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Qələbəsindən və 2021-ci ilin “Xa-
rıbülbül” festivalından sonra göz 
bəbəyimiz, mədəniyyət ocağımız 
Şuşa, sözün əsl mənasında, növbəti 
qurtuluşunu, zəfərini yaşadı. İki türk 
lideri bir araya gələrək, “Müttəfiqlik 
haqqında Şuşa Bəyannaməsi”nə 
tarixi möhürlərini vurdular.

Bəyannamədə də qeyd olun-
duğu kimi, tərəflərdən hər hansı 
birinin fikrincə, onun müstəqilliyinə, 
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədlərinin toxunulmazlığına və 

ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü 
dövlət və ya dövlətlər tərəfindən 
təhdid və ya təcavüz edildiyi təqdirdə, 
tərəflər birgə məsləhətləşmələr 
aparacaq, bu təhdid və ya təcavüzün 
aradan qaldırılması məqsədilə 
BMT Nizamnaməsinin məqsəd 
və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs 
həyata keçirəcək, bir-birinə BMT 
Nizamnaməsinə uyğun zəruri yardım 
göstərəcəklər. 

Bu yardımın həcmi və for-
ması təxirə salınmadan keçirilən 
müzakirələr yolu ilə müəyyən edilərək 
birgə tədbirlər görülməsi üçün 
müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsinə 
qərar veriləcək və Silahlı Qüvvələrin 
güc və idarəetmə strukturlarının 
əlaqələndirilmiş fəaliyyəti təşkil oluna-
caqdır.

Həmçinin, qeyd edildiyi kimi, 
tərəflərin Təhlükəsizlik Şuralarının 
milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə 
müntəzəm olaraq birgə iclasla-
rı keçiriləcəkdir və bu iclaslarda 
milli mənafe, tərəflərin maraqlarına 
toxunan regional və beynəlxalq 
təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi 
həyata keçiriləcəkdir. Bununla 
bərabər, tərəflər iki qardaş ölkənin 
silahlı qüvvələrinin müasir tələblərə 
uyğun olaraq, yenidən formalaş-
dırılması və modernləşdirilməsi 
istiqamətində birgə səy göstərməyə 
davam edəcəklər. 

Eyni zamanda, tərəflər minalan-
mış ərazilərin təmizlənməsi əsas 
götürülməklə işğaldan azad edilmiş 
rayonlarda həyatın normallaşdırılma-
sı istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyəti 
dəstəkləyəcəklər. Bununla yanaşı, 
tərəflər Azərbaycan və Türkiyəni 

birləşdirən respublikamızın qərb 
rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası arasında dəhlizin (Zəngəzur 
dəhlizi) açılmasının və həmin dəhlizin 
davamı kimi Naxçıvan–Qars dəmir 
yolunun tikintisinin iki ölkə arasında 
nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin 
intensivləşməsinə mühüm töhfə 
verəcəyini qeyd edirlər. Fikrimcə, bu 
bəndlərin şərhinə, uzun-uzadı izahatı-
na da ehtiyac qalmır. Bu sənəddə hər 
bir məqam açıq və birmənalı şəkildə 
əksini tapıb.

“Əziz qardaşım Azərbaycanda 
dəfələrlə olub, ancaq biz ilk dəfə 

Qarabağ torpağında – Şuşada bir 
yerdəyik. Bu səfərin tarixi əhəmiyyəti 
var. Çünki bu gün imzalanmış 
Müttəfiqlik haqqında Bəyannamə 
əlaqələrimizi ən yüksək zirvəyə “qal-
dırır” – deyən Azərbaycan Preziden-
tinin də bəyan etdiyi kimi, imzalanmış 
sənədin adı “Müttəfiqlik haqqında 
Bəyannamə”dir. Bu ad özü-özlüyündə 
hər şeyi göstərir, hər şeyi deyir. Yəni, 
biz bu gün keyfiyyətcə yeni əlaqələr 
qurmuşuq və bu bəyannamədə 
göstərilən bütün müddəalar bizim 
gələcək işbirliyimizin təminatçısıdır. 

Qeyd olunduğu kimi, 
bəyannamədə bir çox önəmli 
məsələlər öz əksini tapır. Beynəlxalq 
müstəvidə birgə əməkdaşlığımız, 
fəaliyyətimiz, siyasi, iqtisadi-ticarət 
əlaqələri, mədəniyyət, təhsil, id-
man, gənclər siyasəti, demək olar 
ki, bütün sahələr əhatə olunur. 
Türkiyə, Azərbaycan və Avropa üçün 
enerji təhlükəsizliyinin, Cənub Qaz 
Dəhlizinin önəmi göstərilir. Və onların 
arasında iki məsələ xüsusilə qeyd 
edilməlidir.

Birincisi, müdafiə sahəsində 
əməkdaşlıq, işbirliyi məsələsi. 
Müdafiə sənayesi sahəsində və 
qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri 
bu bəyannamədə öz əksini tapır. 
Bu, tarixi nailiyyətdir. Bu, bir daha 
göstərir ki, bundan sonra da hər 
zaman bir yerdə olacağıq. Bundan 
sonra da bir-birimizin təhlükəsizliyini 
təmin edəcəyik, necə ki, bu günə 
qədər Türkiyə və Azərbaycan bütün 
məsələlərdə bir yerdədir, bundan son-
ra da bu, belə olacaq.

İkinci önəmli məsələ nəqliyyat 
məsələsidir. Bəyannamədə Zəngəzur 

dəhlizinin açılması ilə bağlı çox açıq 
ifadələr öz əksini tapmışdır. Bu da 
İkinci Qarabağ savaşından sonra 
yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin 
nəticəsidir. Bu gün biz Türkiyəni və 
Azərbaycanı dəmir yolu, avtomo-
bil yolu ilə birləşdirəcək Zəngəzur 
dəhlizi haqqında nəinki danışırıq, 
bu dəhlizi əməli işlərlə yaradırıq. 
Müttəfiqlik haqqında imzalanmış birgə 
bəyannamədə bu məsələnin əks 
olunması böyük məna daşıyır.

Eyni zamanda, qardaş ölkə 
Prezidentinin vurğuladığı kimi, 
bölgədə təsiri olan hər kəsi həqiqətləri 
görməyə, Azərbaycan xalqının 
Zəfərini qəbul etməyə və gələcəyə 
baxmağa dəvət edirik. Çünki atəşkəs 
razılaşmasından sonra artıq bölgədə 
bütün tərəflər üçün yeni əməkdaşlıq 
imkanları yaranıb. Cənab Ərdoğan 
söylədi ki, azərbaycanlı qardaşlarımın 
bu məsələdə son dərəcə istəkli olma-
larının ən yaxın şahidiyik. 

Qardaş ölkənin Prezidenti əlavə 
etdi: “Türkiyə olaraq biz də coğrafi 
qonşuluq əlaqələrimizi daha dərin 
əməkdaşlıqlara yönəltmək istəyirik. 
Ermənistanın ona xoş niyyətlə uza-
dılan həmrəylik əlini tutmasını, ortaq 
gələcəyi birlikdə formalaşdırmaq 
fürsətindən yaxşı istifadə etməsini 
arzu edirik. Altılı platforma dedik. Bu 
altılı platformada bildiyiniz kimi, Rusi-
ya, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan, 
Gürcüstan və İran var. Bu altılı 
platforma ilə birlikdə artıq istəyirik ki, 
bölgə rahatlıqla, sülh içində yaşanan 
bir bölgə olsun. Bu addımı atmaq 
üçün biz qardaşımla birlikdə hər cür 
fədakarlığa hazırıq. Cənab Putin eyni 
qaydada bu cür fədakarlığa hazırdır”. 

Türkiyə Cümhurbaşqanının bəyan 
etdiyi kimi, bu istiqamətdə atılacaq 
addımlarla regionumuz bir sülh 
bölgəsinə çevriləcək. Bu tarixi fürsətin 
reallığa söykənməyən həvəslər, 
ifadələr və fəaliyyətlərlə qaçırılmama-
sı ən böyük arzumuzdur. Bölgədəki 
yeni reallığa fayda vermək istəyən 
hər kəsin nifrət və təhrik siyasətindən 
əl çəkərək sülh və əməkdaşlığı 
təşviq etməyə istiqamətlənməsi əsas 
şərtdir. Belə bir mühit formalaşanda 
Ermənistan ilə münasibətlərin normal-
laşması üçün biz də üzərimizə düşəni 
edəcəyimizi hər fürsətdə deyirik. 

Bu ümidverici prosesin 
Azərbaycan ilə Ermənistanın imzala-
dıqları atəşkəs razılaşmasını əhatəli 
və uzaqgörən bir sülh müqaviləsi ilə 
tamamladıqları halda çox sağlam 
şəkildə davam edəcəyinə inanırıq.

Bəli, qısa zaman kəsiyində tarixi 
hadisələrə, zəfərlərə şahidlik edən 
Şuşamız türklüyün, Türk dünyasının, 
Azərbaycan -- Türkiyə qardaşlığının 
birliyində öz adını tarixə yazdır-
dı, Şuşa həm də bir daha birlik və 
bərabərliyin, dostluq və qardaşlığın 
simvoluna çevrildi.

Biz hər dəfə növbəti qələbələrə 
zəfərlər fəth etdikcə Şuşa 
Bəyannaməsi göz önünə gələcək.

Şuşam, gözün aydın, 
bəyannamən mübarək olsun! Zəfərin, 
qələbən mübarək can Azərbaycan, 
canım Türkiyəm!

Jalə ƏLİYEVA,  
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq 

məsələləri komitəsinin sədr 
müavini, professor

– Mən Azərbaycan və Türkiyə 
prezidentlərinin iştirakı ilə Birgə 
Bəyənnamənin imzalanma mərasimini 
televiziyadan seyr edərkən, həmin an özümü 
dünyanın ən xoşbəxt insanı sanırdım. Zərrə 
qədər şübhə etmirəm ki, qəlbində Vətən 
sevgisi olan hər bir kəs o məqamda mənim 
yaşadığım sonsuz sevinc və qürur hisslərini 
yaşayıb. 

Şuşa şəhəri xalqımızın ləyaqət və şərəf 
rəmzidir. Azərbaycan xalqı qırx dörd gün-
lük Vətən müharibəsində külli Qarabağı 
və onun gözü olan Şuşanı düşməndən 
azad etməklə tarixi zəfər qazandı və bütün 
dünyaya göstəridi ki, Şuşa bizim döyünən 
ürəyimizdir, bundan sonra heç bir qüvvə bizi 
Şuşadan ayıra bilməz. Biz Şuşanı göz bəbəyi 
kimi qoruyub saxlamağa borcluyuq və bunu 
edəcəyik!

Bəli, biz bu gün qədim tariximizn ən 
şərəfli dövrünü yaşayırıq. Azərbaycanın şanlı 
qələbəsi ilə bugünkü və gələcək nəsillər 
əbədi fəxr edəcəklər. Bu parlaq qələbəni bizə 
uca Allahın lütfü ilə xalqımızın sevimli lideri, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyev qazandırıb. 
Bir ana, bir qələm əhli və bir ziyalı xanım kimi 
möhtərəm Prezidentimə səmimi-qəlbdən eşq 

olsun deyirəm. 
Bu qələbəni bizə həm də Şuşanın sıldırım 

qayalarında qeyri-adi hünər və qəhrəmanlıq 
dastanı yazan Azərbaycanın igid əsgər və 
zabitləri bəxş ediblər. Onların hər biri qarşı-
sında baş əyirəm! Şəhidlərimizə Allahdan 
rəhmət diləyir, qazilərimizin tezliklə sağalma-
sını arzulayıram. 

Şuşanın hər bir azərbaycanlının qəlbində 
xüsusi bir yeri var. Mənə elə gəlir ki, 
dövlətimizin başçısı bu gözəl və bənzərsiz 
şəhəri xüsusi bir məhəbbətlə çox sevir. Bu 
fikir məni çox qürurlandırır. Cənab İlham 
Əliyev Şuşaya, həqiqətən bütün varlığı, qəlbi 
ilə bağlıdır. 

Dövlətimizin başçısı bu qədim və gözəl 
şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi 
elan edib. Bu gün Şuşa gözlərimizin önündə 
təkcə ölkəmizin deyil, bütün türk dünyasının 
mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevri-
lir. Bundan necə qürur duymamaq olar?! 
Əminəm ki, Şuşa bütün türk xalqlarını bir-
birinə qırılmaz mənəvi tellərlə bağlayacaq. 

Bu il iyunun 15-də qardaş Türkiyənin 
dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
xanımı Əminə Ərdoğan ilə birlikdə Şu-

şaya gəlməsi, hörmətli qonaqları burada 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyevanın çox səmimi 
qarşılaması məni dünyalar qədər sevindirdi. 
Ali qonaqlar Şuşanı ziyarət etməklə onu 
çox şərəfləndirdilər. Şuşa bundan sonra hər 
zaman qonaqlı-qaralı olacaq! Amin! 

Mən indi ömrümün ahıl yaşındayam, 
artıq səksəni adlamışam. Onlarla bədii 
kitabın müəllifiyəm. Əsərlərimdə çox sayda 
vətənpərvər igidlərin obrazlarını yaratmı-
şam. Mən bütün varlığımla xalqımın yağı 
düşməndən qisas alacağına inanırdım və Bö-
yük Qələbəmizin şahidi olduğum üçün ürəyim 
indi çox rahatdır. 

Son günlər sevimli oxucularım məndən 
tez-tez soruşurlar: Şuşanın fatehlərindən 
yazacaqsınızmı? Cavabım birmənalıdır: 
Əlbəttə, yazacağam! Onlar ən gözəl və 
yüksək sözlərə, tərifə və ehtirama layiqdirlər. 
Bu an qəlbimdən bir nida qopur: Yaşasın 
Azərbaycan-Türkiyə birliyi! Bəli, biz birlikdə 
güclüyük və daim belə olacaq! 

Söhbəti qələmə aldı:  
M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti” 

Dost gəlişi 
bayram olur

Qardaşlıq münasibətlərini yüksək 
zirvəyə qaldıracaq Bəyannamə 

 O gün, həmin məkan – Qarabağ növbəti tarixi hadisəyə şahidlik etdi: 
Türk dünyasının liderləri – Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev və 
Türkiyə Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan iki dost və qardaş ölkənin 
mütəffiqliyinin yeni səhifəsini yazdılar.

Azərbaycana, işğaldan azad olunmuş Füzuli və Şuşaya səfər edən 
iki dövlət başçısı bütün dünyaya birlik və bərabərliyin, sarsılmazlıq və 
həmrəyliyin növbəti əyani bəyanını ortaya qoydular. Bu həmrəyliyi hələ 
də gözü götürməyən dairələrə, fitnə-fəsad çevrələrinə əsl qardaşlıq və 
həmrəyliyin necə olduğunu növbəti dəfə nümayiş etdirdilər. Heç şübhəsiz 
ki, dostlar sevindi, düşmənlər isə məyus oldular.

Məlum olduğu kimi, bu il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası 
ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında müttəfiqlik haqqında 
Bəyannamə imzalanıb. Xalqlarımızın gələcəyi üçün son 

dərəcə böyük əhəmiyyəti olan bu tarixi sənəd ölkə ictimaiyyətində 
dərin məmnunluq hissi yaradıb. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 
Prezident təqaüdçüsü, qocaman yazıçı Solmaz Muxtarova bu barədə 
fikirlərini bizimlə bölüşərkən dedi: 

– Bütün dünya gördü ki, 
Ermənistanın Azərbaycanın 
guya Qarabağı unutması və öz 
torpaqlarını istəməməsi kimi fikirləri 
uydurmadır, yalandır. Həmçinin 
ermənilərin yaydıqları Azərbaycan 
Ordusunun Qarabağı işğaldan 
azad edə bilməməsi, ona qadir 
olmaması düşüncəsi də böhtandır. 
Ümumiyyətlə, düşmənlərimiz 
həmişə Ordumuza qarşı şər - 
böhtan kampaniyası aparır, dünya 
ictimaiyyətini yalan və böhtanla 
aldatmaq istəyirdilər. Xalqımız isə 
həm BMT - nin qətnamələrinin nə 
vaxt yerinə yetiriləcəyini, həm də 
beynəlxalq təşkilatların münaqişə 
ilə bağlı münasibətlərini səbrlə, 30 
il gözlədi. Uzaqgörən siyasətçi, ulu 
öndərin ləyaqətli varisi, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev nəyi nə 
zaman etməyi yaxşı bildiyindən, əsil 
vaxtında hərbi və əks - kəşfiyyat 
əməliyyatlarına göstəriş verdi. 
Əməliyyatların nəticəsi bu addımın 
düzgünlüyünü sübut etdi və yağı 
düşmən əlində inləyən torpaqlarımız 
ay yarımda işğaldan azad olundu. 

Qarabağın işğaldan azad edilməsi 
ilə xalqımız və dövlətimiz üçün ikinci 
mərhələ – abadlıq, tikinti – quruculuq 
işləri başlandı... Hazırda gündəmdə 
olan bir nömrəli məsələ Qarabağda 
böyük quruculuq işlərinin aparılması, 
o cümlədən yerli əhalinin oraya böyük 
qayıdışıdır. Bu baxımdan Azərbaycan 
Prezidentinin sərəncam və tapşırıqları 
ilə “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd”, eləcə 
də “yaşıl enerji” layihələrinin həyata 
keçirilməsi, yeni və müasir Qarabağın 
yaradılması ölkəmizin siyasi – iqtisadi 
həyatında mühüm tarixi hadisədir. 
Bu layihələr yeni texnologiyaya 
əsaslanan smart layihələrdir. Cənab 
Prezidentin iştirakilə Ağdamda həmin 
layihələrin təqdimatı və açılışı olub. 
Yaxın zamanlarda müasir “ağıllı 

şəhər” və “ağıllı kənd”, “yaşıl enerji” 
layihələrinin işğaldan azad edilmiş 
digər rayonlarda da açılışı olacaq.  

Arzu Bağırova iyunun 15 - də 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın Qarabağa gəlişi, oradan 
Ermənistana və bütün dünyaya 
ötürdüyü mesajlardan söz açaraq  
dedi:

– Aparılan tikinti – quruculuq 
işlərilə  Qarabağ zülmətdən 
qurtularaq nura qərq olacaq, rayonlar 
müasir şəhərə çevriləcək. Bu yolda 
qardaş Türkiyə də Azərbaycanın 
yanında olacaq. Azərbaycanla 
Türkiyə qardaşdır, dostdur, qonşudur, 
strateji müttəfiqdir, ölkələrimiz 
tam qarşılıqlı anlaşma içindədir. 
Ölkələrimiz arasında liderlərin atdığı 
qəti addımlar, münasibətlər örnəkdir. 
Azərbaycan – Türkiyə qardaşlığının, 

işbirliyinin bütün sahələr üzrə davamlı 
inkişaf etdirilməsinə nail olan dövlət 
başçıları İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın dövlətlərarası səviyyədə 
olduğu kimi, şəxsi münasibətlərdə 
də əsl qardaşlıq nümayiş etdirməsi 
olduqca yüksək dəyərə malikdir. 
Prezidentlər müxtəlif beynəlxalq 
tədbirlərdə həmişə öz ölkəsi ilə 
yanaşı qardaş  ölkəyə birmənalı 
dəstəklə seçiliblər. 

İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın birliyi və həmrəyliyi, 
ictimaiyyətimiz üçün də, dünya 
birliyi üçün də örnəkdir. Bunu Milli 
Qurtuluş Günündə imzalanan 
“Azərbaycan Respublikası ilə 
Türkiyə Respublikası arasında 
müttəfiqlik münasibətləri haqqında 
Şuşa Bəyannaməsi” bir daha 
təsdiq etdi. Strateji önəm daşıyan, 

işbirliyi sahələrini əhatə edən 
Şuşa Bəyannaməsində beynəlxalq 
müstəvidə  siyasi – hərbi 
münasibətlər, iqtisadi və ticarət 
əlaqələri, mədəniyyət, təhsil, idman, 
gənclər siyasəti və s. məsələlər öz 
əksini tapıb. Şuşada qardaşlığın 
rəmzi olan bəyannamənin 
imzalanması onu sübut etdi ki, 
Türkiyə həmişə Azərbaycanın 
yanındadır, ona dəstəkdir və bundan 
sonra da belə olacaq: qardaşlıq, 
dostluq davam edəcək. R.T.Ərdoğan 
Milli Məclisdəki çıxışı ilə də 
Azərbaycana qardaş olduğunu, bunu 
bütün dünyanın bilməsini bəyan etdi.   

Şuşa Bəyannaməsinin 

imzalanması təbii ki, o torpaqlarda 
yaşayan azərbaycanlıların ürəyində 
bir ümid cücərtdi. Qarabağlılar uzun 
illərdir Vətən həsrəti ilə yaşayırdırlar. 
Odur ki, viran qalmış, dağıdılmış 
Vətənə, yurda deyil, yenidən 
qurulmuş Qarabağa qayıtmaq 
onlar üçün çox böyük, fövqəladə 
bir hadisə olacaq. İnanırıq ki, 
qısa müddət ərzində Qarabağda 
dövlətimiz tərəfindən həyata 
keçirilən tədbirlər əhalinin sevinclə 
öz yurdlarına qayıtmasına şərait 
yaradacaq. Nəhayət, orada həyat 
bərpa olunacaq, qaynayacaq! Bu 
ərazilərin əsl sahiblərinin Vətənə 
dönmələri ilə Qarabağ gündən – günə 
çiçəklənəcək, gülüstana çevriləcək. 

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Vətənə qayıdış qarabağlılar üçün 
fövqəladə hadisə olacaq

“Azərbaycan 44 günlük Vətən müharibəsində Prezident, 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi və ordumu-
zun qüdrətilə böyük, tarixi Qələbə ilə başa çatdı. “Dəmir yum-
ruq” əməliyyatı nəticəsində 30 illik işğala, yurd həsrətinə son qo-
yuldu. Həm müharibə, həm də hərb tarixində belə bir Qələbənin 
əldə olunması, hətta Şuşa kimi alınmaz qalanın əlbəyaxa 
döyüşlə azad edilməsi bütün regionda yeni vəziyyət yaratdı. 
Dünya nəzərlərini Qarabağa, orada gedən savaşa və qazanılan 
Qələbəyə yönəltdi”. Bu fikirləri “Regional Hüquqi və İqtisadi 
Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin sədri Arzu Bağırova Qarabağda 
gedən abadlıq – quruculuq işlərinə münasibət bildirərkən dedi. 
Azərbaycan Ordusunun torpaqlarımızı işğaldan azad etməsilə, 
regionda sülh və stabillik, yeni mühit və vəziyyət yaranmasından 
söz açan A. Bağırova bildirdi:

“Anadolu Qartalı – 2021”  
təliminə hazırlıq məşqləri keçirilib

“Anadolu Qartalı – 2021” beynəlxalq taktiki-uçuş təlimində iştirak edəcək 
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) uçuş heyəti ilkin hazırlıq 
məşqlərini başa çatdırıb.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hərbi pilotlar hava 
məkanının uçuş zonalarını, ərazidəki qalxma-
enmə zolaqlarını və marşrut üzrə aeronaviqa-
siya vəziyyətini öyrənmək, o cümlədən uçuş, 
enmə və ehtiyat aerodromlarındakı şəraitlə 
tanış olmaq məqsədilə uçuşlar həyata 
keçiriblər.

Eyni zamanda, müxtəlif ölkələri təmsil 
edən komandaların nümayəndələri hazırlıq 
məşqləri çərçivəsində uçuş boyu tapşırıqların 
yerinə yetiriləcəyi rayonlara baxış keçirib.

İyunun 21-də başlayacaq təlimlərdə 
Azərbaycan HHQ-nin 2 “MiQ-29” qırıcı və 2 
“Su-25” hücum təyyarəsi iştirak edəcək.

Həftəsonu neftin qiyməti
Həftəsonu neftin qiyməti belə oldu: Londonun “İCE” Birjasının 

məlumatına görə, “Brent” markalı  neftin qiyməti 0,79 faiz artaraq bir bareli 
73,65 dollar olub. Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas sortu 
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 0,84 faiz artaraq bir bareli 
71,64 dollar olub. Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0, 85 
faiz artaraq bir bareli 75,10 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında 
neftin qiyməti oynayır. Buna səbəb ABŞ-ın 
İranın və Çinin bir sıra şəxslərdən sanksiyanı 
götürməsidir. Lakin pandemiya dövründə 

dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinin 
belə olması normal və sevindirici haldır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
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