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Azərbaycanda 2022-2024-cü illərdə neft hasilatının 
34 milyon tonu keçəcəyi proqnozlaşdırılır

Energetika naziri Pərviz Şahba-
zov “Azərbaycanın inkişaf modeli: 
Dünən, bu gün və sabah” mövzu-
sunda keçirilən konfransda bildirib 
ki, Azərbaycanda 2022-2024-cü 
illərdə 34 milyon tondan çox neftin 
hasil olunacağı proqnozlaşdırılır.

Nazir qeyd edib ki, qaz hasilatının 
artım dinamikası nəzərə alınarsa, 
2024-cü ilədək bu göstəricinin 50 
milyard kubmetrə çatması gözlənilir. 
2021-ci il noyabrın sonunadək 
uzunmüddətli müqavilələr və 
qısamüddətli spot əməliyyatları ilə 

Avropaya 7,3 milyard kubmetrə yaxın 
təbii qaz nəql olunub: “Bu, avropalı 
istehlakçılara səmərəli şərtlərlə təbii 
qaz tədarükünə kömək edib, enerji və 
ekoloji təhlükəsizliyi təmin edib. Eyni 
zamanda, Azərbaycanın Avropaya 
qaz tədarükünü artırmaq potensia-
lı var. Əgər avropalı istehlakçıların 
qaza əlavə tələbatı yaranarsa, bu 
istiqamətdə müvafiq tədbirlər görülə 
və bizim tədarüklərimizin coğrafiyası 
genişləndirilə bilər. Qərbi Balkan regio-
nuna, Şərqi Avropanın digər ölkələrinə 
qaz tədarükü başlaya bilər”.

“Xalq qəzeti”

...O vaxt 42 yaşı vardı. Dünyanın ən gənc prezidentlərindən 
biri idi. Fenomenal idarəetmə qabiliyyəti heyranlıq doğururdu. 
Çox keçmədən “Mən ona özüm qədər inanıram” – deyən ulu 
öndər Heydər Əliyevin və liderliyinə hamılıqla səs verən xalqı-
nın etimadını layiqincə doğrultmağı bacardı. Azərbaycanı aydın 
üfüqlərə doğru addım-addım irəli apardı və qalibiyyət zirvəsində 
qərar tutdu.

...İndi artıq müdrik bir rəhbər kimi 
bütün dünyada tanınır. On səkkiz 
ildə Azərbaycanın tərəqqisi, xalqın 
rifahı naminə nələr etmədi! Mötəbər 
beynəlxalq tribunalardan haqq 
səsimizi ucaltdı. Ordu quruculuğunu 
ideal səviyyəyə qaldırdı. Nəhayət, 
44 günlük möhtəşəm “Zəfər Yürüşü” 
sayəsində Qarabağı düşmən 
işğalından azad etdi. Azərbaycanı 
qalib dövlət, millətimizi qalib millət 
edən böyük sərkərdə kimi şöhrət 
qazandı. Bu gün məhz onun 
uzaqgörən siyasətinin, prinsipial 
məqamlarda qətiyyətli mövqeyinin, 
cəsarətli addımlarının hesabına bir 
millət kimi qəddimizi düzəltmişik 
və daha uca zirvələrə, daha böyük 
qələbələrə doğru gedirik.

Ötən il noyabrın 10-da 
təcavüzkar ölkənin hökumət 
başçısının onun üçün sırf 
kapitulyasiya sənədi olan üçtərəfli 
bəyanat imzalamağa məcbur olması 
Azərbaycanın hərbi, siyasi və 
diplomatik qələbəsi olaraq dünya 
hərb tarixində yeni bir səhifə təşkil 
edir. Bu, ərazilərimizin 20 faizini 
qəsb etmiş nankor qonşularımızın 
30 ildən bəri orada möhkəmlənərək 
sülhyaratma prosesindən hər 
vasitə ilə yayınmaq və status-kvonu 
dəyişməz saxlamaq cəhdlərinin 
tam iflasa uğraması, Azərbaycanın 
isə ilbəil artan qüdrətinin parlaq 
nümayişi oldu. 

Bir-birinin ardınca qələbələr 

gəldikcə, ərazilərimizdə üçrəngli 
Azərbaycan bayrağı dalğalandıqca 
dövlətimizin başçısı müjdə dolu 
xəbərlərlə xalqa müraciət edir, 
gözaydınlığı verirdi. Tarixi 10 noyabr 
bəyanatından sonra da cənab 
İlham Əliyev üzünü daim sədaqətlə 
xidmət etdiyi xalqına tutaraq, parlaq 
nitqini söylədi: ”Hesab edirəm 
ki, bu bəyanatın imzalanmasının 
səbəbi noyabrın 9-da – Dövlət 
Bayrağı Günündə bizim növbəti 
şanlı hərbi qələbəmiz olub. 
Çünki noyabrın 9-da 72 yaşayış 
məntəqəsini Azərbaycan Ordusu 
işğalçılardan azad edib. Şuşanın 
azad edilməsi, noyabrın 9-da 72 
yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi 
və sentyabrın 27-dən bu günə qədər 
300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin 
azad edilməsi ilə Ermənistan 
ordusunun belini qırmışıq. Paşinyan 
məcbur olub bu bəyanata öz 
imzasını atır. Amma çox miskin, 
çox acınacaqlı durumda. Mən isə 
böyük fəxarət və sevinc hissi ilə 
bu bəyanata öz imzamı atmışam. 
Çünki bu bəyanat uzun illər davam 
edən işğala son qoyur. Bu bəyanat 
imkan verir ki, hələ də işğal altında 
olan digər rayonlarımızı – Ağdam, 
Laçın, Kəlbəcər rayonlarını qan 
tökülmədən qaytaraq. Qısa bir 
müddət qoyulur, bu ayın sonuna 
qədər bu rayonlar bizə qaytarılır. Bu, 
böyük xoşbəxtlikdir”.

(ardı 4-cü səhifədə)

Liderin həyat kredosu və uğur formulu 
 

 

İlham Əliyevdir. Ölkənin ərazi bütövlü-
yünün bərpasını təmin etdikdən sonra 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 
əsl Milli Qəhrəmanına çevrildi. 
Qarabağ problemi həll olunub, 
məsələ bağlanıb. Azərbaycan BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini 
özü yerinə yetirdi ki, bu da unikal 
haldır. Prezident İlham Əliyev hərbi 
əməliyyatlarda vacib amil olan güclü 
iqtisadiyyat yaratmaqla, demoqrafik 
inkişafı təmin etməklə, 21-ci əsrin 
ordusunu qurmaqla bu zəfərin əsasını 
qoydu. Prezident İlham Əliyev müasir 
liderdir. Bu müasirlik ona modern ordu 
yaratmaqda kömək etdi. Onun yarat-
dığı 21-ci əsrin ordusu Ermənistanın 
20-ci əsr ordusunu sözün əsl 
mənasında məhv etdi”.

Sergey Markov vurğulayıb ki, 
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyev Azərbaycan 
generallarının qarşısında hədəflər 
qoyduqdan və resurslar təqdim 
etdikdən sonra onlar bu zəfəri 
bilavasitə təmin etdilər: “Prezident 
İlham Əliyev mütərəqqi rəhbərdir. Bu 

-

-
masında görürük. Bu şəhər əslində 
müasir memarlıq muzeyidir. Biz bu 
tərəqqini müasir dövrün ən kəskin 
problemlərinin müzakirə olunduğu 
Bakı Benəlxalq Humanitar Forumu-
nun təşkilində, müasir incəsənət 
sərgilərinin keçirilməsində, parlaq 
şəxsiyyətlərin, Nobel laureatlarının 
səfərlərində görürük. Sivilizasiyala-
rın kəsişməsində yerləşməklə Bakı 
müasir mədəniyyətin mərkəzinə 
çevrilib. Biz bu öncüllüyü diplomatik 
sülhməramlılıq üçün yaradılan imkan-
larda görürük, çünki məhz Bakıda Ru-
siya və ABŞ baş qərargah rəislərinin 
rəhbərləri müzakirələr keçirir. Bu da 
İlham Əliyevin böyük diplomat kimi 
nailiyyətidir. Bu, nəhəng diplomatik 
istedaddır. Mən uzun müddət Moskva 
Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnsti-
tutunda dərs demişəm və fəxr edirəm 
ki, Prezident İlham Əliyev məhz bu ali 
tədris müəssisəsini bitirib, orada dərs 
deyib və bir neçə dəfə məzunların 
görüşlərini təşkil edib. O, ağıllı və 
müasir lider, 21-ci əsrin rəhbəridir”.

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru 
Vüsal Qasımlı “Azərbaycanın inkişaf modeli: Dünən, bu gün və sabah” 
mövzusunda keçirilən konfransda bildirib ki, torpaqlarımızın işğaldan azad 
edilməsindən sonra Azərbaycanda mənfəət nisbəti yaxşılaşıb və risk aşağı 
düşüb.

Vüsal Qasımlı qeyd edib ki, risk ona 
görə aşağı düşüb ki, Azərbaycan öz 
təhlükəsizliyini təmin edib: “Azərbaycan 
torpaqları azad etməklə, eyni zamanda, 
regionun təhlükəsizliyini təmin edib, bu 
da, öz növbəsində, ölkəmizdə riski aşağı 
salır və mənfəəti artır. Ölkəmizdə iqtisadi 
artım tempi var idi, lakin torpaqlarımızın 
işğaldan azad edilməsi artım tempi-
ni yüksəldəcək. Azad edilmiş ərazilər 

Azərbaycan iqtisadiyyatına yeni dəyər 
qatır”.

İcraçı direktor vurğulayıb ki, işğaldan 
azad edilən ərazilərdə investorlar üçün 
yaradılan güzəştlər ölkəmizin investisi-
ya cəlbediciliyini artıracaq. Azərbaycan 
bütün beynəlxalq göstəricilərdə şəriksiz 
regional liderdir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan bütün beynəlxalq 
göstəricilərdə şəriksiz regional liderdir 

Avropa birjalarında təbii 
qaz qiymətləri rekord həddə 
yüksəlib.

 Tarixdə ilk dəfə təbii qazın min 
kubmetrinin qiyməti 2 min dollar 
həddini keçib. Niderlandın TTF habın-
da təbii qazın yanvar fyuçersləri 2 004 
dollar ətrafında alınıb-satılır.

Xatırladaq ki, bu gün səhər saatlarında 
təbii qazın qiyməti 1 800 dollar həddində 
olub. Ötən gün "Qazprom" şirkəti Yamal-Av-
ropa qaz kəməri ilə Polşadan təbii qaz tranziti 
üçün nəqli dekabrın 21-nə rezerv etməyib. Bu 
səbəbdən, dünən səhər saatlarında həmin 

qaz kəməri ilə Almaniyaya qaz axını dayanıb.
Avropada təbii qaz qiymətlərinin artması 

sentyabrın əvvəllərindən başlayıb. Avqustun 
sonunda təbii qazın min kubmetri 590 avro 
olsa da, oktyabrın əvvəllərində bu rəqəm  
1 957 avro səviyyəsinə çatmışdı.

“Xalq qəzeti”

Avropada təbii qaz qiymətləri 
tarixi rekordu yeniləyib



(əvvəli 1-ci səhifədə)
Böyük qələbə Prezident İlham Əliyevin 

illərlə, özü də böyük inamla həyata keçirdi-
yi ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi inkişaf kon-
sepsiyasının məntiqi yekunudur. Sonrakı 
mərhələdə qazanılan uğurlar bu qənaəti 
daha da möhkəmləndirib, “Sözümüz imza-
mızdır” fikrinin təsdiq möhürü olub.

İlham Əliyevin tərcümeyi-halı, əslində, 
geniş ictimaiyyətə yaxşı məlumdur. Amma 
yenə də qeyd edək ki, o, görkəmli ictimai-
siyasi xadim, tanınmış siyasətçi Heydər 
Əliyevin ailəsində dünyaya göz açıb. 
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər 
İnstitutunun (MDBMİ) məzunudur.  1977-ci 
ildə MDBMİ-ni bitirdikdən sonra bu ali 
məktəbin aspiranturasına qəbul olub, 
1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək, 
tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb. 
Həmin ali təhsil müəssisəsində dərs də 
deyib. Ömür-gün dostu, İ.M.Seçenov 
adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Uni-
versitetinin məzunu olan Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyeva ilə ailə qurub. 2013-cü ildə Bakıda 
(MDBMİ) məzunlarının I Ümumdünya 
Forumundakı çıxışı zamanı söylədikləri əsl 
qədirbilənlik nümunəsi sayıla bilər: “Mənim 
həyatımın 15 ili Moskva Dövlət Beynəlxalq 
Münasibətlər İnstitutu ilə bağlıdır. Orada 
oxumuşam, sonra aspiranturaya daxil 
olmuşam, işləmişəm. Bu, unudulmaz 
illərdir. Yəqin ki, hər kəs üçün ən yaxşı illər 
gənclik, formalaşma illəridir. Mübaliğəsiz, 
tam səmimi deyə bilərəm ki, Moskva 
Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitu-
tunda qazandığım bilik və təcrübə bu gün 
mənə işimdə kömək edir”.

MDBMİ-nin dünyadakı diplomatik 
kadr potensialının artırılmasındakı rolunu 
layiqincə dəyərləndirən Prezidentimiz 
bildirib ki, çox gənclər orada təhsil almağa 
çalışırlar. Ailə ənənələri də buna gözəl 
misaldır. Prezidentin qızı, Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 
da Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər 
İnstitutunda təhsil alıb.

Böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, 
Azərbaycanın son 50 ildə siyasət və 
idarəetmə sahələrində uğurları xalqımı-
zın xoşbəxtliyini təmin edib. İki böyük 
siyasi liderimiz buna nail olub. Xalqın 
əsl məhəbbətini qazanmış həmin siyasi 
liderlərdən biri ulu öndər Heydər Əliyev 
olmuşdursa, digəri məhz Heydər Əliyev 
siyasi kursunun layiqli davamçısı cənab 
İlham Əliyevdir. 

Möhtərəm Prezidentimiz vəzifə 
pillələrində inamla irəliləyib və ona həvalə 
olunan bütün işlərdə şəxsi nümunə 
göstərib. 1995-ci və 2000-ci illərdə Milli 
Məclisə deputat seçilib. 2003-cü ildə Baş 
nazir vəzifəsinə təyin edilməsi ilə əlaqədar 
olaraq deputat səlahiyyətlərinə xitam verib. 
1997-ci ildən Azərbaycan Milli Olimpiya 
Komitəsinin prezidentidir. İdmanın və 
Olimpiya hərəkatının inkişafında böyük 
xidmətlərinə görə Beynəlxalq Olimpi-
ya Komitəsinin ali ordeni ilə təltif edilib. 

 1999-cu ildə Yeni Azərbaycan Partiyası 
sədrinin müavini, 2001-ci ildə sədrin birinci 
müavini, 2005-ci ildə isə partiyanın sədri 
seçilib. 2001–2003-cü illərdə Avropa Şurası 
Parlament Assambleyasında Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisi nümayəndə 
heyətinin rəhbəri olub. 2003-cü ilin yanva-
rında Avropa Şurası Parlament Assamble-
yası sədrinin müavini, AŞPA-nın Büro üzvü 
seçilib. 2004-cü ilin aprelində AŞPA-nın 
fəaliyyətində fəal iştirakına və Avropa ide-
allarına sədaqətinə görə fəxri üzv diplomu 
və AŞPA-nın medalı ilə təltif edilib. 2003-cü 
il 15 oktyabrda Azərbaycan Republikasının 
Prezidenti seçilib. Seçicilərin 76 faizdən 
çoxu İlham Əliyevin lehinə səs verib. 2008, 
2013 və 2018-ci illərdə yenidən prezident 
seçilib. Son seçkilərdə səslərin 86,03 faizini 
toplayıb. 

2003-cü ildə “Zəngin və qüdrətli 
Azərbaycan uğrunda” çağırışı ilə milyon-
ları öz ətrafında toplayan Prezident İlham 
Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti ilə 
Azərbaycanda hüquqi və dünyəvi dövlət 
quruculuğu prosesi bu günədək inamla 
həyata keçirilir. Dövlət başçısının xidmətləri 
ilə Azərbaycanda demokratik prosesi 
sürətləndirən siyasi islahatlar dönməz 
xarakter alıb. “Mən bütün Azərbaycan 
xalqının, hər bir Azərbaycan vətəndaşının 
Prezidentiyəm. Mənim borcumdur ki, 
imkan daxilində hər bir vətəndaş inkişafa, 

yaxşılığa doğru irəliləyişi görsün və onu 
hiss eləsin” – fikri onun həyat kredosu və 
uğur formuludur. 

Azərbaycan beynəlxalq əlaqələr, 
ikitərəfli münasibətlər sahəsində nümunəvi 
bir dövlətdir. Regionda liderlik mövqeləri 
durmadan möhkəmlənir. Ölkəmiz Qoşul-
mama Hərəkatında, Şərq tərəfdaşlığında 
və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında fəallığı 
ilə xüsusilə seçilir. Bu aspektdə qardaş 
Türkiyə ilə münasibətlər məxsusi yer 
tutur. Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan öz ölkəsinin daim Azərbaycanın 
yanında olduğunu dönə-dönə bildirib və 
əməldə sübuta yetirib. Bakıdakı Zəfər 
paradında onun iştirakı isə Azərbaycanın 
heç də dünyada tək olmadığı barədə 
məlum güclərə verilən bir mesaj idi. Bu 
gün ulu öndərin “Bir millət – iki dövlət” 
şüarının təntənəsi bütün parlaqlığı ilə 
gözlər önündə cilvələnir. 2021-ci il iyunun 
15-də müttəfiqlik münasibətləri haqqında 
imzalanmış Şuşa Bəyannaməsi möhtəşəm 
sənəd olmaqla, həm Azərbaycan və 
Türkiyə, həm də region üçün çox önəmli 
tarixi hadisədir. Bu, Vətən müharibəsindəki 
böyük qələbənin parlaq əks-sədasıdır. 

Artıq dünya Azərbaycanın haqq səsini 
eşidir və dəstəkləyir. Bu ayın ortalarında 
Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Proq-
ramının VI Sammitində Avropa strukturla-
rına inteqrasiyanın Azərbaycanın strateji 

yolu olduğu bir daha təsdiqləndi. Yekun 
sənədlərdə ölkəmizin Ermənistanla olan 
problemlərinin bizim və deməli, haqqın, 
ədalətin təntənəsi kimi təfsir edilməsi 
ölkəmizin Avropada siyasi çəkisinin artma-
sı amili kimi dəyərləndirilməlidir. 

Prezidentin “Azərbaycan 2030: sosi-
al-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” 
strategiyasının bir istiqaməti də işğal-
dan azad olunmuş Qarabağın dirçəlişi 
prosesinə aiddir. Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurda bərpa-quruculuq işləri, necə 
deyərlər, bütün cəbhə boyu həyata keçirilir. 
Artıq azad nəfəs alan ərazilərimizin malik 
olduğu potensialın ölkənin ümumi iqtisa-
diyyatına yönəldilməsi dayanıqlı inkişafa 
böyük təkan verəcək. İndi oraya “Böyük 
Qayıdış” konsepsiyası sürətlə reallaşdırılır. 
Zəngəzur dəhlizinin açılması yönümündə 
irəliləyiş, sərhədlərin delimitasiya və 
demarkasıyasının qaçılmaz zərurətə 
çevrilməsi böyük diplomat olan cənab 
İlham Əliyevin ardıcıl qazandığı qələbələr 
seriyasına aiddir. 

Azərbaycan Prezidenti böyük 
qələbədən sonra Qarabağa 17 dəfə səfər 
edib. Orada icra olunan ilk layihə “Zəfər 
yolu”nun salınması olub. Səfər zamanı 
Prezidentin qədim Xudafərin körpüsünə 
gələrək onun üzərinə şanlı bayrağımızı 
sancması və İranla 132 kilometrlik sərhədi 
bərpa etmiş xoşbəxt xalqın müzəffər 

rəhbəri kimi həmin ərazidə qürurla, 
şəstlə gəzməsi unudulmaz tarixi anlar idi. 
Beləliklə, ilk layihənin ayağı sayalı olub və 
gələcəyin hünər, tərəqqi eskizlərinin icrası-
na uğurlu start verilib.

Yanvarın 14-də azad Şuşaya ilk səfərini 
reallaşdıran dövlət başçısı orada üçrəngli 
bayrağımızı ucaldıb, hərbçilərlə görüşüb 
və torpaqlarımızın alınmasında onların 
misilsiz hünərindən danışıb. Prezident 
Şuşadakı ibadət evlərinə, o cümlədən, 
Saatlı məscidinə gedib. Bu məscidin adı 
özlüyündə belə bir assosiasiya yaradıb 
ki, artıq zaman bizim zamandır, saatlar 
Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Bülbülün, 
Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin erməni 
faşistləri tərəfindən güllələnmiş büstlərinin 
Şuşadakı əvvəlki yerlərinə qaytarılması isə 
haqqın nazilsə də, üzülmədiyinə dəlalət 
edib. Cənab İlham Əliyev Bülbülün dağıdıl-
mış ev-muzeyinin, Şuşa Realnı Məktəbinin 
və bütün digər mədəni obyektlərin ən 
yüksək səviyyədə bərpa olunacağını 
söyləyərək deyib ki, Cıdır düzündə yenidən 
böyük tədbirlər keçiriləcək, toy-bayram ola-
caq, muğam səsi eşidiləcək. May ayında 
orada “Xarıbülbül” Festivalı təşkil edilib və 
bəmli-zilli muğam səsləri Şuşa dağlarında 
əks-səda verib. Avqustun sonunda Vaqif 
Poeziya Günləri başlanıb. Sentyabrda 
Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festi-
valının açılışı olub. 

Qarabağa növbəti səfərdə cənab 
İlham Əliyev 10 noyabr tarixli üçtərəfli 
birgə Bəyanata əsasən, Azərbaycanın 
onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla 
birləşməsində mühüm rol oynayacaq Ho-
radiz–Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməlini 
qoyub. Birinci pilot “Ağıllı kənd” layihəsi 
üzrə işlər başlanıb... Bu payız Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı 
ilə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının 
və “Zəfər yolu”nun açılışları, Zəngəzur 
dəhlizinin – Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–
Ağbənd avtomobil yolunun, Zəngilanda 
“DOST Aqropark”ın təməlinin qoyulma-
sı səfərlər zamanı reallaşdırılan tarixi 
hadisələrdir. Zəfər Gününü Şuşada keçirən 
dövlət başçısı və xanımı Cıdır düzündə 
hərbçilərlə görüşüblər. Prezident onların 
qarşısında çıxış edib və bayram təbriklərini 
çatdırıb. 

Yubilyarın portret cizgilərini daha da 
aydınlaşdıran bəzi məqamları xatırlayaq. 
Ötən il noyabrın 8-də – Şuşanın alındı-
ğı gün Prezidentin xalqa müraciətində 
kövrəlmiş halda dediyi sözlər hamının 
xatirindədir: “Xoşbəxt adamam ki, ata 
vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad 
etdik! Bu, böyük qələbədir! Şəhidlərimizin, 
ulu öndərin ruhu şaddır bu gün!” 

Rayonların birində ictimaiyyət 
nümayəndələri ilə görüş zamanı dövlət 
başçısı “İcazə verin, sizin dəmir yumruğu-
nuzu öpüm” deyən ağbirçək qadını qucaq-
layıb bağrına bassa da, əlinin öpülməsinə 
qəti imkan vermədi. Milli Qəhrəman 
Şükür Həmidovun atası “Milli Məclisdən 
xahiş edirəm ki, müzəffər Ali  Komandan, 
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə 
"Azərbaycanın daimi Prezidenti" adı ve-
rilsin” deyəndə dövlət başçısı cavab verdi 
ki, mən veto qoyacağam ona, mənim belə 
hüququm var... Budur əsl təvazökarlıq, 
böyük sadəlik və əsl böyüklük!

Hələ 2014-cü ildə Praqada "Şərq 
Tərəfdaşlığı" Proqramının 5 illiyinə həsr 
olunan sammitdə qondarma erməni soy-
qırımı ilə bağlı Türkiyəni yamanlayan Serj 
Sarkisyana verdiyi bu cavab möhtərəm 
Prezidentimizin necə dostpərvər, əqidəsinə 
sadiq bir lider olduğunu göstərmişdi: “Bu 
masa arxasında Türkiyə nümayəndələri 
yoxdur, ancaq mən buradayam və 
Türkiyə–Ermənistan sərhədinin niyə bağlı 
olduğunu deyə bilərəm". Eyni obyektivlik 
və prinsipiallıq nümunəsini cənab İlham 
Əliyev Brüssel Sammitində bir daha nüma-
yiş etdirdi. Yekun sənədin Belarusun daxili 
işlərinə aid olan 11-ci bəndinə qoşulma-
ması ilə rəsmi Bakının daim müstəqil xarici 
siyasət yürütdüyünü göstərdi. Əlbəttə, 
sammitin diqqətçəkən hadisəsi olan bu 
demarş, bu etiraz özlüyündə həm ali 
rəhbərimizin ölkələrin suverenliyinə hörmət 
amalına sadiqliyini, həm də çoxları üçün 
nümunə ola biləcək fərdi, əxlaqi xarakter 
cizgilərini ehtiva edir. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Liderin həyat kredosu və uğur formulu 

Brüssel görüşləri və açıqlamaları Azərbaycanın bütün 
cəbhələrdə və platformalarda qələbəsini nümayiş etdirdi

– Avropa İttifaqı Şurasının 
 Prezidenti Şarl Mişelin Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyanla keçirilmiş 
üçtərəfli görüşünün nəticəsinə dair 
bəyanatda ölkəmizin ədalətli mövqeyi 
aydın əksini tapıb. Bəyanatda sülh 
müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin 
demarkasiyası və delimitasiyası 
məsələsi, 2020-ci il 10 noyabr, 2021-ci 
il 11 yanvar və 26 noyabr görüşləri və 
bəyanatlarından irəli gələn öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi kimi çağırışlar 
bilavasitə Azərbaycanın maraqları ilə 
üst-üstə düşür və postmüharibə dövrü-
nün reallıqlarının təsdiqidir.

Regionda iqtisadi əməkdaşlığın 
inkişafı, birgə əməkdaşlıq platfor-
malarının yaradılması, ən əsası 
isə kommunikasiyaların bərpası, o 
cümlədən, dəmir yolu xəttinin çəkilməsi 
kimi məsələlərin Azərbaycan lideri-
nin Brüssel görüşlərində gündəmə 
gəlməsi bir daha onu göstərir ki, 
Ermənistanın iddia etdiyi “geriyə dönüş” 
mümkün deyil. Azərbaycanın ədalətə 
söykənərək işğala son qoymaq üçün 
apardığı haqq mübarizəsinin yaratdı-
ğı nəticələrin miqyası qlobal xarakter 
daşıyır və beynəlxalq hüququn pozul-
muş prinsiplərinin bərpası üçün böyük 
əhəmiyyət daşıyır. 

Artıq bütün dünya, o cümlədən, 
Qərb ölkələri və onların birləşdikləri 
təşkilatlar da anlayır ki, Azərbaycanın 
bütün hədəfləri sülhə, sabitliyə hesab-

lanıb. İşğalın nəticələrindən region 
ölkələri də uzun müddət əziyyət 
çəkib, Ermənistanın bu çirkin əməli 
əməkdaşlığa, iqtisadi əlaqələrə böyük 
ziyan vurub. Bu gün bölgədə sülh və 
sabitliyin davamlı təminatı kommunika-
siyaların açılmasından, aktiv dialoqun 
qurulmasından, qonşu olmağı bacar-
maqdan keçir. 

Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti 
Şarl Mişel və NATO-nun Baş katibi 
Yens Stoltenberqlə Prezident İlham 
Əliyevin keçirdiyi görüşlər, səslənən 
fikirlər, verilən bəyanatlar Azərbaycanın 
Ermənistanla müqayisədə həm geosi-
yasi, həm də geoiqtisadi üstünlüyünü 
göstərdi. Hər iki təşkilat Azərbaycanla 
əməkdaşlıqdan mənunluq ifadə etdilər 
və ölkəmizin etbarlı tərəfdaş olduğunu 
bir daha təsdiqlədilər.

Azərbaycan artıq regionun hərtərəfli 
inkişaf etmiş lider dövlətidir. Bütün 
dövlətlər, təyinatından və fəaliyyət 
istiqamətindən asılı olmayaraq 
beynəlxalq və regionlar təşkilatlar 
Azərbaycanla əməkdaşlıqda ma-
raqlı görünürlər. Ümumilikdə, Brüs-
sel görüşləri Azərbaycanın bütün 
cəbhələrdə və platformalarda haqlı 
qələbələrinin bir daha təsdiqidir.

Dövlətimizin başçısının Brüssel 
səfəri zamanı İspaniyanın “El Pais" və 
İtaliyanın “İl Sole 24 Ore” qəzetlərinə 
müsahibələrinin önəminə toxunan AHİK 
sədri dedi:

– Vətən müharibəsi başlayan 

gündən dövlətimizin başçısı cənab 
İlham Əliyev bütün cəbhələrdə ön 
cərgədə idi. Həmin vaxt beynəlxalq 
aləm onun informasiya cəbhəsində nə 
cür böyük ustalıqla mübarizə apardı-
ğına şahid oldu. Onun müharibə ilə 
bağlı 30-dan artıq dünyanın aparıcı 
KİV-nə müsahibəsi XXI əsr üçün yeni 
üslub, yeni model nitq strategiyası 
hesab edilə bilər. Müsahibələri real 
mübarizə və silah üsuluna çevirən 
Azərbaycan  Prezidenti bu müharibədə 
də Azərbaycanı qalib etdi. Dövlətimizin 
başçısı Brüssel səfəri zamanı İspani-
yanın “El Pais" və İtaliyanın “İl Sole 24 
Ore” qəzetlərinə müsahibələri ilə də 
postmüharibə dövrünün reallıqlarını 
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı. 

Hər iki müsahibəsində dövlətimizin 
başçısı Azərbaycanın bölgəyə gətirdiyi 
yeni reallıqlar, bunun region ölkələri 
üçün perspektivləri, geosiyasi və 
geoiqtisadi əhəmiyyəti barədə ətraflı 
şərh verdi. Prezident İlham Əliyev 
məntiqi mühakimələri və analitik təhlili 
ilə Azərbaycanın sülhün, sabitliyin 
tərəfində olduğunu, nəzərdə tutulan 
layihələrin regionda əmin-amanlığa, 
tərəqqiyə, iqtisadi inkişafa geniş yol 
açacağını hərtərəfli əsaslandırdı. Aydın 
görünür ki, yeni reallıq regionun inkişafı-
na əlavə stimul olacaq yeni əməkdaşlıq 
formatları müəyyən edir. Türkiyə, İran, 
Rusiya və Azərbaycan arasında həm 
üçtərəfli, həm də ikitərəfli formatlarda 
yeni fəal əməkdaşlıq imkanları yaranır. 

Bu, tarixi, iqtisadi, nəqliyyat, geosi-
yasi və ən başlıcası təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsi istiqamətində xeyli 
əhəmiyyətli addımdır. 

Artıq reallığa çevrilən Zəngəzur 
dəhlizi Şərq-Qərb və Şimal-Cənub 
dəhlizlərinin əsas hissəsini təşkil 
edəcək və bütün region üçün yeni 
inkişaf imkanları açacaq. Bu, türk 
dünyasını, Avropanı və bütün qon-
şu ölkələri birləşdirə biləcək qlo-
bal layihədir. Ermənistan tərəfinin 
bunu dəyərləndirməsi, layiqincə 
qiymətləndirməsi onların gələcək inkişa-
fı üçün olduqca əhəmiyyətlidir.

Dövlətimizin başçısı həmin 
müsahibələrində baş verə biləcək 
revanşizm cəhdlərinin qarşısının dərhal 
alınacağı ilə də bağlı mesaj verdi. Təbii 
ki, revanşist xarakterli təxribatların 

Ermənistan tərəfi üçün heç bir 
nəticəsi olmayacaq. Onsuz da, ağır 
olan vəziyyətlərini daha da ağırlaşdıra-
caq və ölkələrini düşdükləri bataqlığa 
qərq edəcəklər. Qalib Azərbaycanın 
diktə etdiyi şərtləri mütləq qəbul 
etməlidirlər, onların gələcək inkişafı 
məhz bundan asılıdır. 

Milli Məclisin deputatı Səttar Möh-
balıyev sonda qeyd edib ki, Azərbaycan 
rəhbərinin həmin müsahibələrdə Avropa 
Komissiyası tərəfindən Ermənistana 
2.6 milyard dollar, Azərbaycana isə 140 
milyon dəstək paketindən söz açması 
belə ədalətsiliklərə ölkəmizin etirazı-
nın dünya ictimaiyyətinə yüksəkdən 
çatdırılması ilə bağlı önəmli mesaj oldu: 
“Dövlətimizin başçısı bu ədalətsizliyin 
ətraflı şərhini verdi. Uzun müddət işğal 
siyasəti yürüdən, Azərbaycan ərazilərini 
xarabalıqlara çevirən, sakinlərini 
məcburi köçkün vəziyyətinə salan 
Ermənistana bu məbləğdə dəstək, 
təbii ki, ikrah yaradır. İşğaldan azad 
olunmuş ərazilərin bərpası, minaların 
təmizlənməsi prosesi, sakinlərin öz ata-
baba yurdunda yerləşdirilməsi daha çox 
vəsait tələb edir. Avropa İttifaqının bu 
cür yanaşması təəccüb doğurur.

Hazırladı:  
T.AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüssel 
səfəri Azərbaycanın növbəti uğuru və diplomatik 
qələbəsi oldu. Azərbaycanın bölgəyə gətirdiyi yeni 
perspektivlər, sülh və sabitliyə, geniş əməkdaşlığa 
hesablanmış reallıqlar, bu istiqamətdə milli maraqlara 
söykənən mövqeyi Avropanın siyasi-hərbi dairələrində 
birmənalı şəkildə dəstəkləndi”. Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli Məclisin de-
putatı Səttar Möhbalıyev bövlətimizin başçısının Brüs-
sel səfərinin siyasi-diplomatik dividendləri barədə 
ölkə mediasına açıqlamasının davamında bildirib: 

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və  
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

“Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Azərbaycan daha uca zirvələri fəth edəcək”
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman Azərbaycan 

Ordusu qardaş ölkəmizin otuz il üz-üzə qaldığı mənfur işğala son qoydu. Qədirbilən 
Azərbaycan xalqı əbədiyyətə qədər bu tarixi hərbi zəfəri unutmayacaq. Bu tarixi 

qələbə yalnız torpaqların azad edilməsi deyil, həm də bəşəri dəyərlərin qorunmasının 
təntənəsidir. 

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı, 
Türkiyə–Azərbaycan parlamentlərarası dostluq 
qrupunun sədri Şamil Ayrım söyləyib.

Müzəffər Ali Baş Komandan, Türk Dünyası-
nın Ali Ordeninə layiq görülmüş Prezident İlham 

Əliyevə 60 illik yubileyi münasibətilə ən xoş 
arzularını çatdıran Şamil Ayrım deyib: “Baş-
da Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla 
bütün Türkiyə xalqı 44 günlük Vətən savaşın-
da hansı məhəbbətlə Azərbaycanın yanında 
olubsa, bundan sonra da bütün varlığımızla can 
Azərbaycanla birlikdəyik”. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Bir millət, 
iki dövlət” kəlamını xatırladan Şamil Ayrım 
əminliklə bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan daha uca zirvələri fəth 
edəcək və Cənubi Qafqazdakı sülh prosesini 
əzmlə sona çatdıracaq. Deputat deyib: “Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın 
qazandığı qələbə regionda sülh və sabitliyi 
təmin edəcək. Bu, isə bütün insanların, ölkələrin 
və xalqların ülvi arzusudur”.

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 396      Bakı şəhəri, 20 dekabr 2021-ci il

“Açıq tender və ya kotirovka sorğusu 
üsulunu tətbiq etməklə elektron satınalma 
vasitəsilə keçirilən satınalmalarda iştirak 
haqqının məbləğinin, ödənilməsi və ondan 
istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqın-
da

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının  2021-ci 
il 27 may tarixli 330-VIQD nömrəli  Qanununun 
tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” 2002-ci il 29 yanvar tarixli 668 
nömrəli Fərmanında, 2019-cu il 16 aprel tarixli 
647 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalı haqqın-

da Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci 
il 22 iyun tarixli 1376 nömrəli Fərmanının 
 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
qərara alır:

1. “Açıq tender və ya kotirovka sorğusu üsu-
lunu tətbiq etməklə elektron satınalma vasitəsilə 
keçirilən satınalmalarda iştirak haqqının 
məbləği, ödənilməsi və ondan istifadə Qaydası” 
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Na-
zirliyi və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiy-
yat Nazirliyi bu Qərardan irəli gələn məsələləri 
həll etsinlər.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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