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Dünya Azərbaycanlılarının  
V Qurultayı Şuşada keçiriləcək

Dünya Azərbaycanlılarının V 
Qurultayının keçirilməsi ilə bağlı 
hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən 
verilən məlumata görə, qurultayın müzəffər 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə qüdrətli ordumuzun düşmən işğalından 
azad etdiyi, Azərbaycanın mədəniyyət pay-
taxtı Şuşa şəhərində keçirilməsi nəzərdə 
tutulur.

Qurultay iştirakçıları əvvəlcə Bakı 
şəhərində Fəxri Xiyabanı, I və II Şəhidlər 
Xiyabanını ziyarət edəcək, sonra Şuşa 
şəhərinə yola düşəcəklər.

Tədbirdə 65 ölkədən 400 nəfərə yaxın 
diaspor nümayəndəsinin iştirakı gözlənilir. 
Qurultayın rəsmi açılış mərasimindən 
sonra Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
fəaliyyətinə dair hesabat verilməsi, 

 “Post-müharibə dövründə Azərbaycan 
diasporunun qarşısında duran vəzifələr”, 
“Qarabağın bərpası və yenidən qurulması-
na Azərbaycan diasporunun töhfələri” möv-
zularında müzakirələrin təşkili planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, Dünya 
Azərbaycanlılarının V Qurultayı son 
illər yüksək təşkilatlanma və birlik 
 nümayiş etdirən, beynəlxalq ictimaiyyətin 
Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı 
məlumatlandırılmasında xüsusi rol oynayan 
diasporumuzun Qarabağın azad olunma-
sından sonra ilk böyük görüşü olacaq.

“Xalq qəzeti”

Zelenski BVF rəhbəri ilə  
Ukraynanın postmüharibə dövründə 
bərpası məsələlərini müzakirə edib 

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski BVF-nin icraçı direktoru Kristalina 
Georgiyeva ilə Ukraynanın maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi və postmüharibə 
dövründə bərpasına hazırlıq məsələlərini müzakirə edib.

“Ukrinform” xəbər verir ki, bu barədə 
Ukrayna prezidenti öz “Twitter” səhifəsində 
paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir: “BVF-nin icraçı 
direktoru Kristalina Georgiyeva ilə Ukray-
nanın maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi 
və müharibədən sonrakı bərpasına hazırlıq 
məsələlərini müzakirə etdik. Hazırda dəqiq 
planlar, eləcə də mümkün perspektivlərə 
aydın baxışımız var”.
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Xalqa ləyaqətli xidmət örnəyi 

Ali səviyyədə and içmək sözün 
əmələ çevriləcəyinə əminlik yaratmaq 
məramını rəsmiləşdirmək törənidir. 
Başlanan missiyanı şərəflə daşımaq 
amalı, nə olursa-olsun, “...döndü yox!” 
zəmanətidir. Müstəqil Azərbaycanda 
da dövlət başçısının andiçmə 
mərasimləri böyük təntənə ilə keçirilir 

və özündə xalq, millət naminə açıqla-
nan fəaliyyət proqramının pozulmaz 
andla möhürlənməsi, imzalanması 
anlamını ehtiva edir. 

...Elə bil dünən idi. Azərbaycan 
xalqı növbəti dəfə prezident 
seçkilərinə getdi və fəaliyyətdə olan 
dövlət başçısı İlham Əliyev  inamlı 

qələbə qazandı. Mərkəzi Seçki Ko-
missiyasının ilkin nəticələrinə görə, 
seçicilərin dörddə-üçü səsvermədə 
iştirak etmiş, onların da 86 faizdən 
çoxu yenidən İlham Əliyevə etimad 
göstərmişdi. Həmin gün Prezidenti 
təbrik üçün minlərlə adam küçələrə 
çıxdı, xalq gəzintisi gecə səhərədək 
davam elədi. 

Bildiyimiz kimi, 26 sentyabr 
 2016-cı il referendumu ilə ölkə Konsti-
tusiyasına edilmiş dəyişikliklərə görə, 
2018-ci il aprelin 11-də Azərbaycan 
Prezidenti daha əvvəlki kimi, beş 
illik deyil, ilk dəfə olaraq yeddi 

illik müddətə ölkəyə rəhbər seçildi. 
 Ondan bir həftə sonra, aprelin 18-də 
Milli Məclisdə düzənlənən andiçmə 
mərasiminin həyəcan dolu anlarını 
da yaxşı xatırlayırıq. Hərbçilər dövlət 
bayrağını və Prezidentin ştandartını 
(bayrağını) təntənəli marşın sədaları 
altında səhnəyə gətirdilər. Konstitusi-
ya Məhkəməsinin müvafiq qərarı ilə 
seçkilərin yekunlarına dair Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının nəticələrinin 
təsdiq olunduğu və cənab İlham 
Heydər oğlu Əliyevin Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti elan 
edildiyi bildirildi. Alqışlarla qarşılanan 
ölkənin ən ali məqam sahibi əlini 
Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının üzərinə qoyaraq dedi: 
“Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən 
Azərbaycan Respublikasının Konsti-
tusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin 
müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü 
qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət 
edəcəyimə and içirəm!” 

(ardı 4-cü səhifədə)

Mən 2003-cü ildə, prezident 
seçkiləri ərəfəsində xalqa müraciət 
edərək demişdim ki, əgər mənə xalq 
etimad göstərərsə, mən ulu öndər 
Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalaca-
ğam, bu siyasəti davam etdirəcəyəm. 
Mən fəxr edirəm ki, xalq mənə inan-
dı, məni dəstəklədi və mən də, öz 
növbəmdə, sözlərimə əməl etdim. Son 
15 il ərzində Azərbaycanda hərtərəfli 
inkişaf təmin edilmişdir. Bunun 
əsas şərti ondan ibarətdir ki, biz ulu 
öndərin yolu ilə gedirik. Onun qoy-
duğu yol yeganə düzgün yoldur və 
Azərbaycanın müstəqillik tarixi bunun 
əyani sübutudur.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının  

Prezidenti

Dünya tarixində ilk prezident andiçməsi mərasimi  1789-cu 
il aprelin 30-da Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilib. Bu 
ölkənin ilk prezidenti Corc Vaşinqton Nyu-York şəhərində 
vəzifə səlahiyyətlərinə başlamazdan əvvəl Bibliyaya əl 
 basaraq and içib. Mərasim simvolik mənada tacqoymanın 
analoqu kimi qəbul olunub. ABŞ prezidentlərinin böyük 
əksəriyyəti bu ənənəni  davam etdirib.

Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə 
yardımı göstərilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycanda yaşayan ayrı-ayrı  xalqlar 

və dinlər arasında qarşılıqlı hörmət və 
etimada əsaslanan yüksək birgəyaşayış 
mədəniyyəti, dostluq və qardaşlıq mühiti 
hökm sürür. Dünyada nümunəvi tolerantlıq 
məkanına çevrilmiş ölkəmizdə multikultural 
dəyərlərin daha da inkişaf etdirilməsi, habelə 
etnik-dini müxtəlifliyin qorunub saxlanılması 
dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən 
birini təşkil edir. Dövlət–din münasibətlərinin 
davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi, tolerantlıq 
və mədəni müxtəliflik ənənələrinin təbliği və 
təşviqi cəmiyyətdə milli-mənəvi həmrəyliyin 
güclənməsinə və qarşılıqlı anlaşma 
münasibətlərinin ahəngdar inkişafına xidmət 
edir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-
nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq, ölkədə mövcud dini konfessiyaların 
fəaliyyətini dəstəkləmək məqsədilə qərara 
alıram:

1. Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə 
yardımı göstərmək üçün Azərbaycan Res-
publikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ehtiyat fondundan Qafqaz 

Müsəlmanları İdarəsinə 1,0 (bir) milyon 
manat, Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və 
Azərbaycan Yeparxiyası dini qurumuna 
350,0 (üç yüz əlli) min manat, Bakı şəhəri 
Dağ yəhudiləri dini icmasına 350,0 (üç 
yüz əlli) min manat, Avropa yəhudilərinin 
Bakı dini icmasına 350,0 (üç yüz əlli) min 
 manat, Azərbaycan Respublikasında 
 Katolik Kilsəsinin Apostol Prefekturası dini 
qurumuna 350,0 (üç yüz əlli) min manat 
və Azərbaycan Respublikasının Alban-Udi 
xristian dini icmasına 350,0 (üç yüz əlli) min 
manat, habelə digər qeyri-islam dini icma-
larına maddi dəstək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan Mənəvi 
Dəyərlərin Təbliği Fonduna 350,0 (üç yüz əlli) 
min manat ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində 
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin 
etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 18 aprel 2022-ci il

Türkiyə artıq  
qlobal gücə çevrilib 

Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 
bildirib ki, yanğın ətrafımızdadırsa, onu söndürmək 
hamıdan əvvəl bizim borcumuzdur. Çünki biz Türkiyə 
olaraq təkcə regional güc deyilik. Türkiyə artıq qlobal 
gücə çevrilib.

Sinop şəhərində iftar sonrası ictimayyət nümayəndələri 
ilə görüşən Mövlud Çavuşoğlu qeyd edib ki, dünya  nizamı 
dəyişməlidir: "Başda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) 
olmaqla qurulan sistemlər müharibələrin qarşısını ala bilmir, 
müharibələri dayandıra bilmir. İnsanların gözləntilərinə çarə 
tapa bilmir". 

Nazir bildirib ki, pandemiya hər kəsi maraqlandıran 
və heç kimin fərqli düşünmədiyi bir mövzu olsa belə BMT 
Təhlükəsizlik Şurası yalnız 3 ay sonra qərar verdi. 

Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı rəsmi Ankaranın rolundan 
bəhs edən Çavuşoğlu deyib: "Ukraynadakı müharibəni ən 
qısa zamanda bitirmək üçün səy göstəririk. Niyə Rusiya və 
Ukrayna liderləri, hər iki ölkə yalnız Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
vasitəçiliyini qəbul edir? Çünki biz prinsipial davranırıq. 
Çünki biz hamı ilə münasibətlərimizi ən yaxşı şəkildə həyata 
keçirmək istəyirik. Biz balanslı və ədalətli şəkildə hərəkət 
edirik, həqiqəti deyirik".

“Xalq qəzeti”

Belçika Rusiya  
gəmiləri üçün 
limanlarını bağlayıb

Aprelin 17-dən Rusiya bayrağı altın-
da üzən gəmilərin Belçika limanlarına 
girişinə qadağa qüvvəyə minib.

Belçikanın RTBF telekanalının yaydığı 
məlumatda bildirilib ki, Avropa İttifaqının 
beşinci sanksiya paketi çərçivəsində 6 minə 
yaxın Rusiya gəmisinə və ya rus icarədarlar 
tərəfindən icarəyə götürülmüş gəmilərə Ant-
verpen, Zeebrugge və Gent limanlarına daxil 
olmaq qadağan edilib.

Bununla belə, RTBF bildirib ki, Avropada 
sanksiyalarla bağlı qaydalar konkret limanın 
cavabdeh olduğu xüsusi icazə əsasında Aİ 
limanlarına buraxılacaq bir sıra gəmilər üçün 
istisnalar nəzərdə tutulub.
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Dövlət başçımız aprelin 12-də bu ilin birinci rübünün yekunlarına həsr  olunmuş 
müşavirədə ölkəmizin bütün sahələr üzrə inkişafından geniş söhbət açdı. Bir 
daha əmin olduq ki, koronavirus pandemiyasının iki ildən çox davam etməsinə və 
fəsadlar törətməsinə baxmayaraq, ölkəmizdə qarşıya qoyulan vəzifələr və planlaş-
dırılan layihələr reallaşdırılmış, əhalinin güzəranının yaxşılaşdırılması, aztəminatlı 
ailələrin, o cümlədən, qazilərin, əlillərin, şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin daha 
da gücləndirilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atılmışdır. İşğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə aparılan yenidənqurma, bərpa-quruculuq işləri getdikcə geniş 
miqyas alır. Hazırda iri beynəlxalq şirkətlərin də bu işlərə qoşulması məsələnin 
dünya birliyinin diqqət mərkəzində olmasından xəbər verir.
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