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Azərbaycan Respublikasının 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

işçilərinin təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasının Eko-
logiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 20 
illiyi münasibətilə Azərbaycanda ətraf 
mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasında 
xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif 
edilsinlər:

2-ci dərəcəli “Vətənə  
xidmətə görə” ordeni ilə

Əliyev Firdovsi Şahmirzə oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Allahverdiyev Rəşad Adadil oğlu
Ataşov Şahin Əjdər oğlu
Bağırov Ağaəli Məhəmməd oğlu
Əhmədova Seyran Əhməd qızı
Əmirov İlqar Fikrət oğlu
İbrahimova İradə Tahir qızı
İsayev Batıxan Xanlar oğlu

Qəribov Cabbar Ələsgər oğlu
Məlikov Ədilağa Əvəz oğlu
Məmmədov Cahid Murad oğlu
Məmmədova Gülşad Vaqif qızı
Piriyev Müzahim İman oğlu
Səmədov Ağamahmud
         Məhəmmədirza oğlu
Tağıyev Qınyaz Şirməmməd oğlu

“Dövlət qulluğunda  
fərqlənməyə görə” medalı ilə

Əbdülov İmran Məmmədəli oğlu
Hüseynov Xalıqverdi Cəmil oğlu
Qəhramanov Akif Rüstəm oğlu
Məmmədov Fizuli Rafiq oğlu
Osmanlı Azər Binəli oğlu
Zeynalov Adil Şayıq oğlu.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 may 2021-ci il

Prezidentin Mətbuat 
Xidmətinin məlumatı

Mayın 22-də Belarus Respublika-
sının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevə telefonla zəng edib.

Dövlət başçıları hər iki ölkədəki 
vəziyyəti müzakirə edib, aktual məsələlərə 
dair fikir mübadiləsi aparıblar. 

Aleksandr Lukaşenko həmkarına 
Belarusun dəstəklənməsinə və bu ölkəyə 
karbohidrogen xammalı göndərilməsinə 
görə təşəkkürünü bildirib. Dövlət başçıları 
ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin art-
masını və ikitərəfli münasibətlərin inkişafı 
üçün böyük potensialın mövcud olduğunu 
məmnuniyyətlə qeyd ediblər. 

Azərbaycan Prezidenti Azərbaycan-
Ermənistan sərhədindəki vəziyyətlə 
bağlı ətraflı məlumat verib, bu yaxınlarda 
baş vermiş məlum hadisələrlə əlaqədar 
Azərbaycanın mövqeyini çatdırıb. 

Aleksandr Lukaşenko ölkəsinin bu 
vəziyyətin yaxın günlərdə nizamlanacağı-
na ümidvar olduğunu qeyd edib. 

Belarus-Azərbaycan ikitərəfli 
münasibətlərinin gündəliyinə gəldikdə, 
dövlət başçıları əməkdaşlıq istiqamətlərini 
və Belarus Prezidentinin Azərbaycana 
səfəri zamanı əldə edilmiş razılaş-
maların həyata keçirilməsini geniş 
müzakirə ediblər. Bildirilib ki, yaxın 
vaxtlarda Azərbaycanın şəhərsalma 
mütəxəssislərindən ibarət nümayəndə 
heyəti Belarusa səfər edəcək, belaruslu 
həmkarları ilə birlikdə regionda tikinti 
işlərinin başlanmasına dair planı işləyib 
hazırlayacaqlar. 

 Bundan əlavə, Azərbaycandan kənd 
təsərrüfatı üzrə nümayəndə heyətinin 
səfəri də gözlənilir. Bu sahədə də Belarus 
təcrübəsinə ciddi maraq müşahidə edilir. 

Bütövlükdə qarşıdakı görüşlər 
çərçivəsində belaruslu inşaatçıların və 
digər mütəxəssislərin Azərbaycanda 
görəcəyi işlərin konkret planları hazırla-
nacaq.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi  
Cənubi Qafqazda dialoq və inkişaf üçün dünya 
səviyyəli əlverişli platforma kimi çıxış edir
N izami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi fəaliyyət göstərdiyi 

ötən səkkiz il ərzində səmərəli işi ilə beynəlxalq səviyyədə 
böyük nüfuz qazanıb. Mərkəz keçirdiyi tədbirlərin 

mövzu dairəsini getdikcə genişləndirib, bəşəriyyətin üzləşdiyi 
çağırışların– pandemiya ilə mübarizədə qlobal həmrəylik, 
formalaşan dünya nizamı, ərzaq təhlükəsizliyi, təhsilin inkişafı 
kimi önəmli məsələlərin müzakirə edildiyi əhəmiyyətli platforma 
kimi, dözümlülük, anlaşma və dialoq ünvanı kimi tanınıb. 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin mayın 21-də “Cənubi 
Qafqaz: Regional inkişaf və 
əməkdaşlıq perspektivləri” adlı 
videoformatda keçirdiyi müzakirələr 
isə qlobal gündəlikdə duran mühüm 
məsələlərdən biridir. Bu, Cənubi 
Qafqaz regionunda yaranan kəskin 
dəyişikliklərlə, yeni vəziyyətdə yeni 
yanaşmaların tələb edilməsi ilə 
bağlıdır. Bütün bunlar, eyni zamanda, 
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin, əslində, dünyada sülh, 
əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və sabitlik 
işinə xidmətdən xəbər verir. 

Prezident İlham Əliyev 
müzakirələrdəki çıxışında bildirib 
ki, hazırda Azərbaycanın yerləşdiyi 
regionda cərəyan edən son hadisələr, 
İkinci Qarabağ müharibəsi vəziyyəti 
tam dəyişib. Bu səbəbdən də, Cənubi 
Qafqaz üçün yeni yanaşmaya, yeni 
gündəliyə ehtiyac yaranıb.

Dövlətimizin başçısı daha 
sonra bu gün Azərbaycanın ehtiyac 
duyduğu “Cənubi Qafqaz: Regional 
inkişaf və əməkdaşlıq perspektivləri” 
mövzusunda aparılan müzakirələri 
yüksək dəyərləndirdiyini bildirib: 
“Demək olar ki, 30 il çəkən işğal 
faktı səbəbindən, Azərbaycan 
öz mövqeyini birmənalı şəkildə 
bəyan etdi ki, biz ərazilər azad 
olunmayana qədər Ermənistanla 
əməkdaşlıq etməyəcəyik. Hesab 
edirəm, Ermənistanın özü də başa 
düşür ki, onlar çox böyük səhvə yol 
veriblər. Onlar vaxt itirdilər. Əgər 
bugünkü Ermənistandakı vəziyyətə 
nəzər salsaq, görərik ki, Ermənistan 
müstəqilliyi qazanan zaman ilə 
müqayisədə vəziyyət daha ağırdır. 
Çünki bu gün Ermənistanın ordusu 
belə yoxdur. O, tamamilə məhv edilib. 
Ölkə altı aydan çoxdur ki, daimi 
siyasi böhran içindədir. Cəmiyyətdə 
böyük dərəcədə inamsızlıq yaranıb, 
qarşılıqlı ittiham irəli sürülür. Bəzi 
siyasi liderlərin ritorikası hər hansı 
bir qəbul edilən çərçivədən tam 
uzaqdır...”.

Prezident İlham Əliyevin 
vurğuladığı kimi, Ermənistan uzun 
illər ərzində işğalçılıq siyasəti 
yürütdüyündən Azərbaycanın 

enerji və daşımaların inkişafı 
təşəbbüslərindən məhrum olub, 
iqtisadiyyatı, demək olar ki, çöküb, 
əhalisinin sosial şəraiti ağırlaşıb. 
Bütün bunlar isə düşmən ölkənin 
İkinci Qarabağ müharibəsində 
məğlubiyyətini, ərazimizdən 
çıxmasını şərtləndirib. Beləliklə, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, demək 
olar ki, həll edilib. 

Müzakirələrdə Azərbaycanın 
Avropanın enerji təhlükəsizliyində 
oynadığı rol barədə də önəmli fikirlər 
səsləndirilib. Prezident İlham Əliyev 
enerjinin Avropaya çatdırılması 
məsələsindən danışarkən, tarixi 
layihə olan Cənub Qaz Dəhlizinin 
tamamlanması baxımından ötən ilin 
sonuncu gününün əlamətdar olma-
sını xatırladıb. Dövlətimizin başçısı 
deyib: “Sərbəst inteqrasiya olunmuş 
3.5 min kilometr uzunluğunda qaz 
boru xətləri birləşdirilmiş və bir layihə 
kimi bir-birinə bağlanmışdır. İlk dəfə 
Azərbaycan qazı Avropaya çatdırıl-
mışdır. Bu, həqiqətən də tarixi hadisə 
idi. Çünki layihə bütün nöqteyi-
nəzərdən - maliyyə, siyasi və texniki 
baxımdan böyük bir çağırış idi. Biz 
həqiqətən də yaxşı bir komanda, bir 
neçə ölkəni təmsil edən komanda ola-
raq çalışırdıq. Bu ölkələrin bəziləri Av-
ropa İttifaqının üzvüdür. Biz Avropa-
nın enerji təhlükəsizliyinə həqiqətən 
də mühüm töhfə verdik...”. 

Dövlətimizin başçısı çıxışında 
Azərbaycanda yeni yataqların kəşf 
olunmasını və təbii qazın hasilatının 
yeni səviyyəsini nəzərə alaraq bu 
layihənin gələcək onilliklər ərzində 
də davam edəcəyini, bunun isə 
sözügedən prosesə cəlb olunan 
ölkələr arasında böyük dərəcədə 
ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələri daha 
da gücləndirəcəyini vurğulayıb. 

Ümumiyyətlə, Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsi bu gün Azərbaycan, 
Türkiyə və Avropa İttifaqını bir-birinə 
daha da yaxınlaşdırır və təqdim 
etdiyi potensial ilǝ qlobal enerji 
geosiyasətini yenidən formalaşdırır. 
Bu xüsusiyyəti ilə TANAP gələcəkdə 
planlaşdırılması nəzərdə tutulan 
enerji layihələri üçün dǝ baza rolunu 
oynayır. 

Prezident İlham Əliyevin 
vurğuladığı kimi, enerji və 
nəqliyyat layihələri Cənubi 
Qafqazı transformasiyaya uğradıb, 
regionun iki ölkəsinə - Gürcüstan 
və Azərbaycana əlavə maliyyə 
ehtiyatları əldə etməyə imkan verib, 
ölkələrimizin beynəlxalq tərəfdaşlar 
qarşısında əhəmiyyətini artırmağa 
imkan yaradıb. 

Dövlətimizin başçısı 
müzakirələrdə Azərbaycan və Rusiya 
prezidentləri, həmçinin Ermənistanın 
baş naziri tərəfindən ötən il noyabr 
ayının 10-da imzalanan bəyanatdan 
sonra bir çox addımlar atıldığını 
da videoformat iştirakçılarının 
diqqətinə çatdırıb. Prezident İlham 
Əliyev, həmçinin respublikamızın 
Ermənistanla əməkdaşlığa mühüm 
önəm verdiyini bildirib, Azərbaycanın 
bu istiqamətdə qarşı tərəfə 
nümunə göstərdiyini, humanitar 
sahədə humanist addımlar ataraq 
müharibədən sonra münaqişə 
zonasında qalan Ermənistan 
vətəndaşlarının vətənlərinə 
göndərildiyini vurğulayıb. 

Dövlətimizin başçısının qeyd 
etdiyi kimi, təəssüf ki, indiyədək 
bu məsələ ilə bağlı Ermənistan 
tərəfindən uyğun addımlar atılmır, 
başqa sözlə, təşəbbüslər göstərilmir. 
Məsələn, müharibə bitəndən sonra 
Ermənistan minaladığı ərazilərin 
xəritəsini verməkdən imtina edir. Bu 
da yüzlərlə insanın minaya düşərək 
həlak olmasına səbəb olur. 

Minalanmış ərazilərin xəritəsinin 
Azərbaycana verilməməsi 
Ermənistanın “mina müharibəsi”ni 
davam etdirməsinin sübutudur. 
Ermənistanın vaxtilə işğal atlında 
saxladığı ərazilərin böyük bir qismini 
minalaması işğalçı dövlətin militarist 
siyasətinin miqyas və mahiyyətindən 
xəbər verir.

Ümumiyyətlə, Ermənistan 
mövcudluğu dövründə daim militarist 
siyasətə üstünlük verib, bunu dövlət 

siyasəti səviyyəsinə yüksəldib. 
Müstəqillik illərində isə iqtisadiyyatını 
dirçəltmək, əhalinin sosial şəraitini 
yaxşılaşdırmaq əvəzində, bütün 
maddi resursunu silah-sursata sərf 
edib, Azərbaycana qarşı işğalçılıq 
siyasəti yürüdüb. Belə bir vəziyyət 
isə qonşu ölkələrin sosial-iqtisadi 
inkişafına mənfi təsir göstərib. 

Müzəffər Ali Baş Komandanın 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu 
44 günlük Vətən müharibəsində 
Ermənistan ordusunu darmadağın 
edərək, 30 illik işğala son qoydu. 
Lakin ötən ilin noyabrın 10-da faktiki 
olaraq kapitulyasiya aktını imzalayan 
Ermənistan yuxarıda vurğuladığımız 
kimi, minalanmış ərazilərin xəritəsini 
hələ də Azərbaycana vermək istəmir. 
Məqsəd Azərbaycan tərəfini itkilərə 
məruz qoymaq, illərlə doğma el-
obasından didərgin salınan insanların 
ata-baba yurdlarına qayıtmasını 
əngəlləmək, bu prosesi ləngitməkdir. 

Prezident İlham Əliyev 
müzakirələrdə Azərbaycan 
tərəfindən Zəngəzur dəhlizinin 
açılması layihəsinin təklif edildiyini 
xatırladaraq, bu prosesin hazırda 
çətin həyata keçirildiyini, amma 
buna baxmayaraq, artıq icrasına 
başlanıldığını da vurğulayıb. 

Xatırladaq ki, Vətən 
müharibəsində ağır məğlubiyyətə 
uğrayan Ermənistan imzalanan 
üçtərəfli bəyanata əsasən üzərinə 
götürdüyü kapitulyasiyanın 
tələblərinin ödənilməsi barədə 
razılığa gəldi, şərtlərə uyğun olaraq, 
bir güllə belə atılmadan, heç bir itki 
verilmədən işğal edilən ərazimizin 
qalan hissəsi– əvvəlcə Ağdam 
şəhəri və rayonun işğal altında qalan 
kəndləri, növbəti mərhələdə isə 
ölkəmizin əzəli və əbədi torpaqları 
olan Kəlbəcər və Laçın rayonları 
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun tam 
nəzarətinə keçdi.

(ardı 2-ci səhifədə)

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi yeni şəraitə özünü 
çox müdrik formada uyğunlaşdırdı. Pandemiya ilə bağlı 
vəziyyətdən asılı olmayaraq, öz fəaliyyətini yeni formada 
davam etdirdi. Eyni zamanda, bu fəal işin aparıldığı səkkiz 
il ərzində Mərkəz dünyada aparıcı beynəlxalq təsisatlardan 
birinə çevrilmişdir. Onun geniş fəaliyyəti, əslində, dünyada 
sülh, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik və sabitlik işinə xidmət edir.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycanda iqtisadi artım 
xüsusi diqqət mərkəzindədir

Təkcə son 10 ilin əsas makroiqtisadi 
göstəricilərinə diqqət yetirsək, bunu ay-
dın görə bilərik. Belə ki, Azərbaycan bu 
müddətdə Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatında 60 
faiz paya malik güclü iqtisadiyyat formalaşdı-
rıb. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafı üçün 
ölkə BMT-nin Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə 
qoşulub. Əhalinin hər nəfərinə düşən ümu-

mi daxili məhsul 4 milyon 753 manatdan 7 
milyon 263 manata çatıb. Qeyri-neft iqti-
sadiyyatının həcmi real ifadədə 1,6 dəfəyə 
yaxın artaraq 2020-ci ildə 50,8 milyard manat 
olub. Qeyri-neft sənayesində məhsul isteh-
salı 5 milyard manatdan 12 milyard manata 
yüksəlib. 

(ardı 2-ci səhifədə)

İqtisadi tərəqqidə “Bizim uğurlu inkişafımız qeyri-neft sənayesinin 
hesabına təmin edilməlidir” prinsipini strateji kurs kimi müəyyənləşdirən 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırda sənayenin modernləşdirilməsi 
və strukturunun təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının 
artırılması, enerjidən səmərəli istifadə edən, yüksək əlavə dəyər yaradan 
rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının genişləndirilməsi, yeni istehsal sahələri 
üçün ixtisaslı kadrların hazırlanması və s. vəzifələr uğurla gerçəkləşdirilir. 
Bu tapşırıqların yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi isə müsbət nəticələrlə 
müşahidə edilir.



23 may 2021-ci il, bazar

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi  
Cənubi Qafqazda dialoq və inkişaf üçün dünya 
səviyyəli əlverişli platforma kimi çıxış edir
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Sözügedən bəyanatın 9-cu 
maddəsində bölgədəki bütün iqtisadi 
və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa 
olunmasının zəruriliyi vurğulanır. 
Başqa sözlə desək, Naxçıvan Muxtar 
Respublikası ilə Azərbaycanın qərb 
rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat 
kommunikasiyalarının inşasının 
reallaşdırılması nəzərdə tutulur. 
Fevralın 14-də Prezident İlham Əliyevin 
Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin 
təməlini qoyması da sözügedən 
bəyanatın 9-cu maddəsinin icrasına 
başlanılmasının bariz ifadəsidir.

Azərbaycan və Rusiya prezidentləri, 
Ermənistanın baş naziri arasında 
2021-ci il yanvarın 11-də reallaşan 
üçtərəfli görüş zamanı da nəqliyyat-
kommunikasiya sistemlərinin bərpası 
əsas müzakirə mövzusu olub. Görüşün 
gedişində imzalanan yeni bəyanata 
əsasən, 10 noyabr bəyanatının 9-cu 
bəndinin müddəalarını icra etmək üçün 
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş 
nazirlərinin müavinlərinin həmsədrliyi 
ilə üçtərəfli işçi qrupu yaradılıb. Həmin 
qrupun iclasında isə Azərbaycan və 
Rusiya prezidentlərinin, Ermənistanın 
baş nazirinin  2020-ci il noyabrın 
10-da imzaladıqları bəyanatın həyata 
keçirilməsi, dəmir yolu və avtomobil 
yolunun salınmasının prioritet məsələ 
kimi icra olunması, eləcə də üç ölkə 
rəhbəri arasında razılaşdırılan digər 
istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi ilə 
bağlı əsas fəaliyyət istiqamətlərinin 

siyahısı hazırlanıb.
Xatırladaq ki, əməkdaşlıq və 

nəqliyyat baxımından Zəngəzur 
dəhlizinin yaradılması Azərbaycan, 
Rusiya və Ermənistan arasında 
imzalanan sənədlər arasında ən 
mühüm məsələlərdən biri sayılır və 
bu, Ermənistan da daxil olmaqla 
bütün regional ölkələrin maraqlarına 
xidmət edir. Azərbaycan bölgədə 
davamlı sülhün bərqərar olunması 
üçün əsas vasitəni əməkdaşlıqda görür 
və buna görə də Zəngəzur dəhlizin 
yaradılmasını, nəqliyyat əlaqələrinin 
bərpasını qətiyyətlə dəstəkləyir.

Bu dəhlizin əhəmiyyəti barədə 
dövlətimizin başçısı “Cənubi Qafqaz: 
Regional inkişaf və əməkdaşlıq 
perspektivləri” adlı videoformatda 
keçirdiyi müzakirələrdəki çıxışında 
deyib: “Bu layihənin həyata keçirilməsi 
ilə bağlı iş artıq başlayıb. Azərbaycan 
bu məqsədlə artıq texniki və maliyyə 
imkanlarını ayırıb. Zəngəzur dəhlizi 
açıldıqdan sonra bütün region ölkələri 
üçün yeni imkanlar yaranacaq. Bu 
səbəbdən, bildirmək istəyirəm ki, 
Azərbaycan əməkdaşlığa və ümumi 
gələcəyimizin planlaşdırılmasına 
açıqdır, çünki biz istəsək də, 
istəməsək də qonşuyuq və yanaşı 
yaşamalıyıq və bir daha bu birgə 
yaşamanı öyrənməliyik. Bu, asan 
deyil. Burada emosiyalar var. Xüsusən 
də, Azərbaycan xalqı azad edilmiş 
torpaqlara səfərlər etdiyi zaman və tam 
yerlə-yeksan olunan yerləri görəndə, siz 
yəqin ki, təsəvvür edə bilərsiniz, hansı 

hissləri keçirirlər. Lakin siyasətçilərin 
rolu öz gündəliklərini müdafiə etməkdən 
və yalnız qarşılıqlı fəaliyyət sayəsində 
regionda dayanıqlı inkişafın, sülhün və 
təhlükəsizliyin olacağını izah etməkdən 
ibarətdir”.

Zəngəzur dəhlizinin açılması 
Cənubi Qafqazdan keçən marşrutlar 
sisteminin fəaliyyətini daha da 
canlandıracaq. Dəhliz, həmçinin 
Azərbaycan və İran Culfası arasında 
dəmiryol xəttinin açılışına və İranın 
dəmir yollarına çıxış əldə etməyə imkan 
verəcək. Bununla bərabər, Zəngəzur 
dəhlizi təkcə dəmir yolları deyil, həm 
də avtomobil yolları sisteminə malik 
olacaq. Deməli, bu dəhlizin yaradılması 
həm də avtomobil əlaqəsinin 
açılmasına imkan yaradacaq.

Göründüyü kimi, artıq bölgədə 
yeni nəqliyyat və infrastruktur xəritəsi 
formalaşmasına başlanılıb. Təsadüfi 
deyil ki, Azərbaycan müstəqillik əldə 
etdikdən indiyədək Asiya və Avropanı 
birləşdirən yüksək əhəmiyyətli 
nəqliyyat dəhlizləri yaradıb. Məhz 
ölkəmizinn təşəbbüsü ilə reallaşdırılan 
Şimal-Cənub, Şərq-Qərb və Cənub-
Şimal nəqliyyat dəhlizləri qitələrarası 
daşınmaların həyata keçirilməsini 
gerçəkləşdirib. Bu nəqliyyat dəhlizləri 
istifadəyə verildiyi vaxtdan tarixi İpək 
yolunun bərpasında mühüm önəm 
daşıyıb.  

Dövlətimizin başçısı müzakirələrdə 
Ermənistanın uzun illər işğal 
altında saxladığı ərazilərdə faşist 
siyasəti yürütdüyünü, bütün kənd və 

şəhərlərimizi yerlə yeksan etdiyini, təbii 
sərvətlərimizi taladığını, maddi-mədəni 
irsimizi vandalizmə məruz qoyduğunu 
da diqqətə çatdırıb: “İşğaldan azad 
olunmuş ərazilər tamamilə dağılmış 
vəziyyətdədir. Mənim azad olunmuş 
ərazilərə çoxsaylı səfərlərim olub və 
avtomobillə hərəkət edərkən 400-450 
kilometr yolboyu yalnız dağıdılmış 
şəhər və kəndlər görünür. Son altı ay 
ərzində mənin azad olunmuş ərazilərə 
bir çox səfərlərim olub, şəhər və 
kəndlərin 90 faizi tamamilə dağıdılmış 
vəziyyətdədir. Həmin dağıntılar Birinci 
Qarabağ müharibəsi zamanı baş 
verməyib. Bu şəhərləri bombardman 
etməklə bu hala salmaq mümkün 
olmazdı. Bunlar sonrakı dönəmdə 
baş verib. Əvvəlcə, onlar bizim inşa 
etdiyimiz evlərin və məktəblərin tikinti 
materiallarını, dam örtüklərini və 
pəncərələrini oğurlayırdılar. Daha sonra 
isə onlar işğal olunmuş torpaqlarda 
Azərbaycanın mədəni irsini silməyə 
çalışırdılar - işğal altındakı torpaqlarda 
60-dan artıq məscid dağıdılıb”.

Azərbaycan, şübhəsiz ki, bu 
dəhşətli yaraları sağaldacaq, bütün  
yaşayış məntəqələrini bərpa edəcək. 
Azərbaycanın müdrik liderinin siyasi 
əzmkarlığı ilə Qarabağ dünyanın ən 
gözəl məkanlarından birinə çevriləcək. 
Xalqımız isə torpağı belə dəhşətli 
vəziyyətə gətirən barbarları heç zaman 
bağışlamayacaq. 

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Robert Sekuta: İstəyirik ki, Azərbaycan 
və Ermənistan arasında sülh yaransın

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri 
xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ-
ın Xəzər Siyasət Mərkəzinin 
nümayəndə heyətinin 
tərkibində Ermənistanın 
işğalından azad olunmuş 
Ağdama səfər edən ABŞ-ın 
Azərbaycandakı keçmiş səfiri 
Robert Sekuta deyib.

Səfərin yekunları barədə 
açıqlama verən R.Sekuta 
bildirib ki, Ağdama gəlməzdən 
əvvəl dağıntılar haqqında eşit-
mişdi: “Lakin bura gəldikdən 
sonra dağıntının miqyasının 
geniş olduğunu gördüm. Bu, 

insanı heyrətləndirir, buna bax-
mayaraq, ümidlər var. Bir neçə 
gün əvvəl Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin 
üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən 
müzakirələrdə Prezident 
İlham Əliyevə Azərbaycanla 
Ermənistan arasında 
əlaqələrin qurulmasına kömək 
etmək üçün ABŞ-ın hansı 
rolu oynaması və sülhü necə 
inkişaf etdirmək haqqında sual 
verdim. Əlbəttə, bu işlər bir 
az vaxt alacaq. Çünki bu iş 
səbir tələb edir, lakin istəyirik 
ki, Azərbaycan və Ermənistan 

arasında onların layiq olduğu 
sülh yaransın”.

Robert Sekuta gələcəyə 
çox böyük ümidlərinin olduğu-
nu bildirib “İstəyirəm ki, yenə 
buraya gələk və ABŞ tərəfi ola-
raq hər iki xalq arasında sülh 
yaradaq. Biz bunu dünyanın 
başqa yerlərində də etmişik. 
Düşünürük ki, burada oyna-
dığımız rol çox vacib və yaxşı 
olacaq”, – deyə o, əlavə edib.

ABŞ-ın nüfuzlu xəbər 
portalı “Xarıbülbül” 

musiqi festivalı 
barədə AZƏRTAC-ın 
məqaləsini dərc edib

ABŞ-ın “Foreign Policy 
News” xəbər portalında 

AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri, 
OANA-nın vitse-prezidenti Aslan 
Aslanovun “Xarıbülbül”ün qayıdışı və 
Şuşadan dünyaya verilən mesajlar” 
sərlövhəli analitik məqaləsi dərc 
olunub.

Məqalədə  Şuşada keçirilən möhtəşəm 
“Xarıbülbül” musiqi festivalı Azərbaycanın Vətən 
müharibəsində qazandığı qələbənin davamı 
olan daha bir uğur hekayəsi kimi səciyyələndirilir. 
Müəllif Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların 
nümayəndələrini bir araya gətirən bu möhtəşəm 
tədbirin ölkəmizin multikultural dəyərlərə sadiqli-
yinin daha bir parlaq nümayişi olduğunu vurğula-
maqla yanaşı, qədim Şuşadan dünyaya musiqi-
nin dili ilə verilən önəmli mənəvi-siyasi mesajları 
da diqqətə çatdırır.

Analitik məqalədə, həmçinin Şuşada 
işğaldan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin ideyası olan, Heydər Əliyev Fondunun 

təşkilatçılığı ilə ilk dəfə keçirilən “Xarıbülbül” 
musiqi festivalının özəlliklərindən bəhs edilir, 
Ermənistanın işğalından azad olunmuş Şuşada 
və digər ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq 
işlərindən söhbət açılır.

Xatırladaq ki, sözügedən məqalə bundan 
əvvəl Belçikanın “EU Politics”, Rumıniyanın 
“News 24 hours”, Ukraynanın “Asmedia”, 
Moldovanın “Tribuna”, Qırğızıstanın “Golden 
Bridge”  və “Türktoday”, Misirin “Asia Al-Youm”, 
Əlcəzairin “Nayrouz” və “Al-Hariri” saytlarında 
da yayımlanıb.

Azad olunmuş ərazilərdə törədilmiş dağıntıları  
dünya ictimaiyyətinin bilməsi çox vacibdir
Səfərimizin məqsədi Ağdamı, azad 

olunmuş əraziləri öz gözlərimizlə görmək idi. 
Məlumatımız var idi ki, bu ərazilərdə ciddi 
dağıntılar törədilib, 30 illik işğal dövründə bu 
yerlər yaşanılmaz hala gətirilib. Biz bunu öz 
gözlərimizlə gördük. Həqiqətən də bu yerlərin 
yaşanılmaz hala gətirilməsi üçün Ermənistan 
tərəfindən qəsdən və məqsədi şəkildə 
dağıntılar törədilib.

AZƏRTAC-ın bölgə 
müxbiri xəbər verir ki, bu 
sözləri ABŞ-ın Xəzər Siyasət 
Mərkəzinin direktoru Əfqan 
Nifti Ermənistanın işğalın-
dan azad olunmuş Ağdam 
şəhərində jurnalistlərə açıq-
lamasında bildirib.

Bu kimi halların ciddi 
problem olduğunu söyləyən 
Ə.Nifti deyib: “Azad olunmuş 

ərazilərdə törədilmiş dağın-
tıları dünya ictimaiyyətinin 
bilməsi çox vacibdir. Biz 
bu səfərimizdə bunu aydın 
şəkildə gördük və eyni za-
manda, lentə aldıq. Qayıt-
dıqdan sonra gördüklərimizlə 
bağlı tərəfdaşlarımıza 
məlumat verəcəyik və onların 
bu məsələ ilə bağlı məlumatlı 
olması çox vacibdir. Biz, eyni 

zamanda, Ermənistan ilə 
Azərbaycan arasında daimi 
sülhün bərqərar olmasını da 
istəyirik. Bunun üçün regon-
da əlverişli şərait yaranıb və 
status-kvo dəyişib. Ümid edi-
rik ki, bu, mümkün olacaq”.

Xəzər Siyasət Mərkəzinin nümayəndələri 
Ağdamda erməni vəhşiliyinin şahidi olublar
Mayın 22-də ABŞ-ın Xəzər Siyasət 

Mərkəzinin nümayəndə heyəti 
Ermənistanın işğalından azad olunmuş Ağdam 
şəhərinə səfər edib.

AZƏRTAC-ın bölgə 
müxbiri xəbər verir ki, 
əvvəlcə Ağdam şəhər Cümə 
məscidinə gələn nümayəndə 
heyəti burada ermənilərin 
törətdikləri barbarlıqlar 
haqqında məlumatların 
və fotoların əks olunduğu 
stendlərlə tanış olublar. 
Onlara ermənilərin müharibə 
cinayətləri, mədəni, tarixi, 
dini abidələri məhv etmələri 
barədə məlumat verilib. Bildi-
rilib ki, Ağdam Cümə məscidi 
1868-1870-ci illərdə memar 
Kərbəlayi Səfixan Qarabaği 
tərəfindən tikilib. Bu məscid 
“Qarabağ məscid memarlığı” 
məktəbinə aiddir. Ermənilər 
tərəfindən dağıntılara məruz 
qalan Ağdam məscidinin 
minarələri daxildən sökü-
lüb, tavanı bir neçə yerdən 
uçurulub, dizayn və yazıları 
bilərəkdən yararsız, tanın-
maz vəziyyətə salınıb. Cümə 
məscidi ölkə əhəmiyyətli 
abidələr siyahısındadır.

Ermənilər işğal etdikləri 
digər rayonlarda olduğu kimi, 
Ağdamda da Azərbaycanın 
tarixi-mədəni irsinə qarşı 

görünməmiş vandalizm 
həyata keçiriblər. Rayondakı 
abidələr, mədəniyyət ocaqla-
rı, məscidlər, qəbiristanlıqlar 
dağıdılıb, təhqir edilib, 
bəziləri isə erməniləşdirilib. 

Nümayəndə heyəti 
Ağdam şəhərinin mərkəzi 
küçəsində ermənilərin yerlə-
yeksan etdikləri binaların 
qalıqlarına baxıb, sonra 
Ağdam şəhərindəki İmarət 
qəbiristanlığına gəlib. 
Məlumat verilib ki, burada 
Qarabağ xanlığının əsasını 
qoymuş Pənahəli xanın və 
xanlıqda müxtəlif illərdə 
hakimiyyətdə olmuş hökm-
darlar - İbrahimxəlil xanın 
və onun oğlu Mehdiqulu 
xanın qəbirüstü türbələri, 
həmçinin Mehdiqulu xanın 
qızı Xurşidbanu Natəvanın 
məzarları olub. Qarabağ 
xanlarının nəslindən olmuş 
digər görkəmli şəxslər də 
bu qəbiristanlıqda dəfn 
edilib. Lakin Ağdam şəhəri 
işğal olunduqdan sonra 
Pənahəli xanın burada-
kı sarayı və qəbiristanlıq 
erməni vandalizminə məruz 

qalıb. Erməni vandalları 
İbrahimxəlil xanın türbəsini 
və Qarabağın sonuncu 
hakimi Mehdiqulu xan 
Cavanşirin qızı Xurşidba-
nu Natəvanın qəbirüstü 
abidəsini də dağıdıblar. İşğal 
edilən ərazilərdəki məscidlər, 
məzarlıqlar kimi Pənahəli 
xanın imarəti də ermənilər 
tərəfindən təhqir edilib. 
Tövlə kimi istifadə edilən 
xan sarayında inək və donuz 
saxlanılıb.

Xəzər Siyasət Mərkəzinin 
nümayəndələri Ağdama 
səfər çərçivəsində Şahbulaq 
qalasında da olublar. Bildirilib 
ki, Qarabağ ərazisindəki ən 
məşhur abidələrdən biri Ağ-
dam rayonunun ərazisindəki 
XVIII əsə aid Şahbulaq 

qalasıdır. Ağdam şəhərinin 
10 kilometrliyində, Şahbulaq 
kəndi yaxınlığında yerləşən 
bu qala 1751-1752-ci illərdə 
Qarabağ xanlığının banisi 
Pənahəli xan tərəfindən 

inşa edilib. Elmi ədəbiyyatda 
“Şahbulaq qəsri” adı ilə ta-
nınan abidə, əslində, iri qəsr 
kompleksinin iç qalası olub. 
Saray kompleksi yerli inşaat 
materialları əhəngdən və 
dağ daşlarından inşa edilib. 
Kompleksin yeganə girişi 
Şərq tərəfdəndir. Şahbulaq 
saray kompleksinin şimal-
qərbində, bulağın yaxınlı-
ğında məscid də inşa edilib. 
Qəsr adını gur sulu bulağın 
adından alıb. Düşmən 1993-

cü ildə Ağdamı işğal etdikdən 
sonra bir sıra abidələrimiz 
kimi, Şahbulaq qalasını da 
erməniləşdirməyə çalışıb, 
lakin buna nail olmayıb.

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Kənd təsərrüfatında məhsul istehsalı 

3,9 milyard manatdan 8,4 milyarda ma-
nata çatıb. İxracda qeyri-neft sektorunun 
payı 7,4 faizdən 13,7 faizə yüksəlib. İd-
xalın həcmi 1,7 dəfə artaraq 6,6 milyard 
dollardan 10,7 milyard dollara bərabər 
olub.  

Son 10 ildə dövlət büdcəsinin 
gəlirləri 2,1 dəfə artaraq 11,4 milyard 
manatdan 24,7 milyard manata çatıb. 
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2,2 dəfə arta-
raq 26,4 milyard manat təşkil edib. 

Bu müddətdə iqtisadiyyata 211,2 
milyard ABŞ dolları həcmində investisiya 
qoyulub. O cümlədən, daxili investisiya 
110,3 milyard ABŞ dolları, xarici inves-
tisiya isə 101 milyard ABŞ dolları təşkil 
edib. Qoyulmuş investisiyaların 130 
milyard ABŞ dollarından çoxu qeyri-neft 
sektorunun inkişafına yönəldilib.  

Ölkənin valyuta ehtiyatları 2009-cu 
ildən bəri 2,5 dəfə artaraq 20,3 milyard 
ABŞ dollarından 51,2 milyard ABŞ dolla-
rına çatıb.  

Əhalinin gəlirlərinin real həcmi 1,3 
dəfə, o cümlədən əhalinin hər nəfərinə 
düşən gəlirləri 2  dəfə artıb. Adambaşı-
na düşən gəlir isə 5 587,6 manat  təşkil 
edib.

Beynəlxalq reytinq təşkilatları 
tərəfindən Azərbaycanın uğurları yüksək 
dəyərləndirilir. Məsələn, respublika-
mız aparılan islahatlara görə, “Doing 
Business”də 191 ölkə arasında 28-ci 
yeri tutur. Dünya İqtisadi Forumun 

İnklüziv İnkişaf İndeksi üzrə 74 inkişaf 
etməkdə olan ölkə arasında Azərbaycan 
3-cü yerdədir. Qlobal Rəqabətlilik 
İndeksində isə 141 ölkə arasında 58-ci 
yeri tutur.  

Azərbaycan hazırda “İqtisadi Azadlıq 
İndeksi 2021” hesabatında 178 ölkə ara-
sında 38-ci yerdə qərarlaşıb. Respub-
likamız  ilk dəfə “Orta dərəcədə azad” 
(“Moderately Free”) ölkələr kateqoriya-
sından “Əsasən azad” (“Mostly Free”) 
ölkələr kateqoriyasına yüksəlib.  

Möhkəm iqtisadi bazanın yaradılma-
sının nəticəsidir ki,təkcə pandemiyanın 
hökm sürdüyü və müharibə aparıldığı 
2020-ci ildə respublikada  72,4 milyard 
manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) 
istehsal edilib,  sənayenin qeyri-neft-qaz 
sektorunda məhsul istehsalı 12,5 faiz 
artıb. Respublikanın enerji sistemində 
reabilitasiya proqramı uğurla həyata 
keçirilib Xarici tərəfdaşlar cəlb edilməklə 
bərpaolunan enerji növləri üzrə elekt-
rik stansiyalarının tikintisinə dair 
müqavilələr reallaşdırılıb.

Azərbaycan bu gün 2021-2030-cu 
illəri əhatə edən keyfiyyətcə yeni bir 

strateji mərhələyə daxil olub. Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən iqtisadi strategiya və dərin 
islahatlar ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin 
daha da artacağına, müasir həyat stan-
dartlarına əsaslanan yüksək sosial rifah 
cəmiyyətinin formalaşacağına zəmin 
yaradıb. 

Hazırda postpandemiya dövrünə 
ciddi hazırlıq işləri görülməkdədir. Ölkə 
Prezidenti tərəfindən “Azərbaycan 
2030: Sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli 
Prioritetlər” barədə sərəncam imzalan-
ması bunun bariz ifadəsidir.  

Yeri gəlmişkən, “Azərbaycan 
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair 
Milli Prioritetlər”də vurğulanır  ki, 
milli iqtisadiyyatımız qlobal iqtisadiy-
yatın tərkib hissəsi olduğundan, xarici 
mühitdən təsirlənə bilir. Bu səbəbdən 
uzunmüddətli dövrdə iqtisadiyyatın 
daxili və xarici təsirlərə dayanıqlığı 
gücləndirilməli, makroiqtisadi sabitlik 
daha da möhkəmləndirilməlidir. Ölkədə 
makroiqtisadi sabitliyin və dayanıqlığın 
gücləndirilməsi məqsədilə yeni reallıq-
lara uyğun büdcə qaydasına əsaslanan 

fiskal çərçivə formalaşdırılmalıdır.
Qələbə nəticəsində işğaldan azad 

edilmiş ərazilərin ölkənin ümumi iq-
tisadiyyatına reinteqrasiyasından, 
yeni beynəlxalq və regional nəqliyyat-
logistika dəhlizlərinin imkanlarından 
faydalanmaq Azərbaycanın inkişafına 
böyük təkan verəcəkdir. Bu çərçivədə 
regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin, 
rifahın və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın 
formalaşması, eləcə də iqtisadi və 
ticarət əlaqələrinin inkişaf etməsi Cənubi 
Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycanın 
region iqtisadiyyatının ümumi arxitek-
turasının müəyyən edilməsində rolunu 
daha da möhkəmləndirəcəkdir.

Son 18 ildə respublikamızın 
əldə etdiyi uğurlu nəticələr, inki-
şaf göstəricilərinin davamlı olaraq 
yüksəlməsi həyata keçirilən siyasətin, 
aparılan islahatların real həyatda 
təsdiqini əks etdirib, sosial-iqtisadi 
nailiyyətlərin davamlılığı və dayanıqlı 
inkişaf üçün etibarlı zəmin yaradıb. 
Təsadüfi deyildir ki, dünyada yaşanan 
ən ağır maliyyə və iqtisadi böhranı 
şəraitində belə Prezident İlham Əliyevin 
çevik, praqmatik siyasəti sayəsində 
Azərbaycan xarici iqtisadi təsirləri 
neytrallaşdırıb, nəzərdə tutulan bü-
tün sosial-iqtisadi proqramlar tam icra 
edilib, iqtisadiyyatımız artıb. Bütün 

bunlara nail olunmasında isə iqtisadiy-
yatın şaxələndirilməsi, neftdən asılılı-
ğın minimuma endirilməsi, sahibkarlıq 
fəaliyyətinin genişləndirilməsi tədbirləri 
xüsusi önəm kəsb edib.

Azərbaycan əvvəlki illərdə olduğu 
kimi, cari ilin ötən aylarında da Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dinamik 
inkişaf yolu keçib, bütün sahələrdə ciddi 
nailiyyətlər əldə edilib, respublikamız öz 
iqtisadi tərəqqisi ilə inkişafın milli mode-
lini formalaşdırıb. Ölkəmizin hərtərəfli 
inkişafı, verilən hər bir vədin konkret 
əməli işdə öz təsdiqini tapması xalq-
iqtidar birliyini daha da möhkəmləndirib, 
vətəndaşların Prezident İlham Əliyevin 
ətrafında sıx birləşməsini gerçəkləşdirib. 
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə reallaş-
dırılan mükəmməl iqtisadi strategiya 
nəticəsində islahatların davamlılığı təmin 
edilib, iqtisadi inkişaf daha da sürətlənib.

Yeri gəlmişkən, hazırda ölkəmizdə 
yaradılan biznes mühiti, siyasi və makro-
iqtisadi sabitlik Azərbaycanın regiondakı 
xüsusi rolunu fərqləndirir. Bu baxımdan 
respublikamızda hər bir vətəndaşın, 
sahibkarlığa meylli olan hər bir şəxsin öz 
potensialını reallaşdırması üçün əlverişli 
şərait yaradılır. Bu gün yalnız iş yeri 
tapmaq deyil, eləcə də iş yeri yarat-
mağa çalışan hər bir vətəndaşa dövlət 
tərəfindən bir sıra tədbirlər vasitəsilə 
müvafiq qanunvericiliyin tətbiqi yolu ilə 
dəstək verilir.

 V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda iqtisadi artım 
xüsusi diqqət mərkəzindədir

Ağdamın yenidən tikilməsini, bərpa 
olunmasını və bu istiqamətdə bütün 
proseslərin tezliklə başa çatmasını böyük 
səbirsizliklə gözləyirəm.

USER 2
Машинописный текст
Xalq qəzeti  2021. 23 may. S.1;2.




