isə yaxın vaxtlarda 100 faizə çatdırılacağı bil-
dirildi.
    Söhbət zamanı Azərbaycanda pivə istehsalında istifadə olunan arpanı emal edəcək yeni
zavodun 2024-cü ilin yanvarında fəaliyyətə başlamasının və ölkəmizdə yeni investisiyaların
yatırılmasının nəzərdə tutulduğu vurğulandı.
    Kes t`Hart Azərbaycanda “Carlsberg Group” şirkətinin fəaliyyətinə verdiyi dəstəyə görə
Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi.

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanvarın 18-də Davosda
“Signify” (əvvəlki adı “Philips Lighting”) şirkətinin baş icraçı direktoru Erik Rondolat ilə
görüşü olub.
    Erik Rondolat dövlətimizin başçısına Azərbaycanda, o cümlədən işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə – Şuşa və Ağdam şəhərlərində həyata keçirilən layihələrin gedişatı və perspektivləri
barədə məlumat verdi.
    Prezident İlham Əliyev “Signify” şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətini yüksək qiy-
mətləndirdi, Bakı, Sumqayıt, Gəncə də daxil olmaqla artıq 11-dən çox şəhərin işıqlandırma
sistemlərinin ağıllı layihələr, ağıllı həllər vasitəsilə həyata keçirildiyini xüsusi qeyd etdi,
bunun Azərbaycanın son illərdə yaşıl enerji siyasətinin dəstəklənməsi istiqamətində ciddi
addımlarından biri olduğunu bildirdi. Qeyd edildi ki, bu yeni texnologiyalar nəticəsində
elektrik enerjisi sərfinə ciddi şəkildə qənaət olunacaq.
    “Signify” şirkətinin baş icraçı direktoru diqqətə çatdırdı ki, serverlər Azərbaycanda
yerləşdirilməklə bütün bu şəhərlər ağıllı sistem vasitəsilə vahid mərkəzdən idarə olunacaq.
Bu, Azərbaycana əlavə enerji sərfiyyatına qənaət imkanı yaradacaq.
    Erik Rondolat Prezident İlham Əliyevə, eyni zamanda Bakı şəhərində həyata keçiriləcək
fasad işıqlandırılması, Şuşada teleqüllənin işıqlandırılması, aqrar sektorda reallaşdırılacaq
layihələr barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, artıq aqrar sektorda layihələrin icrasına
başlanılıb. Bu, istixanalarda məhsuldarlığın iki dəfədən çox artımına gətirib çıxaracaq.
Enerji sərfiyyatına ciddi şəkildə qənaət olunacaq ki, bu da biznesin dəstəklənməsi
baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
    Sonda dövlətimizin başçısı bu layihələrin əhəmiyyətini qeyd etdi və “Signify” şirkəti
ilə Azərbaycanın aidiyyəti qurumları arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsinin məqsə-
dəuyğun olduğunu vurğuladı.

    Yanvarın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Davosda
“Kromatix SA” şirkətinin baş icraçı direktoru Rafik Hanbali ilə görüşü olub.
    Görüşdə “Kromatix SA” şirkətinin fəaliyyəti və istehsal etdiyi məhsullar, o cümlədən
Azərbaycanda yeni texnologiyaların tətbiqi ilə enerjinin istehsalı məsələlərindən danışıldı.
    Şirkətin xüsusi texnologiya və örtüklər vasitəsilə bina fasadlarının şüşə hissələrinin
günəş panelləri kimi istifadəsinə imkan verən texnologiyalar istehsal etdiyi bildirildi. Azər-
baycanda dayanıqlı enerji təchizatına önəm verilməsi, xüsusilə işğaldan azad edilmiş
ərazilərin yaşıl enerji zonası elan olunması nəzərə alınaraq, ölkəmizdə həmin texnologiyaların
bina və tikintilərdə də istifadəsinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.
    Rafik Hanbali “Kromatix SA” şirkətinin ölkəmizdə, xüsusilə Ələt Azad İqtisadi Zonasında
müəssisənin yaradılması planları barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Pilot layihə
kimi “Kromatix SA” şirkətinin Cəbrayıl rayonunda məktəbin binasının üzlənməsi ilə bağlı
həyata keçirməyi planlaşdırdığı layihənin önəmi qeyd edildi. Gələcəkdə bunun digər
məktəblərdə də tətbiq olunmasının nəzərdə tutulduğu vurğulandı.
    Dövlətimizin başçısı şirkətin Azərbaycanda planlaşdırdığı layihələri dəstəkləyərək
ölkəmizdə iqtisadi inkişaf imkanları, daxili bazara və bölgədəki digər bazarlara çıxış üçün
mövcud şərait barədə məlumat verdi.
    Görüşdə “Kromatix SA” şirkəti ilə Azərbaycanın Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
arasında əməkdaşlığın təməlinin qoyulduğu bildirildi.
    Prezident İlham Əliyev “Kromatix SA” şirkətinin rəhbərini Azərbaycana, o cümlədən
işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərə dəvət etdi.
    Dəvət minnətdarlıqla qəbul olundu.

    Yanvarın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Davosda “The
Goldman Sachs Group Inc.” şirkətinin qlobal məsələlər üzrə prezidenti Cared Kohen ilə
görüşüb.
    Görüşdə “The Goldman Sachs Group Inc.” şirkətinin Azərbaycan Mərkəzi Bankı və
Dövlət Neft Fondu ilə uğurlu əməkdaşlığının davam etdiyi qeyd olundu.
    “The Goldman Sachs Group Inc.” şirkəti ABŞ-ın mənzil-qərargahı Nyu-Yorkda yerləşən
beynəlxalq sərmayə bankı və maliyyə xidmətləri şirkətidir. Yetmişdən çox ölkədə fəaliyyət
göstərən şirkətin gəlirləri 2021-ci ildə 59,4 milyard dollar, xalis mənfəəti isə 21,6 milyard
dollar təşkil edib.
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    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin yanvarın 18-də Davosda
Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas
Nauseda ilə görüşü olub.
    Görüşdə Litva Prezidenti Gitanas Nauseda
Azərbaycana ötənilki səfərini məmnunluqla
xatırladı, səfər əsnasında ölkələrimiz arasında
ikitərəfli əlaqələrin inkişafına dair Prezident
İlham Əliyev ilə geniş müzakirələr apardığını

qeyd etdi. Prezident Gitanas Nauseda Pre-
zident İlham Əliyevi Litvaya səfərə dəvət
etdi.
    Səfərə dəvəti məmnunluqla qəbul edən
dövlətimizin başçısı Litva Prezidentinin
Azərbaycana səfərinin ikitərəfli əlaqələri-
mizin inkişafı baxımından əhəmiyyətini
vurğuladı.
    Söhbət əsnasında regional məsələlər, Er-

mənistan ilə Azərbaycan arasında münasi-
bətlərin normallaşdırılması və sülh müqa-
viləsi üzrə danışıqlar prosesi, həmçinin
Azərbaycan ərazisində Laçın-Xankəndi yo-
lunda baş verən hadisələr barədə fikir mü-
badiləsi aparıldı.
    Dövlətimizin başçısı Ermənistanın bey-
nəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədilə
Laçın yolundakı hadisələrlə əlaqədar mani-

pulyasiya ilə məşğul olduğunu və yalan mə-
lumatlar əsasında guya yolun bağlı olduğunu
iddia etdiyini dedi. Prezident İlham Əliyev
yolun mülki şəxslər və mülki təyinatlı yüklərin
keçidi üçün açıq olduğunu, həmçinin Bey-
nəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin xətti ilə hu-
manitar yüklərin sərbəst hərəkətinin təmin
edildiyini bildirdi.
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    Yanvarın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində “Yeni enerji reallığının istiqamətləndirilməsi" mövzusunda
keçirilən dəyirmi masada iştirak edib.

    Prezident İlham Əliyev Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazi-

lərimizdə Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarına son qoyulmasının və kriminal

ünsürlərin ərazidən çıxarılmasının vacibliyini diqqətə çatdırdı.

    Azərbaycan Prezidenti Ermənistan tərəfinin ötən iki ildən artıq müddət ərzində Laçın

yolundan minaların, silah-sursatın və şəxsi heyətin daşınması üçün istifadə etdiyini bildirdi.

    Görüşdə Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələri ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparıldı.

Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin dəstəyi ilə təşkil olunan Avropa İttifaqı-

Azərbaycan-Ermənistan üçtərəfli formatının Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh

gündəliyinin irəliyə aparılması baxımından əhəmiyyəti qeyd edildi.

    Söhbət zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı önəmli rolu

vurğulandı. Bu xüsusda Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında yaşıl

enerjinin inkişafı və ötürülməsi ilə bağlı ötən ilin dekabrında Buxarestdə imzalanan Sazişin

əhəmiyyəti qeyd edildi.

    Yanvarın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Davosda BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-HABITAT) icraçı direktoru xanım Maimuna Mohd Şərif ilə
görüşüb.

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev yanvarın 17-də Davosda Çinin
CGTN (China Global Television Network)
televiziya kanalına müsahibə verib.
    Müxbir: – Cənab Prezident, Sizi Da-
vosda yenidən görmək çox xoşdur.
    Prezident İlham Əliyev: – Təşəkkür
edirəm. Sizi də bir daha görməyimə çox şa-
dam. Burada sonuncu görüşümüz xatirimdədir
və bu imkana görə sizə təşəkkür edirəm.
    Müxbir: – Azərbaycanla Çin arasında
dostluq, Sizin Çin xalqına münasibətiniz
tərəfimizdən çox yüksək dəyərləndirilir.
    Prezident İlham Əliyev: – Bəli, siz haq-
lısınız. Bizim çox yaxşı münasibətlərimiz
var. Çin və Azərbaycan yaxşı dostlardır.
Mənim Sədr Si Cinpinlə dəfələrlə görüşmək
imkanım olub. Sonuncu dəfə bir neçə ay
bundan öncə bizim çox yaxşı görüşümüz
olub.
    Müxbir: – Bu Sizin doğum gününüzə
təsadüf edirdi? O Sizi doğum gününüz
münasibətilə təbrik etdi.
    Prezident İlham Əliyev: – Hətta ondan
öncə, biz keçən ilin payızında beynəlxalq
tədbirlərin birində görüşdük. Bizim gələcək
əməkdaşlığımız haqqında çox məhsuldar
müzakirələrimiz oldu. “Bir kəmər, bir yol”
Sammiti çərçivəsində Pekində Sədr Si Cin-
pinlə görüşüm zamanı o məni Çinin böyük
dostu adlandırdı.
    Müxbir: – Çinin böyük dostu?
    Prezident İlham Əliyev: – Bu mənim
üçün böyük şərəf idi.
    Müxbir: – Cənab Prezident, bu məlu-
matı paylaşdığınız üçün çox sağ olun.
Azərbaycan və Çin haqqında danışarkən
söhbət təkcə müzakirələrdən yox, praktiki
fəaliyyətdən də gedir. Bu da yüksək qiy-
mətləndirilir və hətta deyərdim ki, bizi
heyran edir. Azərbaycanı və Çini bir-
birinə daha uzun müddətə dayanıqlı şə-
kildə yaxınlaşdıracaq əməkdaşlıq fəaliy-
yətini necə görürsünüz?
    Prezident İlham Əliyev: – Əməkdaşlı-
ğımız üçün tərəfimizdən çox möhkəm plat-
forma qurulub. 30 il ərzində davam edən si-
yasi münasibətlər artıq bizim yaxşı tərəfdaş
və bir-birinə etibar edən dostlar olduğumuzu

nümayiş etdirir. Bizim beynəlxalq təsisatlar
çərçivəsində çox yaxşı əməkdaşlığımız var.
Biz həmişə bir-birimizin ərazi bütövlüyünü
və suverenliyini dəstəkləyirik. Biz çox möh-
kəm siyasi platforma qurmuşuq. İndi isə biz
bunun üzərində iqtisadi əməkdaşlığımızı qu-
ruruq. Bugünkü vəziyyətdə bu çox mühüm-
dür, çünki yeni çağırışlar, yeni problemlər
və yeni imkanlar var. Biz daha çox Çin şir-
kətini Azərbaycanda görməyə ümid edirik.
Onlardan bəziləri müxtəlif sahələrdə artıq
kifayət qədər fəaldır. Biz Orta Dəhlizlə bağlı
Sədr Si Cinpinin təşəbbüslərini tam dəstək-
ləyirik. Azərbaycanda biz artıq öz ev tapşı-
rığımızı yerinə yetirmişik. Biz nəqliyyat in-
frastrukturunun bütün zəruri seqmentlərini
qurmuşuq. Həmçinin biz enerji, kənd təsər-
rüfatı və yüksək texnologiyalar sahələrində
də əməkdaşlıq etməyə ümid edirik. İnfor-
masiya texnologiyaları sektorunu təmsil edən
bir çox Çin şirkətləri Azərbaycanda uzun il-
lərdir ki, fəaliyyət göstərir. Beləliklə, bizim,
həqiqətən də, çoxşaxəli münasibətlərimiz
var.
    Müxbir: – Başa düşürəm ki, infras-
truktur, enerji və tikinti sahələrində in-
vestisiyalarla bağlı çoxlu müzakirələr və

praktiki addımlar olub. Məsələn, Azər-
baycanda fəaliyyət göstərən Çin şirkətləri
tərəfindən. Bəs onlar və ölkənizə gələn
digər investorlar üçün hansı siyasəti təmin
edirsiniz?
    Prezident İlham Əliyev: – Ümumiyyətlə,
Azərbaycanda investisiya mühiti çox müs-
bətdir. Xarici və yerli investisiyalar lazımınca
qorunur. Ümid edirik ki, qeyri-enerji sektoruna
daha çox investisiyalar olacaq, çünki ölkəmizə
qoyulan sərmayələrin əksəriyyəti neft və
qaz sektoruna yönəlmişdir. Bu da təbiidir
və biz bunu anlayırıq. Lakin indi bizim şa-
xələnmə barədə düşünmək, düşünmək yox,
hərəkət etmək vaxtıdır. Buna görə də qeyri-
enerji sektoruna, infrastruktura, xüsusilə
nəqliyyat infrastrukturuna, bərpa olunan
enerji mənbələrinə yönəlmiş investisiyalar
bizim üçün prioritetlərdən biridir. Biz indi
Bakının yaxınlığında yerləşən Ələt bölgəsində
azad iqtisadi zonanın açılmasının sonuncu
mərhələsindəyik. Ümid edirik ki, Çin şirkətləri
bu fürsətlərə diqqət yetirəcək. Əlbəttə ki,
Şərq və Qərb arasında, ənənəvi İpək yolu
coğrafiyasında yerləşməyimiz bizim üçün
çoxlu imkanlar yaradır. Biz, sadəcə, müvafiq
şəkildə siyasətimizi planlaşdıraraq struktur-

laşdırmalıyıq və xarici investorlar üçün hətta
bundan da yaxşı şərait yaratmalıyıq. Lakin
biz investorları gəlməyə məcbur edə bilmərik.
Biz yalnız...
    Müxbir: – Dəvət edə bilərsiniz?
    Prezident İlham Əliyev: – Dəvət edə
bilərik.
    Müxbir: – Onları yaxşı qarşılayaraq
və yaxşı siyasətlərlə... Bu barədə söhbət
edərkən mən “Bir kəmər, bir yol” layihəsi
haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki bu
il, cənab Prezident, “Bir kəmər, bir yol”
təşəbbüsünün 10-cu ildönümüdür. Azər-
baycan indi artıq “Bir kəmər, bir yol” la-
yihəsinə çevrilmiş təşəbbüslərdə çox kons-
truktiv rol oynayır. Çinlə “Bir kəmər, bir
yol” təşəbbüsü ilə bağlı nailiyyətlər, ko-
ordinasiya və əməkdaşlıqla bağlı düşün-
cələriniz nədir? Gələcəyi necə görürsünüz?
Çünki dünya çox sürətlə dəyişir. Beləliklə,
strateji nöqteyi-nəzərdən hansı istiqamətdə
irəliləyirsiniz?
    Prezident İlham Əliyev: – Əvvəla, “Bir
kəmər, bir yol” təşəbbüsü indi çox böyük
coğrafiyanı əhatə edən, vaxtında irəli sürülmüş
çox müdrik bir təşəbbüs idi. Azərbaycan bu
təşəbbüsə ilk günlərdən fəal şəkildə qoşuldu
və biz mövcud olmayan infrastruktura in-
vestisiya yatırmağa başladıq. Beləliklə, bu
illər ərzində, daha dəqiq desək, son 10 il ər-
zində biz Xəzər dənizində ən böyük ticarət
limanlarından birini, bəlkə də, ən böyüyünü
inşa etdik. Onun yükaşırma qabiliyyəti 15
milyon tondur və biz onu 25 milyon tona
qədər artıracağıq. Biz Xəzər dənizi ilə yükləri
daşımaq üçün gəmiqayırma zavodunu inşa
etdik.
    Biz, əsasən, dəmir yolu infrastrukturuna
investisiya yatırdıq və bunu təkcə Azərbay-
canda yox, regionda da etdik. İndi isə biz
bu dəmir yolunu Bakıdan qərb istiqamətində
genişləndirmək üçün əlavə sərmayə yatırırıq.
Biz bütün digər layihələri – avtomagistrallar,
hava limanları kimi layihələri də həyata ke-
çirmişik. Beləliklə, açıq dənizə çıxışı olmayan
bir ölkə olan Azərbaycan beynəlxalq, logistik
və nəqliyyat mərkəzinə çevrildi. Həmçinin
“Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü müxtəlif

Azərbaycanda investisiya mühiti çox müsbətdir, xarici və yerli investisiyalar lazımınca qorunur
Prezident İlham Əliyev Davosda Çinin CGTN televiziya kanalına müsahibə verib

    Yanvarın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Davosda BP

Qrupunun baş icraçı direktoru Bernard Luni ilə görüşü olub.

    Görüşdə BP şirkətinin Azərbaycanda uzun müddət fəaliyyət göstərdiyi vurğulandı. Azər-

baycanın enerji layihələrinin yeni mərhələyə keçidi, qaz həcminin artırılması, bərpa olunan

enerji layihələrində BP şirkətinin daha fəal iştirakı, mövcud layihələrin genişləndirilməsi

məsələləri müzakirə olundu.

    Bernard Luni uzunmüddətli strateji əməkdaşlığa görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını

bildirdi.

    BP Qrupunun baş icraçı direktoru Azərbaycanda əldə olunmuş böyük nailiyyətlər və

sürətli inkişaf prosesləri ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə təbriklərini çatdırdı. Dünyada

böyük maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, Azərbaycanın qazandığı uğurların önəmini

vurğulayan Bernard Luni, eyni zamanda azad edilmiş ərazilərdə inşaat infrastrukturu

sahəsində görülən genişmiqyaslı işləri qeyd etdi.

    Bernard Luni əminliklə bildirdi ki, Azərbaycanda əldə olunan nailiyyətlər böyük inkişaf

proseslərinin başlanğıcıdır.

Ardı 3-cü səhifədə



marşrutlar, xüsusilə Şimal-Cənub marşrutu
üzrə daşımanı fəallaşdırdı. İndi isə biz Şi-
mal-Qərb marşrutu haqqında da danışırıq.
Bu, uğurla inkişaf edən qlobal layihədir.
Marşrut üzərində yerləşən bütün ölkələr
artıq bunun faydasını görürlər. Əlbəttə ki,
nəqliyyat layihələrinə necə münasibət gös-
tərməsi ölkələrin strategiyasından asılıdır.
Bizim üçün bu, iqtisadiyyatımızı şaxələn-
dirmək və neft-qaz gəlirlərindən asılılığımızı
azaltmaq üçün əsas amillərdən biri idi. Deyə
bilərəm ki, ötən il Azərbaycan ərazisindən
tranzit daşımalar 75 faiz artıb. Bu təkcə in-
frastruktura görə yox, lazımi idarəetməyə
görə artmışdır. Görülmüş tədbirlər bizə yük-
daşımanı sürətləndirməyə, bürokratik əngəlləri
aradan qaldırmağa və bunu fiziki olaraq cəl-
bedici etməyə imkan verir. Həmçinin tarif
siyasəti də mühüm məsələdir. Çünki burada
bir çox ölkələrin səylərinin birləşdirilməsi
lazımdır ki, bizim razılaşdırılmış tarif siya-
sətimiz mövcud olsun və heç bir ölkə süni
şəkildə öz mənfəətini artırmağa çalışmasın.
Biz müştərək faydanı görməyi öyrənməliyik.
Ərazimizdən nə qədər çox yük keçərsə,
bizim bundan bir o qədər çox faydamız olar,
bir o qədər də çox iş yerlərimiz olar. Çinin
artıq yeni bir dəmir yolu layihəsinin təşəbbüsü
ilə çıxış etdiyini və onu artıq başladığını bi-
lirəm - Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan. Bu layihə
də bizə, Xəzər dənizinə istiqamətlənib. Bu,
çox vacib əlavə təchizat marşrutudur. Orta
Dəhlizin parlaq gələcəyi var.
    Müxbir: – Əlbəttə ki.
    Prezident İlham Əliyev: – Mən buna
tamamilə əminəm.
    Müxbir: – Orta Dəhliz bu baxımdan
getdikcə çox vacib rol oynayır. Cənab
Prezident, “Bir kəmər, bir yol” layihəsində
çoxlu yeniliklər olub. Layihə indi daha
çox yaşıl, ekoloji cəhətdən təmiz və daha
yüksək keyfiyyətə malikdir. Bu Sizin Çinlə
və bəzi başqa ölkələrlə əməkdaşlığınızda
özünü necə göstərir?
    Prezident İlham Əliyev: – Biz Çinlə
əməkdaşlıq portfelimizə yaşıl enerji sahəsində
əməkdaşlığı əlavə etmək istəyirik. Çünki
Azərbaycanda böyük potensial var və Çində
böyük texnoloji nailiyyətlər mövcuddur. Be-
ləliklə, biz bu səyləri birləşdirməliyik.
    Bizim prioritetlərə gəldikdə, bərpa olunan
enerji mənbələri bizim üçün indi əsas prio-
ritetlərdən birinə çevrilib. Son bir neçə ay
ərzində biz 22 qiqavat bərpa olunan enerji
mənbələrini yaratmaq üçün sərmayə təmin
edəcək sənədlər imzalamışıq. Söhbət həm
dənizdən, həm də qurudan gedir. Bu isə re-
gional iqtisadi konfiqurasiyanı tamamilə də-
yişəcək. Çünki Avropada baş verən yaşıl
enerjiyə keçiddən xəbərimiz var. Eyni za-
manda Azərbaycan neft və təbii qazın təchi-
zatçısıdır. İndi biz yaşıl enerjini, o cümlədən
dənizdə külək elektrik stansiyalarından hasil
olunacaq yaşıl hidrogeni təchiz etməyi plan-
laşdırırıq. Dediyim kimi, biz ilkin sənədləri
imzalamışıq. Əlbəttə ki, müqavilələr gələ-
cəkdə imzalanacaq. Lakin bunun təkcə bizim
ölkə üçün yox, həm də bütün region üçün
çox böyük potensialı var. Biz ixrac etmək
imkanına malik olmaq üçün həm də ötürücü
xətlərə də sərmayə yatırmalıyıq, çünki bizim
özümüzə bu qədər enerji lazım deyil.
    Müxbir: – Cənab Prezident, mən 10
dəqiqədir, Sizi dinləyirəm. Mən çox işin
görüldüyünü, çox şeyə artıq nail olundu-
ğunu eşitdim və bu, olduqca böyük təəs-
sürat yaradır. Çünki son vaxtlar çox söz
danışılır, ancaq əməllər daha çox qiymət-
ləndirilir. Mən ötən illərdə iştirak etdiyim
bir neçə Dünya İqtisadi Forumunu xatır-
layıram, biz bir səhnədə idik, Siz mənim
moderatorluq etdiyim paneldə iştirak
edirdiniz.
    Prezident İlham Əliyev: – Bəli, xatırla-
yıram.
    Müxbir: – Bizim bir neçə ətraflı mü-
sahibəmiz oldu, Sizin çox konstruktiv ol-
duğunuzu xatırlayıram. Siz öndə olmaq
istəyirsiniz ki, insanlara ölkənizin necə
hazır olduğunu deyəsiniz. Məni hər zaman
bir məsələ maraqlandırır ki, vəd vermək
üçün kifayət qədər cəsur və mərd olmaq,
ən mühümü isə sonra bu vədləri yerinə
yetirmək cəsarətinə sahib olmaq üçün nə
lazımdır?
    Prezident İlham Əliyev: – İlk növbədə,
demək istərdim ki, yerinə yetirə bilmədiyim
sözü heç vaxt vermirəm.
    Müxbir: – Deməli, demək istəyirsiniz
ki, mən doğru sual verirəm?

    Prezident İlham Əliyev: – Bəli, tamamilə
doğrudur. Siyasi həyatımda heç vaxt olmayıb
ki, mən söz verim və arxasında dayanmayım.
Verdiyim bütün sözlər yerinə yetirilib. Digər
tərəfdən, mən çox söz vermirəm, çünki nə-
ticəni nümayiş etdirməyi üstün tuturam. Siz
tamamilə haqlısınız ki, çoxlu sözlər danışılır,
çoxlu bəyanatlar, açıqlamalar verilir, sonra
isə onlar tamamilə yoxa çıxır və bu açıqla-
maları, vədləri verənlər, onları ya unudur,
ya da özlərini elə aparırlar...
    Müxbir: – Onlar da yoxa çıxır.
    Prezident İlham Əliyev: – Onlar da
yoxa çıxır, tamamilə doğrudur. Biz yalan
vədlərə əsaslanan çox sayda siyasi və ya
seçki kampaniyaları görmüşük. Lakin bu,
uğura gətirib çıxarmayıb, uğur yalnız mü-
vəqqəti olub. Çünki insanlar hər şeyi çox
yaxşı başa düşürlər. Onlar yadda saxlayırlar.
Əgər siz vəd verib yerinə yetirməmisinizsə
onlar sizi dəstəkləməyəcəklər. Mən hər
zaman görülmüş işi nümayiş etdirməyi üstün
tuturam və hər zaman planlarımızla bağlı
insanlarla məsləhətləşirəm. Mənim Azər-
baycan cəmiyyəti ilə çox açıq kommunikasiya
kanalım var.
    Müxbir: – Sirr nədən ibarətdir. Bölüşə
bilərsinizmi?
    Prezident İlham Əliyev: – Mən hər il
regionlara, təxminən, 30-40 səfər edirəm və
insanları hansı problemlərin narahat etdiyi,
nələrin həll edilməli olması ilə, nə etməli
olduğumuzla maraqlanıram. Bu, enerji təh-
lükəsizliyi, nəqliyyat kimi qlobal layihələrin
bir hissəsidir, insanların gündəlik həyatıdır.
Onların daha yaxşı yaşamaları üçün nəyə
ehtiyacları var və bu daha yaxşı həyatı necə
təmin etmək olar? Müxtəlif alətlər var. İlk
növbədə, siz xalqınızla dürüst davranmalısınız
və onda onlar sizi dəstəkləyəcəklər, sizə
etibar edəcəklər. Başladığımız bütün proq-
ramlarımıza gəlincə, onların hamısı icra olu-
nub. Azərbaycanda heç kim deyə və sonra
da sübut edə bilməz ki, nə vaxtsa proqram
qəbul olunub, sonra isə icra olunmayıb.
    Müxbir: – Demək asandır, sübut etmək
isə çətindir.
    Prezident İlham Əliyev: – Bəli. Mən,
demək olar ki, 20 illik prezidentliyim döv-
ründə söylədiyim hər bir sözə görə məsuliyyət
daşıya bilərəm. Millətimizin əldə etdiyi ən
böyük nəticələrdən biri işğal altındakı əra-
zilərin 2 il əvvəl azad edilməsi oldu. Bu
həm də tarixi nailiyyət idi, bəlkə də, ən mü-
hüm tarixi nailiyyət.
    Müxbir: – Cənab Prezident, Sizdən
enerji böhranı haqqında danışmağı xahiş
edirəm. Bu, həm də bu il Dünya İqtisadi
Forumunda müzakirə olunan ən mühüm
mövzulardan biridir. Enerji böhranı baş-
layandan Sizin ölkəniz strateji cəhətdən
başqaları ilə əməkdaşlıq edir ki, Azər-
baycanın qlobal problemlərin həllində
mühüm rol oynamasını təmin etsin. Cənab
Prezident, ətraflı danışa bilərsinizmi, bu
ideyaları strateji cəhətdən irəli sürməyi,
Dünya İqtisadi Forumunda deyildiyi kimi,
maraqlı tərəfləri bir araya gətirməyi və
bunu belə aktual vaxtda etməyi necə ba-
cardınız? Mən, həmçinin bu enerji böh-
ranının gedişatını Sizin necə gördüyünüzü
eşitmək istərdim.
    Prezident İlham Əliyev: – Bizim bu sa-
hədəki təşəbbüslərimizə və nailiyyətlərimizə
gəlincə, ilk növbədə, biz enerji təhlükəsizli-
yinə gedən yolun başlanğıcında yaxşı sərmayə
mühiti yaratmışıq və hətta ixrac marşrutlarına
malik olmadan neft-qaz sahəsinə çoxmilyardlı
investisiyalar cəlb etməyə nail olmuşuq. Biz
ilkin sərmayələri cəlb edərkən kəmərlərimiz
yox idi. Kəmərlər sonra inşa olundu. Bu kə-
mərləri inşa etmək üçün biz tranzitorlarla,
qonşularımızla razılaşmalı idik. Biz hər kəs
üçün uduşlu bir vəziyyət yaratmalı idik,
ədalətli olmalı idik, əməkdaşlığa və dəstəyə
hazır olmalı idik. Mən enerji siyasətimizdə
hər zaman demişəm ki, Azərbaycan istehsalçı
olaraq tranzit dövlətlər və istehlakçılar ara-
sında balansı qoruyacaq. Balans olmasa, bu
iş uğursuz olacaq. Enerji prosesinin hər bir
hissəsinin, sözsüz ki, töhfədən asılı olaraq
öz mənfəət payı olmalıdır, bu, ədalətli ol-
malıdır. Biz hər zaman ədalətli olmuşuq.
Ona görə də, biz 2 il bundan əvvəl Bakıdan
Cənubi Avropaya gedən 3500 kilometr uzun-
luğunda Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisini
tamamladıq. Onun bir hissəsi dənizin altından,
bir hissəsi yüksək dağlıq ərazidən keçir, bu,
7 ölkəni, 10-dan çox şirkəti, aparıcı maliyyə
institutlarını – Dünya Bankını, Avropa Ye-

nidənqurma və İnkişaf Bankını, Asiya İn-
frastruktur və İnvestisiya Bankını, Avropa
İnvestisiya Bankını və Asiya İnkişaf Bankını
əhatə edən texniki cəhətdən çox mürəkkəb
və çox bahalı layihədir. Beş aparıcı maliyyə
institutunun hamısı buna öz töhfəsini verib.
    Biz komanda işini qurmağa nail olduq.
Biz bu işi məhz belə qura bildik. İndi –
bütün bu infrastruktur layihələrinin hazır
olduğu bir vaxtda belə alındı ki, bizim qazı-
mıza indiyədək olduğundan daha çox ehtiyac
var. Çünki Avropada qaz çatışmazlığı var
və bizim Avropaya kəmərimiz enerji təhlü-
kəsizliyinə töhfənin elementlərindən biridir.
Ötən il biz Avropa bazarına qaz ixracını iki
dəfə artırmaq üçün Avropa Komissiyası ilə
sənəd imzaladıq. Biz 5 il ərzində bu hədəfə
nail olacağıq, bu, mümkündür, baxmayaraq
ki, asan olmayacaq. Azərbaycan, sözsüz ki,
təbii qazın çox böyük təchizatçısı deyil,
lakin bizim Şərqi və Cənubi Avropada ba-
zarımız var və gələcəkdə daha çox qaz hasil
etdikcə, coğrafiyamızı genişləndirəcəyik.
    Müxbir: – Siz deyirsiniz ki, hazırsınız.
Şans sizin tərəfinizdə olacaq.
    Prezident İlham Əliyev: – Bəli.
    Müxbir: – Siz bunu nəzərdə tutursu-
nuz?
    Prezident İlham Əliyev: – Tamamilə
doğrudur.
    Müxbir: – İndi dünyaya nəzər salın.
Dünya İqtisadi Forumunun mövzusu “Par-
çalanmış dünyada əməkdaşlıq”dır. Bu
mövzunun seçilməsinin səbəbi ondan iba-
rətdir ki, əməkdaşlıq etmək çətindir. Bu
mənada ölkənizin lideri olaraq və hazırda
dünyanın çağırışlarına qarşı konstruktiv
rol oynayarkən Siz əməkdaşlığın mənasını
nədə görürsünüz? Əməkdaşlığı çətinləş-
dirən nədir?
    Prezident İlham Əliyev: – Düşünürəm
ki, bəzi ölkələrin ambisiyaları, regionda və
ya dünyada bir növ liderlik uğrunda mübarizə,
potensialın, öz potensialının düzgün hesab-
lanmaması, qarşınızdakının, opponentinizin
olduğundan aşağı qiymətləndirilməsi. Bu,
etimadsızlığa, gərginliyə və müharibələrə
gətirib çıxarır. Bizim siyasətimiz hər zaman,
sözün əsl mənasında, əməkdaşlığa əsaslanıb,
çünki biz qəti surətdə inanırıq ki, yalnız
əməkdaşlıq sayəsində uğur qazana bilərsiniz.
Nə qədər çox versəniz, nə qədər çox yardım
etsəniz, bir o qədər çox əldə edəcəksiniz.
Dünya bunun üzərində qurulub.
    Müxbir: – Bu, həyat kimidir.
Prezident İlham Əliyev: – Bu, həyat kimidir,
tamamilə doğrudur. Siyasət və həyat çox ox-
şardır, çünki siyasət insanlar tərəfindən yü-
rüdülür. Bu suala cavab verərkən sizin diq-
qətinizə çatdıra biləcəyim daha bir misal
bizim Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi
səylərimizdir. Azərbaycan artıq dördüncü
ildir ki, Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edir.
Biz yekdilliklə seçilmişik və bizim sədrliyimiz
yekdilliklə daha bir il müddətinə, bu ilin so-
nuna kimi uzadılıb. Bu müddət ərzində biz,
həqiqətən də, nümayiş etdirdik ki, bu hərəkatın
səsinin eşidilməyini istəyirik, biz bu hərəkatın
dünya arenasında öz yerini tutmağını istəyirik.
Çünki böyük güclər arasında qütbləşmə açıq-
aşkardır. Böyük güclərin maraqları arasındakı
uçurum ola bilsin ki, kiçilməyəcək. Ona görə
də faktiki olaraq alternativ kimi yaradılmış,
lakin sonradan müəyyən mənada potensialını
itirmiş Qoşulmama Hərəkatının böyük po-
tensialı var, çünki ölkələrin bu və ya digər
dərəcədə eyni keçmişləri var, eyni problemləri
var. Onların əksəriyyəti müstəmləkə olub və
onlar başqalarının əsarəti altında yaşamağın
nə demək olduğunu bilirlər.
    Biz pandemiya dövründə 80-dən artıq öl-
kəyə tibbi, humanitar və maliyyə dəstəyi gös-
tərmişik. Biz bunu könüllü olaraq, hər hansı
təmənna güdmədən etdik. Biz, sadəcə, hesab
etdik ki, bizim belə imkanımız varsa, bunu
etməliyik. 1990-cı illərin əvvəllərində elə dö-
nəm var idi ki, ölkəmizin köməyə ehtiyacı
olub. O zaman ölkəmiz yoxsul idi və bir çox
sosial problemlərlə üzləşmişdi. Yəni biz ka-
sıblığın nə olduğunu yaxşı bildiyimiz üçün
kömək əlimizi uzatdıq. Bu ideologiya üstünlük
təşkil etsə, dünya daha təhlükəsiz olar.
    Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu
gün dünyanın üzləşdiyi əsas problemin
legitim mənbəyi yoxdur. Bunlar, sadəcə, ba-
xışlar, ambisiyalar və virtual liderlik uğrunda
mübarizə ilə bağlıdır.
    Müxbir: – Məsələnin tərəfinizdən bu
cür qoyuluşu xoşuma gəldi.
    Prezident İlham Əliyev: – Bilirsiniz, bu

liderliyi ölçmək mümkünsüzdür. O virtualdır
və ixtiyarınızda olan media tərəfindən yaradıla
bilər. O, nəzarətinizdə olan QHT-lər tərəfindən
yaradıla bilər. Ancaq, necə deyərlər, rəqabət
mühitində siz bunu sübut edə bilməzsiniz.
Bu səbəbdən onlar gərək silahları yerə qoy-
sunlar və bəşəriyyətin üzləşdiyi problemlərə
diqqətlərini yönəltsinlər – yoxsulluq, aclıq
və bir çox ölkələr üçün içməli suyun və
elektrik enerjisinin əlçatan olmaması. Budur
fundamental problemlər.
    Müxbir: – Cənab Prezident, dedikləriniz
Çin tərəfindən təklif edilmiş “Vahid Gə-
ləcək Birliyi” ideyasını xatırladır. İnsan
olaraq bizim eyni elementar ehtiyaclarımız
var. Biz kimin bizə xoş münasibət bəslə-
diyini, dostlarımızı tanıyırıq və uzunmüd-
dətli perspektivdə kiminlə irəli gedə bilə-
cəyimizi bilirik.
    Prezident İlham Əliyev: – Əlbəttə. Sizə
səmimi deyə bilərəm ki, dəstək və əmək-
daşlıqla bağlı qlobal arenada Çinin gördüyü
işlər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilməlidir. Siz bunu qlobal miq-
yasda edirsiniz. Biz isə bunu daha çox
regional miqyasda edirik. Ancaq bizim fəl-
səfəmiz eynidir və uğurludur. Baxın Çin
dünyada ən çox uğur qazanmış ölkələrdəndir
və dünyanın aparıcı iqtisadiyyatlarındandır.
Siz buna öz əməyiniz, xalqınızın və ölkə
rəhbərliyinin müdrikliyi və nəticəyönümlü
səyləriniz sayəsində nail olmusunuz.
    Müxbir: – Cənab Prezident, mənim
sonuncu sualım var. Bu gün Davos İqtisadi
Forumunun açılışında çıxış edən Çinin
Baş nazirinin müavini Liu He bizim öl-
kənin iqtisadi inkişafa və islahatlara sa-
diqliyini, dünyaya daha da açıq olmasına
dair sarsılmaz əzmini bəyan etdi. Bilirəm
ki, Sizin Çin rəsmiləri ilə tez-tez təmasla-
rınız olur. Siz Çinin bu məsələlərə sadiq-
liyini necə qiymətləndirirsiniz və bunlar
ölkəniz üçün nə deməkdir?
    Prezident İlham Əliyev: – Dedikləriniz
çox vacib məsələlərdir. Siz bunu daha yaxşı
bilərsiniz. Çin iqtisadiyyatı təkcə ölkənizlə
məhdudlaşmır. Onun qlobal iqtisadiyyata
təsiri var və bir çox analitik təsisatların
proqnozları Çin iqtisadiyyatının inkişaf proq-
nozlarına əsaslanır – artım nə qədər olacaq,
faiz dərəcəsi hansı səviyyədə olacaq və sair.
Bu, bir məsuliyyətdir və hökumətiniz bu
qlobal məsuliyyəti dərk edir. Ölkənizin yük-
səkrütbəli rəsmisi Davosda belə bəyanatla
çıxış edirsə, bu, dünya iqtisadiyyatı, bütün
ölkələr, o cümlədən bizim ölkə üçün də çox
yaxşı siqnaldır. Azərbaycan kimi ölkə üçün
Çində iqtisadi artım olduqca vacibdir. Siz
onilliklər ərzində müəyyən edilmiş hədəflərə
müntəzəm surətdə nail olmusunuz. Biz sizə
uğurlar diləyirik. Çünki həm qlobal iqtisa-
diyyatın bir parçası, həm də dost olaraq biz
bütün planlarınızın həyata keçməsini arzu-
layırıq. Sizin iqtisadi göstəriciləriniz qlobal
iqtisadiyyata və bir çox ölkələrə ciddi dərə-
cədə təsir edir.
    Müxbir: – Cənab Prezident, Siz çox
təvazökarsınız. Rəhbərliyinizlə ölkənizin
nailiyyətləri münasibətilə Sizi təbrik edi-
rəm. Cənab Prezident, Çin təqviminə görə
bu il dovşan ilidir və bir neçə gün sonra
biz onun gəlişini qeyd edəcəyik. Sizdən
Çində bizim tamaşaçılarımızı salamlamağı
xahiş etmək istərdim. Biz Yeni ili bir neçə
gün sonra qeyd edəcəyik və bu da Davos
İqtisadi Forumunun sonuna təsadüf edir.
    Prezident İlham Əliyev: – Mən çinli
dostlarımızı Çin təqvimi üzrə Yeni il müna-
sibətilə təbrik etmək istəyirəm. Bütün Çin
xalqına sülh, firavanlıq və uğur diləyirəm.
Azərbaycan olaraq biz sizin dostunuz və tə-
rəfdaşınızıq. Bizim uzun illərdir ki, çox
yaxşı münasibətlərimiz var. Biz sizin ölkənizi
sevirik və şadıq ki, getdikcə daha çox azər-
baycanlı Çinə səfər edir. Bununla yanaşı,
Çindən gələnlərin də sayı artır. İnsanlar ara-
sında təmaslar daha sıx siyasi münasibətlərin
qurulmasında vacib rol oynayır. Əminəm
ki, Çin özünün iqtisadi və sosial inkişafında
uğurlar əldə etməyə davam edəcək və bizi
birləşdirəcək Orta Dəhliz layihəsi uğurla
həyata keçiriləcək. Yeni iliniz mübarək!
    Müxbir: – Cənab Prezident, çox səmimi
təbrikinizə görə sağ olun.
    Prezident İlham Əliyev: – Təşəkkür edi-
rəm, məmnun oldum.
    Müxbir: Ümidvaram ki, Siz tezliklə
Çinə səfər edəcəksiniz, çünki dovşan ilində
hər kəs sürətlə hərəkət edir.
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Yanvarın 18-də
Naxçıvan Muxtar
Respublikası pro-
kurorunun müa-
vini Sənan Paşa-
yev vətəndaşları
qəbul edib.

Qəbulda iştirak
edən 17 vətənda-
şın müraciəti din-

lənilərək, törədilmiş cinayətlər barədə məlumatların araşdırılması,
mülki xarakterli mübahisələrlə bağlı və sosial problemlərə aid
müraciətlərin bilavasitə prokurorluqda və ya aidiyyəti orqanlarda
həlli üçün müvafiq göstərişlər verilib.

Xəbərlər şöbəsi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda 
vətəndaş qəbulu keçirilib

    Rabitə sistemində yeni texnologiyaların
tətbiqi günümüzün tələbləri sırasındadır.
Bu məqsədlə Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı,
rayon mərkəzlərində və kəndlərdə də tele-
kommunikasiya sistemlərinin qurulması,
əhalinin dayanıqlı rabitə və yüksəksürətli
internet xidmətləri ilə təmin olunması isti-
qamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Genişzolaqlı
internet şəbəkəsini genişləndirmək üçün avtomat telefon
stansiyalarının internet tutumları tələbata uyğun olaraq
artırılır.
    Həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq Culfa rayo-
nunun Bənəniyar, Yaycı, Ərəzin kəndlərində və rayon
mərkəzində, ümumilikdə, 6 ədəd 64 yerlik internet plataları
mövcud HUAWEI NGN tipli avtomat telefon stansiyalarına

əlavə edilib. Bunlarla yanaşı, Naxçıvan şə-
hərinin Qaraxanbəyli, Ordubad rayonunun
Aza və Kəngərli rayonunun Qarabağlar kən-
dlərində də cəmi 3 ədəd internet platası  is-
tismarda olan yeni nəsil avtomat telefon
stansiyalarına artırılıb. Ümumilikdə, 9 ədəd
müxtəlif tutumlu internet plataları artırılıb

ki, nəticədə, 550-dən artıq istifadəçinin internet xitmətlərinə
olan tələbatının ödənilməsinə şərait yaradılıb.
    Digər bölgələrdə də sakinlərin dayanıqlı rabitə və
internet xidmətləri ilə təmin olunması üçün mövcud
avtomat telefon stansiyalarının şəbəkə tutumlarının ge-
nişləndirilməsi nəzərdə tutulur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni 

Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat xidməti

Muxtar respublika sakinlərinin internetə olan 
tələbatının ödənilməsi diqqətdə saxlanılır

     Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubi-
leyini qeyd edərkən bir daha xalqımızın böyük
oğlunun mənalı ömür yolunu, müstəqil və
müasir Azərbaycanın quruculuğu sahəsindəki
fədakar əməyini göz önünə gətiririk. Azərbay-
canın ağır günlərində onun xilaskarına çevrilən
Ulu Öndər Heydər Əliyev olmasaydı, bu gün
müstəqil və qüdrətli Azərbaycan da olmaya-
caqdı. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi möv-
cudluğuna və müasir dünyanın siyasi arenasında
tutduğu mövqeyə görə qurucu və xilaskar lider
Heydər Əliyevə borcludur. Ulu Öndər “Mən
gələcək nəsillərə çox qüdrətli, güclü, inkişaf
etmiş Azərbaycan qoyub getmək istəyirəm”,
– deyərək gecəli-gündüzlü zəhməti və müdrik
siyasəti ilə güclü, qüdrətli və inkişaf etmiş
Azərbaycan yaradaraq xalqımızın bugünkü və
gələcək nəsillərinə ərməğan etdi. Ümummilli
Liderimizin xalqımıza əmanəti olan müstəqil
Azərbaycan bu gün etibarlı əllərdədir.
    Bu gün hər bir azərbaycanlı qəlbən sevinir
ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev “Azərbaycan Respubli-
kasında 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan
edilməsi haqqında” 2022-ci il 29 sentyabr ta-
rixli Sərəncam imzalayıb. Bu Sərəncam xal-
qımızın taleyində xüsusi yeri və rolu olan
qüdrətli rəhbərə ümumxalq ehtiramını dövlət
səviyyəsində ifadə edən mühüm tarixi-siyasi
sənəddir. Dövlət başçısının Sərəncamında öz
əksini tapmış aşağıdakı fikirlər Ümummilli
Lider Heydər Əliyev dühasına, bütövlükdə,
Azərbaycan xalqının yüksək ehtiramını və
böyük qiymətini bildirən ürək sözləri kimi
səslənir: “Heydər Əliyev öz xalqını zamanın
mürəkkəb tarixi-siyasi sınaqlarından uğurla
çıxarmış və ardıcıl mübarizə apararaq onu
müstəqilliyə qovuşdurmuş qüdrətli şəxsiyyətdir.
Azərbaycan xalqı yeni əsrə və yeni minilliyə
məhz Heydər Əliyev zəkasının işığında qədəm
qoymuşdur. Davamlı yüksəliş yolunda inamla
irəliləyən müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin
həyat amalının təntənəsidir”.
    1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın qədim
Naxçıvan diyarında dünyaya göz açan dahi
insan Heydər Əliyev nəsillərə nümunə olan
şərəfli ömür yolu keçmiş, daim xalqımızın
rifahı naminə, Azərbaycan naminə çalışmışdır.
Ulu Öndərimiz Azərbaycanı həyatının mənası
hesab edirdi. Bu səbəbdən O, Azərbaycanı
müqəddəs yer kimi uca tutur, azərbaycanlı
olmağı ilə fəxr edir və deyirdi ki: “Azərbaycan
mənim qibləgahımdır”. Yaxud: “Mən fəxr
edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”. Sonsuz
iftixar və qürur hissi ilə səslənən bu fikirlər
bir dahi ömrünün manifestidir. O manifestin
hansı səhifəsini çevirsək, orada Azərbaycan
naminə sonsuz fədakarlıqlar görəcəyik. Məhz
buna görə iyirminci əsr siyasi tariximizdə Ulu
Öndər Heydər Əliyev qədər həyatını Azər-
baycana həsr edən, Azərbaycançılıq uğrunda,
dövlətimizin və xalqımızın müstəqilliyi uğrunda
bu qədər fədakarlıqlar göstərən və hətta öz
canından belə keçməyə hazır olan ikinci bir
şəxsiyyət, ikinci bir dövlət xadimi yoxdur. 
    Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərliyi dövründə xalqın min
illərlə arzusunda olduğu niyyətlər gerçəyə
çevrilmiş, Azərbaycan müstəqilliyə qovuş-
muşdur. “Mənim həyatımın məqsədi Azər-
baycandır, Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan
Respublikasıdır, Azərbaycan vətəndaşıdır”,
– deyən xalqımızın böyük oğlu Azərbaycan
dövlətçiliyinin ideoloji-siyasi əsaslarını, əbədi
müstəqillik konsepsiyasını yaratmışdır. Ona
görə də 1969-cu ilin 14 iyulunda görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbər seçilməsi ölkəmizin müstəqillik tari-
xinin, inkişaf və tərəqqi yolunun başlanğıcı
kimi qiymətləndirilir. 
     1969-cu ildə respublika rəhbərliyinə gələn
Ümummilli Liderimiz sosial-iqtisadi böhran
keçirən, iqtisadi cəhətdən geridə qalan Azər-
baycanı qısa zaman ərzində keçmiş ittifaqın

ən qabaqcıl respublikalarından birinə çevirmişdir.
1969-1982-ci illər Azərbaycan tarixinə yüksəliş,
tərəqqi və inkişaf dövrü kimi daxil olmuşdur.
Həmin dövrün ən böyük uğuru isə milli şüurun
oyanması istiqamətində həyata keçirilən təd-
birlərdir. Çünki bunsuz sosial-iqtisadi inkişafa
nail olmaq, müstəqilliyə zəmin hazırlamaq
mümkün deyildi. Keçmiş Sovetlər Birliyi mə-
kanında, sovet ideologiyasının kifayət qədər
güclü olduğu bir dövrdə Azərbaycanda milli-
mənəvi dəyərlərin qorunması, xalqın milli dü-
şüncə tərzinin formalaşdırılması istiqamətində
həyata keçirilən tədbirləri yalnız və yalnız Ulu
Öndərimiz Heydər Əliyev kimi Vətəninə, xal-
qına bağlı cəsarətli bir dövlət xadimi, böyük
iradə sahibi olan siyasi lider reallaşdıra bilərdi.
Həmin dövrdə tarixi yaddaşın bərpası ilə yanaşı,
ölkəmizin iqtisadi, sosial-siyasi və mədəni hə-
yatında da inqilabi dəyişikliklər baş vermiş,
14 il ərzində Azərbaycan geridə qalmış regi-
ondan mərkəzi hakimiyyətin dotasiyası olmadan
öz-özünü maliyyələşdirən lider respublikaya
çevrilmişdi. Şübhəsiz ki, bunlar gələcək müs-
təqillik dövrünə hazırlıq xarakteri daşıyırdı və
bütün bunlar həyata keçirilməsəydi, ölkəmiz
müstəqil dövlətçilik şəraitində özünü qoru-
yub-saxlaya və inkişaf edə bilməzdi.
    Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev 1969-
1982-ci illərdə Azərbaycanda həyata keçirdiyi
taleyüklü tədbirlərin mahiyyətini belə xarak-
terizə edirdi: “Bəli, mən istəyirdim ki, Azər-
baycan müstəqil olsun. Hər şeydən əvvəl, iq-
tisadi cəhətdən. Çünki istənilən müstəqilliyin
əsasında iqtisadiyyat durur. Məsələn, mən
burada çoxlu elektrik stansiyaları tikdirdim.
Məndən soruşurdular ki, bunlar sənin nəyinə
lazımdır? Mən onlara bunu nə üçün etdiyimi
demirdim... Amma mən istəyirdim ki, mənim
ölkəm, mənim xalqım istənilən şəraitdə müs-
təqil yaşaya bilsin”. 
     Azərbaycanın xilası görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Böyük şəxsiyyət
ali dövlət vəzifələrində olmadığı dövrlərdə belə
Azərbaycançılıq uğrunda xidmətlərini davam
etdirmiş, həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq
1990-cı ilin Qanlı Yanvar faciəsini törətdiyinə
görə ozamankı sovet rəhbərliyini və faciənin
digər təşkilatçılarını kəskin ittiham etmişdi. Bu
kəskin bəyanatdan sonra Ümummilli Liderimizin
Moskvada yaşaması mümkün olmadı. O,
1990-cı il iyulun 20-də Bakıya gəldi. Lakin
burada – vaxtilə qurub-yaratdığı şəhərdə qalmaq,
ağır fəlakət anında xalqı ilə bir yerdə olmaq
imkanı verilmədiyindən iki gün sonra iyulun
22-də doğma Naxçıvana qayıtdı, buradan bütün
Azərbaycanın qurtuluş mübarizəsinə rəhbərlik
etdi. Adıçəkilən Sərəncamda da deyilir: “Zamanın
hökmü ilə ötən əsrin 90-cı illərində dövlət müs-
təqilliyini bərpa edən Azərbaycan Ermənistanın
təcavüzü, xarici təzyiqlər və daxili çəkişmələr

üzündən dünyanın siyasi xəritəsindən silinmək
və dövlətçiliyini itirmək təhlükəsi ilə qarşılaş-
mışdır. Taleyimizin həll olunduğu ağır bir za-
manda xalqın təkidli tələbinə səs verərək yenidən
hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev doğma Və-
tənin xilası naminə misilsiz fədakarlıq nümayiş
etdirmiş, ölkəmizi ictimai-siyasi pərakəndəliyin
və anarxiyanın məngənəsindən qurtarmış, bütün
sahələrdə müşahidə olunan dərin tənəzzülün
qarşısını almış, yenidən qurduğu və hər cür
qəsdlərdən qoruduğu dövlətin dayanıqlı inkişaf
yolunu müəyyən etmişdir. Heydər Əliyevin öl-
kəmizə rəhbərliyi illəri xalqımızın nadir tarixi
imkandan faydalanaraq, böyük əziyyətlər ba-
hasına öz müstəqilliyini əbədi və dönməz etdiyi
taleyüklü mərhələdir”.
     1969-cu ildən başlanan quruculuq xəttinin
1993-cü ildən sonra davam etdirilməsi hərtərəfli
inkişaf edən, müasir, demokratik, yerləşdiyi
bölgədə lider ölkəyə çevrilən yeni Azərbaycan
dövlətinin yaradılmasına səbəb olmuşdur.
    Ümummilli Liderimizin ideyaları, amalları
bu gün də Azərbaycanın yoluna işıq saçır,
xalqımızı xoşbəxt gələcəyə aparır. Dünya döv-
lətləri sırasında layiqli yerini tutan Azərbaycanın
Ulu Öndərimiz tərəfindən müəyyənləşdirilən
inkişaf xəttini hazırda ölkə başçısı cənab İlham
Əliyev uğurla davam etdirir. Xalqımız əmindir
ki, ümummilli liderimizin siyasi kursu möhkəm
əllərdədir. Bu kursu davam etdirən ölkə rəhbəri
nəinki regionda, bütövlükdə, dünyada qəbul
edilmiş siyasətçi kimi Azərbaycanı, onunla
birlikdə Heydər Əliyev kursunu da yaşadır,
ölkəmizi inamla daha xoşbəxt gələcəyə aparır,
böyük uğurlara imza atır. 
    Ulu Öndərimiz Azərbaycan xalqının qəl-
bində DAHİ İNSAN, XİLASKAR RƏHBƏR
kimi yaşayır və yaşayacaqdır. Xalqın qəlbində,
yaddaşında, tarixində və taleyində Onu əbə-
diləşdirən isə Heydər Əliyevin cəsarəti, prin-
sipiallığı və çətinliklərdən çıxış yolu tapmaq
kimi fitri istedadı olmuşdur. Əsl siyasi liderlər
öz cəsarəti, prinsipial qərarları, ən çətin şəraitdə
çıxış yolu tapmaq məharəti ilə seçilən fitri is-
tedada malik insanlardır. Ümummilli Lider
Heydər Əliyev prinsipial qərarları ilə Azər-
baycanın daxili və xarici siyasətini müəyyən-
ləşdirən dövlət başçısına, cəsarəti ilə bu Vətəni
qorumağa cavabdeh olan Silahlı Qüvvələrə,
ən çətin şəraitdə çıxış yolunu tapmaq məharəti
ilə, bütövlükdə, Azərbaycan xalqına nümunə
göstərmişdir. Bu yol Ulu Öndər Heydər Əliyevin
yoludur və Azərbaycanın müstəqilliyi qədər
əbədidir, dönməzdir. Sərəncamda da deyildiyi
kimi: “Heydər Əliyevin zəngin həyat yolu və
müstəsna fəaliyyətinin bütün mərhələləri bir-
birini tamamlamış, öz xalqına sıx bağlılığın,
milli dövlətçilik məfkurəsinə sadiqliyin canlı
təcəssümü olmuşdur. Geniş bilik və dərin tə-
fəkkür sahibi olan Heydər Əliyev düşünülmüş

və cəsarətli qərarları ilə təkcə müstəqillik
dövründə deyil, bütün dövrlərdə Azərbaycan
ictimaiyyətini ən ciddi şəkildə düşündürən
məsələləri uğurla həll etmişdir. Ulu Öndər
cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələri arasında
üzvi bağlılığı aydın görərək, müəllifi olduğu
milli inkişaf strategiyasında ictimai, siyasi,
sosial, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə
qarşıda duran vəzifələri düzgün müəyyənləş-
dirmiş və məharətlə həyata keçirmişdir”. 
    Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən
davam etdirilən Heydər Əliyev quruculuq
xətti ölkəmizi əsl intibaha qovuşdurmuşdur.
Ümummilli Liderimiz deyirdi: “Mən istəyirəm
ki, mənim Azərbaycan dövləti haqqında,
Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbay-
canın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haq-
qında planlarım, arzularım yerinə yetirilsin”.
Bu gün biz hamımız Ümummilli Liderimizin
bu arzu və planlarının yerinə yetirilməsinin
şahidləriyik. Ötən dövr ərzində Azərbaycanda

və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əldə olunan nailiyyətlər, iqtisadiyyatın daha
da gücləndirilməsi, sosial infrastruktur sahəsində
həyata keçirilən böyük quruculuq tədbirləri
Ulu Öndərimizin yubileyinə layiqli töhfədir.
Ölkəmizin iqtisadi qüdrəti ona görə ilbəil artır,
xalqımızın rifah halı ona görə ilbəil yaxşılaşır
ki, Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasəti ya-
şayır, davam və inkişaf etdirilir.
    Bu gün Azərbaycan xalqı çoxəsrlik tarixinin
şərəfli mərhələsini yaşayır, bütün dünya azər-
baycanlıları qürur və sevinc hissləri keçirirlər.
Azərbaycan xalqı Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Ordu-
muzun 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən başlanan
əks-hücum əməliyyatları nəticəsində 30 ilə
yaxın müddətdə mənfur qonşumuz Ermənis-
tanın işğal altında saxladığı Qarabağı azad
etməklə milli çağdaş tariximizə şanlı səhifə
yazdı. Tariximizə 44 günlük Vətən müharibəsi
kimi daxil olan bu hərbi əməliyyat nəticəsində
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan
ərazi bütövlüyü təmin edildi. Azərbaycanın
möhtəşəm qələbəsi ilə nəticələnmiş 44 günlük
Vətən müharibəsi həm də milli birliyə və
həmrəyliyə, milli-mənəvi dəyərlərə və milli
özünüdərkə söykənən Heydər Əliyev ideolo-
giyasının alternativinin olmadığını bir daha
ortaya qoydu. 
    Bu gün ölkəmizin sosial-iqtisadi, elmi və
mədəni həyatında gedən proseslərin kökündə
fəal yaradıcı gücə malik olan Heydər Əliyev
milli dövlətçilik konsepsiyası, inkişafın  Heydər
Əliyev modeli dayanır. Gecəli-gündüzlü fə-
dakar əməyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətini
yaradan, Azərbaycanı öz həyatının mənası
bilən Ulu Öndərimizin xalqımız qarşısında
xidmətləri unudulmazdır. Azərbaycan Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Res-
publikasında 2023-cü ilin “Heydər Əliyev
İli” elan edilməsi haqqında” imzaladığı Sə-
rəncamında da deyildiyi kimi: “Dövlətçilik
salnaməmizdə silinməz izlər qoymuş, azər-
baycanlı olması ilə ömürboyu fəxr etmiş,
milli qürur və iftixar mənbəyimiz olan Heydər
Əliyev bütün dünyada Azərbaycanın rəmzi
kimi qəbul edilir. Xalqımız onun əziz xatirəsini
həmişə uca tutur və minnətdarlıqla anır, ye-
nidən hakimiyyətə gəldiyi günü Azərbaycan
Respublikasının dövlət bayramı – Milli Qur-
tuluş Günü kimi qeyd edir.
    Müstəqil Azərbaycan Ulu Öndərin indiki
və gələcək nəsillərə əmanəti, onun zəngin və
çoxşaxəli irsi isə xalqımızın milli sərvətidir.
Bu müqəddəs mirası qoruyub saxlamaq hər
bir azərbaycanlının şərəfli vəzifəsidir”.

İlhamə MUSTAFAYEVA
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təməl tibb

fənləri kafedrasının müdiri,

tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev ideyalarının tükənməz, 
yaradıcı gücü xalqımızın nurlu gələcəyi üçün sönməz məşəldir
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    Rəşadətli ordumuzun əks-hücum əməliyyatı ilə başlayan
bu azadlıq mücadiləsində üç mindən çox şəhidimiz oldu,
yüzlərlə igidimiz qazi adı qazandı. Nə verdiyimiz böyük
itkilər, nə də düşmənin Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə yaratdığı
böyük təxribatlar xalqımızı sındıra bildi. Bu gün Azərbaycan
xalqı, qüdrətli Azərbaycan dövləti şəhidlərini, qazilərini unut-
mur, unutdurmur. Onların rifahı, sağlamlığı üçün əlindən
gələni edir, şəhid ailələri və qazilərimizin maddi rifahı yaxşı-
laşdırılır, onlara yeni mənzillər, avtomobillər verilir. Bunların
hər biri xalq-dövlət-ordu birliyinin ən gözəl nəticəsi olmaqla
bərabər həm də Vətənə xidmət, milli rifah və əmin-amanlıqla
dolu, xoş müjdəli sabahlar naminə atılan məqsədyönlü ad-
dımların daha bir ifadəsidir. Elə yeni ili yeni mənzildə,
yaraşıqlı avtomobildə qarşılayan qəhrəmanlarımız kimi...
    Xəbər verdiyimiz kimi,  Dünya Azərbaycanlılarının Həm-
rəyliyi Günü və Yeni il bayramı ərəfəsində Naxçıvan Muxtar
Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sə-
lahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli şəhid ailəsi və qazilərlə
görüşüb, İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidinin ailəsinə,
5 qaziyə yeni mənzil, 11 qaziyə və Çernobıl Atom Elektrik
Stansiyasında baş vermiş qəzanın aradan qaldırılması zamanı
sağlamlıq imkanlarını qismən itirmiş 1 nəfərə avtomobillər
təqdim olunub. Şəhid ailəsinə və qazilərə verilən 2 və 3 otaqlı
mənzillər Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində, Culfa və
Naxçıvan şəhərlərindəki yaşayış binalarında yerləşir. Tam
təmir edilən mənzillər mebel dəstləri ilə təmin olunub, lazımi
kommunal şərait yaradılıb. Biz də fürsətdən istifadə edərək
mənzil və avtomobillərlə təmin edilmiş qazilərimizlə, şəhid
ailəsi ilə həmsöhbət olduq, onların təəssüratlarını öyrəndik.
    İlk həmsöhbətimiz böyük Vətən müharibəsi iştirakçısı,
baş leytenant Ziya Quliyev oldu. Döyüş yolu Tərtər-Ağdərə
istiqamətindən keçən, ölkə başçısının müvafiq Sərəncamı ilə

“Cəsur döyüşçü” medalı ilə
təltif olunan qazimiz deyir
ki, Vətən müharibəsi bir xalq
kimi bizim gücümüzü gös-
tərdi, Azərbaycanın bir dövlət
kimi potensialını nümayiş
etdirdi. Bu müharibədə Azər-

baycan xalqı da, dövləti də Qarabağın işğaldan azad olunması
ilə bağlı var qüvvəsini ortaya qoydu. Əsgər və zabitlərimiz
döyüş tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirdi, strateji yüksəklikləri
alaraq daha əlverişli mövqelərə sahib oldu. Bütün dünya
gördü ki, 30 il ərzində Ermənistan rəhbərliyi “güclü ordusu”
haqqında uydurmalar ortalığa atanda, “yenilməz Ermənistan
ordusu” barədə saxta miflər yaradanda Azərbaycanda dünya
standartlarına uyğun ordu formalaşdırılıb. Bu ordu gücünü
döyüş meydanında göstərdi. Baxmayaraq ki, biz 30 il səbirlə
gözləmişdik. Bu müddət ərzində göstərdiyimiz böyük təmkin
cəmi 44 gündə öz yerini tapdı, tarixi torpaqlarımız azadlığa
qovuşdu. Bu gün Vətənimiz qazilərini, şəhidlərini unutmur.
Dövlətimiz tərəfindən bizə böyük diqqət və qayğı göstərilir.
Yeni ildə mənə, eləcə də digər qazi yoldaşlarıma hədiyyə
edilən rahat mənzillər, yeni avtomobillər bunu bir daha sübut
edir. Göstərilən diqqətə görə dövlətimizə minnətdarlıq edir,
xalqımıza, ordumuza əmin-amanlıq, firavanlıq arzulayıram. 
    3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə təltif olunmuş, Vətən
müharibəsində şücaət göstərmiş bir digər qazimiz, baş leytenat

Əsgər Zeynalov da yeni avtomobillə təmin olunub. Qazimiz
öz təəssüratlarını belə ifadə edir: “Tarixi torpaqlarımızı 30
ildir, işğal altında saxlayan Ermənistanın hərbi təxribatları bi-
tib-tükənmək bilmədiyi üçün Azərbaycan Ordusu əks-hücum

əməliyyatına başlamağa məcbur qaldı. Azərbaycan xalqı öz
Prezidentinin ətrafında sıx birləşməklə bütün dünyaya sübut
etdi ki, Qarabağ millətimizin milli ləyaqət rəmzidir və Azər-
baycan xalqı 30 ildə bir an da olsun Qarabağ arzusundan bir
addım geri çəkilməyib. Prezident cənab İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi quruculuq prosesi ona gətirib çıxardı ki, xalq-Prezi-
dent-ordu birliyi qalib gəldi, düşmən torpaqlarımızdan qovuldu.
Bu gün həmin torpaqlarda azan səsi ucalır, üçrəngli bayrağımız
dalğalanır, yeni obyektlərin açılışı olur, hava limanları, yaşayış
binaları istifadəyə verilir, bir sözlə, erməni daşnakları əlində
çapılıb talanmış məmləkətimizdə abadlıq işləri hökm sürür.
Mən bu amal uğrunda qazi adını qazanmış bir Azərbaycan
vətəndaşı kimi xalqımızın qüdrətini dirçəldən Ali Baş Ko-
mandana və onun qüdrətli ordusuna minnətdarlıq edirəm. Ya-
şasın, var olsun Azərbaycan dövləti!”
    Digər müsahibimiz Ruslan Nəcəfov Şərur rayonunun

Şəhriyar kəndində anadan olub. 2020-ci ilin sentyabr ayında
kəşfiyyatçı – radioteleqrafçı kimi Vətən müharibəsinə yollanıb.
Şuşa şəhəri istiqamətində gedən döyüşlərdə sağlamlığını
itirib. Ali Baş Komandanın müvafiq sərəncamları ilə “Xoca-
vəndin azad olunmasına görə”, “Şuşanın azad olunmasına
görə”, “Cəsur döyüşçü” və “Vətən müharibəsi iştirakçısı”
medalları ilə təltif edilib. Onunla həmsöhbət olduğumuzda
bildirdi ki, ölkəmizdə Vətən uğrunda dö-
yüşən, onun azadlığı üçün sağlamlığından
keçən insanlara qayğı ilə yanaşılır. Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da həmin döyüş-
lərdə iştirak edən və fiziki imkanlarını
itirən  şəxslərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması, sağlamlıqlarının qorun-
ması, onların minik avtomobilləri və tex-
niki-bərpa vasitələri ilə təmin edilməsi,
təhsil almaları, məşğulluq imkanlarının
yüksəldilməsi, istedad və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi,
habelə asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün hərtərəfli şərait
yaradılıb. Dövlətimizin xüsusi diqqəti ilə mən də avtomobillə
təmin olunmuşam. Vətən savaşında öz canı-qanı bahasına
yurdumuzu, torpaqlarımızın azadlığını qoruyan bütün müharibə
iştirakçıları adından dövlətimizə minnətdarlığımı bildirirəm. 
     Həmsöhbətimiz Kəngərli rayon Qarabağlar kənd sakini Mə-
həmmədəli Hüseynzadə II Qarabağ müharibəsində fəal iştirak
etmiş, Füzuli və Xocavənd rayonlarının alınmasında  cəsarətlə
döyüşmüşdür. Şuşa istiqamətində həyata keçirilən hərbi tapşırıqlar
zamanı yaralanan döyüşçümüz müharibədən sonra ölkə başçısının
müvafiq sərəncamlarına əsasən “Cəsur döyüşçü”, “Xocavəndin
azad olunmasına görə“, “Füzulinin azad olunmasına görə” və
“Vətən müharibəsi iştirakçısı” medalları ilə təltif olunmuşdur.
Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdəki günlərini qürurla xatırlayan
qazimiz deyir: “Müharibədə iştirak etmək mən və döyüş yol-
daşlarım üçün böyük qürur, fərəh idi. Ağır müharibə günlərində

də, müharibədən sonra da Ali Baş Komandanımızın dəstəyini
daim üzərimizdə hiss edirik. Müxtəlif medallarla təltif olunma-
ğımız, mənzil-məişət şəraitimizin yaxşılaşdırılması, bir sözlə,
istənilən mənada, qazi və şəhid ailələrinə xüsusi üstünlük
verilməsi bizi çox sevindirir. Yeni il və Həmrəylik Günü
ərəfəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhid ailəsi və
qazilərinin bir qismi ilə görüş oldu. Tədbirdə bizə mənzil və
avtomobillərin təqdim edilməsi dövlətimiz tərəfindən göstərilən
diqqətin bir nümunəsi idi”.
     Avtomobillə təmin olunan Babək rayonunun Yuxarı Buzqov

kənd sakini kapitan qazimiz Gündüz Əhmədov da Vətən mü-
haribəsində şücaət göstərmiş qəhrəmanlarımızdandır. Müsahibimiz
deyir ki, Vətən müharibəsi başlandığı bir
gündən döyüşlərə qatılmışam. Talış kən-
dinin və Suqovuşan qəsəbəsinin azad
olunmasında döyüş əməliyyatlarında iştirak
edib, yaralanmışam. Qürur duyuram ki,
qüdrətli ordumuz Vətən müharibəsində
şanlı tarix yazdı. Müharibədə iştirak edən
soydaşlarımızın qəhrəmanlığı, mübarizliyi
yüksək qiymətlədirilir, dövlətimiz tərə-
findən müharibə iştirakçılarına böyük diqqət və qayğı göstərilir.
Mən də cənab Prezidentimizin müvafiq sərəncamları ilə “Su-
qovuşanın azad olunmasına görə”, “Döyüşdə fərqlənmə”, “Qü-
sursuz xidmətə görə”, “Vətən müharibəsi iştirakçısı” medalları
ilə təltif edilmişəm. Yeni il ərəfəsində isə ölkə başçımızın
diqqəti ilə avtomobillə təmin olundum. Göstərilən qayğıya
görə Ali Baş Komandana minnətdarlığımı bildirirəm. 
     Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il
bayramı ərəfəsində Culfa şəhərində üçotaqlı mənzillə təmin
olunan Vətən müharibəsi iştirakçısı baş leytenant Ümman
Məmmədov da öz sevincini bizimlə bölüşdü: “2020-ci il sent-
yabrın 27-də erməni faşist işğalçıları Azərbaycana qarşı torpaq
iddiaları ilə təxribat xarakterli hücum əməliyyatı keçirəndə rə-
şadətli Azərbaycan Ordusu düşmənin bu cəhdinin qarşısını
mərdliklə aldı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Ko-
mandanı cənab İlham Əliyevin əmri ilə Azərbaycan Ordusu
əks-hücum əməliyyatları keçirərək düşmənə layiqli cavab
verdi. Vətənimizin mərd, igid, vətənpərvər övladları silaha sa-
rılaraq sərhədlərimizin bərpa olunması, torpaqlarımızın azad
edilməsi uğrunda mərdlik, qəhrəmanlıq nümunələri göstərdilər.
Baş leytenant hərbi rütbəsində, tank komandiri vəzifəsi ilə qa-
tıldığım Vətən müharibəsində silah yoldaşlarımla döyüşün ilk

vaxtlarından ön cəbhədə üstünlüyü ələ
aldıq, müharibədən alnıaçıq, üzüağ çıxdıq.
Bu gün dövlətimiz müharibədə öz qanı,
canı ilə tarix yazmış qəhrəmanlarımızın
adını uca tutur, onların rahatlığı, rifahı
üçün əlindən gələni əsirgəmir. Ali Baş
Komandanın xüsusi göstərişi ilə şəhid
ailələrinə və qazilərə, o cümlədən mü-
haribə iştirakçılarına təqdim olunan yeni
mənzil və avtomobillər dövlətimizin

insan amilinə verdiyi dəyərin parlaq nümunəsidir”. 
     Artıq o tarixdən – ədalətin ər meydanında sınağa çəkildiyi,
haqqın bərqərar olunduğu, bütün dünyanın siyasi güclərinin
yurdumuza zilləndiyi tarixdən 3 il ötür. Bu illər ərzində
xalqımızın göstərdiyi şücaət, mübarizlik, qəhrəmanlıq tarixin
neçə-neçə sirlərinə işıq tutacaq, gələcək nəsillər bununla öyü-
nəcək, qürurlanacaq. Xalqımız qazilərini, qəhrəman övladlarını
heç zaman unutmayacaq. Çünki qəlbi Vətənlə döyünən yurdun
xoşbəxtliyi yolunda cəfa çəkən, öz canından keçməklə üçrəngli
bayrağı azad Vətən səmasının ənginliyinə ucaldan igidlərin
qanı torpağa yox xalqın, millətin mənəviyyatına axar... Allahdan
şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa arzulayırıq... 

- Ramiyyə ƏKBƏROVA

- Gülcamal TAHİROVA

- Məcid RƏŞADƏTOĞLU

- Bülbül QULİYEVA

- Aysel YUSİFZADƏ

    Milli ləyaqət rəmzinə, qürur mənbəyinə çevrilən 44 günlük Vətən müharibəsi...Yüzillərdir, erməni qəsbkarlarının heç bir
sağlam əqidəyə söykənməyən torpaq iddiaları, işğalçılıq niyyətləri düz 30 il bundan əvvəl günahsız dinc əhaliyə tuşlandı,
Azərbaycanın əzəli-əbədi yurd-yuvası olan Qarabağ faşist qüvvələr tərəfindən ələ keçirildi, tarixi torpaqları, təbii sərvətləri
tar-mar edildi. Amma məğlubiyyəti özünə sığışdırmayan mübariz xalqın nəyi, nə zaman, harada və nə vaxt edəcəyini yaxşı
bilən qalib Sərkərdənin ətrafında “Dəmir yumruq” kimi birləşməsi alnımıza yazılan bu qara ləkəni cəmi 44 gündə silib atdı,
yerinə hələ dillərdə min illərboyu deyiləcək Zəfər tarixi yazıldı. 

Vətənə xidmət, milli rifah və əmin-amanlıqla dolu, xoş müjdəli sabahlar naminə...

İli yeni avtomobil və mənzillə qarşılayanlar

    Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətində şəhid
ailələri və qazilərin iştirakı ilə “20 Yanvar
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
masında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
rolu” mövzusunda tədbir keçirilib. Əvvəlcə
ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canla-
rından keçən Vətən övladlarının, 20 Yanvar
faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
    Tədbirdə Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini Təhminə Mustafayeva
çıxış edərək bildirib ki, Ulu Öndər Heydər
Əliyev tarix yaradan şəxsiyyət olmaqla
yanaşı, həm də tarixi hadisələrə ən doğru
qiymət verən dövlət xadimi, dahi liderdir.
Bu baxımdan onun 20 Yanvar hadisələri ilə
bağlı siyasi fəaliyyəti mükəmməl bir tarixi
nümunədir. 
    Qeyd edilib ki, bütün maneələri aşaraq
faciənin səhərisi günü öz kəskin siyasi eti-
razını bildirən Ulu Öndər Heydər Əliyevin
xalqın tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə qayıdı-
şından sonra 20 Yanvar hadisələrinin hüquqi
müstəvidə əsl mahiyyəti açıqlandı. 1994-cü
il mart ayının 29-da ölkə parlamenti “1990-cı
il yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş faciələr
haqqında” Qərar qəbul etdi. Beləliklə, 20
Yanvar faciəsi məhz Ümummilli Liderin

prinsipial və ardıcıl mübarizəsindən sonra
öz hüquqi qiymətini aldı. Dahi şəxsiyyətin
2000-ci il yanvarın 17-də imzaladığı Fər-
manla 1990-cı ilin faciəli yanvar günlərində
şəhid olanlara  “20 Yanvar şəhidi” fəxri adı
verilmişdir.
    Vurğulanıb ki, bu gün Ümummilli Liderin
siyasi kursunu uğurla davam etdirən Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev şə-
hidlərin adının uca tutulmasına, onların ai-
lələrinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına
xüsusi diqqət göstərir. Dövlət başçısı 19
yanvar 2006-cı il tarixli “20 Yanvar şəhidinin
ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin təqaüdünün təsis edilməsi
haqqında” Fərman imzalayıb.  Bu
Fərmana əsasən şəhid ailələrinə
təqaüd verilir. Şəhidlər xiyabanında
əsaslı təmir və yenidənqurma işləri
aparılıb. Hər il dövlət səviyyəsində
geniş Tədbirlər Planı hazırlanaraq
həyata keçirilir, qanlı hadisənin
ildönümü respublikamızın bütün
şəhər və rayonlarında və dünyanın
müxtəlif ölkələrində qeyd olunur.

    Diqqətə çatdırılıb ki, 20 Yanvar Azərbay-
canın istiqlal yolunun ilk zirvəsi, xalqımızın
öz suverenliyi uğrunda cəsarət nümayiş et-
dirdiyi şərəfli bir tarixdir. Bütün dünya Azər-
baycan xalqının mübarizə əzminin təntənəsini
44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Azər-
baycan Tarixi Zəfəri ilə ədaləti bərpa etdiyi
üçün bu gün bütün şəhidlərimizin ruhu da
şaddır. Çünki onların uğrunda canını fəda
etdikləri müstəqil dövlətimizin ərazi bütövlüyü
təmin edilmişdir. Azərbaycan Ordusu Tarixi
Zəfərin fonunda gələcəyə doğru böyük inamla
addımlayır və Heydər Əliyev yolu bundan
sonra da Azərbaycana möhtəşəm uğurlar qa-
zandıracaq.

    Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Nax-
çıvan Şəhər Təşkilatının sədri Elman Cə-
fərlinin “Naxçıvanda 1990-cı ilin 20 Yanvar
hadisələri”, Əməkdar jurnalist Qahirə Hü-
seynovanın “1990-cı ilin yanvar ayında Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında baş verən ic-
timai-siyasi proseslərin yerli və dünya kütləvi
informasiya vasitələrində işıqlandırılması”,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar
jurnalisti Hüseyn Əsgərovun “20 Yanvar
hadisələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
masında Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəa-
liyyəti” mövzularında çıxışları dinlənilib.
Çıxış edənlər xalqımızın qəhrəmanlıq, mərd-
lik rəmzi sayılan 20 Yanvar faciəsinə gedən
yola nəzər salıb, bu ümumbəşəri cinayətin
bütün dünyaya bəyan edilməsində, dövlət
səviyyəsində rəsmi şəkildə hüquqi qiymətin
verilməsində, faciə qurbanlarının xatirəsinin
əbədiləşdirilməsində Ümummilli Liderimiz
Heydər Əliyevin misilsiz rolundan, faciənin
baş vermə səbəblərindən, nəticələrindən,
Naxçıvanda həyata keçirilən sərhəd hərəka-
tından, Sədərək döyüşlərindən ətraflı bəhs
ediblər.

- Nail ƏSGƏROV

20 Yanvar həqiqətləri uğrunda prinsipial siyasi mübarizə xalqa xidmətdir
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    Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2009-cu il 25 noyabr tarixli
Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Şahbuz, Culfa, Ordubad
rayonlarının inzibati ərazilərinin
42797.4 hektarında Akademik Həsən
Əliyev adına Azərbaycan Respub-
likasının Zəngəzur Milli Parkı ya-
radılmışdır. Əsas məqsəd ərazidə
mövcud ekoloji sistemlərin, bioloji
müxtəlifliyin, genetik fondun, təbiət kom-
plekslərinin, dünyanın, Azərbaycanın, o cüm-
lədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qır-

mızı kitabına düşmüş fauna, flora növlərinin
təbii vəziyyətdə qoruyub saxlamaq, ekoloji
monitorinq həyata keçirmək, beynəlxalq və
yerli elm ocaqları ilə elmi araşdırmalar aparmaq
və ekoturizmin inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının dəniz
səviyyəsindən ən aşağı nöqtəsi də Kiçik Qaf-
qazın Azərbaycan Respublikası ərazisində, ən
yüksək zirvəsi də Qapıcıq Zəngəzur Milli
Parkının ərazisindədir. Muxtar respublika əra-
zisində 118 fəsiləyə daxil olan 880 cinsdə
3021 ali bitki növünün əksəriyyəti bu parkın
ərazisində yayılıb. Burada Qırmızı Kitaba
düşən 202 bitki növü mövcuddur. Həmçinin
Milli Parkın ərazisində 750-800 növ dərman
bitkisi yayılmışdır ki, bunların 150-si beynəlxalq
səviyyədə tanınan dərman bitkisidir. Naxçıvan
Muxtar Respublikasında 62 məməli heyvan
növünə və yarımnövünə təsadüf edilir. Bun-
lardan 32 növ və ya yarımnövə Zəngəzur
Milli Parkının ərazisində rast gəlinir. Belə ki,
Aralıq dənizi nalburnu, cənub nalburnu, adi
uzunqanadlı oxlu kirpi, kəsəyən dağ siçancığı,
bəbir, çöl pişiyi, manul pişiyi, qamışlıq pişiyi,va-
şaq, qonur ayı, bezoar dağ keçisi, muflon və
sair məskunlaşmışdır. 
    Aparılan tədqiqat işlərinin  nəticəsində əra-
zidə 404 növ onurğalı heyvanın yaşadığı
müəyyənləşdirilib. Beynəlxalq elmi təşkilatlarla
yerli elm ocaqları və Ekologiya və Təbii Sər-
vətlər Nazirliyinin elmi işçiləri ilə birlikdə
heyvanat növlərinin gündəlik həyat fəaliyyəti,
qidalanması, növlər arasındakı əlaqə və eko-

logiyası öyrənilir. Heyvanat aləminin öyrə-
nilməsində fototələlərdən istifadə olunur ki,
həmin fototələlər 16 arealda yerləşdirilib. Park

flora və fauna zənginliyi ilə yanaşı, həm də
təbii və tarixi abidələri ilə diqqəti cəlb edir.
Bu tarixi abidələr sırasında Gəmiqaya rəsm-
ləri ən dəyərli arxeoloji abidələrdir. Bu
abidə 1968-ci ildən başlayaraq müntəzəm
tədqiq olunur. Ölkəmizdə ekoloji problem-
lərin baş verməməsinə, heyvanat və bitki
aləminin qorunmasına, habelə tarixi və
təbiət abidələrinin mühafizəsi işinə dövlət
əhəmiyyətli vacib bir məsələ kimi baxılır. 

    Son illərdə bu məqsədlə ölkəmizdə ətraf
mühitin, flora-faunanın və tarixi abidələrin
qorunması haqqında qanunlar qəbul edilmişdir
və onlar uğurla icra olunmaqdadır. Milli
Parklar mövcud ekosistemin qorunmasında
və təbii bərpasına əlverişli şərait yaradılmasında
nə qədər əhəmiyyətlidirsə, turizm potensialı
baxımından da bir o qədər əhəmiyyətlidir.
Zəngəzur Milli Parkında zəngin turizm mar -
şrutlarının müəyyənləşdirilməsi bu ərazilərin
zəngin təbiətinin tanıdılmasına, təbliğinə öz
töhfəsini verir. Amma ekoturizmin zəngin po-
tensialından istifadə edilməsi bu gün aktual
məsələdir. Elə bu baxımdan da təbiətin, ətraf
mühitin, biomüxtəlifliyin qorunması təbii sər-
vətlərdən düşünülmüş məqsədyönlü və səmərəli
istifadə hər bir kəsin vətəndaşlıq borcudur.
Mühafizə işində geniş ictimaiyyətin fəallığının
artırılması da səmərəli olur. Həyat əhəmiyyətli
problemlərin həllində ən etibarlı vasitə, şübhəsiz
ki, insanlarda ekoloji mədəniyyətin tərbiyə
edilməsi və maarifləndirmə işlərinin düzgün
aparılmasıdır. Unutmamalıyıq ki, hər zaman
insanın təbiətə ehtiyacı olub və olacaq. İnsanı
təbiət saxlayır və öz sərvətini səxavətlə onun
ixtiyarına verir.  

Samir QULİYEV 
İbrahim HƏSƏNOV

Akademik Həsən Əliyev adına

Zəngəzur Milli Parkının aparıcı elmi işçiləri

Ekoloji tarazlığın qorunmasında milli parklar
mühüm rol oynayır

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar
Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına  Sərgi Salo-
nunda 20 Yanvar  faciəsinə həsr olunmuş
“Tariximizin qəhrəmanlıq salnaməsi – 20
Yanvar ” adlı sərginin açılışı olub.

    Sərgidə Rəssamlar Birliyinin
sədri, Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar rəssamı Ülviyyə Həm-
zəyeva  çıxış edərək 1990-cı ilin
yanvarında sovet imperiyasının
qoşun birləşmələrinin Azərbaycan
xalqına, dinc əhaliyə  qarşı törətdiyi
cinayətlərdən danışıb. Əməkdar
rəssam qeyd edib ki, 33 il keçsə
də, törədilən bu vəhşilik öz tarixi

mahiyyətini itirmir və bu gün də xalqımızın
qəhrəmanlıq salnaməsi hesab edilir.
    Sərgidə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar rəssamı, Naxçıvan Dövlət Univer-
siteti İncəsənət fakültəsinin dekanı Cavid İs-

mayılov və Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar rəssamı, Naxçıvan Müəllimlər İns-
titutunun İncəsənət kafedrasının müdiri Həbibə
Allahverdiyeva da 20 Yanvar faciəsinin xal-
qımızın azadlıq mübarizəsinin rəmzi olduğunu

qeyd ediblər. Vurğulanıb ki, bu mü-
bariz oğul və qızların şücaəti daim
yüksək qiymətləndirilir, onların ru-
huna ehtiram göstərilir, xatirəsi hər
zaman uca tutulur. “Tariximizin qəh-
rəmanlıq salnaməsi – 20 Yanvar” sər-
gisində nümayiş etdirilən rəsm əsər-
lərində xalqımızın Vətən müdafiəsinə
qalxması, haqsızlıq və ədalətsizliyə
qarşı öz haqq səsini ucaltması mo-
tivləri öz əksini tapmışdır.

Sonra sərgiyə baxış olub.
     Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 12
rəssamın plakat, portret və digər janrlarda yağlı
və sulu boya ilə işlədikləri 36 rəsm əsərinin nü-
mayiş olunduğu sərgi bir həftə davam edəcək.

- Aysel YUSİFZADƏ

Tariximizin qəhrəmanlıq salnaməsi

    Vətən müharibəsi başlayan gündən nə
gecəsi vardı, nə də gündüzü Nəzakət ananın.
O, necə deyərlər, bir udum suyun ümidinə
qalmışdı. Bütün günü gözləri yolda idi,
həsrətli baxışlar uzaqlara dikilirdi. Axı onun
gözünün nuru İsmayıl bu yolla getmişdi,
qayıdanda da bu yolla qayıdacaqdı. Müharibə
başlayandan bir neçə gün sonra həmin
yoldan bir karvan keçdi. Sanki toy karvanı
idi. Bütün avtomobillər al bayrağa bürün-
müşdü. Hamı yol kənarında dayanıb yola
salırdı igid oğullarını son mənzilə. Həmin
mənzərə bir neçə dəfə təkrarlandı və hər
dəfəsində Nəzakət ana da digər qadınlar
kimi yol kənarında dayanıb qürur göz yaşı
ilə yola saldı igid oğulları. O öz balası
kimi layla dedi əbədiyyət yolçularına, amma
heç ağlına da gəlməzdi ki, bir neçə gün
sonra – qələbəyə bir gün qalanda onun İs-
mayıl balası da bayrağa bükülüb gələcək.
Vətən torpağının əbədi sülh göyərçini olacaq. 
    Həmin gün, canının bir parçasının şəhadət
xəbəri gələn gün bir ananın fəryad dolu
səsi yayıldı Böyükdüzün ucsuz-bucaqsız
çöllərinə. Həmin gündən sirdaşı oldu bir
ovuc torpaq ananın. Artıq dərdini də, sevincini
də bir ovuc torpağa deyir Nəzakət ana. Oğlu
İsmayılın canını fəda etdiyi bir ovuc Vətən
torpağına. Artıq İsmayılın anası təkcə Nəzakət
ana deyil, bütöv Azərbaycandır, bütöv Və-
təndir. Nəzakət ana hər gün  gözləri yaşlı
olsa da, qürurlu, başı dik, alnıaçıq gəlir oğ-
lunun məzarına. “Üzün ağ olsun oğul, üzünüz
ağ olsun oğullarımız. Başımızı ucaltdınız,
alnımızdakı ləkəni sildiniz, 30 illik əzabımıza
son verdiniz igidliyinizlə”, – deyir. 
    Oğlunun adı gələndə gözləri yaşla do-
lub-daşan ana İsmayılın igidliyi ilə fəxr

edir. O qürur duyur ki, İsmayıl Vətən
müharibəsi zamanı bölük radiotele-
fonçusu kimi hərbi xidmətini yerinə
yetirib. Şuşa şəhəri istiqamətində ge-
dən vuruşmalarda döyüş yolu keçib,
noyabrın 9-da bu istiqamətdə gedən
döyüşlərdə şəhid olub.

Prezident cənab İlham Əliyevin
müvafiq sərəncamları ilə Yüzbaşıyev
İsmayıl Fərzayıl oğlu “İgidliyə görə”,
“Vətən uğrunda” və “Şuşanın azad

olunmasına görə”, “Xocavəndin azad olun-
masına görə”, “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilib.
     İki şəhid, iki Vətən oğlu uyuyur Kəngərli
rayon Böyükdüz kənd məzarlığında. Biri Bi-
rinci, digəri İkinci Qarabağ müharibəsində
şəhadətə yüksəlib. İsmayıl öz igidliyi ilə
özündən öncə şəhadətə yüksələn əmioğlusunun
qisasını alıb üzüağ gəldi onun yanına. Qələbə
xəbəri ilə gəldi. Başı üstə dalğalanan bayrağı
canı ilə qoruyub Şuşanın, Ağdamın, Laçının
səmasında dalğalansın, – deyə canından
keçib, bayrağa bürünüb gəldi. Gedəndə özüylə
dünya boyda sevinc aparmışdı, gələndə qələbə
gətirdi. İllərdir, gözlədiyimiz həmin qələbəni.   
     Hər kəs bir ömrün sahibidir. Az-çox ya-
şamağından asılı olmayaraq, bir gün son
gəlir. Şəhidlər isə adilikdən çox uzaqdırlar.
Şəhidlər bizim həm nisgilimiz, kədərimiz,
ürək ağrımız, həm də qürur yerimiz, fəxri-
mizdir. Şəhidim, bu gün sən bütün yüksək-
lərdən ucada dayanan bir zirvədəsən. Bu zir-
vəyə qalxmaq yalnız müqəddəs amallar uğ-
runda çarpışan, Vətən və xalq yolunda canını
fəda etməkdən çəkinməyən cəsarətli, ləyaqətli
insanlara nəsib olur. Bu yüksəkliyə ucalan
insanlar ölmürlər, əksinə, ölümləri ilə bir
əbədilik qazanırlar. İllər ötüb, qərinələr dolaşsa
da, şəhidlər heç vaxt unudulmur, həmişə
minnətdarlıq duyğuları ilə yada salınır. 
    Bu gün İsmayılla təkcə ailə üzvləri yox,
bütün xalq qürur duyur. Şəhidin doğması,
yadı olmaz axı. Kimliyindən asılı olmayaraq,
hər bir şəhid Vətən övladlarının qəlbinə
düşmüş bir qordur. Elə bir qor ki bu millət
yaşadıqca o, işıq saçacaq xalqımızın yoluna,
örnək olacaq gələcək nəsillərə…

- Ramiyyə ƏKBƏROVA 

Ona qurban gedənə əsl oğul deyirlər

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi tərəfindən
7 fevral 2023-cü il tarixdə açıq hərraca çıxarılacaq əmlaklar haqqında məlumat   

Hərracda qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı
hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim
etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər.
Hərraca çıxarılan əmlakın ilkin satış qiymətinin
5 faiz məbləğində beh kommersiya bankı vasitəsi ilə
AZ21NABZ12360100000000005944 nömrəli İcra
Məmurlarının Xüsusi Vəsaitlər Hesabına 3 fevral
2023-cü il tarixədək ödənilməlidir.

Sifarişlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Ata-
türk 42) qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu
vaxtdan auksionda iştirak etmək arzusunda olan hü-
quqi və fiziki şəxslər satışa çıxarılan əmlakın sənəd-
ləri ilə mərkəzdə tanış ola bilərlər.

Auksionda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər
təqdim olunur:

- Müvafiq formada sifariş;
- Ödəniləcək behin qəbzi;
- Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəy-

yən olunmuş qaydada  təsdiq edilmiş sürəti;
- Fiziki şəxslər üçün  şəxsiyyəti  təsdiq edən sə-

nədin sürəti.
Hərrac 7 fevral  2023-cü il tarixdə saat 1100-da

mərkəzdə keçiriləcəkdir. 
Əlavə məlumatı Naxçıvan Muxtar Respublikası-

nın Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən
ala bilərsiniz.

Əlaqə telefonu:  545-01-38

S/S Hərraca çıxarılacaq
əmlak 

Əmlakın 
hüquqi
ünvanı

Əmlakın 
ilkin satış 
qiyməti 

(manatla)

İlkin satış
qiymətinin 

5 faizi həcmində
hesablanmış

behin məbləği
(manatla)

1. 1 mərtəbəli qeyri-yaşayış binası (dəyirman)   Kəngərli rayon
Qarabağlar kəndi

İstiqlal küçəsi
77 000.0 3 850.0

2.

Əmlak Girovu Müqaviləsinə edimiş 1 saylı
əlavədə təsdiq edilmiş texnoloji istehsal
avadanlıqları siyahısı: 
1. Vals 2 ədəd ( dəyirman aparatı) 
2. Ələk ( avtomatik idarəetmə sistemi)
3. Qabıq soyucu 2 ədəd
4. Çöp sasoru (buğdanın içini təmizləmək üçün)
5. Triyor 
6. Fon 2 ədəd
7. Elevator 4 ədəd (avtomatik daşıma üçün) 
8. Lavaş bişirən soba (2006-cı ildən işləyir) 
9. Avtomatik lavaş açan (2006-cı ildən işləyir) 

Kəngərli rayon
Qarabağlar kəndi

57 500.0 2 875.0

3. 604 kvadratmetr torpaq sahəsi Kəngərli rayon
Qarabağlar kəndi

2 700.0 135.0

4. 600 kvadratmetr torpaq sahəsi Kəngərli rayon
Qarabağlar kəndi

2 650.0 132.50

5. 600 kvadratmetr torpaq sahəsi Kəngərli rayon
Qarabağlar kəndi

2 650.0 132.50

Əfsanəyə dönən ömürlər

Bildiriş
“Konya” kiçik tikinti müəssisəsinin adı dəyişdirilərək

“Konya-2020” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə çevrilmişdir.


