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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev Avstriyanın ölkəmizdə yeni
təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
 vqustun 5-də Avstriya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin
a
olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tomas Şuller-Qötzburqun etimadnaməsini qəbul edib. Səfir Tomas Şuller-Qötzburq
etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Sonra
Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.
Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz
arasında ikitərəfli münasibətlərin
uğurla inkişaf etdiyini bildirərək,
özünün Avstriyaya səfərini və orada
keçirdiyi görüşləri məmnunluqla xatırladı. Prezident İlham Əliyev iqtisadi
əməkdaşlığa toxunaraq, Avstriya
şirkətlərinin Azərbaycanda uzun illər
uğurla fəaliyyət göstərdiyini qeyd etdi.
Dövlətimizin başçısı bir çox Avropa
şirkətlərinin işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə aparılan bərpa və
yenidənqurma işlərinə böyük maraq göstərdiklərini deyərək, Avstriya
şirkətlərinin də həmin ərazilərdə tikinti,
infrastruktur və digər sahələrdə fəal
iştirak edəcəklərinə ümidvar olduğunu bildirdi. Azərbaycan-Avropa
İttifaqı əməkdaşlığına toxunan
Prezident İlham Əliyev Avstriyanın
bu əməkdaşlığı daim dəstəklədiyini
məmnunluqla qeyd etdi. Dövlətimizin
başçısı Avropa İttifaqı ilə əlaqələrimizin
genişləndirilməsində Avropa Komissiyasının Prezidenti xanım Ursula Fon
der Lyayenin səfərinin önəmini qeyd
etdi və səfər çərçivəsində imzalanan
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında
enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa

dair Anlaşma Memorandumunun
əhəmiyyətinə toxundu. Dövlətimizin
başçısı Azərbaycan-Avropa İttifaqı
əməkdaşlığında, eyni zamanda,
nəqliyyat, ticarət, yüksək texnologiyalar, turizm, kənd təsərrüfatı, tikinti
sahələrini də qeyd etdi.
Azərbaycana səfir təyin olunmasından məmnunluğunu bildirən Tomas
Şuller-Qötzburq ölkələrimiz arasında
diplomatik əlaqələrin qurulmasının bu
il 30 illiyinin qeyd edildiyini vurğuladı.
İkitərəfli əlaqələrimizin daha da inkişaf
etdirilməsinin vacibliyinə toxunan səfir
bunun üçün səylərini əsirgəməyəcəyini
dedi. Tomas Şuller-Qötzburq vurğuladı ki, dövlətimizin başçısı tərəfindən
əməkdaşlığımızın qeyd olunan əsas
istiqamətləri hər iki ölkə üçün çox
vacibdir. Səfir, eyni zamanda, Avropa
İttifaqı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində də
Avstriyanın ikitərəfli əlaqələri bundan
sonra da dəstəkləyəcəyini bildirdi. O,
ölkəmizin tolerantlıq nümunəsi olduğunu vurğulayaraq, Azərbaycanın bu
sahədə beynəlxalq tədbirlərə verdiyi
töhfəni xüsusi olaraq qeyd etdi.

Avqustun 4-də Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makron
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.
Telefon danışığı əsnasında Emmanuel
Makron son günlərdə regionda yaranmış
gərginlikdən narahatlığını ifadə edərək,
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında danışıqların davam etdirilməsinin və 2020ci il 10 noyabr tarixli Üçtərəfli Bəyanatın
müddəalarının həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edib. O, Fransanın iki ölkə arasında dialoqun davam etdirilməsinə dəstək
verməyə hazır olduğunu bildirib.
Prezident İlham Əliyev Ermənistan
tərəfindən növbəti hərbi təxribatın
törədildiyini və Rusiya sülhməramlı
qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi
Azərbaycan ərazisində baş vermiş bu
təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuzun
həlak olduğunu vurğulayıb. Dövlətimizin
başçısı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
bu təxribatın qarşısını aldığını, lazımi
cavab tədbirləri gördüyünü deyib və baş
vermiş gərginliyə görə bütün məsuliyyətin
Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildirib.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib
ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində

AZƏRTAC

 övcudluğunu davam etdirən Ermənistan
m
silahlı qüvvələrinin və qanunsuz erməni
hərbi birləşmələrinin ünsürlərinin
ərazimizdən çıxarılması təmin edilməlidir.
Lakin Ermənistan tərəfindən bu, hələ də
təmin edilməyib. Bu isə öz növbəsində
rəsmi İrəvan tərəfindən 2020-ci il 10 noyabr
Bəyanatının müddəalarının pozulması və
Ermənistanın üzərinə düşən öhdəlikləri
yerinə yetirməməsidir.
Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki,
Üçtərəfli Bəyanatın müddəalarına uyğun
olaraq, Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə əldə
olunmuş razılaşma nəticəsində Laçın
dəhlizinə alternativ yeni yolun marşrutu
müəyyən edilib və Azərbaycan tərəfindən
bu yolun inşası başa çatdırılmaq üzrədir. Bu
işlər yekunlaşan kimi 2020-ci il 10 noyabr
tarixli Üçtərəfli Bəyanata əsasən Rusiya
sülhməramlı qüvvələrinin həmin yola dislokasiya olunması nəzərdə tutulur.
Telefon söhbəti zamanı qarşılıqlı maraq
doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir
mübadiləsi aparılıb.

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
Avqustun 5-də Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

Cənub Qaz Dəhlizinin genişlənməsi
Aİ-nin şaxələndirmə üzrə hədəfinə
çatmaqda mühüm töhfə olacaq
Kiprin e-CNHC konsaltinq şirkətinin baş direktoru Çarlz Ellinas
bildirib ki, Cənub Qaz Dəhlizinin genişlənməsi Avropa İttifaqının (Aİ)
şaxələndirmə üzrə hədəfinə çatması üçün mühüm töhfə olacaq.
Çarlz Ellinas qeyd edib ki,
Azərbaycanla Avropa Komissiyası arasında
enerji sahəsindəki anlaşma memorandumu
vaxtında imzalanmış sənəddir: “Avropa
Komissiyasının prezidenti Ursula Fon der
Lyayenin və enerji məsələləri üzrə komissarı Kadri Simsonun Bakıya səfəri Aİ-nin
Azərbaycandan tədarükün artmasına verdiyi önəmi vurğulayır.
Azərbaycandan Avropaya qaz
tədarükünü ötənilki 8 milyard kubmetrdən
12 milyard kubmetrədək artırmaq olar.
İmzalanmış memorandum bu həcmləri
2027-ci ilədək iki dəfə artırmağa imkan
verir. Bu, Aİ-nin tədarük mənbələrini
şaxələndirmək və Rusiya qazından imtina
prosesində mühüm töhfə olacaq”.
Ekspert qeyd edib ki, Azərbaycan
indiyədək Aİ-nin etibarlı enerji tərəfdaşıdır
və bundan sonra da olmaqda davam
edəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının
prezidenti Ursula Fon der Lyayen iyulun

ABŞ, Fransa və Böyük
Britaniya nüvə silahı olmayan
NSYM üzvləri qarşısında
öhdəliklərini təsdiqlədilər
ABŞ, Fransa və Böyük Britaniya birgə bəyanatla
çıxış edərək, Nüvə Silahlarının Yayılmaması
Müqaviləsinin (NSYM) üzvü olan nüvə silahı olmayan
ölkələrə verilən təhlükəsizlik zəmanətlərinə sadiq
olduqlarını bir daha bəyan ediblər.

18-də “Azərbaycan Respublikası ilə Avropa
Komissiyası tərəfindən təmsil olunan Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində Strateji
Tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu”
imzalanmışdır.

“Xalq qəzeti”

Vaşinqton, London və Paris qeyd ediblər ki, nüvə silahından istifadə edilməməsinə və nüvə silahından istifadə
edilməklə təcavüzün qurbanı olmuş ölkələrə yardıma
dair təminatlar Nüvə Silahlarının Yayılmaması haqqında
Müqaviləyə riayət olunmasının üstünlüklərini göstərir.
Qeyd edək ki, Nüvə Silahlarının Yayılmaması haqqında Müqavilə 1968-ci ildə imzalanıb və Böyük Britaniya, Çin, Rusiya, ABŞ və Fransanın nüvə arsenallarını
qanuniləşdirib. Sənədi imzalayan digər dövlətlər kütləvi
qırğın silahı yaratmaq və ya əldə etmək hüququndan məhrumdurlar. Hazırda 190-dan çox ölkə sazişin
iştirakçısıdır.
İsrail, Hindistan və Pakistan müqavilənin iştirakçısı deyil, Koreya Xalq Demokratik Respublikası isə 2003-cü ildə
müqavilədən çıxmışdır.
Bugünlərdə Şimali Koreyanın BMT yanındakı
nümayəndəliyi bəyan etmişdir ki, heç kim Koreya Xalq
Demokratik Respublikasını nüvə silahına malik olmaqda və
özünümüdafiə hüququnu həyata keçirməkdə ittiham edə
bilməz.

“Xalq qəzeti”

Telefon söhbəti zamanı Şarl Mişel bu
günlərdə regionda yaranmış gərginliklə
bağlı narahatlığını bildirib. O, Brüssel sülh
gündəliyinə uyğun olaraq Avropa İttifaqının
regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin
olunması istiqamətində səylərini davam
etdirəcəyini vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib
ki, Ermənistan Rusiya sülhməramlı
qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi
Azərbaycan ərazisində növbəti dəfə hərbi
təxribat törədib və nəticədə hərbi qulluqçumuz həlak olub. Silahlı Qüvvələrimiz
tərəfindən zəruri tədbirlər görülməklə bu
təxribatın qarşısının alındığını vurğulayan
dövlətimizin başçısı baş vermiş gərginliyə
görə bütün məsuliyyətin Ermənistanın
üzərinə düşdüyünü bildirib.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib
ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixli Bəyanatın
müddəalarına zidd olaraq Ermənistan
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində
yerləşmiş qoşunlarını ərazilərimizdən
çıxarmayıb. Həmçinin, qanunsuz erməni

hərbi birləşmələrinin də ərazilərimizdə
öz mövcudluğunu davam etdirdiyini
deyən dövlətimizin başçısı artıq 2 ilə
yaxın müddətdə Ermənistanın 10 noyabr Bəyanatına əsasən üzərinə düşən
öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini bildirib.
Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki,
Ermənistan silahlı qüvvələri və qanunsuz
erməni hərbi birləşmələrinin ünsürləri torpaqlarımızdan çıxarılmalıdır.
Dövlətimizin başçısı üçtərəfli Bəyanatın
müddəalarına uyğun olaraq Rusiya Müdafiə
Nazirliyi ilə əldə olunmuş razılaşmaya
əsasən Laçın dəhlizinə alternativ yeni
yolun marşrutunun müəyyən edildiyini,
Azərbaycan tərəfindən bu yolun inşasının
yekunlaşmaq üzrə olduğunu və yolun tikinti
işləri bitəndən sonra Rusiya sülhməramlı
qüvvələrinin də həmin yola dislokasiya olunacağını vurğulayıb.
Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan
və Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın
perspektivləri ilə bağlı məsələlər barədə
müzakirələr aparılıb.

Liderlik
məharəti
Azərbaycan
Prezidenti böyük
uğurla tariximizin
yeni səhifələrini yazır
(bax səhifə 3)
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Prezident İlham Əliyev Slovakiyanın ölkəmizdə yeni
təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev avqustun 5-də
Slovakiya Respublikasının
ölkəmizdə yeni təyin
olunmuş fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Milan
Layçakın etimadnaməsini
qəbul edib.
Səfir Milan Layçak etimadna
məsini Prezident İlham Əliyevə
təqdim etdi.
Sonra dövlətimizin başçısı
səfirlə söhbət etdi. Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanla Slovakiya

arasında əlaqələrin uğurlu inkişafı
nı qeyd edərək qarşılıqlı səfərlərin
əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi
işinə verdiyi töhfəni vurğuladı.
Dövlətimizin başçısı
əməkdaşlığın yeni sahələrinin
müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyini
qeyd etdi, əvvəllər müzakirə edilən
məsələlərin həyata keçiriləcəyinə
ümidvar olduğunu dedi. İqtisadi
əlaqələrə toxunan Prezident İlham
Əliyev bu sahədə əməkdaşlığın və
qarşılıqlı ticarətin dərinləşdirilməsi,
həmçinin Azərbaycan və Slovakiya
şirkətlərinin ölkələrimizdə fəaliyyətinin
genişləndirilməsi üçün yaxşı poten
sialın olduğunu bildirdi. Dövlətimizin
başçısı, eyni zamanda, Slovakiya

şirkətlərinin işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə aparılan bərpa və
yenidənqurma işlərində iştirakda
marağını da qeyd etdi.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Prezident İlham Əliyev
 lovakiyanın Azərbaycan–Avropa
S
İttifaqı tərəfdaşlığına verdiyi dəstəyi
də vurğuladı.

Səfir Milan Layçak ölkələrimiz
arasında siyasi əlaqələrin kifayət
qədər fəal olduğunu qeyd edərək
iqtisadi münasibətlərin genişləndiyini

dedi və əlaqələrimizin daha da
möhkəmlənməsi üçün səylərini
əsirgəməyəcəyini bildirdi.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Magistral boru kəmərlərinin, yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrinin, nəqliyyat
infrastrukturu obyektlərinin və suların mühafizə zonalarında, neft və qaz yataqlarının işlənməsi üçün təsərrüfat
subyektlərinin istifadəsində olan torpaq sahələrində inşa edilmiş yaşayış evləri və digər tikililərlə bağlı məsələlərin
tənzimlənməsi məqsədi ilə komissiya yaradılması haqqında” 2012-ci il 27 iyun tarixli 2307 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikasında müasir Neft-Qaz Emalı və Neft-Kimya Kompleksinin yaradılması ilə bağlı Komissiyanın təşkili haqqında”
2013-cü il 2 aprel tarixli 2828 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin tabeliyində Hərbi
Ovçuluq İttifaqının yaradılması haqqında” 2013-cü il 24 iyul tarixli 3017 nömrəli və “Nüvə texnologiyalarından dinc
məqsədlərlə istifadə üçün Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tabeliyində
“Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında”
2014-cü il 8 may tarixli 442 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konsti
tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirli
yinin funksiyalarının və strukturunun
genişləndirilməsi haqqında” 2019-cu il 23
oktyabr tarixli 845 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
haqqında Əsasnamə”nin təsdiqi və
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və
“Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28
dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanında
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2014-cü il
20 fevral tarixli 111 nömrəli Fərmanında
dəyişiklik edilməsi haqqında” 2019-cu
il 30 dekabr tarixli 911 nömrəli və
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin təsdiqi
və “Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və
“Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28
dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanında
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2014-cü il
20 fevral tarixli 111 nömrəli Fərmanında
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 30
dekabr tarixli 911 nömrəli Fərmanında
dəyişiklik edilməsi barədə” 2020-ci il 12
may tarixli 1017 nömrəli fərmanlarının
icrasını təmin etmək məqsədilə qərara
alıram:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan
Respublikasının Almaniya Federativ Respublikasındakı Səfirliyinin
yerləşdirilməsi üçün alınmış Berlin şəhəri, Hoffmanstrasse 11
ünvanında yerləşən binanın satılması haqqında” 2008-ci il 5
fevral tarixli 2661 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında neftqaz emalı və neft-kimya sənayesinin strateji inkişafı barədə
təkliflərin hazırlanması üçün Komissiyanın tərkibinin təsdiq
edilməsi haqqında” 2009-cu il 23 sentyabr tarixli 492 nömrəli,
“Tikinti kompleksində səhmləri dövlət mülkiyyətində olan səhmdar
cəmiyyətlərinin özəlləşdirilməsi haqqında” 2010-cu il 6 aprel
tarixli 839 nömrəli, “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
təsis edilməsi haqqında” 2010-cu il 3 may tarixli 885 nömrəli,
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi haqqında” 2011-ci il 29 aprel tarixli 1478
nömrəli, “2011–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli
kağızlar bazarının inkişafı” Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi
haqqında” 2011-ci il 16 may tarixli 1504 nömrəli, “Azərbaycan
gəncliyi 2011–2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2011-ci il 7 iyul tarixli 1621 nömrəli və “Fransa
Respublikasındakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin binasının
təmiri və yenidən qurulması haqqında” 2011-ci il 24 noyabr tarixli
1858 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə

1. “Magistral boru kəmərlərinin,
yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrinin,
nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin və
suların mühafizə zonalarında, neft və qaz
yataqlarının işlənməsi üçün təsərrüfat
subyektlərinin istifadəsində olan torpaq
sahələrində inşa edilmiş yaşayış evləri
və digər tikililərlə bağlı məsələlərin
tənzimlənməsi məqsədi ilə komissiya
yaradılması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 27
iyun tarixli 2307 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve
ricilik Toplusu, 2012, № 6, maddə 618;
2019, № 2, maddə 295) 1-ci hissəsi ilə
təsdiq edilmiş komissiyanın tərkibi aşağı
dakı redaksiyada verilsin:

“Komissiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası
Baş n
 azirinin birinci müavini

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
nin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi
məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti
şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
nin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasının Hüquq
mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
nin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasının Xarici
siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
nin Administrasiyasının Qanunvericilik və
hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiy
yat naziri

Azərbaycan Respublikasının daxili
işlər naziri
Azərbaycan Respublikasının
rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri
Azərbaycan Respublikasının ədliyyə
naziri
Azərbaycan Respublikasının
ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin prezidenti
“Azərenerji” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin prezidenti
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
sədri.”.
2. “Azərbaycan Respublikasında
müasir Neft-Qaz Emalı və Neft-Kimya
Kompleksinin yaradılması ilə bağlı Ko
missiyanın təşkili haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 2
aprel tarixli 2828 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve
ricilik Toplusu, 2013, № 4, maddə 383;
2014, № 2, maddə 112, № 5, maddə 477;
2016, № 8, maddə 1384; 2019, № 2,
maddə 295) 1-ci hissəsində “Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin iqtisadi
məsələlər üzrə köməkçisi ‒ şöbə müdiri”
sözləri “Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin köməkçisi – Azərbaycan Respub
likası Prezidentinin Administrasiyasının
İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf
siyasəti şöbəsinin müdiri” sözləri ilə əvəz
edilsin və həmin hissədən “Azərbaycan
Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin sədri” sözləri çıxarılsın.
3. “Azərbaycan Respublikası Xüsusi
Dövlət Mühafizə Xidmətinin tabeliyində
Hərbi Ovçuluq İttifaqının yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2013-cü il 24 iyul tarixli
3017 nömrəli Sərəncamında (Azərbaycan

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2013, № 7, maddə 848; 2016, № 2 (II
kitab), maddə 346; 2019, № 5, maddə
817; 2020, № 5, maddə 601) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
3.1. adında, 1-ci, 2-ci hissələrdə və
3-cü hissənin birinci abzasında “Xüsusi
Dövlət Mühafizə Xidmətinin” sözləri
“Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin”
sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2. 3.2-ci bənddə “Xüsusi Dövlət
Mühafizə Xidmətinə” sözləri “Preziden
tinin Təhlükəsizlik Xidmətinə” sözləri ilə
əvəz edilsin;
3.3. 3.3-cü bənd aşağıdakı redaksiya
da verilsin:
“3.3. Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin təklifləri
əsasında Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyinə:”.
4. “Nüvə texnologiyalarından dinc
məqsədlərlə istifadə üçün Azərbaycan
Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
tabeliyində “Milli Nüvə Tədqiqatları
Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
yaradılması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 8
may tarixli 442 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve
ricilik Toplusu, 2014, № 5, maddə 506;
2016, № 2 (II kitab), maddə 347; 2019,
№ 3, maddə 469; 2020, № 5, maddə
602) 2.3-cü bəndində “Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinə” sözləri “İqtisadiyyat
Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 avqust 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyinin funksiyalarının və strukturunun
genişləndirilməsi haqqında” 2019-cu il 23
oktyabr tarixli 845 nömrəli, “Azərbaycan Res
publikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında
Əsasnamə”nin təsdiqi və “Azərbaycan Respub
likası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi və “Azərbaycan Respublikası İqtisadi
İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr
tarixli 504 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2014-cü il 20 fevral tarixli 111
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqın
da” 2019-cu il 30 dekabr tarixli 911 nömrəli və
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi
nin fəaliyyətinin təmin edilməsi və “Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında
Əsasnamə”nin təsdiqi və “Azərbaycan Respub
likası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi və “Azərbaycan Respublikası İqtisadi
İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respub
likası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli
504 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2014-cü il 20 fevral tarixli 111 nömrəli
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu
il 30 dekabr tarixli 911 nömrəli Fərmanında
dəyişiklik edilməsi barədə” 2020-ci il 12 may
tarixli 1017 nömrəli fərmanlarının icrasını təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının Almaniya
Federativ Respublikasındakı Səfirliyinin
yerləşdirilməsi üçün alınmış Berlin şəhəri,
Hoffmanstrasse 11 ünvanında yerləşən binanın
satılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2008-ci il 5 fevral tarixli 2661
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublika
sının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 2, maddə
69; 2010, № 7, maddə 610) 2-ci hissəsində
“Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri
“İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. “Azərbaycan Respublikasında neft-qaz
emalı və neft-kimya sənayesinin strateji
inkişafı barədə təkliflərin hazırlanması üçün
Komissiyanın tərkibinin təsdiq edilməsi haq
qında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2009-cu il 23 sentyabr tarixli 492 nömrəli
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 9, maddə 721;
2010, № 6, maddə 501; 2014, № 2, maddə 112,
№ 5, maddə 477; 2016, № 8, maddə 1384) 1-ci
hissəsi ilə təsdiq edilmiş Komissiyanın tərkibi
aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Komissiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat
naziri
Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri
Azərbaycan Respublikasının energetika naziri
Azərbaycan Respublikasının ekologiya və
təbii sərvətlər naziri
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
prezidenti
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin prezidenti.”.

3. “Tikinti kompleksində səhmləri dövlət
mülkiyyətində olan səhmdar cəmiyyətlərinin
özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respub
likası Prezidentinin 2010-cu il 6 aprel tarixli 839
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublika
sının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 4, maddə
309) 3-cü hissəsində “Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə
əvəz edilsin.
4. “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub
likası Prezidentinin 2010-cu il 3 may tarixli 885
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respub
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 5,
maddə 409; 2014, № 9, maddə 1027; 2016, № 2
(II kitab), maddə 341; 2017, № 8, maddə 1521,
№ 10, maddə 1847; 2018, № 3, maddə 463;
2020, № 5, maddə 601) 2.3-cü bəndində “Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinə” sözləri “İqtisadiy
yat Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin.
5. “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin 2011-ci il 29 aprel tarixli 1478 nömrəli
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 4, maddə
360) 5-ci hissəsində “Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə
əvəz edilsin.
6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 16 may tarixli 1504 nömrəli Sərəncamı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2011, № 5, maddə 409; 2014, № 5,
maddə 477, № 9, maddə 1027; 2016, № 8,
maddə 1384, № 9, maddə 1470, № 10, maddə
1675; 2017, № 8, maddə 1521) ilə təsdiq edilmiş
“2011 – 2020-ci illərdə Azərbaycan Respublika
sında qiymətli kağızlar bazarının inkişafı” Dövlət
Proqramı”nın “5. Dövlət Proqramının həyata
keçirilməsi üzrə tədbirlər planı” hissəsinin 3.6-cı
bəndinin “İcraçı” sütunundan “ƏMDK,” akronimi
və həmin hissənin “Akronimlər” bəndinin
altıncı və yeddinci abzasları çıxarılsın.
7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 7 iyul tarixli 1621 nömrəli Sərəncamı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2011, № 7, maddə 687; 2014, № 6,
maddə 644, № 9, maddə 1027, № 10, maddə
1266; 2016, № 2 (II kitab), maddə 251; 2017,
№ 8, maddə 1521) ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan gəncliyi 2011–2015-ci illərdə”
Dövlət Proqramı”nın “6. Dövlət Proqramının
həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı”
hissəsinin 6.2.8-ci yarımbəndinin “İcraçılar”
sütununda “və Turizm Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “Nazirliyi,
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, İqtisa
diyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin
yarımbəndə “Azərbaycan” sözündən əvvəl
“Dövlət Turizm Agentliyi” sözləri əlavə edilsin.
8. “Fransa Respublikasındakı Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzinin binasının təmiri və
yenidən qurulması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 24 noyabr
tarixli 1858 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011,
№ 11, maddə 1057) 1-ci və 2-ci hissələrində
ismin müvafiq hallarında “Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi” sözləri ismin müvafiq hallarında
“İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 avqust 2022-ci il

Britaniyanın müvəqqəti işlər vəkili
Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb
Avqustun 5-də Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının
Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Xarici İşlər
Nazirliyinə çağırılıb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata
görə, bir gün əvvəl Londondakı Azərbaycan
səfirliyinə qarşı radikal dini qrup tərəfindən
törədilən hücumla bağlı XİN-ə çağırılan
Britaniya müvəqqəti işlər vəkilinə qəti etiraz
bildirilib.
Bu təxribatın diplomatik nümayəndəliyin
təhlükəsizliyinin təminatı məsələsini ciddi
şəkildə üzə çıxardığını və ev sahibi ölkənin
beynəlxalq hüquqi öhdəliklərinə uyğun olaraq
təhlükəsizlik tədbirləri görməli olduğu qar

şı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Belə halların
bir daha təkrarlanmayacağına dair qarşı
tərəfdən zəmanət tələb edilib.
Baş vermiş vandallıq aktı ilə bağlı
Birləşmiş Krallığın müvafiq qurumları
tərəfindən hərtərəfli istintaq və araşdırmanın
aparılması, cavabdeh şəxslərin məsuliyyətə
cəlb edilməsi tələbi səsləndirilib.
Britaniya müvəqqəti işlər vəkili baş vermiş
hadisə ilə bağlı dərin təəssüf hissi və nara
hatlıqlarını ifadə edib. Hadisə ilə bağlı istinta
qın aparıldığı bildirilib.

6 avqust 2022-ci il, şənbə

Liderlik məharəti
Azərbaycan Prezidenti böyük uğurla
tariximizin yeni səhifələrini yazır

Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi Prezident kimi mənim üçün
başlıca vəzifə idi. Vəzifəyə seçildiyim ilk gündən bu günə qədər bu
məsələnin həlli və postmünaqişə dövrünün Azərbaycanın xeyrinə
inkişaf etməsi mənim üçün başlıca vəzifədir və bütün güclər səfərbər
edilmişdir... Mən deyirdim ki, biz hər birimiz hər gün bu müqəddəs
günü yaxınlaşdırmalıyıq, öz əməyimizlə, işimizlə, hərə öz yerində.
Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından daha vacib və ali vəzifə
yox idi.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Şuşa, 22 aprel 2022-ci il

A

qillərdən biri deyib ki, adi siyasətçilərlə liderləri fərqləndirən
cəhətlər kifayət qədər çoxdur. Amma liderlərin öz sözünə,
vədinə sadiqliyi, qarşıya qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün
atdığı bütün addımlarda nümayiş etdirdiyi qətiyyəti, tərəf-müqabilləri
ilə təmaslardakı səmimiyyəti kifayətdir ki, xalq onu öz lideri kimi qəbul
etsin. Prezident İlham Əliyevdə bu keyfiyyətlərin hamısı, həm də yüksək
səviyyədə olduğuna görə nəinki ölkə əhalisi, hətta bütün soydaşlarımız
onu şəriksiz lideri kimi qəbul edir.
Yadımdadır. 2003-cü il oktyabrın 1-də
prezidentliyə namizəd, Baş nazir İlham
Əliyev Biləsuvar rayonunda qaçqın və
məcburi köçkünlər üçün yeni inşa edilmiş
qəsəbənin təntənəli açılış mərasiminə
getmişdi. Həmin tədbirdə biz – mətbuat
təmsilçiləri də iştirak edirdik. Yol boyu
yerləşən kəndlərin sakinləri Baş naziri
səmimiyyətlə salamlayırdılar. O, bir neçə
yerdə dayanaraq, sakinlərlə görüşdü,
səmimi qarşılanmaya görə minnətdarlığını
bildirdi.
Baş nazir qaçqın və məcburi köçkünlərlə
görüşdə dedi ki, bizim ilk vəzifəmiz ölkədəki
bütün çadır şəhərciklərini ləğv etmək, öz
yurd-yuvasından didərgin düşmüş soydaşlarımıza normal şərait yaratmaqdır. Sonra
isə biz onların öz ata-baba yurdlarına qaytarılmasını təmin edəcəyik.
O da yadımdadır ki, həmin görüşün
ertəsi günü müxalifət mətbuatı yazdı ki,

İlham Əliyev qaçqın-köçkünlər üşün yeni
şəhərciklər sala bilər, ancaq onların öz atababa yurdlarına qaytarılması ağ yalandan
ibarət boş vəddir. Mövcudluğu dövründə
daim xalqa boş vədlər verdiyinə görə
gözdən düşərək hakimiyyətdən qovulmuşlardan bundan yaxşı fikir gözləmək
olmazdı.
İndi həmin adamlara Prezident İlham
Əliyevin türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib
Ərdoğanla bilavasitə işğaldan azad edilmiş tarixi məkanımızda imzaladığı Şuşa
Bəyannaməsini, Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanına enən təyyarələri, Suqovuşanda keçirilən idman yarışlarını, Zəngilan
sakinlərini Ağalı kəndinə qaytaran avrobus
karvanlarını, bir əsgərimizin öldürülməsinə
görə düşmənin başına od ələyən “Qisas”
əməliyyatını... xatırlatmaq istərdim.
Bu arqumentlərə Azərbaycanın BMT
Təhlükəsizlik Şurasına, AŞPA Nazirlər

Komitəsinə, Qoşulmama Hərəkatına,
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına
sədrliyini, kosmik ailənin üzvü olmasını,
beynəlxalq aləmin əsas aktorlarından
birinə çevrilməsini də əlavə etmək olardı.
Azərbaycan Ordusunun son günlər
erməni həyasızlığına məhz haylara
veriləcək cavabı sərgiləməsi də Prezident
İlham Əliyevin liderlik məharətinin
göstəricilərindən biri idi. Dövlət başçımız
dəfələrlə və qətiyyətlə demişdir ki,
Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti
yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlıları öz
missiyasını Bakı ilə Moskva arasındakı
dostluq və müttəfiqlik münasibətlərinin
tələb etdiyi səviyyədə yerinə yetirmir.
Onlar öz missiyalarını yerinə yetirmədiyinə
görə ermənilər daha da quduzlaşdılar
və nəticədə “dəmir yumruq” yenidən işə
salındı.
Bu fakt təkcə Ermənistanı silkələmədi.
Bu əməliyyat Azərbaycanın dostu və
müttəfiqi, Ermənistanın isə himayədarı
olan Moskvada da böyük əks-səda verdi.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin həmin
aktın ertəsi günü Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə operativ müşavirə keçirdi.
“Kommersant”ın verdiyi məlumata görə,
həmin tədbirdə “Ermənistan –Azərbaycan
münaqişəsinin kəskinləşməsi ilə bağlı vəziyyət müzakirə edilib. Üçtərəfli
müqavilənin bütün müddəalarının yerinə
yetirilməsinin təkidli zəruriliyi vurğulanıb”.

Elə keçmiş Minsk qrupunun həmsədri
olmuş , Ermənistanın daimi himayədarı
kimi ad çıxaran Fransadan da “Qisas”la
bağlı səslər gəldi. Məlumat verildi ki,
avqustun 4-də Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevə zəng edib. Emmanuel Makron son
günlərdə regionda yaranmış gərginlikdən
narahatlığını ifadə edərək, Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında danışıqların davam
etdirilməsinin və 2020-ci il 10 noyabr
tarixli Üçtərəfli Bəyanatın müddəalarının
həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edib.
O, Fransanın iki ölkə arasında dialoqun
davam etdirilməsinə dəstək verməyə hazır
olduğunu bildirib.
Prezident İlham Əliyev isə Ermənistan
tərəfindən növbəti hərbi təxribatın
törədildiyini və Rusiya sülhməramlı
qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi
Azərbaycan ərazisində baş vermiş bu
təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuzun
həlak olduğunu vurğulayıb. Dövlətimizin
başçısı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
bu təxribatın qarşısını aldığını, lazımi
cavab tədbirləri gördüyünü deyib və baş
vermiş gərginliyə görə bütün məsuliyyətin
Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildirib.
Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki,
Üçtərəfli Bəyanatın müddəalarına uyğun
olaraq, Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə əldə
olunmuş razılaşma nəticəsində Laçın
dəhlizinə alternativ yeni yolun marşrutu
müəyyən edilib və Azərbaycan tərəfindən
bu yolun inşası başa çatdırılmaq üzrədir.
Fikrimizcə, erməni həyasızlığına tutarlı
cavab verilməsi onların havadarlarına da
ismarıcdır. Azərbaycan ona qarşı atılan

istənilən təxribatçı addıma adekvat cavab
verəcəkdir. Bunu isə hansısa bir siyasətçi
deyil, məhz liderlər deyə bilərdi və İlham
Əliyev dedi.
İlham Əliyev sübut etdi ki,
Azərbaycanın haqq işini başa çatdırmaq
üşün ordu quruculuğu sürətlə aparılmışdır. Məhz qaçqın-köçkünlərin öz
yurd-yuvalarına qaytarılmasını təmin
etmək üçün Azərbaycan müasir orduya
malik olmuşdur. Buna görə gənc nəsil
vətənpərvərlik, düşmənə nifrət, Vətənə
sədaqət ruhunda tərbiyə olunmuş, iqtisadi
islahatlar aparılmışdır. Dövlət başçımız
xatırladır: “Bizim bütün işlərimizin, apardığımız siyasətin, atdığımız addımların
fövqündə bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmaq və bu günü görmək amalı dururdu. Biz buna öz gücümüzlə nail olduq.
Azərbaycan xalqı 30 il davam edən
mənasız danışıqlar əvəzinə öz gücünü ortaya qoydu, ədaləti bərpa etdi, beynəlxalq
hüququ bərpa etdi və bütün dünyaya sübut
etdi ki, biz böyük xalqıq və heç vaxt bu
xalq, Azərbaycan xalqı işğalla barışmaq
fikrində deyildi”.
İlham Əliyevin müdrik və qətiyyətli
lider olduğunu onun 2018-ci il aprelin
11-də prezident seçkilərindən sonra bəyan
etdiyi və icrasına başladığı genişmiqyaslı və hərtərəfli islahatlar kursu da sübut
etmişdir. O, sözün həqiqi mənasında, hər
siyasətçinin başlaya bilməyəcəyi islahatlara start vermiş və mükəmməl nəticələrə
nail olmuşdur.
Ekspertlər yazırlar ki, Prezident
İlham Əliyevin siyasi fəaliyyətində təkcə
Azərbaycan xalqının və dövlətimizin
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deyil, ümumiyyətlə, bütün ölkələrin və
xalqların mənafeləri qorunur. Məhz onun
təşəbbüsü ilə 2020-ci ilin aprelində Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının,
mayında isə Qoşulmama Hərəkatına üzv
dövlətlərin təmas qrupunun videoformatda
keçirilən Zirvə görüşləri milli, regional və
qlobal səviyyələrdə pandemiyaya qarşı
səylərin birləşdirilməsi, bu sahədə təcrübə
mübadiləsi məsələlərini özündə ehtiva
edib.
Yadımdadır, sonuncu tədbirdə
dövlətimizin rəhbəri COVID-19 pandemiyasına qarşı beynəlxalq səviyyədə
səylərin birləşdirilməsi və gücləndirilməsi
mənafeyinə xidmət edən nadir təşəbbüslə
– BMT Baş Assambleyası xüsusi sessiyasının çağırılması təklifi ilə çıxış etmişdi. Bir neçə aydan sonra Prezidentin
bu təşəbbüsü Nyu-Yorkda Qoşulmama
Hərəkatının Koordinasiya Bürosunda
müzakirə olunmuş, yekdilliklə dəstəklənmiş
və Qoşulmama Hərəkatının adından BMT
Baş katibinə müraciətin qəbul edilməsi
qərara alınmışdı. Bunun ardınca Prezident
İlham Əliyev mayın 13-də Qoşulmama
Hərəkatının sədri olaraq BMT-nin Baş
katibinə müraciət etmiş, həmin müraciət
əsasında BMT Baş katibi təşkilatın
Nizamnaməsinin 20-ci maddəsindən çıxış
edərək, mayın 28-də BMT Baş Məclisinin
xüsusi sessiyanın çağırılması məqsədilə
üzv dövlətlərə müraciət etmişdi.
Ermənistanı demirəm – onlar hələ
dövlət kimi formalaşa bilməyiblər – hansı
dövlətin başçısı bu səviyyədə humanistlik
nümayiş etdirərək, bəşəri problemin qarşısının birlikdə alınmasına cəhd etmişdir?
Bütün azərbaycanlıların haqlı olaraq
fəxr etdiyi Prezident İlham Əliyevin işləyib
hazırladığı dayanıqlı inkişaf siyasətinin
təntənəsi təkcə Azərbaycanın siyasi
sabitliyində, iqtisadi gücündə, sosial
rifahında, uğurlu xarici siyasətində deyil,
xüsusilə də tarix yazan güclü ordusunda
öz təsdiqini tapır. Tarixçilər yazırlar ki,
Prezident İlham Əliyev 2020-ci il sen
tyabrın 24-də BMT Baş Assambleyasının
75-ci sessiyası çərçivəsindəki çıxışında ən
mötəbər kürsüdən beynəlxalq ictimaiyyətə
xəbərdarlıq etmişdi ki, “Ermənistan
rəhbərliyinin düşmən, azərbaycanofob
bəyanatları və təxribatları Ermənistanın
Azərbaycana qarşı yeni hərbi təcavüzə
hazırlaşdığını nümayiş etdirir”.
Həmin xəbərdarlıqdan cəmi üç gün
sonra Ermənistan rəhbərliyi “sübut etdi”
ki, Azərbaycan Prezidenti həmin narahatlığa görə haqlıdır. Belə ki, sentyabrın
27-də Ermənistan Azərbaycanın hərbi
mövqelərinə və mülki şəxslərinə qarşı
irimiqyaslı hücuma başladı. Nəticədə
hərbi qulluqçularla yanaşı, 11 dinc
sakin, o cümlədən, 2 uşaq həlak oldu.
Buna cavab olaraq, Azərbaycan BMT
Nizamnaməsinin 51-ci maddəsində təsbit
edilmiş özünümüdafiə hüququndan istifadə
edərək, öz ərazisində bütün cəbhəboyu
Ermənistana qarşı əks-hücuma keçdi.
Nəticə göz qabağındadır. Bu nəticəni 50
milyonluq xalqın liderınin rəhbərliyi ilə
qazanmışıq.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan güclü dövlət olduğunu təsdiqləyir
Prezident İlham Əliyevin son 18 ildə uğurla həyata
keçirdiyi uzaqgörən strategiya nəticəsində Azərbaycan
dünya miqyasında sabit və dayanıqlı iqtisadiyyatı, eləcə
də böyük maliyyə resursları olan, mühüm geosiyasi və
geoiqtisadi mövqe tutan, qlobal enerji təhlükəsizliyinin
təminatında strateji rol oynayan dövlətə çevrilib. Respublikamız beynəlxalq və regional əməkdaşlığa sanballı töhfələr
verib, ölkəmizin təşəbbüsü və iştirakı ilə qlobal layihələr
uğurla icra edilib. Artan iqtisadi güc və beynəlxalq nüfuz
Azərbaycana Cənubi Qafqazın və ətraf regionların iqtisadiyyatlarının mənzərəsini dəyişdirməyə qadir olan iri
layihələrin təşəbbüskarı kimi çıxış etmək imkanı yaradıb.
Bu layihələrin uğurla gerçəkləşdirilməsi ölkəmizin regionda proseslərin inkişaf vektorunu müəyyənləşdirən və
dünya iqtisadiyyatında söz sahibi olan “qlobal oyunçu”
statusunu reallaşdırıb.
Azərbaycanın uğurla
gerçəkləşdirdiyi beynəlxalq
təşəbbüslərindən söz düşmüşkən,
onu da qeyd edək ki, ötən illər
ərzində ölkəmizdə nəqliyyat
infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı
irimiqyaslı layihələr həyata keçirilib,
bu sahəyə böyük həcmli dövlət
investisiyaları yönəldilib. Başqa
sözlə, avtomobil yollarının və dəmir
yolu xətlərinin, xüsusilə Gürcüstan,
Rusiya və İran istiqamətində ölkə
ərazisindən keçən magistral yolların
beynəlxalq standartlar əsasında
yenidən qurulması, paytaxtda,
habelə regionlarda beynəlxalq hava
limanlarının, Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanının tikintisi, ŞərqQərb və Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizlərinin inkişafı istiqamətində
icra edilən layihələr Azərbaycanın
nəqliyyat infrastrukturunun
müasirləşməsində əhəmiyyətli rol
oynamaqla yanaşı, respublikamızın
tranzit potensialını daha da
gücləndirib.
Bütün bunlar deməyə əsas
verir ki, artıq respublikamızın
nəqliyyat təhlükəsizliyi təmin
edilib, Azərbaycan Avrasiyanın
önəmli nəqliyyat-logistika
mərkəzlərindən birinə çevrilib və
ölkəmizin fəal iştirakı ilə ŞərqQərb, Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizləri səmərəli fəaliyyətdədir
və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi
üzərində artıq iki qol–biri ÇinQazaxıstan-Azərbaycan-Gürcüstan-

Türkiyə-Avropa, digəri isə
Pakistan-Əfqanıstan-TürkmənistanAzərbaycan-Gürcüstan-TürkiyəAvropa mövcuddur. Hər ikisi
Azərbaycan ərazisindən keçir və
təbii ki, respublikamızın imkanlarını
daha da genişləndirir. ŞimalCənub nəqliyyat dəhlizi isə Şimali
Avropa-Rusiya-Azərbaycan-İranHindistan ölkələrini əhatə edir.
Bu, sözügedən istiqamətdə də
nəqliyyat təhlükəsizliyimizin təmin
olunmasından xəbər verir.
Yeri gəlmişkən, burada onu
da vurğulayaq ki, Bakı-TbilisiQars (BTQ) dəmir yolu da region
üçün strateji əhəmiyyətə malikdir,
konteyner daşımaları, Avrasiyaboyu
multimodal nəqliyyatın həcminin
artırılması, Asiyadan Avropaya
istiqamətlənən karqo axınları üçün
rəqabətqabiliyyətli bağlantı təmin
edir. Asiya və Avropa arasında
ən qısa marşrutu reallaşdırmaqla
BTQ dəmir yolu bağlantısı
gələcəkdə bir neçə milyon ton karqo
daşınmasınının reallaşdırılması
məqsədi daşıyır.
Qlobal layihələr sırasında
Cənub Qaz Dəhlizi xüsusi önəm
daşıyır. Bu dəhliz inşa olunmadan
investor bura və heç bir digər
layihəyə vəsait qoymazdı, yaxud
da tərəddüd edərdi. Çünki istər
“Abşeron”, “Qarabağ”, istərsə
də digər yataqlardan çıxarılacaq
qazın ixracı üçün yol olmalıdır.
Ona görə Cənub Qaz Dəhlizinin

əhəmiyyəti təkcə “Şahdəniz”
layihəsi ilə məhdudlaşmır. Bu layihə
gerçəkləşdirilmədən Azərbaycanın
enerji siyasəti yarımçıq qala bilərdi.
Amma bu gün respublikanın enerji
siyasəti ölkəmizin maraqlarını tam
təmin edir. Məsələn, “Şahdəniz”
yatağı ən azı yüz il bundan sonra
Azərbaycanı və tərəfdaş ölkələri
qazla təchiz edəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan
qazı Avropaya Cənubi Qafqaz,
Ttans-Anadolu (TANAP) və TransAdriatik (TAP) qaz kəmərləri ilə nəql
olunaraq çatdırılır.
Aparılan uğurlu islahatlar və
uzaqgörən xarici siyasət sayəsində
güclənən rəşadətli ordumuz
tərəfindən torpaqlarımızın 30 illik
işğalına da son qoulub. Vətən
müharibəsinin ilk günlərindən
etibarən xalqımız bir yumruq kimi
Prezident İlham Əliyevin ətrafında
birləşib, Silahlı Qüvvələrimiz
döyüşlərdə misilsiz şücaəti ilə
bütün dünyaya öz yenilməzliyi və
qəhrəmanlığını nümayiş etdirib.
Həm hərbi, həm də siyasi-diplomatik
müstəvidə əldə olunan nailiyyətlər
bütün dünyaya ölkəmizin gücünü
təsdiqləyib.
Bütün bunlar Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdəki nüfuzundan, ən əsası isə uğurlu
strategiyasından, İkinci Qarabağ

müharibəsində ədalətli qələbəsinin
dəstəklənməsindən, ərazi
bütövlüyünün tanınmasından xəbər
verir.
Beləliklə, ötən 18 il ərzində
qazanılan müsbət nəticələr,
inkişaf göstəricilərinin yüksəlməsi
həyata keçirilən düzgün siyasətin,
aparılan islahatların real həyatda
təsdiqini əks etdirib, sosialiqtisadi nailiyyətlərin davamlılığı
və dayanıqlı inkişaf üçün etibarlı
zəmin yaradıb. Təsadüfi deyildir ki,
dünyada yaşanan ən ağır maliyyə
və iqtisadi böhran şəraitində belə
Prezident İlham Əliyevin çevik,
praqmatik siyasəti sayəsində
Azərbaycan xarici iqtisadi təsirləri
neytrallaşdırıb, nəzərdə tutulan
bütün sosial-iqtisadi proqramlar tam
gerçəkləşdirilib, iqtisadiyyat artıb.
Bu uğurlar, həm də onu göstərir
ki, dövlətimizin başçısı 2003-cü ildə
qarşıya qoyduğu və bəyan etdiyi
strateji hədəfləri gerçəkləşdirmək
üçün ötən müddətdə istər
beynəlxalq miqyasda, istərsə
də ölkə daxilində məqsədyönlü,
ardıcıl, düşünülmüş siyasət həyata
keçirib, iqtisadiyyatı dinamik inkişaf
yoluna çıxarıb və “güclü dövlət”
konsepsiyasını reallaşdırmağa
nail olub. Yaradılan belə bir şərait
isə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,

İkinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycanın parlaq qələbəsini
şərtləndirib.
Azərbaycan Vətən müharibəsini
tarixi zəfərlə başa vuraraq,
hazırda regionda yeni reallıqlar
yaradıb. Eyni zamanda, Vətən
savaşından əvvəlki dövrdə ölkəmizə
Ermənistanın qələbəsi gerçəkliyini
qəbul etdirməyə çağıran bəzi
beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər
tərəfindən də bu yeni reallıqla
barışılıb. Bir sözlə, artıq beynəlxalq
aləmdə Azərbaycanın yaratdığı
yeni reallığı çoxu qəbul edib. Bu
vəziyyəti, əlbəttə, Azərbaycan
liderinin apardığı uğurlu xarici
siyasət şərtləndirib. Dövlətimizin
başçısı bununla bağlı çıxışlarının
birində deyib: “Biz öz konstitusion
hüquqlarımız çərçivəsində, BMTnin Nizamnaməsi, Helsinki Yekun
Aktı çərçivəsində yeni reallıq
yaratmışıq və hamı bu reallıqla
hesablaşmalıdır. Bu, asan məsələ
deyildi… Bu, daimi iş idi. Nəticədə
bu gün beynəlxalq təşkilatlar – BMT,
Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, Avropa
İttifaqı, MDB tərəfindən bu reallıq
tamamilə qəbul edilib. Biz bunu
həm formal mənada, həm də xalis
ünsiyyətdə görürük. Üstəlik, mən
beynəlxalq strukturların çoxsaylı
rəhbərləri və dövlət başçıları ilə
əlaqədə olarkən müşahidə edirəm,

indi biz öz haqq işimizə qat-qat artıq
dəstək görürük”.
Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Qarabağın azad
edilməsindən sonra Azərbaycanda
dövlət quruculuğu, milli iqtisadi
inkişaf və ictimai həyat yeni
mərhələyə daxil olub. İndi
respublikamızın regional güc
mərkəzi olaraq mövqelərinin
daha da möhkəmləndirilməsi,
iqtisadiyyatının daha da
gücləndirilməsi qarşıya əsas vəzifə
kimi qoyulub.
Hazırda işğaldan azad edilən
ərazilərə Böyük Qayıdış məqsədinin
reallaşdırılması üçün müasir
şəhərsalma qaydaları nəzərə
alınmaqla bölgədə yaşayış və qeyriyaşayış kompleksləri inşa edilir,
müasir infrastruktura malik “ağıllı
şəhər və ağıllı kənd” konsepsiyaları
həyata keçirilir. Bu əsasda bütün
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
müasir standartlara uyğun sosialiqtisadi və mədəni infrastruktur
qurulur. Kommunal xidmətlər
şəbəkəsi, xüsusilə tullantıların
səmərəli idarə edilməsi sistemi
yaradılır. Sosial xidmət infrastrukturu
bərpa olunur.
Bütün bunlarla bərabər,
işğaldan azad edilən ərazilərin
ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası
məqsədilə tədbirlər həyata keçirilir.
Erməni faşizmi tərəfindən tamamilə
dağıdılan iqtisadiyyatın qurulması
üçün iqtisadi fəaliyyətin canlanması
sürətləndirilir və əlverişli biznes
mühitinin formalaşdırılması təmin
edilir.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
yaxın gələcəkdə yüksək texnoloji
tutumlu investisiyaların cəlbi
nəticəsində ixracyönümlü
dəyər zəncirinin qurulması və
dayanıqlı iş yerlərinin açılması
nəzərdə tutulub. Regionda dairəvi
iqtisadiyyata əsaslanan “ağıllı”
biznes modellərinin yaradılması
planlaşdırılıb. Faydalı qazıntı və
mineral xammal mənbələri nəzərə
alınmaqla iqtisadi fəaliyyətdə dəyər
zənciri üzrə ixtisaslaşmanın təşviq
edilməsinə xüsusi önəm verilməsi
də qərara alınıb.
Son illər ərzində ölkənin ərzaq
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi
üçün yerli istehsal potensialı
və infrastruktur təminatı sürətlə

inkişaf etdirilib. Respublikanın
mövcud torpaq, su və iqlim
resursları əsasında ilkin kənd
təsərrüfatı məhsullarının yerli
istehsalı hesabına özünütəminetmə
göstəricisi ümumilikdə məqbul
səviyyəyə çatdırılıb.
Son 10 ildə ölkə iqtisadiyyatında
makroiqtisadi sabitlik və
dayanıqlıq təmin edilib, sosial
rifahı dəstəkləyən iqtisadi artıma
nail olunub. Respublikada
möhkəm siyasi-ictimai sabitlik və
təhlükəsizlik, uzaqgörən daxili və
xarici siyasət bu müddətdə qarşıya
qoyulan mürəkkəb sosial-iqtisadi
məqsədlərin, habelə ölkənin ərazi
bütövlüyünün bərpasında həlledici
rol oynayıb. Milli iqtisadiyyatın
aparıcı sahələrində müasir
texnologiyaların geniş tətbiqi və
keyfiyyətli insan kapitalının cəlbi
nəticəsində məhsuldarlıq xeyli
artıb, iqtisadiyyat sürətlə şaxələnib
və daxili istehsal qlobal dəyər
zəncirinə səmərəli inteqrasiya
edib. Azərbaycan 4-cü Sənaye
inqilabının fəal mərkəzlərindən
biri olmaqla xarici investorlar üçün
böyük imkanlar məkanına çevrilib.
Bu dövrdə milli iqtisadiyyat 15 faiz
böyüyüb, qeyri-neft-qaz Ümumi
Daxili Məhsul (ÜDM) isə 1,4 dəfə
artıb, 2011-ci illə müqayisədə
qeyri-neft-qaz ixracının 78,3 faiz
artmasına nail olunub.
Son 10 ildə iqtisadiyyat iki qlobal
maliyyə böhranından uğurla çıxıb,
ölkə iqtisadiyyatı xarici təsirlərə
davamlı olub. Yeri gəlmişkən,
2014‒2015-ci illərdə qlobal əmtəə
bazarında neftin qiymətinin 3
dəfəyə qədər azalması, 2020-ci ilin
əvvəllərindən başlanan və davam
etməkdə olan pandemiya böhranı
respublikada makroiqtisadi sabitlik
üçün ciddi təhdidlər yaradıb. Lakin
bütün bunlara baxmayaraq, çevik
və səmərəli iqtisadi idarəetmə
hesabına ölkədə makroiqtisadi
sabitlik, həmçinin əhalinin rifahı
və sağlamlığı qorunub. Ötən ilin
sonuna valyuta ehtiyatlarımız
təxminən ÜDM-in həcminə bərabər
olub. Bu isə milli iqtisadiyyatın
xarici və daxili təsirlərə qarşı tam
dayanıqlığı kimi diqqət çəkib.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Rusiya və Türkiyə prezidentləri
birgə bəyanat imzalayıblar

Nüvədililərin deportasiyasından 31 il keçir
Qərbi Zəngəzurun Nüvədi kəndinin erməni işğalçıları
tərəfindən ələ keçirilməsindən, əhalisinin əsrlər boyu yaşamış
olduğu qədim türk torpağından vəhşicəsinə qovulmasından 31 il
keçir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilk 4 ilində saysız-hesabsız
basqın və vəhşiliklərə mərdliklə dözmüş, Qərbi Azərbaycanda
soydaşlarımızın sonuncu kəndi qeyrət qalası kimi qorumuş
nüvədililər amansız düşmənin güclü hücumu qarşısında
köməksiz qalıb, 1991-ci il avqustun 8-də doğma ev-eşiklərini tərk
etməyə məcbur oldular. Nüvədi zor gücünə, amansızlıqla işğal
olunsa da, nüvədililərin yurd sevgisi, Vətənə bağlılığı, misilsiz
dözüm və dəyanəti tarixə yazıldı.
Nüvədi Araz çayının sol sahilində,
Azərbaycanı Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlayan Mincivan – Culfa
dəmir yolu xəttinin Şimal tərəfində
Tutlar dibi adlanan ərazidə yerləşirdi.
Kəndin ortasından axıb keçərək
Araza tökülən Nüvədi (Sələnc) çayı
əbədi həyat mənbəyi kimi çağlayır, bu
yerdə füsünkar bir mənzərə yaradırdı. Qədimdən burada məskunlaşmış
əhalinin əsas peşəsi maldarlıq olmuş-

s. ərazilərdə qalmış tarixi nişanələr
göstərirdi ki, çətin həyat şəraiti həmin
yerlərdə yaşayanları zaman-zaman indiki Nüvədi ərazisinə köçməyə məcbur
etmişdir. Kazımlılar da yaz vaxtı daşqından çox ziyan çəkdiklərinə görə indiki
Nüvədi ərazisinə köçmüşlər.
Deportasiyaya qədər kənd
qəbiristanlıqlarında qədim baş daşları qorunub saxlanılmışdı. Kəndçayı
kəndindən 2 kilometr yuxarıda dağ

Nüvədi müasir şəhər tipli kənd idi.
1940-ci ildə Nüvədidən Bakı–Culfa
dəmir yolu keçmiş,1949-cu ildə kəndə
elektrik xətti çəkilmişdi. Nüvədidə iki
və üç mərtəbəli yaşayış evləri, müasir məktəb binası, xəstəxana, poçt,
teleqraf, əmanət kassası, baytarlıq

Bir əsrdə 3 dəfə repressiya
olunmuş qədim türk yurdu
dur. Sonralar isə çətin təbii şəraitə
davam gətirə bilməyib qonsu dag
kəndlərindən Nüvədiyə köcüb gələn
soydaşlarımız üzüm, əncir, nar və s.
meyvələrdən ibarət bağlar salmışdılar.
Dadları ilə ad almış bu meyvə ağacları cənublu şairimiz Seyid Əbülqasim
Nəbatinin ( 1812-1873) yaşamış
olduğu Qaradağın Dizmir mahalının
Üştibin qəsəbəsindən gətirilmişdi. Elmi
ədəbiyyatda Atdişi adlanan nadir, şirəli,
iri dənəli nar isə Arazın o tayındakı
Yez kəndindən alınmışdı. Həmin narı
nüvədililər bu gün də məskunlaşdıqları
ərazilərdə becərib yetişdirir, doğma yurdun qoxusunu ondan alırlar. Nüvədinin
meyvələri kimi, çirişi və caşırı, qozu və
təbii balı da adla deyilirdi.
O ki qaldı soydaşlarımızın bu
yerlərdə ilk məskən salıb yaşamalarının
tarixinə, bu, başlanğıcı Azıx mağarası
və Quruçay vadisi ətrafında yaşamış ən
qədim əcdadlarımızla bağlamağa hər
cür elmi-mədəni əsas var.
Ulu babalarımızdan bizə çatan
bilgilərə görə, nüvədililər bu qədim
yaşayış məskəninə yaxınlıqdakı
Hüseyn bəy çəmənliyindən, başlanğıcını Miyanbutun dağının ətəklərindəki
Kəndçayı kəndindən köçüb gəlmişlər.
Nüvədi kəndi bu ərazilərdə ötənlərin
qovğalarında xarabalığa çevrilmiş Ataman, Angizet, Qarçinik, Ernəzir, Sultan
Səlim kimi qədim kəndlər hesabına
yaradılmışdır. Bu barədə kənd müdriki
usta Vəlinin ocağında yurd sevgisi dərsi
almış jurnalist-pedaqoq Əli Vəlioğlunun
“Halal çorək” povestində geniş bəhs
edilmişdir. Onuncu ulu babamız Əbil
kişiyə I Şah Abbasın (1587-1629)
dövründə məlik rütbəsi verilmişdir.
Nüvədililər öz kəndlərinin əsasının
qoyulmasını iki əfsanəvi şəxsin –
Məlik Əbil və Məlik Abbasın adı ilə
əlaqələndirirlər. Çox-çox illər əvvəl bu
iki əmioğlu yaxın adamları ilə keçmişdə
nüvədililərin yaşadığı Kəndçayı adlanan yerdən köçüb indiki Nüvədinin
şimal tərəfində, Sələnc çayı sahilində,
yüksək Qaradaş və Ağdaşın sıldırım qayalarının çay sahili hissəsində
məskən salmışlar. Əvvəl kəndin adını
burda yaşamış ulu babaları Kəlbalayi
Kazımın şərəfinə Kazımlı qoymuslar.
Bu ərazidəki köhnə kənd xarabalıqları– Sultansəlimdə, Qaraçı yurdunda
(Qərçinik), Kəndcayında, Peyğəmbər
izində, Əbdul-atada, Cavgittə, Ataman
düzündə, Ernəzirdə (Yernəzir), və

Əbdül Ata, aşağıda isə dərə Əbdül
Ata ziyarətgahları yerləşirdi. 1991-ci
ildə Nüvədi üçüncü dəfə ermənilər
tərəfindən işğal olunana qədər kənd camaatı həmin abidələri ziyarət edirdilər.
Kəndçayı və digər obaların ətrafında
kol-kos basmış əkin sahələri qədim
kənd camaatının bu yerlərdə taxıl da
əkdiklərindən xəbər verirdi.
Naxçıvan Muxtar Respublikasını
Azərbaycandan ayıran Ermənistanın
Meğri rayonunun Nüvədi kəndində
anadan olmuş bir ziyalı kimi, bu bölgə
haqqında bildiklərimi oxuculara çatdırmağı özümə borc bilirəm. İndi Zəngəzur
dəhlizi adlandırılan həmin məsafə 45
kilometr olub, onun 24 kilometri Nüvədi
kəndinin payına düşür. Bu dəhlizdə
Razyezd Nüvədidən Astazur erməni
kəndinə qədər sərt dağlıq yer olduğuna
görə dəmiryol xətti Nüvədidən keçən
ərazidə Araz çayından 15–20 metrlik
məsafədə çəkilmişdir. Bu hissə sıldırım dağlıq olduğu üçün dəmir yolunu
çaydan kənarda çəkmək mümkün
olmamışdır. Dağları yarmaq çox çətin
olduğuna görə, 1940-cı ildə dəmiryol
xəttinin keçməsi üçün Sığırt və Razyezd
Nüvədi yaxınlığında tunel vurulmuşdur.
Sığırt və Razyezd Nüvədidə zastavalar
yerləşirdi. Nüvədililər Araz çayından
nasoslarla su götürmək üçün hər gün
bu zastavalardan icazə almalı idilər.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ötən
əsrin 80-ci illərin ortalarında Moskvada
işləyərkən, bilavasitə onun təşəbbüsü
ilə Nüvədi ərazisindən keçməklə Bakı –
Naxçıvan şose yolu çəkilməyə başlanmışdı. Həmin yol Bakıdan Nüvədi
zastavasına kimi (434 kilometr), Naxçıvandan isə Meğri rayonunun Aldərə
kəndinə qədər çəkilmişdi. Erməni
şovinistləri Nüvədi–Astazur arasında
10 kilometr və Astazur–Aldərə arasında
5 kilometr asfalt yolun çəkilməsinə və
bununla da Bakı – Naxçıvan birbaşa
şose yolunun yaradılmasına imkan
vermədilər. Ermənilər Moskvaya
bildirdilər ki, guya, bu yol Bakı–Mincivan–Qafan–Oxçu–Maralzəmi–Lehvaz–
Meğri–Naxçıvan ərazilərindən keçməklə
hazırdır, Nüvədi–Aldərə yolunu çəkib
birləşdirməyə ehtiyac yoxdur, bu əlavə
xərcdir. Əslində, onlar bununla Bakı–
Naxçıvan yolunu lüzumsuz yerə 140
kilometr uzadır, həm də dağ şəraitində
payız-qış aylarında gediş-gəlişi
əngəlləyirdilər.

məntəqəsi, zəruri sosial mədəni xidmət
sahələri var idi. Hər evdə televizor,
telefon var idi, maye qaz balonlarından
istifadə olunurdu. Nüvədi qadınlarının
toxudugu xalı və kilimlər, rəngbərəng
geyimlər, xurcunlar, yun corablar və s.
adamı valeh edirdi.
Nüvədi kəndi həm də ziyalılar kəndi
olub, nüvədililər bu kənddən çıxmış
alimləri, müəllimləri həkimləri, aqronomları və s. ziyalıları ilə fəxr edirlər.
Nüvədi kəndində fəaliyyət göstərən ilk
mədrəsənin əsası 1875-ci ildə kəndin
maarifpərvər sakini Mir Mahmud ağa
tərəfindən qoyulmuşdur. Hələ o dövrdə
Nüvədinin qabaqcıl düşüncəli insanları
kənddə maarifi yüksəltməklə camaatın
savadlanması qayğısına qalmış, çox
çətinliklə də olsa, öz məqsədlərinə
nail olmuşlar. Nüvədi kənd məktəbini
bitirən məzunlardan 2 akademik, 9
elmlər doktoru, 100 nəfərə yaxın elmlər
namizədinin yetişməsinin bünövrəsi
məhz Nüvədi kəndinin müəllimlərinin
vətənpərvərliyi, ciddiliyi, tələbkarlığı və
qayğısı nəticəsində qoyulmuşdur.
Sovet dövründə Ermənistanda
Nüvədi kəndinin alimlər kəndi adlandırılması heç də təsadüf deyildir. Məktəb
özünün yetirdiyi tanınmış məzunları
ilə fəxr edir. Akademik Fikrət Əliyev,
AMEA-nın müxbir üzvü Faiq Cəfərov,
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, neftçi
İsrafil Hüseynov, tanınmış rəssam
Fəxrəddin Əliyev və başqaları Nüvədi
məktəbinin yetirmələridir.
Nüvədi öz gözəlliyi, təbii sərvətləri,
dadlı meyvələri, şəffaf bulaqları, tarixi
abidələri ilə adamları valeh edirdi.
Ərazi böyüklüyünə görə Ermənistan
kəndləri arasında birinci yerdə dururdu.
Nüvədinin 19 min hektar torpaq sahəsi
var idi ki, onun 16 min hektarı yararlı
sayılırdı. Nüvədi kəndi hər il 1000 ton
nar, 500 ton üzüm, 100 ton əncir yetişdirir, 16 ton yun, 90 ton ət, orta hesabla
hər gün 2 ton süd istehsal edirdi.
Nüvədi kəndi Meğri rayonunun
ərazisinin 40 faizini təşkil edirdi. Cəmi
15 kəndi, 15 min əhalisi olan rayonda 6
min azərbaycanlı yaşayırdı. Nüvədililər
ilk dəfə 1905–1907-ci illərdə erməni
işğalına məruz qalmışlar. İkinci dəfə
isə 1918-ci ildə ermənilər Zəngəzurun
bir hissəsini, o cümlədən, Meğrinin
azərbaycanlılar yaşayan kəndləri ilə
birgə Nüvədini də işğal edərək soydaşlarımızın bir qismini dəhşətli şəkildə,
işgəncələrlə məhv etmişlər. 1918-ci

Türkiyədə fəaliyyət göstərən dərnəklər və media
qurumları Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə
hücumla bağlı birgə bəyanat yayıblar
Türkiyədə fəaliyyət göstərən
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan dərnəkləri,
eləcə də media qurumları ölkəmizin
Londondakı səfirliyinə edilən hücumla bağlı
birgə bəyanat yayıblar.
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin “Karabakh is Azerbaijan” Milli Platformasının Türkiyə koordinatorluğundan AZƏRTAC-a verilən məlumata
əsasən, bəyanat adıçəkilən qurum, Qarabağ
Azərbaycandır Koordinasiya Dərnəyi, Bursa
Arena E-Xəbər, RUBASAM Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Milliyyətçi Həkimlər Dərnəyi, Dünya
Avşarlar Dərnəyi, 7 Türk Birliyi E xəbər saytı,
İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi (İSTAD), TÜRKFAM -Türkşünaslıq və İntellektual
Araşdırmalar Mərkəzi, Anadolu Aydınlar Ocağı,
Türkiyə-Azərbaycan Nəhəng Qardaşlıq, Dostluq
və Strategiya Platforması, Türkiyədəki Pakistanlı Tələbələr Dərnəyinin imzası ilə yayımlanıb.
Bəyanatda deyilir: “Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə hücum olub. Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığındakı səfirliyi radikal dini qrup
tərəfindən hücuma məruz qalıb. Radikal dini

vandalizm qrupunun üzvləri səfirliyin binasına
daxil olaraq Azərbaycan bayrağını endirib,
binanın eyvanında dini bayraqlar qaldırıb və
radikal dini şüarlar səsləndiriblər. Yerli polisin
müdaxiləsindən sonra qrup üzvləri binadan
çıxarılaraq saxlanılıb.
Bu hadisə diplomatların və diplomatik binaların təhlükəsizliyinə açıq şəkildə xələl yetirən,
Vyana Konvensiyasına zidd vandalizm aktıdır.
Dünya mədəniyyətinin mərkəzi hesab edilən
Avropanın ortasında Azərbaycan səfirliyinə
qarşı edilən bu hücumu, o cümlədən milyonlarla insanın uğrunda canını, qanını fəda etdiyi
Azərbaycan bayrağına qarşı törədilən bu xain
terroru şiddətlə qınayır, sözügedən hadisənin
dərindən araşdırılmasını tələb edirik”.

ilin payızında nüvədililər ermənilərin
hücumlarına davam gətirə bilməyib,
Araz çayını pələlərlə keçərək qonşu
İran dövlətinin Misən kəndinə, sağında
və solunda olan Ordubada və Zəngilan
bölgələrinə pənah gətirmişlər.
1948 – 1952-ci illərdə Ermənistan
rəhbərliyi Nüvədini də Mingəcevirə
köcürmək üçün dəfələrlə kənd camaatına müraciət etmişdir. Amma nüvədililər
sözu bir yerə qoyub : “Yoldaş Stalin
deyib ki, köçmək könüllüdür” deyərək
heç yerə getməyiblər. 1991-ci il avqust
ayının 8-də isə Nüvədi kəndinin camaatı öz qədim yurdlarından ücüncü
dəfə qovuldular. Ulu öndər Heydər
Əliyev nüvədililərin 1988-1991-ci
illərdə torpaqlarının müdafiəsi uğrunda göstərdikləri müqaviməti yüksək
dəyərləndirərək “Nüvədi kəndinin
camaatı çox dəyanətli insanlardır”, –
demişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
demişdir: “XX əsrin 20-ci illərindən
yəni sovet hakimiyyəti təzə qurulan zaman Qafqazda respublikanın
sərhədləri yaranarkən Azərbaycana
qarşı ədalətsizlik edilib. Azərbaycanın
qədim torpaqları olan Zəngəzur mahalı
və başqaları Ermənistana verilib. Bununla əlaqədar Zəngəzurun Araz çayı
sahilində olan, qədim Azərbaycan torpağı olan Meğri rayonu da Ermənistana
verilib. Beləliklə, böyük Azərbaycan ilə
onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan
arasında coğrafi nöqteyi-nəzərdən
müəyyən çətinliklər yaranıb”.
1849-cu ildə İrəvan quberniyası
yaradılarkən Meğri sahəsi Nüvədi
kəndi də daxil olmaqla quberniyanın
tərkibinə daxil edilən Ordubad qəzasına
verilmişdir. Amma mərkəzlə məsafə
uzaq olduğuna görə sonra Zəngəzur
qəzasına verilmişdir. Gəncə quberniyasının Zəngəzur qəzası 1920-ci ildə
Ermənistana veriləndən sonra Zəngilan
rayonunun sərhədində yerləşən Nüvədi
kəndi 1929-cu ilə qədər inzibati ərazi
bölgüsü cəhətdən Cəbrayıl qəzasına
tabe olmuşdur.
Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası fəhlə, kəndli, qızıl
ordu və matros deputatları sovetlərinin
Mərkəzi Komitəsi Rəyasət Heyətinin 18
fevral 1929-cu il tarixli iclasının qərarı
ilə Nüvədi, Ernəzir və Tuğut kəndləri
öz torpaqları ilə Azərbaycan SSR-nin
Cəbrayıl qəzasından alınıb Ermənistan
SSR-nin Meğri qəzasının inzibati idarə
edilməsinə verilmişdir.
Həmin sənədə 26 noyabr 1968-ci
ildə Azərbaycan KP MK-nın bürosunda
baxılmış, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin
7 may 1969-cu il tarixli fərmanı ilə “qanunlaşdırılmışdır”. 1988-ci ilin fevralında
Ermənistan SSR-dən azərbaycanlıların
son deportasiyasına başlananda
nüvədililər Azərbaycan Respublikası
rəhbərliyi qarşısında bu fərmanın ləğv
olunması barədə dəfələrlə məsələ
qaldırmış, lakin istədiklərinə nail ola
bilməmişlər.
Nüvədililər 31 ildir ki, gələcəyə
inamla baxır, öz doğma dədə-baba
yurdlarına qayıdacağı günü səbrsizliklə
gözləyirlər. Onlar inanırlar ki,
Azərbaycan Pespublikasının Prezidenti,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin apardıgı müdrik siyasət nəticəsındə yenə də
öz doğma torpaqlarına qayıdacaq və
orada əbədi yaşayacaqlar.

İsmayıl ƏLİYEV,
Bakı Dövlət Universitetinin
kafedra müdiri, professor

Azərbaycanın Londondakı
səfirliyinə hücuma görə
8 nəfər saxlanılıb
Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı səfirliyinə
hücuma görə 8 nəfər saxlanılıb.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, bu barədə London polisi
məlumat yayıb.
Məlumata görə, hadisə
zamanı xəsarət alan olmayıb, faktla bağlı araşdırma
davam edir.
“Polis yerli vaxtla saat
16:30 radələrində bir qrup
etirazçının səfirlik binasına daxil olması barədə
məlumat alıb. Hadisə yerinə
dərhal gələn polis 8 nəfəri
səfirlik binasına qanunsuz
daxil olmaqda və binaya
zərər vurmaqda şübhəli
bilərək saxlayıb”, – deyə
məlumatda qeyd olunur.
Qeyd edək ki, səfirliyə bir qrup radikal dini dəstənin hücumu zamanı çıxarılan Azərbaycan Bayrağı da yenidən yerinə
bərkidilib.

Soçidə Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Rəcəb
Tayyib Ərdoğan arasında görüşün yekunlarına dair birgə bəyanat
imzalanıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, bəyanatda liderlər regional və
qlobal təhdidlərə baxmayaraq, Rusiya-Türkiyə münasibətlərini inkişaf
etdirmək niyyətində olduqlarını bildiriblər. Tərəflər qarşılıqlı ticarətin
həcmini artırmaq, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm və tikinti
sektorlarında qarşılıqlı fəaliyyəti genişləndirmək üçün addımlar
atmağı qərara alıblar.
Rusiya və Türkiyə prezidentlərinin
bəyanatında qeyd olunur ki, tərəflər Suriya
və Liviyanın ərazi bütövlüyü və siyasi birliyinin qorunub saxlanmasına tərəfdardırlar,
terror təşkilatlarına qarşı birgə mübarizəni

əlaqələndirməkdə əzmlidirlər.
Dövlət başçıları yüksək səviyyəli
əməkdaşlıq Şurasının növbəti iclasını
Türkiyədə keçirmək barədə razılığa gəliblər.

Qazilərin sağlamlığı keşiyində
durmaq borcumuzdur
Vətən müharibəsində fədakarlıq göstərən, canları, qanları bahasına torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən şəhidlik məqamına yüksələnlər və qazilərimizin
haqqı ödənilməz. Azərbaycan Prezidenti çıxışlarında bununla bağlı dəfələrlə
vurğulamışdır: “Bilirsiniz ki, mənim şəhid ailələri, müharibə əlilləri ilə çoxsaylı
görüşlərim olub. Onların məişət problemləri dövlət xətti ilə həll olunur. ...Onlar öz canlarını fəda edib, onlar sağlamlığını itirib, onlar heç nəyə baxmadan,
qorxmadan ölümə gedərək Vətənimizi işğalçılardan xilas ediblər. Ona görə hər
bir dövlət məmurunun, nəinki dövlət məmurunun, hər bir insanın borcudur ki,
onlara arxa, dayaq olsun. Yenə də deyirəm, dövlət və mən Prezident kimi daim
onların problemləri ilə maraqlanıram, bu problemləri həll edirəm, daim onlarla
bir yerdəyəm. Hər bir dövlət məmuru da, bax, eyni hərəkətlər etməlidir”.

Akademik C. Abdullayev adına Elmi –
Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun rəhbərliyi
və kollektivi bu fikirləri əsas tutaraq daim
şəhid ailələrinin, qazilərin yanında olur, onlara hərtərəfli dəstək göstərirlər. İnstitutdan
aldığımız məlumata görə, səhiyyə müəssisəsi
tərəfindən ölkə ərazisində şəhid ailələrinin
üzvləri və Vətən müharibəsi qaziləri üçün ardıcıl
olaraq tibbi aksiyalar aparılır. Hələ aprel ayının
18- də Bakıdan və Bakı ətrafı 11 rayondan
olan müraciətlər əsasında şəhid ailələrinin və
qazılərin müayinəsi keçirilmişdir.
Səhiyyə müəssisəsinin təşkilatçılığı və
təşəbbüsü ilə Şamaxı, Cəlilabad, Gədəbəy və
Zaqatala Rayon Mərkəzi xəstəxanalarında çox
uğurlu tibbi aksiyalar təşkil edilib. İyul ayının
16-da institutun kollektivi tərəfindən Gədəbəy
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında şəhid ailələrinin
üzvləri və Vətən müharibəsi qaziləri üçün tibbi
aksiya keçirilmişdir. Aksiya zamanı Gədəbəy
rayonunda yaşayan, həssas kateqoriyaya aid
edilən 100-dən çox vətəndaş kardioloji, endokrinoloji və nevroloji müayinələrdən keçmişlər.
Səhhətlərinə uyğun olaraq onlara EKQ, ExoKQ
aparılıb. Müayinələrin nəticələrinə əsasən,
xəstələrə müvafiq müalicə təyin edilib, digər
patologiya aşkar olunan şəxslər isə ixtisaslaşmış tibb müəssisələrinə yönləndiriliblər. Onu da
xatırladaq ki, tədbir çərçivəsində Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının həkimləri ilə elmi
diskussiyalar təşkil edilmiş, gələcək planlarla
bağlı müzakirələr aparılmışdır. Tədbirin “World
Medicine” (Medpro MMC) şirkətinin təşkilatçılığı
ilə keçirildiyini də qeyd etmək yerinə düşər.
İnstitutdan aldığımız məlumatda, həmçinin
bildirilir ki, ümumillikdə Şamaxı, Ağsu, Qobustan, İsmayıllı, Zaqatala, Qax, Balakən, Gədəbəy
və Cəlilabad rayonlarında yaşayan və qeyd
edilən həssas kateqoriyalardan olan 600- dən
artıq vətəndaş kardioloji, endokrinoloji, şüa –
diaqnostika və nevroloji müayinələrdən keçib.
Onlara şikayətlərinə uyğun olaraq, EKQ, ExoKQ
və USM müayinəsi aparılıb. Bütün rayonlarda
müayinələrin nəticələrinə əsasən xəstələrə
müvafiq müalicələr təyin edilib, digər patologiya aşkar olunan şəxslər isə ixtisaslaşmış tibb
müəssisələrinə yönləndiriliblər. Qeyd edək ki,
indiyədək keçirilən müayinə aksiyaları yüksək
səviyyədə baş tutub və yerli əhali tərəfindən

məmnunluqla qarşılanıb. Bu tədbirlərlə, əsasən,
aztəminatlı ailələrin müayinə üçün paytaxta
gəlməsinə əngəl olan maneə aradan qaldırılır
və aksiyalarla həssas kateqoriyadan olanların
tibbə əlçatanlığı təmin edilir.
Yeri gəlmişkən, təşkil edilən tədbirlər
çərçivəsində Şamaxı və Cəlilabad rayonlarında,
həm də elmi – praktiki konfranslar keçirilmişdir.
Digər rayonlarda yerli həkimlərlə elmi diskussiyalar və gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulan işlər haqqında müzakirələr aparılmışdır.
İnstitutun direktoru Gülnaz Dadaşova aparılan həmin aksiyaların vacib olduğunu, bu
tədbirlərlə müharibədən sonra əksər hərbçilərin
və sıravi insanların səhhətlərində yaranan bir
sıra problemlərin yoluna qoyulduğunu, icbari
tibbi sığorta vasitəsilə onların, hətta institut
xaricində olan bütün müayinələrinin aparılmasını təşkil etdiklərini bildirmişdir. O, qeyd etmişdir
ki, qazilərin sağlamlığı keşiyində durmaq bizim
borcumuzdur. Kollektiv, eyni zamanda, iyulun
21- də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər
Agentliyinin Ahıl şəxslər üçün sosial xidmət
müəssisəsində yerləşdirilimiş vətəndaşlara tibbi
xidmətlər göstəriblər. Tədbir zamanı 50-dən
çox vətəndaş müayinə edilib və nəticələrə
əsasən xəstələrə müvafiq müalicə təyin edilib.
Digər patologiya aşkar olunan şəxslər başqa
tibb müəssisələrinə yönləndirilib, aztəminatlı
təbəqədən ehtiyacı olanlar dərman preparatları
ilə təmin olunublar.
Yeri gəlmişkən, onu da deyək ki, Elmi –
Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunda ən son
avadanlıqlarla təchiz edilmiş laboratoriyada
pasiyentlərin xəstəliklərinə uyğun yüksək
keyfiyyətli laborator müayinələr aparılır. Milli –
mənəvi dəyərlərə söykənən Azərbaycan xalqı
yaşlı nəslə qayğını, hörməti adət– ənənə halına
gətirmişdir və Elmi – Tədqiqat Kardiologiya
İnstitutu tərəfindən keçirilən bu kampaniyalar bunun bariz nümunəsidir. Kollektiv Vətən
müharibəsində canları bahasına Qələbə qazananların qulluğunda durmağı, onlara xidmət
etməyi özlərinə həm vəzifə borcu, həm də
mənəvi insanlıq borcu bilirlər.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Ombudsmanın Cənub Regional
Mərkəzinin açılış mərasimi olub
Masallı “ASAN Həyat”
Kompleksində dövlət
qurumlarının, beynəlxalq
təşkilatların, vətəndaş
cəmiyyəti institutlarının
nümayəndələrinin iştirakı ilə
ombudsmanın Cənub Regional
Mərkəzinin açılış mərasimi
keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə
Azərbaycan Respublikasının
insan hüquqları üzrə müvəkkili
(ombudsman) Səbinə Əliyeva Masallı
şəhərində ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsini ziyarət edərək əziz
xatirəsinə ehtiramını bildirib. Şəhidlər
xiyabanı ziyarət olunub, ölkəmizin
azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda
aparılan mübarizədə canlarından keçmiş şəhidlərimizin xatirəsi hörmətlə
yad edilib. Regional mərkəzin açılış
mərasimində ombudsman Səbinə
Əliyeva giriş nitqi ilə çıxış edərək
Azərbaycanda 20 il öncə fəaliyyətə
başlamış Ombudsman təsisatının
insan hüquqlarının müdafiəsi, habelə
ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artması istiqamətində davamlı fəaliyyət
göstərdiyini qeyd edib.

S.Əliyeva Azərbaycan
hökumətinin Dünya Bankı ilə birgə
maliyyələşdirdiyi “Mütərəqqi ədliyyə
xidmətləri və müasir məhkəmə
infrastrukturu” layihəsi çərçivəsində
Ombudsman Aparatının institusional
imkanlarının gücləndirilməsinə də
dəstək verildiyini diqqətə çatdırıb.
Çıxışda Masallı və ətraf rayonlardan

ünvanlanan müraciətlərin daha
operativ baxılması və yerində
araşdırılmasına şərait yaradacaq
Cənub Regional Mərkəzində
mövcud olan elektron yeniliklərin
ombudsman və onun Aparatının
vəzifəli şəxsləri tərəfindən qəbul
imkanlarını genişləndirdiyi qeyd
olunub.

Yeni istifadəyə verilən regional
mərkəzdə yaradılmış maddi-texniki imkanlar barədə məlumat verən
S.Əliyeva Ombudsman Aparatı,
Qəbul Mərkəzi və ombudsmanın regional mərkəzləri ilə videokonfranslar
keçirilməsi üçün imkan yaradıldığını
da diqqətə çatdırıb. Qəbul prosesində
könüllülərin də vətəndaşlara yardımçı olacaqlarını bildirən ombudsman əlavə edib ki, Cənub Regional
Mərkəzinin Masallı “ASAN Həyat”
Kompleksində yerləşməsi ərizəçilərin
sənədləşmə və bir çox məsələlərlə
bağlı müraciətlərinin yerində həllinə
imkan yaradacaq.
Ombudsman bütün bu fəaliyyətin
məhz Azərbaycanda dövlət
siyasətinin əsasını təşkil edən
vətəndaş məmnunluğunun təmininə
xidmət etdiyini vurğulayıb.
Sonra Masallı Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Araz
Əhmədov, Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyinin sədr müavini Ceyhun Salmanov və vətəndaş
cəmiyyətinin nümayəndələri adından
Azərbaycan Milli QHT Forumunun
prezidenti Rauf Zeyni çıxış ediblər.
Daha sonra tədbir iştirakçıları ombudsmanın Cənub Regional
Mərkəzində yaradılmış şəraitlə tanış
olublar. Sonda ombudsman tədbirdə
iştirak edən dövlət qurumları və
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının
nümayəndələri ilə görüş keçirib.

İqor Korotçenko: Azərbaycan hərbi komandanlığının
atdığı qətiyyətli addımlar tamamilə ədalətli və məntiqlidir
Təəssüf ki, hələ də Qarabağ ərazisində mövcud olan
erməni silahlı qüvvələrinin növbəti təxribatı və Azərbaycan
əsgərinin ölümündə təqsirli olanlara qarşı tam haqlı qisas –
“Natsionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru, ekspert
İqor Korotçenko AZƏRTAC-ın müxbirinə müsahibəsində
regionda baş verən son hadisələri belə təsvir edib.
O xatırladıb ki, Ermənistan
özünün silahlı birləşmələrinin
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən
tam çıxarılması ilə bağlı üçtərəfli
Bəyanatın əsas prinsiplərinə əməl
etməyib. “Bu vəziyyətdə Azərbaycan
hərbi komandanlığının atdığı
qətiyyətli addımlar tamamilə ədalətli
və məntiqlidir. İrəvandan üçtərəfli
Bəyanatın və sonrakı razılaşmaların
əsas prinsiplərinin yerinə yetirilməsini

tələb etmək, Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyana
siyasi təzyiq göstərmək, siyasi
yolla onu öhdəliklərini yerinə
yetirməyə məcbur etmək lazımdır”, – deyə Korotçenko qeyd
edib.
Onun fikrincə, bu, təkcə qeyriqanuni erməni silahlı birləşmələrinin
Qarabağdan çıxarılmasına deyil,
həm də Zəngəzur dəhlizinin işə

salınmasına, Qarabağın 30 illik
işğalından sonra ermənilərin tərk
etdikləri minalanmış sahələrin
xəritələrinin təqdim olunmasına və
regionda bütün nəqliyyat-logistika

əlaqələrinin blokdan çıxarılmasına
aiddir. “ Paşinyan hələ sərhədin
demarkasiyası prosesinə, ən əsası
isə Azərbaycan tərəfinin formalaşdırdığı və irəli sürdüyü beş əsas prinsip
əsasında Azərbaycanla Ermənistan
arasında sülh müqaviləsinin imzalanması prosesinə başlamayıb. İkinci
Qarabağ müharibəsinin ikinci ildönümünün yaxınlaşdığını nəzərə alsaq,
Ermənistana elə təzyiqlər etmək
lazımdır ki, bu il noyabrın 10-dək
bütün erməni birləşmələri Qarabağı tamamilə tərk etsin və vəziyyət
normallaşsın. Onlar orada qaldığı
müddətdə təxribatlar, silahlı hücumlar
davam edəcək və bunun sonu olmayacaq”, – deyə ekspert vurğulayıb.

Mərkəzi Bankın sədri investisiya
şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşüb
Mərkəzi Bankın sədri Taleh
Kazımovun investisiya şirkətlərinin
rəhbərləri ilə görüşü keçirilib.
Görüşün məqsədi kapital bazarının
ölkə iqtisadiyyatında rolunun artırılması və
institusional inkişafı, qiymətli kağızlar bazarının infrastrukturunun müasirləşdirilməsi,
sektorda tənzimləmə və nəzarət
proseslərinin beynəlxalq standartlara uyğun
təkmilləşdirilməsi kimi aktual məsələlərin
müzakirə edilməsi olub.
Görüşdə çıxış edən Mərkəzi Bankın sədri
Taleh Kazımov qeyd etdi ki, həyata keçirilən
geniş islahatlar və inkişaf siyasəti nəticəsində
ölkədə makroiqtisadi sabitlik və maliyyə
dayanıqlığı təmin edilib. Dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik və sosial-iqtisadi inkişafa dair
hədəf və vəzifələrin xüsusi əhəmiyyət kəsb
etdiyini vurğulayan Mərkəzi Bankın sədri bu
istiqamətdə genişmiqyaslı tədbirlərin bundan sonra da davam etdiriləcəyini diqqətə
çatdırıb. Ölkədə maliyyə bazarlarının aparıcı
rolunun daha da gücləndirilməsi, xüsusilə
beynəlxalq standartlara uyğun və iqtisadiyyata geniş maliyyələşmə imkanları təqdim edən
kapital bazarının formalaşdırılması və əhali
yığımlarının investisiyalara transformasiyasını təmin edən kapitallaşma mexanizmlərinin
yaradılması istiqamətində aparılan işlərin
xüsusi əhəmiyyətini qeyd edib.
Görüşdə investisiya şirkətlərinin rəhbərləri
çıxış edərək kapital bazarında cari və strateji
inkişaf məsələləri, bazar infrastrukturunun

təkmilləşdirilməsi və bazarın təşviqi ilə bağlı
fikirlərini bildiriblər.
Daha sonra investisiya şirkətlərinin
nümayəndələri ilə kapital bazarında
normativ hüquqi baza və tənzimləmə
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, maliyyə
vasitəçiliyinin rolunun artırılması, investisiya
fondlarının fəaliyyətinin təşviqi, qiymətli kağızlarla klirinq və hesablaşma sistemlərinin
optimallaşdırılması, qiymətli kağızlar bazarında stimullaşdırıcı vergi mühitinin formalaşdırılması və fond birjasında ticarət olunan
investisiya qiymətli kağızlarının çeşidinin
artırılması mövzularında fikir mübadiləsi
aparılıb və tərəfləri maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”

Çin səfiri Ağ Evə çağırılıb
“The Washington Post” qəzeti
xəbər verir ki, Çinin ABŞ-dakı səfiri
Tsin Qan Tayvan məsələsi ilə bağlı
yaranmış gərginliyə görə Ağ Evə
çağırılıb.
Ağ evin rəsmi nümayəndəsi Con Kirbi bildirib ki, Çinin gecə baş verən hərəkətlərindən
(təlimlər nəzərdə tutulur) sonra Çinin səfiri
Tsin Qanı Ağ evə çağırdıq: “Biz Çinin, Tayvan
boğazında sülhün və sabitliyin qorunub
saxlanmasına yönəlmiş məqsədlərimizə zidd
olan hərəkətləri müzakirə etdik”.
Con Kirbi qeyd edib ki, səfirin diqqətinə
çatdırıldı ki, Birləşmiş Ştatlar Nümayəndələr
Palatasının spikeri Nensi Pelosinin səfəri fonunda regionda böhran yaranmasını istəmir.
Görüşdən sonra səfir Tsin Qan bildirib ki,
Amerika tərəfi xüsusi qeyd etdi ki, vahid Çin

məsələsində onların mövqeyində dəyişiklik
yoxdur və bütün əlaqə kanallarını saxlamaq
istəyirlər.

“Xalq qəzeti”

Dövlət Komitəsi Londonda Azərbaycan səfirliyinin
radikalların hücumuna məruz qalmasını pisləyib
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan
Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığındakı səfirliyinin avqustun 4-də radikal dini dəstənin
hücumuna məruz qalmasını pisləyən bəyanat yayıb. AZƏRTAC
bəyanatı təqdim edir:

“Bizim həyət” layihəsi
çərçivəsində Sabunçu rayonunda
növbəti həyət abadlaşdırılıb
Avqustun 4-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən
“Bizim həyət” layihəsi çərçivəsində yenilənən növbəti həyət sakinlərin
istifadəsinə verilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, yenilənmiş həyət
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov
qəsəbəsi, Şamil Kamilov küçəsi 5, 7, 9 və
11 ünvanlarında 850 nəfər sakinin yaşadığı
çoxmərtəbəli binaları əhatə edir.
Abadlaşdırılan növbəti həyətdə əlil və
sağlamlıq imkanları məhdud insanların rahat
hərəkəti nəzərə alınıb, bütün yaş qrupları üzrə
uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması, gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli
keçirmələri və onlarda sistematik idmanla
məşğulolma refleksinin yaradılması məqsədilə
ərazidə süni örtüklü minifutbol stadionu, şahmat
meydançası, müxtəlif idman qurğuları, uşaq
meydançaları salınıb. Eyni zamanda, ərazidə 4
söhbətgah, çoxsaylı oturacaqlar, tullantılar üçün
qutular, quş yuvaları və pişik evləri quraşdırılıb.
Sakinlərin istək və maraqları nəzərə
alınaraq həyətdə yeni işıqlandırma dirəkləri,
müşahidə kameraları quraşdırılıb, binaların
fasad və blokları tam təmir olunub, asfalt və
dam örtüyü yenilənib elektrik sistemi, qaz, su və
istilik xətləri yenidən qurulub.
Həyətin ərazisindəki mövcud yaşıllıqların
bərpası ilə yanaşı, 280 ədəd müxtəlifcinsli
ağac və minlərlə kol əkilib, 3 min kvadratmetr
ərazidə yaşıllıq zolağı salınıb. Bununla yanaşı,
həyətin ətraflarında adi daşsarmaşığı və digər
sarmaşan bitkilər əkməklə “yaşıl sədlər” (green
barriers) yaradılıb.
Yaşıl sədlər adi daşsarmaşığı kimi
sarmaşan, sıx bitən və havadakı zərərli toz
hissəciklərini effektiv şəkildə tutub-saxlaya bilən
bitki növlərindən ibarətdir. Belə sədlərin əsasən
ictimai yerlərin perimetrində, müvafiq olaraq

hasarlar, söhbətgahlar və binaların üzərində
əkilməsi nəzərdə tutulur ki, bunlar iynəyarpaqlı,
həmişəyaşıl ağaclarla və digər bitkilərlə yanaşı
hava çirklənməsinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına töhfə verəcək.
Vətən müharibəsinin 19 yaşlı şəhidi
Əkbər Hüseynovun anası Tahirə Hüseynova
həyətlərinin abadlaşdırılmasına görə, IDEA
İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla
Əliyevaya minnətdarlığını bildirib: “Həyətin
vəziyyəti heç ürəkaçan deyildi. Nə uşaqlar, nə
də böyüklər üçün istənilən şərait var idi. Hazırkı
vəziyyət çox ürəyimizcədir. Uşaqlar üçün yaradılan şəraiti isə xüsusilə bəyəndim. Sağlam
şəraitdə böyüyən uşaqlar gələcəkdə Vətənin
keşiyində dayanacaq, müxtəlif sahələrdə xalqa
xidmət edəcəklər. Odur ki, belə faydalı və xeyirli
layihənin həyata keçirilməsinə görə IDEA İctimai
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevaya
təşəkkür edirəm. Şəhid ailələrinə göstərilən
diqqət və qayğıya görə isə Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya
dərin minnətdarlığımı bildirirəm”.
Qeyd edək ki, “Bizim həyət” layihəsi
çərçivəsində ümumi yaşayış sahələrinin
həyətlərinin abadlaşdırılmasına dair məlumat
və tövsiyələrin IDEA İctimai Birliyinə təqdim
edilməsi xahiş olunur.
“Bizim həyət” layihəsinin əsas məqsədi ölkə
ərazisində həyətlərin ekoloji cəhətdən təmiz
və abad edilməsi, şəhər ekologiyasının sütununu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, sağlam
həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün
təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır.

– Barbar və vandal düşüncənin
təsiri altında olan qaragüruh dəstənin
üzvlərinin səfirliyin yerləşdiyi binanın eyvanında üzərində şüarlar olan
parçaların qaldırmasını və radikal dini
şüarlarla çıxış etməsini kəskin şəkildə
pisləyirik.
İslam dininə və onun ali dəyərlərinə
zidd olaraq öz çirkin məqsədlərinə
çatmaq üçün bu tip əməllərə yol
verənlər bununla İslam dininə zərbə
vurmuş olurlar. Mütərəqqi islami
dəyərlərə həqarətlə yanaşıb din

adından sui-istifadə edənlərin heç
bir mənəvi-əxlaqi, hüquqi normalara
sığmayan hərəkətləri Azərbaycan
cəmiyyəti, dini cameəsi, o cümlədən
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dini
konfessiyalar tərəfindən də qətiyyətlə
pislənilir. İslam dünyasının bir parçası
olan Azərbaycan dünyəvi dövlətdir.
Ölkəmizdə dinimizə, islami dəyərlərə
hərtərəfli diqqət, qayğı göstərilir. Dini
etiqad azadlığının, multimədəni harmoniyanın əsas təminatçısı, milli-mənəvi
dəyərlərin hamisi olan Prezident İlham

Əliyev vətəndaşların dini inanclarının
qorunmasını daim prioritet vəzifə kimi
qarşıya qoyub. Tolerant, multikultural
dəyərlərin inkişafına böyük töhfələr
verən ölkəmizin dövlət-din modeli
özündə İslam dünyasının ən unikal
və mütərəqqi dəyərlərini birləşdirir,
xalqımızın və dövlətimizin inkişafına
maneçilik törədə biləcək dini fanatizmi,
radikalizmi və ekstremizmi rədd edir.
İstər məzhəblər, istərsə də dinlərarası
münasibətlərin səviyyəsinə görə
Azərbaycan həm Şərq, həm də Qərb
üçün uğurlu örnəkdir. Bu gün ölkəmizin
dünyada mədəniyyətlər və dinlərarası
dialoqun aktiv təşkilatçısı olduğu
beynəlxalq təşkilatlar və ekspertlər
tərəfindən etiraf olunan həqiqətdir.
Heç bir dini qrup və dini cərəyan

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki
bu imicinə və böyük iradə tələb edən
fəaliyyətinin nəticəsinə xələl gətirə
bilməz.
Azərbaycan Respublikası Xarici
İşlər Nazirliyinin məsələ ilə bağlı açıqlamasında din pərdəsi altında törədilən,
heç bir dini əqidəyə sığmayan, hüquqazidd avantürist hadisəyə ölkəmizin
münasibəti ifadə olunub. Belə təxribatçı
cəhdlər möhkəm təməllər üzərində
təşəkkül tapmış dövlətçiliyimizin
əsaslarını heç bir vəchlə sarsıda bilməz
və əminik ki, tez bir zamanda xalqımızın
şərəf və qürur abidəsi sayılan bayrağımıza hörmətsizlik edənlər, səfirliyin
binasında vandal əməllərə yol verənlər
öz layiqli cəzalarını alacaqlar.

VIII “Muğam” Televiziya Müsabiqəsinə Şuşada yekun vurulub
Avqustun 5-də Şuşada Bülbülün ev-muzeyinin həyətində təşkil
olunan VIII “Muğam” Televiziya
Müsabiqəsinin final mərhələsi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qurban gedən şəhidlərin xatirəsinin
bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi
ilə başlayıb. AZƏRTAC xəbər verir
ki, müsabiqə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Televiziyasının
təşkilatçılığı ilə keçirilib.
İlk olaraq Xalq artisti Mənsum İbrahimovun ifasında “Qarabağ” mahnısı
dinlənilib. Xan Şuşinskinin ifasında
səslənən “Şuşanın dağları” mahnısının
lent yazısı musiqi bayramına xüsusi
rəng qatıb.
Müsabiqəyə Xalq artistləri Arif
Babayev, Mələkxanım Eyyubova,
Sərdar Fərəcov, Mənsum İbrahimov,
Nəzakət Teymurova, Teyyub Aslanov,
Əməkdar artist Fərqanə Qasımova
və müsabiqənin icraçısı, Əməkdar
mədəniyyət işçisi İlqar Fəhmi münsiflik
edib.
Münsiflərdən Xalq artisti Arif Babayev final mərhələsinin iştirakçılarına
xeyir-dua verib: “Şuşa Azərbaycan
mədəniyyətinə böyük dühalar, musiqi
xiridarları bəxş edib. Bu torpaq basılmazdır, biz onun qucağına yenə də
gəldik və yenə də gələcəyik. Çox şükür
ki, Qarabağ torpağının üstündəyik,
Şuşadayıq, alınmaz bir qaladayıq.

Biz burda daim yaşayıb-yaradacağıq.
Şəhidlərə rəhmət, qazilərə cansağlığı
diləyirəm. Prezident İlham Əliyevə,
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevaya sağ ol deyirəm. Mehriban
xanım bəlkə də dünyanın xeyirxah
xanımları arasında birincidir. Onun
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu
çox böyük işlər görüb və onlardan biri
də məhz muğam müsabiqəsidir. Bu,
çox böyük işdir və inanırıq ki, muğamımız, muğamatımız etibarlı əllərdədir və
həmişə yaşayacaq”.
Sonra söz müsabiqənin finalçılarına verilib. Müsabiqənin finalında
gənc xanəndələr Fuad Əzizzadə,
Ülkər Abdullayeva, Daşqın Kürçaylı,
Aynur Həsənxanova, Vüqar Əbilov,
Pedram Rəncbər və Məftun Səfərli ilə
yanaşı, azyaşlı ifaçılar Həzrət Əzizli,
Fatimə Kərimova və Sabir Ağayevin

çıxışları dinlənilib, münsiflər heyətinin
məşvərətindən sonra qaliblərin adı elan
olunub.
Azyaşlı ifaçılar arasında birinci
yerə Həzrət Əzizli, ikinci yerə Fatimə
Kərimova, üçüncü yerə isə Sabir Ağayev layiq görülüblər.
Gənc xanəndələr arasında isə Fuad
Əzizzadə birinci, Ülkər Abdullayeva
və Aynur Həsənxanova ikinci, Daşqın
Kürçaylı və Vüqar Əbilov üçüncü yeri
tutublar. Münsiflərin qərarı ilə Pedram Rəncbərə və Məftun Səfərliyə
həvəsləndirici mükafatlar verilib.
Müsabiqənin digər iştirakçılarına diplomlar təqdim olunub.
Müsabiqənin icraçısı Əməkdar
mədəniyyət işçisi İlqar Fəhmi
qalibləri təbrik edərək deyib: “Biz bu
müsabiqədə yeni istedadlar kəşf etdik,
gözəl səslər, ifalar dinlədik. Muğam

müsabiqəsinin yekununda mən bütün
yaradıcı heyət, gənclər, musiqiçilər
adından himayədarımız, klassik
sənətimizin, ümumiyyətlə Azərbaycan
milli mədəniyyətinin keşiyində dayanan ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyevaya təşəkkür etmək
istəyirəm. Son onilliklərə nəzər salanda görürük ki, Azərbaycan klassik
mədəniyyəti, ümumiyyətlə milli mədəni
irsimiz, milli dəyərlərimizlə əlaqədar
istənilən tədbirin əvvəli də, sonu da
Mehriban Əliyevanın adı ilə bağlı olur.
Bunun üçün Azərbaycanın birinci
xanımına xüsusi təşəkkür edirik. Bizim
gələcək mədəniyyətimiz bu gün burada
iştirak edən gənclərin, azyaşlı uşaqların
çiyinləri üzərində olacaq”.
Sonra qaliblərin ifasında “Qarabağ
şikəstəsi” səsləndirilib.
Qalibləri təbrik edən Azərbaycanın
Rusiyadakı səfiri, Xalq artisti Polad Bülbüloğlu Şuşada muğam müsabiqəsində
iştirak etməyin çox böyük uğur
olduğunu söyləyib, müsabiqənin
təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirib.
Onun ifasında “Gülə-gülə ay xanım” və
“Şən Azərbaycan” mahnıları səslənib.
Qeyd edək ki, müsabiqənin seçim
turları aprelin 9-da başlanıb, Ağdam,
Füzuli və digər işğaldan azad olunmuş
ərazilər başda olmaqla bütün regionları
əhatə edib. Yarışma mayın 10-da start
götürüb. Müsabiqə üç ay müddətində
həftədə iki dəfə olmaqla Azərbaycan
Televiziyası və “Mədəniyyət” kanalı
vasitəsilə canlı yayımlanıb.
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Avqustun 3-də Qarabağda yenidən “at oynatmaq” istəyən
erməni terrorçu-separatçı quldurların bir daha burnu ovuldu.
Laçında şəhidlik zirvəsinə ucalan Azərbaycan əsgərinin qisası elə
həmin gün, özü də artıqlaması ilə alındı. Qarşı tərəfə xəbərdarlıq
edildi ki, bundan sonrakı təxribatların qarşısı daha sərt tədbirlərlə
və qətiyyətlə alınacaq.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev iyunun 26-da – Silahlı
Qüvvələr Günündə Kəlbəcər rayonuna
səfəri çərçivəsində komando hərbi
hissəsinə döyüş bayrağının verilməsinə
həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxışı zamanı ordumuzun daim gücləndiyini
bildirmiş, qarşı tərəfdəki mənasız revanşizm ritorikasını nəzərdə tutaraq demişdi ki, Vətən müharibəsində Ermənistanı

erməni silahlı dəstələrinin növbəti silahlı
təxribatına və Laçında Milli Ordumuzun
əsgəri Anar Kazımovun öldürülməsinə
Azərbaycan konkret cavab verdi. Özü
də haqlı olaraq bu cavabı ”Qisas”
əməliyyatı adlandırdı. Cavab əməliyyatı
nəticəsində Qırxqız yüksəkliyi, həmçinin
Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin Qarabağ
silsiləsi boyu Sarıbaba və bir sıra digər
əhəmiyyətli hakim yüksəkliklər nəzarətə
götürüldü. Hazırda bölmələrimiz

dan çıxarılması bu ilin sentyabr ayında
başa çatacaq” söyləməsi qarşı tərəfin
üzərinə götürdüyü öhdəliklərə zidd
olaraq, hələ də silahlı kontingentini
qonşu dövlətin ərazisində qeyri-qanuni
saxladığını bariz şəkildə göstərir.
Azərbaycan XİN yaşanan son
gərginliyin əsas səbəbini məhz qeyri-qanuni erməni silahlılarının hələ
də bizim ərazilərində mövcudluğu və
təxribatlara əl atması ilə əlaqələndirib.
Vurğulanıb ki, 3 avqust tarixində
Azərbaycan əsgərinin şəhid olması
ilə nəticələnən qanlı insident də məhz
Ermənistanın öhdəliklərinin yerinə
yetirməməsinin nəticəsidir. Ermənistan
XİN-in diqqətinə çatdırılıb ki, Laçın
dəhlizi üzrə yeni yolun inşası razılaşdırılmış marşrut üzrə uzun aylardan
bəridir ki, aparılır və qarşı tərəf bu yolla
bağlı yetərincə məlumatlıdır. Əgər

“Qisas” əməliyyatı ciddi
xəbərdarlıq mesajıdır

məğlub etməyimiz onlar üçün dərs
olmalıdır. “Əgər Ermənistan sərhədlərin
müəyyən edilməsi işində yenə də öz
köhnə taktikasına qapılsa, vaxt uzatmağa çalışsa, nəticədə özü peşman
olacaq. Biz Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələrin hərəkətlərinə
diqqətlə baxırıq. Onlar da bunu bilsinlər.
Bax, o dağın başında mənim sözlərim
yazılıb: “Dəmir yumruq” yerindədir,
bunu heç kim unutmasın”.
Amma məğlub Ermənistan bundan
nəticə çıxarmayaraq sərhəddə silahlı
təxribatlar törətməkdə, Ordumuzun
mövqelərini iriçaplı silahlardan intensiv
atəşə tutmaqda davam etmiş, məlum
bəyanatların müddəalarının yerinə
yetirilməsini hər vasitə ilə yubatmağa
çalışmışdır. Prezident İlham Əliyev
bu ilin altı ayının yekunlarına həsr
olunmuş müşavirədə müharibədən 1
il 8 ay ötməsinə baxmayaraq, sülhyaratma prosesində hər hansı müsbət
məqamın olmadığını təəssüflə qeyd
etmişdir: “Ancaq əfsuslar olsun ki,
mənfi məqamlar daha çoxdur. Onlardan
biri Ermənistanın 10 noyabr 2020-ci
ildə imzalanmış Bəyannamədə təsbit
edilən məsələlərdən boyun qaçırmasıdır. 10 noyabr Bəyanatı faktiki olaraq
Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır
və müharibədə məğlub edilmiş tərəf
kimi Ermənistan öz üzərinə öhdəliklər
götürüb. Bu öhdəliklər orada açıq-aydın
göstərilir. Onlardan biri erməni silahlı
qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasıdır.
Bu günə qədər bu məsələ öz həllini
tapmayıb. Biz dəfələrlə məsələ qaldırmışdıq, ancaq Ermənistan bunu uzadır.
Eyni zamanda, biz Rusiyanın hərbi
rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmışdıq və bir neçə ay bundan əvvəl
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yüksək
vəzifəli şəxsi Azərbaycanda səfərdə
olarkən bizim Müdafiə Nazirliyinə söz
vermişdi ki, iyun ayına qədər erməni
silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaq. Ancaq bu gün artıq iyulun
ortasıdır, bu məsələ öz həllini tapmayıb.
Ermənistan 10 noyabr Bəyannaməsinə
zidd olaraq bu öhdəliyi yerinə yetirmir. Rusiya sülhməramlıları -- Rusiya
tərəfi də 10 noyabr Bəyannaməsini
imzalayıb -- necə deyərlər, onları buna
məcbur etmir. Əlbəttə ki, bu, dözülməz
vəziyyətdir. Çünki erməni silahlı
birləşmələrinin Azərbaycan ərazisində
qalması tamamilə qəbuledilməzdir. Biz
qalib ölkəyik, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Əgər Ermənistan
Azərbaycan ərazisindən öz silahlı
birləşmələrini çıxarmaq istəmirsə, onda
bizə bunu açıq desin, biz də işimizi
bilək. Bizim cavabımız nə olacaq? Onu
bəlkə də indi demək yersizdir. Ancaq
bu, 10 noyabr Bəyannaməsinin kobudcasına pozulması deməkdir”.
Bəli, nəhayət, avqustun 3-də
Rusiya Federasiyası sülhməramlı
kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi
Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni

tərəfindən əlverişli hədlərdə yeni
mövqelərin qurulması və təminat yollarının çəkilməsi üzrə mühəndis işləri
görülür. Qeyri-qanuni silahlı ünsürlərin
bir neçə döyüş mövqeyi dağıdıldı, keçmiş Ağdərə rayonunun Yuxarı Oratağ
yaşayış məntəqəsindəki hərbi hissəyə
havadan zərbə endirildi. Nəticədə,
düşmənin xeyli canlı qüvvəsi məhv edildi və yaralandı, həmçinin bir neçə D-30
haubitsası, hərbi nəqliyyat vasitələri və
çoxlu sayda döyüş sursatları sıradan
çıxarıldı.
Qeyd edək ki, Azərbaycan tərəfi bizi
əsassız şəkildə “aqressiv fəaliyyətdə”
ittiham edən Ermənistan XİN-in bu
hadisələrlə bağlı yalanla dolu 3 avqust
tarixli bəyanatını qətiyyətlə rədd edib.
Şərhdə bildirilir ki, Ermənistan XİN-in
Azərbaycanı üçtərəfli bəyanatı pozmaqda ittiham etməsi riyakarlıqdan başqa
bir şey deyil: “Xatırladırıq ki, Ermənistan
tərəfindən üç ölkə liderlərinin imzaladığı
10 noyabr 2020-ci il tarixli Bəyanatın
müddəalarının yerinə yetirilmədiyi,
xüsusilə də erməni silahlı dəstələrinin
hələ də Azərbaycan ərazilərindən
çıxarılmadığı dəfələrlə tərəfimizdən
bəyan edilib. Üçtərəfli bəyanatın 4-cü
maddəsinə əsasən “Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel
şəkildə yerləşdirilir”.
Maraqlı cəhət budur ki, qeyri-qanuni
erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
ərazilərində mövcudluğuna dair bizdə
olan çoxsaylı dəlillərə əlavə olaraq,
bu fakt erməni rəsmiləri tərəfindən
də etiraf edilib. Belə ki, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Baş Qərargah
rəisinin müavini Saak Saakyanın bu il
iyunun 29-da hərbi xidmətə çağırılan
vətəndaşların valideynləri ilə görüşdə
“Qarabağ bölgəsində erməni müddətli
hərbi xidmətçilərinin müddətdən artıq
həqiqi hərbi xidmət qulluqçuları ilə
əvəzlənəcəyinə” dair söylədikləri,
habelə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın iyulun
19-da verdiyi müsahibədə “Ermənistan
silahlı qüvvələri bölmələrinin Qarabağ-

ermənilər üçtərəfli bəyanatın digər
müddəaları kimi, bu öhdəliyin də icrasına məhəl qoymursa, bu, bir daha onların öz xislətlərinə xas qeyri-konstruktivliyini və məsuliyyətsizliyini göstərir.
Bütün dünya bilir ki, aqressiya
sərgiləyən kimdir. Hərbi birləşmələri
30 ilə yaxın qonşu dövlətin ərazilərinin
işğalını həyata keçirən, işğal siyasətinə
son verildikdən sonra hələ də qanunsuz silahlı dəstələrini Azərbaycan
ərazilərindən çıxarmayan Ermənistan
hədər yerə indi özünü “mələk donunda”
təqdim etmək istəyır. Azərbaycan isə öz
ərazilərinin təhlükəsizliyini və bütövlüyünü qanuni əsaslarla təmin edir.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan son gərginliklə bağlı hökumətin
iclasındakı çıxışında deyib ki, 10 noyabr
2020-ci il Bəyanatını öz qələbəsi sayan
Azərbaycan Ermənistanın öhdəlik
götürməsindən danışır. Onun fikrincə,
hay hökuməti öhdəlikləri yerinə yetirib.
Azərbaycan isə “Dağlıq Qarabağ”ın
(red: separatçı rejimin) mövcudluğunu
tanımalı; Qarabağda “təmas xəttinin”
mövcudluğuna hörmət etməli; Laçın
dəhlizinin mövcudluğuna hörmətlə
yanaşmalıdır (?!). Əlbəttə, bu həyasızlıq
biabırçı 10 noyabr kapitulyasiyasından sonra Ermənistan rəhbərliyinin
bütün diplomatik sərhədləri aşmasının
və öhdəlikdən qaçmaq üçün növbəti
həyasızlığının ən üst səviyyəsidir.
Azərbaycan 10 noyabr Bəyanatında
heç bir öhdəlik götürməyib. Bəyanatın
mətnində bircə yerdə də olsun, “Dağlıq
Qarabağın gələcək statusu” ilə bağlı
söz belə yoxdur, eyni zamanda, “təmas
xətti” ifadəsi Ermənistan ordusunun
rus sülhməramlıların gəldiyi vaxta
qədər dayandıqları mövqelərə görə
işlədilib. Rusiya sülhməramlı kontingentinin Qarabağa yerləşdirilməsi ilə
Ermənistan hərbi birlikləri Azərbaycan
ərazisindən çıxarılmalı idi və bununla
da “təmas xətti” anlayışı tamamilə ləğv
olunacaqdı. Qarabağın bir hissəsinə
yerləşdirilən rus sülhməramlıları isə orada məskunlaşdırılan erməni icmasının

təhlükəsizliyini müəyyən müddətə qədər
təmin edəcəkdilər.
Qondarma “Artsax”ın mövcudluğunu
tanımaq tələbi 10 noyabr bəyanatından
imtina etmək və münaqişəni alovlandırmaq niyyətidir. “Separatçı qurumu”
tanımaq haqda sərsəmləmələr Paşinyanın özünün və RF Prezidenti Vladimir
Putinin imzasına hörmət etmədiyini,
acı məğlubiyyətdən ibrət götürmədiyini,
eyni zamanda, İrəvanda onu devirmək
istəyənləri hədəfdən yayındırmaq üçün
manevrlər etdiyini göstərir. Xatırladaq ki, Ermənistan rəhbərliyi 2020-ci
ilin ortalarında Azərbaycana qarşı 7
tələb irəli sürmüşdü və bu tələbləri
Azərbaycan 44 günlük Zəfər yürüşü
ilə, “Dəmir yumruq” hesabına birdəfəlik
rədd edərək cəhənnəmə göndərib. Paşinyan həmin rüsvayçı məğlubiyyətdən
sonra yenə hansısa məntiqsiz “tələblər”
dilə gətirməklə Ermənistan dövlətinin
mövcudluğunu şübhə altına alacağının
fərqində deyilmi?
Erməni həyasızlığının mahiyyəti hər
zaman suları bulandırmaqdan və lehmə
içində balıq tutmaqdan ibarət olub. Bir
neçə gün əvvəl Azərbaycandan Ukraynaya humanitar yardım göndərilməsini
bəzi erməni mənbələri gülməli bir
şəkildə Rusiyanın Müdafiə naziri
Sergey Şoyquya (?!) “hörmətsizlik”
kimi qələmə vermək istəyiblər. Hədəfi
məlum olan bu aravurma və “qızışdırma” cəhdi el dilində söylənən “qaşınmayan yerdən qan çıxarmaq” məsəlini
yada salır. Bəs, Rusiya hərbçilərinin
başı üstündən bizə tərəf atəş açmaq və
əsgərimizi öldürmək, elə həmin Şoyqunun sülhməramlılarına qarşı saymazlıq,
Rusiyanın nüfuzuna etimadsızlıq nümayişi deyilmi?
Onu da deyək ki, dünən Azərbaycan
Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda
bildirildiyi kimi, 3 avqust silahlı
insidentindən bircə gün keçməmiş, ağılları başlarına gəlməyən erməni silahlı
birləşmələri mövqelərimizi düz 12 dəfə
atəşə tutublar. Basarkeçər tərəfdən
ordumuzun Kəlbəcər və Laçın rayonları
istiqamətlərində yerləşən mövqeləri,
eləcə də Rusiya sülhməramlılarının
müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan
ərazilərindən Ağdam, Xocavənd və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən
mövqelərimiz fasilələrlə müxtəlif çaplı
atıcı silahlardan atəşlərə məruz qalıb.
Adekvat tədbirlərlə düşmən susdurulub. Görünən budur ki, qeyri-qanuni
erməni silahlı dəstələri terror-təxribat
əməllərindən əl çəkmirlər. Azərbaycan
ərazisində baş verən insidentlərin bütün
məsuliyyəti qonşu dövlətin torpaqlarından qanunsuz silahlı birləşmələrini hələ
də çıxarmayan Ermənistanın siyasi və
hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür.
“Qisas” əməliyyatının mühüm
əhəmiyyəti ermənilərə bir daha güclü
“qulaqburması” olması baxımından
önəmlidir. Qoy, onların “nadinclik”lərinə
loyal yanaşan, Qarabağ separatçılarına maliyyə ayıran, “bizsiz işiniz
çətin olacaq, çağırın, gələk” mesajları
verən pərdəarxası güclər bilsinlər ki,
qalib Azərbaycanla hədə-qorxu dilində
danışmaq olmaz. Onlar İrəvandakı
revanşistlərə, Qarabağdakı terrorçulara
“dəstəvuz” verməkdən nə qədər tez
çəkinsələr, daha yaxşı olar. 2020-ci
ilin dekabrında, 10 noyabr üçtərəfli
Bəyanatının imzalanmasından bir ay
sonra Hadruta “Şirak terrorçu dəstəsi”ni
yollayaraq gərginliyi tətikləmək planı quranlar onların son aqibətini nə tez yaddan çıxardılar? “Ermənistanın sərhədi
bizimçün qırmızı xətdir”, – deyərək
Zəngəzur dəhlizinin açılmamasını
istəməyən anti-Azərbaycan qüvvələr də
terrorçu dəstələri həvəsləndirməklə heç
nəyə nail ola bilməyəcəklər.
Nəhayət, həddini aşan ermənilərə
bir daha xatırladaq ki, nəinki Qarabağ,
həmçinin Zəngəzur, İrəvan, Göyçə tarixi
Azərbaycan topaqlarıdır. Dövlətimizin
başçısı cənab İlham Əliyev də bunu
dəfələrlə qeyd edib. Biz azərbaycanlılar
bu əraziləri öz dədə-baba torpaqlarımız
sayırıq, tarixi həqiqət də belədir. Eyni
zamanda, bu faktlar arxivlərdə -- bütün
xəritələrdə, sənədlərdə öz təsdiqini
tapıb. Bir millət, xalq olaraq haqqımız
var ki, Qərbi Azərbaycan torpaqlarına
geri dönək. Umutmasınlar!

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Xalqımızın öz torpaqlarını separatçı ünsürlərdən
təmizləmək üçün hüquqi və mənəvi haqqı var
Bu günlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Qarabağda
uğurlu “Qisas” hərbi əməliyyatı həyata keçiriblər və bir sıra
mühüm əhəmiyyət kəsb edən strateji yüksəklikləri azad ediblər.
Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan verilən sözlər və imzalanan
bəyannamələrin şərtləri yerinə yetirilməyəcəyi halda, beynəlxalq
hüquqa uyğun şəkildə təşəbbüsü ələ alaraq, bunları təmin etmək
gücündədir.
Bəli, rəsmi Bakı 10 noyabr
Bəyanatının və sonra imzalanan
sənədləri nəticəsində Ermənistanın
öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri
yerinə yetirməsini tələb edir. Əsas
şərtlərdən biri Ermənistan ordu
birləşmələrinin və separatçı silahlı
ünsürlərin Qarabağı tərk etməsidir.
Lakin hələ də separatçı-terrorçu
dəstələr Qarabağda qalmaqda davam
edirlər. Bu, isə yolverilməzdir.
Prezident İlham Əliyev Fransanın
dövlət başçısı Emmanuel Makronla
telefon danışığı zamanı bildirib ki,
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində
mövcudluğunu davam etdirən

Ermənistan silahlı qüvvələrinin və qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin
ərazimizdən çıxarılması təmin
edilməlidir. Azərbaycanın dövlət
başçısı demişdir: “Lakin Ermənistan
tərəfindən bu hələ də təmin
edilməyib. Bu isə öz növbəsində
rəsmi İrəvan tərəfindən 2020-ci il 10
noyabr Bəyanatının müddəalarının
pozulması və Ermənistanın
üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə
yetirməməsidir”.
Xatırladaq ki, bu il avqustun 3-də
Laçın rayonu istiqamətində yerləşən
Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin
mövqelərinin qeyri-qanuni erməni

silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən
intensiv atəşə tutulması nəticəsində
əsgər Kazımov Anar Rüstəm oğlu
aldığı güllə yarasından şəhid olub.
Bundan sonra Azərbaycan Ordusu
cavab tədbirləri görüb və Anar Kazımovun qisasını almaq üçün antiterror
əməliyyatına başlayaraq, Sarıbaba
dağını nəzarətə götürüb.
Azərbaycan dövlətinin “Qisas”
hərbi əməliyyatını həyata keçirmək
üçün həm hüquqi, həm də mənəvi

haqqı var. 2020-ci ilin payızında 44
günlük Vətən müharibəsində müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
liderliyilə rəşadətli Azərbaycan Ordusu öz gücünü ermənilərə göstərdi.
Yağı düşmən döyüş meydanında
ağır məğlubiyyətə uğradıldı. Görünür,
düşmən həmin hadisələrdən lazımi
ibrət dərsi götürməyib. Çox təəssüf!
Lakin Ermənistandakı revanşist
qüvvələr unutmasınlar ki, “dəmir
yumruq” yerindədir, xalqımıza və
dövlətimizə xor baxanların başı hər
zaman əziləcək.
Bu gün Azərbaycan xalqı,
ölkəmizin uşaqdan tutmuş ahıla
qədər bütün sakinləri xalqımızın
sevimli lideri Prezident İlham Əliyevin
ətrafında sıx birləşib. Düşmənin heç
bir hiylə, məkr və təxribatları bizi haqq
və ədalət yolundan çəkindirə bilməz.
Hec bir qüvvə Aəzrbaycanın ərazi
bütövlüyünü poza bilməyəcək.

Əfrahim TƏHMƏZOV,
ehtiyatda olan ədliyyə polkovniki

Azərbaycan Ordusunun
mövqeləri atəşə tutulub
Ötən sutka ərzində erməni silahlı birləşmələri tərəfindən mövqelərimiz
ümumilikdə 12 dəfə atəşə tutulub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, bunlardan 3-ü
Azərbaycan–Ermənistan dövlət sərhədinin
Basarkeçər rayonunun Nərimanlı və Zərkənd
yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən
mövqelərindən Ordumuzun Kəlbəcər və
Laçın rayonları istiqamətlərində yerləşən
mövqelərini atəşə tutmaqla baş verib.
Digər 9 hadisə isə Rusiya
sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi

Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan
Ordusunun Ağdam, Xocavənd və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərini
fasilələrlə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan
atəşə tutmaqla qeydə alınıb.
Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur.
Bütün hallarda ordumuzun bölmələri
tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.

A

zərbaycan və Rusiya prezidentlərinin, həmçinin Ermənistan Baş
nazirinin birgə imzaladıqları 10 noyabr 2020-ci il tarixli Bəyanatın
bəndlərini kobud şəkildə pozan erməni hərbçiləri işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə atəşkəs rejiminə riayət etmir, təxribatlar törədirlər. Rusiya
Federasiyası sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan
ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinin bügünlərdə
növbəti təxribatı zamanı Azərbaycan Ordusunun hərbçisi şəhid oldu. Erməni
silahlı birləşmələrinin təxribatı və qəhrəman ordumuzun düşmənə layiqli cavabı
ilə əlaqədar Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə
fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadəyə müraciət etdik. Hüquq müdafiəçisi dedi:

“Qisas” əməliyyatı ordumuzun
gücünü bir daha göstərdi

– Üç dövlət başçısının birgə imzaladıqları
bəyanatın maddələrini kobud şəkildə pozan qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin
ünsürləri bir neçə gün əvvəl Kəlbəcər və
Laçın rayonlarının ərazisini əhatə edən dağ
silsiləsində yerləşən Qırxqız yüksəkliyini ələ
keçirməyə və orada yeni döyüş mövqeləri
qurmağa cəhd göstəriblər. Separatçılar
Azərbaycan ərazisində silahlanmaqda davam
edirlər. Təəssüf ki, bəyanatın 4-cü bəndinə
hələ də əməl olunmur– Ermənistan hərbçiləri
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdən
bugünədək çıxarılmayıb. Erməni separatçıları hələ də həmin ərazilərdədir, onlar
nə vaxtadək bizim üçün təhlükə mənbəyi
olacaqlar.
Dünyanın bütün ərazilərində separatçılara qarşı əməliyyatlar keçirilir və onlar məhv
edilir. Xatırladım ki, Azərbaycanla Rusiya
Federasiyası arasında imzalanmış Müttəfiqlik
sazişinin 18-ci bəndində qeyd edilir ki, Rusiya ilə Azərbaycan terrorizmə və separatizmə
qarşı birgə mübarizə aparacaqlar. Əslində, bu
ərazidə yerləşdirilmiş sülhməramlı kontingent
belə təxribatların qarşısını almalı idi. Ancaq
üzərlərinə götürdükləri vəzifəni icra etmək
istəmirlər. Azərbaycan Ordusu sülhməramlı
kontingentin vəzifəsini özü icra etdi və erməni
separatçılarının yerləşdiyi ərazilər darmadağın
edildi.
Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə bildirmişdir
ki, üçtərəfli bəyanata zidd olaraq, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin və qanunsuz erməni
silahlı birləşmələrinin Rusiya Federasiyası
sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi
Azərbaycan ərazilərində mövcudluğu təhlükə
mənbəyi olaraq qalır.
Ç.Qənizadə üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından 2 ilə yaxın vaxt keçdiyini xatırlatdı. Dedi
ki, bu sənədin imzalanmasından bu qədər vaxt
ötməsinə baxmayaraq, Ermənistan üzərinə
götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək istəmir.
Bəyanatı imzlayan tərəf kimi, Rusiya Federasiyası və digər beynəlxalq təşkilatlar da bunu
görürlər. Halbuki, həmin beynəlxalq təşkilatlar
postmüharibə dövründə münasibətlərin
yaxşılaşdırılması və ya sülh müqaviləsinin
imzalanmasında vasitəşilik missiyasını üzərinə
götürüblər. Təəssüf ki, Ermənistanın atəşkəs
rejiminə əməl etməməsinə və sülh müqaviləsi
imzalanması məsələsinə yaxın gəlməməsinə
görə bu ölkəyə əvvəllər olduğu kimi, indi də
cidddi təsir vasitələri göstərilmir. Eləcə də,
iki ölkə arasında dövlət sərhədlərinin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsində də

Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə
yetirmək fikrində deyil.
Hüquq müdafiəçisi üçtərəfli bəyanatın 7-ci
bəndini xatırlatdı: “Daxili məcburi köçkünlər və
qaçqınlar Dağlıq Qarabağın ərazisinə və ətraf
rayonlara BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır”.
Komitə sədri bildirdi ki, bu istiqamətdə də heç
bir iş görülməyib. Artıq dünya da şahid oldu ki,
Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinin sakinləri
30 illik həsrətdən sonra doğma kəndlərinə
qayıdanda bütün tədbirlər Azərbaycan dövləti
tərəfindən təşkil olunmuşdur.
Ermənistan tərəfindən hələ də yerinə
yetirliməyən öhdəliklərdən biri də bəyanatda
əksini tapan “Azərbaycan Respublikasının
qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin
təhlükəsizliyinə təminat” bəndidir: “Yəni,
Zəngəzur dəhlizi məsələsi. Təəssüf ki, bu
sahədə də ciddi irəliləyiş yoxdur və Ermənistan
üzərinə götürdüyü öhdəliyini yerinə yetirməyə
hazırlaşmır. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə
də həm üçtərəfli bəyanatı imzalayan Rusiya
Federasiyası, həm də beynəlxalq təşkilatlar
seyirçi mövqe nümayiş etdirirlər. Göründüyü kimi, Ermənistan üçtərəfli bəyanatın
bəndlərini yerinə yetirmək fikrində deyil. Bəzi
bəndlərin yarımçıq yerinə yetirilməsi isə dövlət
başçımızın uğurlu xarici siyasətinin və misli
görünməmiş , qətiyyəti, cəsarəti və inadkarlığı
sayəsində öz həllini tapıb. Bu yerdə üçtərəfli
Bəyanatı imzalayan Rusiya Federasiyası haqlı
olarq qınaq hədəfinə çevrilir. Bəs hanı verilən
vədlər, Rusiya Federasiyasının öz üzərinə
götürdüyü missiya?”
Hüquq müdafiəçisi Ermənistanın silahlanmasını da xatırlatdı: “Artıq bütün dünyaya da
bəllidir ki, Ermənistan silahlanmaqda davam
edir. İqtisadi tənəzzüldə boğulan, öz xalqının,
necə deyərlər, qarnını doyuzdura bilməyən bir
ölkə bu qədər silah-sursatı hansı vəsaitlə alır?
Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Ordusunun
erməni silahlı birləşmələrinin işğaldan azad
edilmiş ərazimizdəki hərbi bazalarını məhv
edərkən, kadrlardan göründüyü kimi, düşmən
qüvvələrinin məhv edilən və sırada olan hərbi
texnikası, avtomobilləri, topları və s. demək
olar ki, təp-təzə idi. Hamısı da Rusiya istehsalı.
Deməli, erməni silahlı birləşmələrinin silah-sursat təchizatı baxımından problemləri yoxdur.
Ancaq unutmasınlar ki, Azərbaycanın “dəmir
yumruğ”u hər zaman başlarının üzərindədir.
Bir neçə gün əvvəl bunu bir daha gördülər.
Ç.Qənizadə bildirdi ki, həmin ərazilərin
delimitarizasiyası, Ermənistan qoşunlarının
oradan tam çıxarılması və qanunsuz erməni
silahlı ünsürlərinin tərksilah edilməsi mütləq
şəkildə labüddür: “Qeyd edim ki, Azərbaycan
Ordusu bölmələrinin keçirdiyi “Qisas” cavab
əməliyyatı nəticəsində Qırxqız yüksəkliyi,
həmçinin Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin Qarabağ silsiləsi boyu Sarıbaba və bir sıra digər
əhəmiyyətli yüksəklikləri rəşadətli ordumuz
nəzarətinə götürüb. Hazırda bölmələrimiz
tərəfindən əlverişli mövqelərin qurulması və
təminat yollarının çəkilməsi, digər mühüm
əhəmiyyətli işlər görülür”.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Kəlbəcərdə Azərbaycan Ordusunun
hərbi qulluqçusunun minaya düşməsi
ilə bağlı cinayət işi başlanıb
Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğuna avqustun 5-də Kəlbəcər rayonunun
işğaldan azad olunmuş ərazisində Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu
Babək Əliyevin minaya düşməsi barədə məlumat daxil olub.
Hərbi prokurorluqdan AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, prokurorluğun əməkdaşları
tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib,
məhkəmə-tibb ekspertizası təyin edilib, digər
prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib.
Aparılmış ilkin araşdırmalarla Babək
Əliyevin rayon ərazisində xidməti vəzifələrini

icra edərkən piyada əleyhinə minaya
düşməsi nəticəsində həlak olması müəyyən
edilib.
Faktla bağlı Kəlbəcər Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi
ilə cinayət işi başlanıb.
Hazırda istintaq davam edir.
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Şəmkirdə şəhidimiz son mənzilə

Ermənistan postmüharibə sindromundan xilas ola bilmir.
44 günlük müharibədə məğlub olmuş ölkə real vəziyyətə uyğun
davranmaq əvəzinə, düşdüyü quyunu daha da dərinləşdirir.
Əslində, ermənilər düşdükləri vəziyyətdən asanlıqla çıxa
bilərlər. Bunun üçün onlar Azərbaycanın təkliflərini qəbul edib,
zəruri addımları atmalıdırlar. Ermənilər artıq anlamalıdırlar ki,
geriyə yol yoxdur və Azərbaycan milli maraqlarına zidd olacaq
istənilən addıma güclü cavab verəcəkdir.
Almanların İkinci Dünya
müharibəsində ağır məğlubiyyətə
məruz qalmalarına baxmayaraq,
ölkə postmüharibə sindromuna
qapılmadı. Xalq özündə güc toplayaraq, Almaniyanı yenidən ayağa

izdihamla yola salındı

və beynəlxalq aləmdə Azərbaycan
üzərində psixoloji üstünlüyə nail
olmaq üçün bu cür məhdud və
təxribatçı hücumlarla iddialarını
dəstəkləməyə çalışır. Amma bu
cəhdlərin heç bir nəticə verməyəcəyi

Ermənistan seçim etməlidir

Avqustun 3-də
Ermənistanın
təxribatları zamanı
şəhid olan Azərbaycan
Ordusunun əsgəri
Kazımov Anar Rüstəm
oğlu doğulduğu
Şəmkirin Qaracəmirli
kəndində torpağa
tapşırılıb.

“Qisas” əməliyyatı ciddi mesajdır

qaldırmağa müvəffəq oldu. 44 günlük
müharibədə ağır darmadağınla
üzləşən Ermənistanda isə tam fərqli
mənzərə müşahidə olunur. Rəsmi
İrəvan İkinci Qarabağ müharibəsində
qalib gəlmiş Azərbaycanın regional
əməkdaşlığın inkişafına və sülh
dövrünün başlanmasına şərait yaradan konstruktiv təkliflərinə müsbət
cavab vermək əvəzinə, bulanıq
suda balıq tutmağa çalışır. Doğrudur, müqayisə o qədər də yerinə
düşməyə bilər. Amma Ermənistan
da işğal siyasətinin davam etdirməsi
nəticəsində hərbi məğlubiyyətə
düçar oldu və təslimolma sənədinə
imza ataraq, postmüharibə dövrünün
reallıqlarına adekvat davranmağa
məhkum edildi.
Almanlardan fərqli olaraq,
ermənilər hələ də postmüharibə dövrünün sancılarını yaşayırlar. Gələcəyi
yox, xəyali keçmişin arxasınca
boylanmağa çalışırlar. Heç kimə sirr
deyil ki, bu gün Ermənistan bütün
sahələrdə dərin böhran keçirir. Doğrudur, Ermənistanda müşahidə edilən
hazırkı sosial-iqtisadi, eləcə də hərbi
böhran uzun illərdir davam edir. İkinci
Qarabağ müharibəsinin nəticələri
bu problemləri daha qabarıq özünü
göstərdi və sosial-iqtisadi böhranı
daha da dərinləşdirdi. Postmüharibə
dövrünün reallıqları rəsmi İrəvanı
vadar edir ki, vəziyyəti doğru
qiymətləndirsin və uzun müddətdir
böhranın girovuna çevrilmiş ölkə
iqtisadiyyatını canlandırsın, regional
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə
şərait yaradan zəruri addımları atsın.
Lakin son günlərdə baş vermiş
hadisələr təsdiqləyir ki, Ermənistan
uzun illərdir yoluxduğu təxribatçılıq
xəstəliyindən hələ də sağalmayıb.
Erməni qanunsuz silahlı dəstələri
yenə də təxribatlara əl atırlar. Aydındır ki, son müharibədə Azərbaycan
çox mühüm uğurlar əldə edib, qalib
tərəf kimi sərhədlərin mühafizəsi,
azad olunan ərazilərdə nəzarətin yaradılması və infrastrukturun yenidən
qurulması kimi strateji vəzifələrini
yerinə yetirir. Ermənistan isə böyük
hərbi məğlubiyyətə uğradığı üçün psixoloji müharibəyə əl atmağa can atır.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, rəsmi
İrəvan dezinformasiyaya əl ataraq,
Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətləri
maksimum dərəcədə aşağı salmaq

hamıya məlumdur. Ermənistandan
öz ordusunu Azərbaycanın məlum
ərazilərindən çıxarılması tələb
olunur. Ancaq ötən müddət ərzində
Ermənistan üzərinə düşən öhdəliyi
yerinə yetirməyərək, təxtibatlara
yol verir. Azərbaycan isə “Qisas”
əməliyyatını keçirməklə ermənilərə
çox aydın mesaj göndərdi: istənilən
təxribata güclü və əhatəli cavab
veriləcək, kimsə cəzadan kənarda
qalmayacaq.
Azərbaycanın qətiyyətli cavabı erməni siyasətçilərini və siyasi
müşahidəçilərini də təşvişə salır.
Bunun da məlum səbəbləri var.
Erməni siyasətçiləri anlayırlar ki,
Azərbaycanın səbri tükənməz deyil
və zərurət yarandıqda rəsmi Bakı
cəza tədbirlərini intensivləşdirə və
hərbi-siyasi naliyyətlərinin coğrafiyasını genişləndirə bilər. Məsələn,
“Voskanapat” analitik mərkəzinin
rəhbəri, politoloq Hrant Melik-Şahnazaryan yazır ki, Azərbaycan növbəti
dəfə qarşısında duran vəzifələri həll
etdi: “Ermənistanın ərazi idarəetmə
və infrastruktur naziri Qnel Sanosyan Prezident Əliyevə açıq şəkildə
bildirdi ki, “Berdzora (Laçına) alternativ yolun tikintisi yaza qədər
başa çatdırılacaq”. Təşvişə düşən
erməni politoloq əmin olduğunu
bildirib ki, belə bir ssenarinin həyata
keçirilməsi üçün ermənilərdən bir az
daha çox qurbanlar tələb olunacaq.
“Enaket” Analitik Mərkəzinin eksperti
Vitali Manqasaryan isə yazır: “Nikol
Paşinyan bəyan edir: əgər kimsə
– bu halda Rusiya Federasiyası və
Azərbaycanın sülhməramlı qüvvələri–
təmas xəttinin toxunulmazlığına
zəmanət verirsə, onun fikrincə,
Qarabağ müdafiə ordusunun döyüş
növbətçiliyinə ehtiyac qalmayacaq”.
Erməni politoloqu hesab edir ki, bu
bəyanat separatçı Qarabağ rejiminin
ləğvi prosesinin başlanğıcıdır.
Baxmayaraq ki, mövcud nəqliyyat
kommunikasiyalarının təcriddən çıxarılması və yeni nəqliyyat dəhlizlərinin
tikintisi, ilk növbədə, Ermənistanın
özünün maraqlarına cavab verir,
rəsmi İrəvan vəziyyəti pisləşdirən
düzəlməz səhvlər edir. Məhz İrəvanın
son 30 ildə apardığı təcavüzkar
siyasəti Ermənistanın sərfəli regional
layihələrdən təcrid edilməsinə səbəb
olub və bu da öz növbəsində ölkə

iqtisadiyyatını acınacaqlı vəziyyətə
gətirib. Bu gün Ermənistanın regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının
ən qısa müddətdə açılması üçün ağlabatan siyasət yeritməklə vəziyyəti
yaxşılaşdırmaq üçün unikal imkan
var. Lakin İrəvanın atdığı müəyyən
addımlar onu göstərir ki, Ermənistan
hakimiyyəti hazırkı vəziyyəti kifayət
qədər ayıq qiymətləndirmir. Konstruktiv təkliflərə cavab verməyə
tələsməyən erməni tərəfi hələ də
təxribatlara əl atır.
Prezident İlham Əliyev avqustun
4-də Fransa Prezidenti Emmanuel
Makronla telefonla söhbətində bildirib
ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində
mövcudluğunu davam etdirən
Ermənistan silahlı qüvvələrinin və qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin
ünsürlərinin ərazimizdən çıxarılması
təmin edilməlidir. Dövlət başçısı,
həmçinin vurğulayıb ki, Ermənistan
tərəfindən bu, hələ də təmin
edilməyib. Prezident İlham Əliyev
bunu rəsmi İrəvanın 2020-ci il 10
noyabr Bəyanatının müddəalarını
pozması və üzərinə düşən
öhdəlikləri yerinə yetirməməsi kimi
qiymətləndirib.
Dövlətimizin başçısı fransalı
həmkarı ilə söhbətində Laçın dəhlizi
ilə bağlı vəziyyətə də toxunub. O
vurğulayıb ki, üçtərəfli Bəyanatın
müddəalarına uyğun olaraq, Rusiya
Müdafiə Nazirliyi ilə əldə olunmuş
razılaşma nəticəsində Laçın dəhlizinə
alternativ yeni yolun marşrutu
müəyyən edilib və Azərbaycan
tərəfindən bu yolun inşası başa
çatdırılmaq üzrədir. Bu işlər yekunlaşan kimi 2020-ci il 10 noyabr tarixli
üçtərəfli Bəyanata əsasən, Rusiya
sülhməramlı qüvvələrinin həmin yola
dislokasiya olunması nəzərdə tutulur.
Azərbaycanın dəhlizlə bağlı
mövqeyi erməniləri narahat etməyə
başlayıb. Məsələn, müxalifətçi deputat Tiqran Abramyan “News.am”
saytının müxbirinə müsahibəsində
bildirib ki, Azərbaycan bu gün Laçın
dəhlizindən keçən Ermənistandan
Qarabağa marşrutun dəyişdirilməsinə
ən çox sentyabrın 1-dək vaxt verib.
O, Ermənistan XİN-in marşrutun
dəyişdiriləcəyi təqdirdə yolun rejiminin dəyişdirilməsi təhlükəsi ilə
bağlı bəyanatını xatırladıb. “Belə
olan halda nə üçün Ermənistan bu
müddət ərzində yeni tikinti ilə bağlı

məsələ qaldırmayıb? Hakimiyyət
pərdə arxasında bu marşruta....
razılıq verib. Anlayaraq ki, əgər onlar
yolun erməni hissəsini tikməsələr, bu,
böyük problemlər yaradacaq, onlar
onu tikməyə başlamayıblar”, – deyə
deputat qeyd edib.
Quldur Serj Sarqsyanın rəhbərlik
etdiyi Ermənistan Respublikaçılar
partiyası isə “qondarma sülh dövrünü sabun köpüyünə” bənzədib.
Partiyanı belə “qiymətləndirməyə”
Ermənistan və Qarabağ ətrafında
baş verən son hadisələr vadar edib.
Keçmiş iqtidar partiyası bəyan edib
ki, Ermənistanın hazırkı administrasiyasının avantürizm, məsuliyyətsizlik
və vətənə xəyanətə əsaslanan
xarici siyasətinin qeyri-ardıcıllığı
artıq bir neçə dəfə özünü büruzə
verir: “Rusiya Federasiyası, Avropa
İttifaqı və digər beynəlxalq aktorlar
tərəfindən həyata keçirilən bütün
vasitəçilik səylərinin bu liderlərin
məsuliyyətsizliyi nəticəsində Qarabağda və Ermənistanda vəziyyətin
sabitləşməsinə, hərbi əməliyyatların
qarşısının alınmasına gətirib çıxarmaması qınaq doğurur”. Ermənistanı
dərin siyasi-iqtisadi, eləcə də hərbi
böhrana sürükləmiş müxalifət
partiyası iddia edir ki, 2018-ci ildə
hakimiyyətin ələ keçirilməsindən
sonra strateji müttəfiqlə yaranmış
mürəkkəb münasibətlər mövcud
vəziyyətə öz töhfəsini verir.
Beləliklə, Ermənistan hələ də
anlamaq istəmir ki, vaxtilə arxalandığı (hələ də öz qanadları altında
gizlənməyə çalışdığı) qüvvələrin
bu gün beynəlxalq proseslərə təsir
etmək, regiondakı geostrateji reallıqları dəyişmək imkanları yoxdur. Regionun inkişaf gündəliyini Azərbaycan
müəyyənləşdirir və Azərbaycanın
ədalətli, obyektiv mövqeyi beynəlxalq
səviyyədə – siyasi və hüquqi
müstəvidə bütün səviyyələrdə qəbul
olunub. Buna görə, daima nəzərini
gələcəyə yox, keçmişə yönəltmiş
Ermənistanın postmünaqişə reallıqlarını qəbul etməldir. Əks təqdirdə,
Ermənistanın başqasının arxasında
gizlənməyə çalışan silahlı dəstələrə
qarşı “Qisas” əməliyyatlarının
gündəlik normaya çevrilməyəcəyinə
heç kəs zəmanət verməyəcək.

Şəhidin dəfn mərasimində
rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Rəşad Tağıyev,
hüquq-mühafizə orqanlarının
rəhbərləri, Anar Kazımovun
ailə üzvləri və yaxınları,
hərbçi yoldaşları, rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri
iştirak ediblər.
Əvvəlcə şəhidin yaşadığı
evdə vida mərasimi keçirilib.
Mərasimdə çıxış edən Rəşad
Tağıyev şəhidin ailə üzvlərinə
başsağlığı verib, Anar kimi
qəhrəman oğullarla hər bir

azərbaycanlının fəxr etdiyini
vurğulayıb.
Şəhidin ailə üzvləri də,
övladları ilə qürur duyduqlarını bildirib, Vətən üçün canından keçən bütün qəhrəman
şəhidlərimizə Allahdan
rəhmət diləyiblər.
Qaracəmirli kəndində
torpağa tapşırılan şəhidin

tabutu üzərinə sərilən bayraq
rayon rəhbəri tərəfindən
onun anasına verilib.
Dəfn mərasimində şəhidin
xatirəsinə yaylım atəşi açılıb.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 9 iyul 2022-ci il tarixli nömrəsində “AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI” ASC-nin Tikilməkdə Olan Meliorasiya
və İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyətinin Həkəriçay su anbarının texniki-iqtisadi əsaslandırmasının və layihə sənədlərinin hazırlanması
və Bərgüşadçay su anbarının texniki-iqtisadi əsaslandırmasının və layihə
sənədlərinin hazırlanması məqsədilə dərc edilmiş açıq tenderin keçirilməsi ilə
bağlı elanda layihələndirmə üçün əsas götürülən layihələndirmə tapşırığında
və tenderin şərtlər toplusunda aparılan dəyişikliklər səbəbindən tenderin vaxtı
uzadılmışdır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün elanın 3-cü və-13-cü sıralarında göstərilən
sənədləri 24 avqust 2022-ci il saat 17.30-a, ixtisas göstəriciləri uyğun gələn
iddiaçıların tender təklifi və bank təminatını isə 8 sentyabr 2022-ci il saat 
17.30 -a qədər (tender təkliflərinin açılışına 1 (bir) bank günü qalmış)
möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə satınalan təşkilata təqdim
etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 9 sentyabr 2022-ci il saat 15.00-da
açılacaqdır.
Tender iştirakçılarının səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak
edə bilərlər.
Tender komissiyası

Ləğvetmə prosesində olan “Sosialtikinti” ASC səhmdarlarının nəzərinə!

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

7 sentyabr 2022-ci il saat 10.00 -da “Sosialtikinti”
ASC səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin ləğvetmə balansının təsdiq
edilməsi.
2. Cəmiyyətin qalıq pul vəsaitinin səhmdarlar
arasında bölünməsi planını əks etdirən hesabatın
təsdiq edilməsi.
3. Qalıq pul vəsaitinin səhmdarlar arasında
bölüşdürülməsi .

4. Digər məsələlər.
Səhmdarlar yığıncaqda müzakirə ediləcək
sənədlərlə hər həftənin iş günləri, saat 10.00-dan
13.00-dək cəmiyyətə gəlməklə tanış ola bilərlər.
Yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Oqtay
Vəliyev küçəsi 66.
Əlaqə telefonu- 070-914-29-63.

Ləğvetmə komissiyası

Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti

tabeliyindəki idarələrə tələb
olunan müxtəlif kartriclərin
satın alınması məqsədilə

tabeliyindəki idarələrə
tələb olunan fərdi mühafizə
vasitələrinin (xüsusi geyimlərin
və ipsiz çəkmələrin) satın
alınması məqsədilə

“Dənizçi Təmir–Tikinti” 
MMC-yə tələb olunan
laminat və plintusların satın
alınması məqsədilə

tabeliyindəki idarələrə tələb
olunan boya qatqılarının
satın alınması məqsədilə

tabeliyindəki idarələrə tələb
olunan süzgəclərin satın
alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR

MÜSABIQƏ ELAN EDIR

MÜSABIQƏ ELAN EDIR

MÜSABIQƏ ELAN EDIR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.
Müraciət üçün son müddət 15 avqust
2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici
dildəki
tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,
daxili: 1263.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər
prospekti 2.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla
elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və
ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət
üçün son müddət 19 avqust 2022-ci il saat
17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,
daxili: 1263.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.
Müraciət üçün son müddət 19 avqust
2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,
daxili: 1263.
Ünvan- Bakı şəhəri,
Neftçilər prospekti 2.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.
Müraciət üçün son müddət 22 avqust
2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,
daxili: 1263.
Ünvan- Bakı şəhəri,
Neftçilər prospekti 2.

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə
bilərlər. Müraciət üçün son müddət
11 avqust 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,
daxili: 1132.
Ünvan- Bakı, Mikayıl Useynov
küçəsi 2.
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Türkiyə
“ROKETSAN” rəhbərinin açıqlaması

Türkiyənin yeni nəsil qanadlı raketi “Çakır” cari ilin
sonunda buraxılacaq. Bu barədə “ROKETSAN” şirkətinin
baş direktoru Murat İkinci açıqlama verib. O, bildirib
ki, “ROKETSAN”-ın şüarı dənizin dibindən kosmosun
dərinliklərinə qədər müdafiə üçün lazım olan bütün texnologiyaları inkişaf etdirə biləcək infrastruktur yaratmaqdır.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

ABŞ
Ranço satılır
ABŞ-ın Vayominq
ştatında Uolt D
 isney
ailəsinə məxsus
olmuş ranço satışa
çıxarılıb. Rançonun
dəyəri 71 milyon dollar
təşkil edib. “Hall and
Hall” hüquq firmasının
sözçüsü Cim Taylor
malikanə barədə
məlumat verərək bildirib ki, Yellouston Milli Parkından
təxminən 37 kilometr məsafədə yerləşən imarət 2 min
hektara yaxın ərazini əhatə edir. O əlavə edib ki, ərazi üç
tərəfdən dağ zirvələri ilə əhatə olunub.
Məlumatı “The Wall Street Journal” yayıb.

Avstraliyaya dörd “B-2 Spirit”
yerləşdirilib
ABŞ Hərbi
Hava Qüvvələri
Asiya Sakit okean
hövzəsində artan
gərginlik fonunda
Avstraliyaya daha
dörd ədəd “B-2
Spirit” strateji bombardmançı təyyarə
yerləşdirib. Qeyd
edək ki, indiyədək ABŞ Avstraliyada “B-2 Spirit” donanmasının 20 faizini yerləşdirib. Bildirilib ki, təyyarənin ikisi
ABŞ-dan Avstraliyaya iyulun 10-da, daha ikisi isə iyulun
12-də gedib.
Xəbəri “The Drive” verib.

Rusiya
Bədbin proqnoz
Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi payızda ölkədə
işsizliyin hazırkı 3,9
faizlə müqayisədə
artacağını proqnozlaşdırıb. Bu
barədə açıqlama
verən Rusiyanın
iqtisadi inkişaf
naziri Maksim Reşetnikov bildirib ki, hazırda ölkənin əmək
bazarında vəziyyətə nəzarət etmək mümkündür. Lakin
o deyib ki, payızda ölkədə işsizlik nəticəsində bu rekord
aşağı səviyyədən uzaqlaşacaq.
Məlumatı TASS yayıb.

“Münaqişə yalnız Rusiyanın Ukrayna ərazisindən
çıxması ilə bitə bilər”. Bunu Britaniyanın Xarici İşlər
naziri Elizabet Trass mediaya açıqlamasında deyib.
Məlumatı “Reuters” agentliyi yayıb.
XİN rəhbəri bildirib ki,
rəsmi London Kiyevin silahlanmasını dəstəkləyir və bundan sonra da dəstəkləyəcək.
Xatırladaq ki, Elizabet Trass
bu yaxınlarda Baş nazir
vəzifəsindən istefa verən Boris Consonun yerinə hazırda
əsas rəsmi iki iddiaçıdan biridir. O, Baş nazir seçiləcəyi
təqdirdə Rusiyaya qarşı
sanksiyaları sərtləşdirməyə
davam edəcəyini, həmçinin
Rusiya enerjisindən asılılığı

azaldacağını vəd edib.
“Biz amerikalı, fransalı
və alman həmkarlarımızla
danışıqlarda iştirak etmişik
və bu işdə ukraynalıları
dəstəkləyirik. Amma, son
nəticədə, hər şey ukraynalıların özlərindən asılıdır. Mən
ərazilərdən imtina etmək
üçün hər hansı təzyiqin
olmasını istəmirəm”.
Qeyd etmək lazımdır ki,
son günlər Avropanın bəzi
siyasi dairələrində Rusiya–

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

V.Orban jurnalistlərə
açıqlamasında bildirib ki,
dünya liderlərinin Ukraynadakı strategiyası münaqişə
vəziyyətini gərginləşdirir,
uzadır və sülh şanslarını
azaldır. O, əmindir ki, ABŞ ilə
Rusiya bu məsələdə ümumi
məxrəcə gəlməsələr, Ukraynada davamlı sülhü təmin
etmək müşkül olacaq.
Xatırladaq ki, bu il fevralın
24-də Rusiyanın Ukraynaya
hücumu ilə başlanan dağıdıcı
müharibə davam edir. Hər iki
tərəfdən minlərlə insan itkisi
var.
Yeri gəlmişkən, dünən
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin

“Anadolu” agentliyinin yaydığı məlumata görə,
keçən ay Avropanın bəzi ölkələrində həddindən
artıq istilər səbəbindən minlərlə insan həyatını itirib.
“Politico Europe” saytında
dərc olunan xəbərə görə,
bütün Avropa qitəsində hava
istiliyi keçən ay əhəmiyyətli
dərəcədə artaraq iyulun
ortalarında, xüsusilə də
18-20 iyulda pik həddinə
çatıb. Nəşr qeyd edir ki,
İngiltərə və Almaniyada iyul
ayında havanın temperaturunun 40 dərəcəyə çatması səbəbindən Avropada
quraqlıq, meşə yanğınları və
havanın çirklənməsi daha
da artıb. Qeyd edilir ki, əksər
Avropa ölkələrində iyulun ortalarında temperaturun qalxması nəticəsində həyatını

itirənlərin sayı da artıb.
Sözügedən həftənin ilk
təsbitlərinə görə, Almaniyada
COVID-19-un səbəb olduğu
ölümlər istisna olmaqla, son
5 ildə 3 mindən çox ölüm
qeydə alınıb. İngiltərədə
isə eyni dövrdə 1180 nəfər
ölüb. Termometrlərin 45
dərəcə göstərdiyi İspaniya və
Portuqaliyada iyulun ortalarında ölüm halları əvvəlki
illərlə müqayisədə ən yüksək
həddə çatıb. İyulun ortalarında İspaniyada son 5 ilin ən
aşağı göstəricisi olan 2700
ölüm, eyni dövrdə həddindən
artıq istilərin olduğu

 ollandiyada isə əvvəlki
H
illərlə müqayisədə 559 ölüm
daha çox qeydə alınıb.
Qeyd olunur ki, həddindən
artıq isti və susuzluq tənəffüs
xəstəlikləri olan insanlar, ürək
xəstələri, həmçinin Alzheimer kimi xəstəlikləri olan

insanlar üçün risk faktorlarıdır. Digər tərəfdən, ekspertlər
həddindən artıq istilərin iqlim
dəyişikliyinin nəticəsi olduğunu vurğulayırlar.

“Sinxua” agentliyinin yaydığı məlumata görə, Çin
Xalq Respublikası (ÇXR) ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pelosiyə qarşı sanksiyalar tətbiq
edəcək.

Rusiyada yoluxma kəskin artır
Son sutka ərzində Rusiyada 18 min 555 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Rusiya Federal Operativ
Qərargahının məlumatına görə, bu qədər yoluxma aprel
ayının 1-də qeydə alınıb. Son 24 saat ərzində 1906 nəfər
xəstəxanaya yerləşdirilib. 9817 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb. 47 nəfər vəfat edib.

Son sutka ərzində ən çox yoluxma paytaxt Moskvada (6149
nəfər) qeydə alınıb. 300 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. 3896
nəfər sağalıb. 15 nəfər vəfat edib.
Rusiya Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, sentyabr ayında
yoluxma daha da arta bilər. Çünki sentyabrda məktəblər açılır
və çox adam məzuniyyətdən qayıdır.
Rusiya Operativ Qərargahının məlumatına görə, pandemiya
başlanandan indiyədək ölkədə 18 milyon 672 min 422 nəfər
COVID-19 virusuna yoluxub, 382,6 min nəfər koronavirusun
qurbanı olub.

Mənbə qeyd
edir ki, bu barədə
ÇXR-in Xarici İşlər
Nazirliyi açıqlama
yayıb. Bildirilir ki,
sanksiyalar Nensi
Pelosi ilə yanaşı,
onun ailə üzvlərinə
də tətbiq olunacaq
Qeyd edək
ki, rəsmi Pekinin sərt etirazına və xəbərdarlığına baxmayaraq, ABŞ Konqresinin
Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pelosi avqustun
2-3-də Tayvana rəsmi səfər edib.
Rəsmi Pekin Birləşmiş Ştatları “Vahid Çin” siyasətini,
habelə Çinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini pozmaqda,
regionda vəziyyəti gərginləşdirməkdə ittiham edib.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ÂÂ Avqustun 6-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
ÂÂ bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, səhər
tədricən kəsiləcəyi, gündüz dəyişkən buludlu
olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Gecə 21-26°, gündüz 30-34°, Bakıda gecə 2426°, gündüz 31-33° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
756 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-65 faiz
olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun
temperaturu: Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt,
Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba)
25-26° isti, Cənub çimərliklərində: (Türkan,
Hövsan, Sahil, Şıx) 26-27° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi dağlıq
ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış
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yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, ayrıayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 21-26°,
gündüz 33-38° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 13-18°, gündüz 18-23° isti
olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi dağlıq
ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış
yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrıayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 13-18°,
gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 20-25°, gündüz 31-36° isti olacaq.

Baş Qərargahı müharibə
başlayandan bəri Rusiya
Silahlı Qüvvələrinin 41 650
hərbçisinin ölməsi barədə
məlumat yayıb. Xəbərdə
deyilir ki, Rusiya ordusu
həmçinin 1792 tank, 4032
zirehli döyüş maşını, 950
artilleriya sistemi, 260 reaktiv
yaylım atəşi sistemi, 123
hava hücumundan müdafiə
sistemi, 223 təyyarə, 191
helikopter, 742 PUA, 182
qanadlı raket, 15 gəmi, 2
964 avtomobil texnikası
və avtosistem, 83 xüsusi

texnika itirib. Məlumata
görə, rəqib ən çox Donetsk
istiqamətində itki verib.
Rusiya tərəfi isə öz
növbəsində Ukraynanın yaydığı məlumatların şişirdildiyini bildirir, əksinə, qarşı tərəfin
döyüşlərdə daha çox itkilər
verdiyini iddia edir. Bütün
hallarda isə Ukraynada dağıdıcı müharibə davam edir və
humanitar fəlakətin nə vaxt
bitəcəyi məlum deyil.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

“Brent” markalı neftin
qiyməti bahalaşır
Londonun “İCE” (“Inter Continental Exchange F
 utures”)
Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti
1,10 dollar artaraq bir bareli 96,48 dollar olub.
“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu
adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 0,41
faiz artaraq bir bareli 89,05,
Azərbaycanın “AzeriLight”
markalı neftinin qiyməti 5,5
faiz azalaraq bir bareli 96,61
dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki,
Qərb dövlətləri Rusiyaya nə
qədər sanksiya tətbiq etsələr də, Rusiya neftinin qiyməti dünya
bazarında bahalaşmaqda davam edir. Bu isə Rusiyanı daha
da gücləndirir. Mütəxəssislər bildiriblər ki, dünya bazarında
“qara qızıl”ın qiyməti artmaqda davam edəcək.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

Çin Nensi Pelosiyə
sanksiyalar tətbiq edəcək

Müqavilə yenilənib

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Ukrayna savaşında atəşkəsin
elan edilməsi və silahlı
münaqişənin qeyri-müəyyən
vaxta qədər dondurulması
barədə rəy və düşüncələr
səsləndirilir. Rəsmi London belə yanaşmanın qəti
əleyhdarı kimi çıxış edir və
Rusiyadan öz qoşunlarını
Ukrayna ərazisindən çıxarmasını tələb edir.
Xatırladaq ki, bir
neçə gün əvvəl Britaniya
hökuməti Ukraynaya daha
üç milyard funt sterlinq
həcmində maliyyə yardımı
göstərəcəyini bildirib.

“Rusiya ilə ABŞ
arasında danışıqlar
olmadan Ukraynada heç
vaxt sülh olmayacaq”. Bu
sözləri Macarıstanın Baş
naziri Viktor Orban bildirib.
Məlumatı “Euronews”
agentliyi yayıb.

İyul ayında Avropada yüksək istilər
səbəbindən minlərlə insan həlak olub

İngiltərə
İngiltərənin
“Liverpul” klubu
hücumçusu Dioqo
Jota ilə yeni
müqavilə imzalayıb.
25 yaşlı oyunçu
ilə müqavilənin
müddəti 2027-ci ilin
yayınadək uzadılıb.
Qeyd edək ki, Jota
2020-ci ilin sentyabrından “Liverpul”da çıxış edir. Portuqaliyalı futbolçu komandanın heyətində 85 oyunda 34 qol
vurub və 9 məhsuldar ötürmə edib.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Viktor Orban: Rusiya ilə ABŞ arasında danışıqlar
olmadan, Ukraynada heç vaxt sülh olmayacaq

Elizabet Trass: Münaqişə
yalnız Ukraynadan
Rusiya qoşunlarının
çıxarılması ilə bitə bilər

ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 18-23°, gündüz 30-35° , dağlarda gecə
12-17°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir.
Qərb küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 22-26°, gündüz 33-38° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi
arabir güclənəcək. Gecə 21-24°, gündüz 3035°, dağlarda gecə 19-21°, gündüz 24-29° isti
olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

FHN-in Sumqayıt Regional
Mərkəzi çimərliklərdə
maarifləndirmə tədbiri keçirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional
Mərkəzi “H.Z.Tağıyev” xilasetmə məntəqəsinin ərazisində
yerləşən çimərlikdə istirahət edən vətəndaşlar arasında “Çimərliklərdə təhlükəsizlik qaydaları” mövzusunda
maarifləndirmə tədbirləri keçirib.
Maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsində məqsəd əhaliyə
çimərlikdə təhlükəsizilik qaydaları barədə biliklərin aşılanması
olub.
Tədbirdə FHN Sumqayıt Regional Mərkəzinin, Kiçikhəcmli
Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin
“H.Z.Tağıyev” xilasetmə məntəqəsinin əməkdaşları iştirak
ediblər.
Tədbirdə əməkdaşlar tərəfindən təhlükəsizlik qaydaları
barədə ətraflı məlumat verilərək sözügedən qaydalara riayət
edilməsinin vacibliyi vurğulanıb, qadağanedici nişanlara, sanitar-gigiyena qaydalarına əməl olunması və zərəçəkmişlərə ilkin
yardımın göstərilməsinə dair söhbətlər aparılıb.
Vətəndaşlara suda hər hansı bədbəxt hadisənin baş
verməsinin qarşısının vaxtında alınması üçün zəruri tədbirlər
barədə tövsiyələr verilib.
Sonda mövzuya aid suallar cavablandırılıb, tədbirdə iştirak
edən vətəndaşlara bukletlər, maarifləndirmə xarakterli müxtəlif
təbliğat materialları paylanılıb.

“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov
və Ahıl Jurnalistlər Məclisinin üzvləri tanınmış jurnalist
ARAZ ZEYNALOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun
ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Zərdab rayon Dövlət Arxivinin müdiri Elyaz Bağırov
Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin sabiq
rəisi, Əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix elmləri doktoru,
professor
ATAXAN PAŞAYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə
və doğmalarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
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