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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulmuş
strateji tərəfdaşlıq yeni imkanlar açır

2023 – Heydər Əliyev İli
Mən Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını Heydər Əliyev qədər sevən
ikinci adam tanımıram.

Nikolay BAYBAKOV
görkəmli dövlət xadimi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Bolqarıstana rəsmi səfəri
Sofiyada rəsmi qarşılanma mərasimi

Nə qədər ki, Azərbaycan var,
Heydər Əliyev də olacaq

S

anki rəsmi sənədlərin də bəxti olur. Elə olmasaydı, bəzi sənədlər xalqın bütün fərdləri tərəfindən alqışlanmazdı. Məsələn, təhsilin inkişafını təmin edəcək
sərəncamın imzalanması əsasən həmin sahənin təmsilçiləri tərəfindən sevinclə
qarşılanır. Təqaüdlərin artırılması ilə bağlı təsdiqlənən hansısa bir sənəd məhz yaşlı
nəslin nümayəndələrinin məmnunluğuna səbəb olur. Eləcə də, digər sahələrlə bağlı
dövlət sənədlərini qeyd etmək olar.

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyevin sentyabrın
30-da Bolqarıstanın paytaxtı Sofiya
şəhərinin Aleksandr
Nevski meydanında
rəsmi qarşılanma
mərasimi olub.

Ancaq Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevlə Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti,
möhtərəm Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında
imzalanmış “Şuşa Bəyannaməsi”ni bəlkə də
dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 50 milyonluq soydaşlarımızın hamısı alqışlamışdı. O
zaman redaksiyamıza göndərilən məktubların
birində həmin bəyannamə “XXI əsrin uğuru”
adlandırılmışdı. Hamı həmin bəyannamə haqqında olan ürək sözlərinin qəzet vasitəsi ilə
daha böyük auditoriyada eşidilməsini istəyirdi.
Məmnunuq ki, dövlət başçımızın sentyabrın 29-da imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan
edilməsi haqqında Sərəncamı” da eləcə bütün
soydaşlarımız tərəfindən böyük məmnunluq
və razılıqla qarşılandı. Ümummilli liderin anadan olmasının 100 illiyi ərəfəsində imzalanmış
bu sənədin preambulasında Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətləri tutarlı arqumentlərlə xarakterizə edilir: “Heydər
Əliyev öz xalqını zamanın mürəkkəb tarixi-
siyasi sınaqlarından uğurla çıxarmış və ardıcıl mübarizə apararaq, onu müstəqilliyə qovuşdurmuş qüdrətli şəxsiyyətdir. Azərbaycan

Azərbaycanın və
 olqarıstanın Dövlət
B
bayraqlarının dalğalandığı meydanda
dövlətimizin başçısının
şərəfinə fəxri qarovul
dəstəsi düzülmüşdü.
Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevi
Bolqarıstan Prezidenti
Rumen Radev qarşıladı.
Fəxri q
 arovul
dəstəsinin rəisi
Azərbaycan Prezidentinə
raport verdi.
Hərbi orkestrin ifasında
Azərbaycanın və Bolqarıstanın Dövlət himnləri səsləndi.
Prezidentlər fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından
keçdilər.
Prezident İlham Əliyev Bolqarıstan əsgərlərini salamladı.
Bolqarıstanın dövlət və
hökumət nümayəndələri
Prezident İlham Əliyevə,
Azərbaycan nümayəndə
heyətinin üzvləri isə Prezident Rumen Radevə təqdim
olundu.
Fəxri qarovul dəstəsi
prezidentlərin qarşısından
keçdi.
AZƏRTAC

xalqı yeni əsrə və yeni minilliyə məhz Heydər
Əliyev zəkasının işığında qədəm qoymuşdur.
Davamlı yüksəliş yolunda inamla irəliləyən
müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin həyat
amalının təntənəsidir”.
Bu sənəd yayılan kimi Xalq artisti, professor, “Şöhrət” və “Şərəf” ordenli bəstəkar,
Prezident təqaüdçüsü Tofiq Bakıxanov redaksiyamıza zəng etdi: “Əziz dostum Mirzəbəyli,
cənab
Prezidentin
həmin
sərəncamı
barədə qəzetdə ölkə ictimaiyyətinin rəylərini
verəcəksinizsə, onda mənim bu fikrlərimi də
yada salın. Fikirlərim bundan ibarətdir: 2003cü ilin dekabrında həm ölkə daxilindəki qaragüruhçular, həm də beynəlxalq aləmdəki
bədxahlarımız, daha doğrusu, dövlətimizin
tərəqqisinə xor baxanlar demişdilər ki,
Azərbaycanda Heydər Əliyev epoxası bitdi. Mən o zaman da həmin bədnam fikir
sahiblərinə cavab vermişdim. İndi də deyirəm:
nə qədər ki, Azərbaycan var, Heydər Əliyev
epoxası bitməyəcək. Biz mədəniyyət xadimləri
cənab Prezidentin həmin sərəncamını elliklə
bəyənir və alqışlayırıq”.
(ardı 5-ci səhifədə)

Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun
əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələrin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun aşağıdakı əməkdaşlarına
II dərəcəli
dövlət ədliyyə müşaviri ali xüsusi rütbəsi verilsin:
Məmmədov Elçin Məmmədbağır oğlu–
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun
birinci müavini
Camalov Elmar Heybət oğlu – Azərbaycan
Respublikası Baş prokurorunun müavini
Məmmədov Heydər Vidadi oğlu –
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun
müavini
Rəcəbov Nazim Hafis oğlu – Azərbaycan
Respublikası Baş prokurorunun müavini –
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru

yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin rəisi.
2. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun aşağıdakı əməkdaşlarına III dərəcəli
dövlət ədliyyə müşaviri ali xüsusi rütbəsi verilsin:
Əvəzov Nemət Yusif oğlu – Azərbaycan
Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq
idarəsinin rəisi
Əlixanov Erkin Hüseynağa oğlu –
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq idarəsinin
rəisi.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2022-ci il
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Prezident İlham Əliyev naməlum
əsgərin məzarını ziyarət edib

Sentyabrın 30-da rəsmi qarşılanma mərasimindən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Sofiyanın Aleksandr Nevski meydanında
naməlum əsgərin məzarını ziyarət edib.

Burada dövlətimizin başçısının
şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyev naməlum
əsgərin məzarı önünə əklil qoydu.
AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin Bolqarıstan Prezidenti
Rumen Radevlə təkbətək görüşü olub

Sentyabrın 30-da Sofiyada Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Bolqarıstan Respublikasının
Prezidenti Rumen Radevlə təkbətək görüşü olub.

Dövlət başçıları əvvəlcə rəsmi foto
çəkdirdilər.
Sonra dövlət başçıları söhbət etdilər.

AZƏRTAC

Azərbaycan və Bolqarıstan prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü
Sentyabrın 30-da Sofiyada
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin
Bolqarıstan Respublikasının
Prezidenti Rumen Radev ilə
geniş tərkibdə görüşü olub.
Azərbaycan Prezidentini
salamlayan Bolqarıstan
Prezidenti Rumen Radev
dedi:
– Hörmətli cənab Prezident,
bu gün Sizi və Sizin nümayəndə
heyətinizi Bolqarıstanda salamlamağa çox şadam.
Biz bu səfəri bir imkan kimi
dəyərləndiririk
ki,
biz
Sizin
qonaqpərvərliyinizə qarşılıq verə
bilək. Biz ikitərəfli münasibətlərimizi
müzakirə edəcəyik və müəyyən
çağırışların öhdəsindən gəlmək
üçün müəyyən imkanları nəzərdən
keçirəcəyik.
Biz
Azərbaycanla
sıx
dostluq,
qarşılıqlı
hörmət
münasibətlərinə
malikik.
Bizim
ən yüksək səviyyədə siyasi dialoqumuz il ərzində çox fəal olub,
münasibətlərimiz
artıq
strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxmışdır.
Bizim üçün Azərbaycan etibarlı və
sınanmış tərəfdaşdır. Əminəm, bizim qarşılıqlı marağımız var ki, bütün
sahələr üzrə praqmatik və səmərəli
münasibətlərimizi inkişaf etdirək.
Sizin ölkəmizə səfəriniz böyük
rəmzi mənaya malikdir. Çünki bu,
bizim diplomatik münasibətlərimizin
qurulmasının 30 illiyinə təsadüf edir.
Bununla yanaşı, digər maraqlı və
çox əlamətdar bir hadisəyə şahidlik edəcəyik. Biz Yunanıstan-Bolqarıstan qaz İnterkonnektorunun
açılışını edəcəyik. Bu həm bizim
üçün, həm Avropa qitəsi üçün strateji əhəmiyyətə malik bir layihədir.
Çünki bununla Avropanın enerji
xəritəsini yenidən cızırıq. Biz artıq
Azərbaycandan real olaraq təbii qaz
alacağıq. Bu da təbii ki, bizim təminatı
və təchizatı şaxələndirəcəkdir.
Biz
enerji
sahəsində
əməkdaşlığımıza
çox
böyük

əhəmiyyət və çox böyük önəm veririk. Amma, əlbəttə, biz görüşümüzdə
təkcə enerji sahəsini deyil, digər strateji sahələri də müzakirə edəcəyik.
İnnovasiya, yüksək texnologiyalar, ticarət, sərmayə qoyuluşu və
təbii ki, mədəniyyət, elm sahələri
də buraya daxildir. Bunlar da bizim
əməkdaşlığımızın
dərinləşməsinə
xidmət edəcəkdir.
Bir daha Sizi salamlayıram.

***

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev dedi:
– Təşəkkür edirəm, hörmətli
cənab Prezident. İlk növbədə,
göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə
Sizə minnətdaram. Yenidən gözəl
ölkənizdə olmağımdan da çox
məmnunam, dəvətə görə təşəkkür
edirəm.
Siz tamamilə haqlı qeyd etdiniz
ki, Bolqarıstan və Azərbaycan strateji
tərəfdaşdırlar. Strateji tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə yeddi il bundan

əvvəl imzalanıb və bu illər ərzində bu
strateji tərəfdaşlıq demək olar ki, bir
çox sahələrdə özünü göstərmişdir.
Mən Sizin Azərbaycana rəsmi
səfərinizi xatırlayıram. Səfər zamanı apardığımız müzakirələr və qəbul
etdiyimiz qərarlar həyatda öz əksini
tapır. Qeyd etdiyiniz kimi, sabah Bolqarıstanda çox önəmli hadisə baş
verəcək – biz Yunanıstan-Bolqarıstan
İnterkonnektoru layihəsinin başlanğıcını qeyd edəcəyik. Bu münasibətlə
bəri başdan Sizi təbrik edirəm.

Bizim
bütün
sahələrdə
əməkdaşlığımızın təməlində səmimi
münasibətlər dayanır. BolqarıstanAzərbaycan
əlaqələri
çoxşaxəli
əlaqələrdir. Xalqlarımız arasındakı
tarixi bağlar, əlbəttə ki, bu əlaqələrin
təməlində dayanan mühüm amildir.
Bu gün, əlbəttə ki, qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulmuş o strateji
tərəfdaşlıq yeni imkanlar açır. Çünki
enerji sahəsində başlanılan çox ciddi
əməkdaşlığın çox böyük gələcəyi var.
Biz bu işin birinci mərhələsindəyik.

Əminəm ki, bu gün Sizinlə təkbətək
görüşdə müzakirə etdiyimiz mövzularla bağlı gələcəkdə praktiki addımlar atılacaq. Azərbaycan etibarlı
qaz təchizatçısı kimi, Avropa ölkələri
üçün önəm daşıyan ölkədir. Bizim
üçün də Avropa bazarı, o cümlədən
Bolqarıstan və Sizin qonşu ölkələrin
bazarları böyük maraq kəsb edir.
Amma haqlı qeyd etdiyiniz kimi,
təkcə enerji məsələləri deyil, digər
sahələrdə də yaxşı nəticələr var.
Humanitar sahəni xüsusilə qeyd

etməliyəm. Nəqliyyat sahəsində
“Orta dəhliz”in həyata keçirilməsi,
Şərq-Qərb
nəqliyyat
dəhlizinin
fəaliyyəti, əlbəttə ki, ölkələrimizi
bir-birinə daha da sıx bağlayacaq.
Əminəm ki, gələcəkdə təmaslarımız
çox olacaq və bizim onsuz da geniş
olan gündəliyə yeni məsələlər daxil
ediləcəkdir.
Dəvətə və qonaqpərvərliyə görə
bir daha təşəkkürümü bildirirəm.

AZƏRTAC
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Azərbaycan və Bolqarıstan prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər
Prezident Rumen Radevin bəyanatı

Prezident İlham Əliyevin bəyanatı

Sentyabrın 30-da geniş
tərkibdə görüş başa
çatandan sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və Bolqarıstan
Respublikasının Prezidenti
Rumen Radev mətbuata
bəyanatlarla çıxış ediblər. Əvvəlcə
Bolqarıstan Prezidenti bəyanatla
çıxış etdi.
– Hörmətli cənab Prezident!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün mən böyük məmnuniyyətlə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevi – Bolqarıstanın
dostunu salamlayıram. Biz ənənəvi
olaraq dostluq münasibətlərinə malikik, həqiqi və səmimi əməkdaşlıq
edirik. Cənab Əliyev və mən ikitərəfli
münasibətlərimizi, onların mövcud
vəziyyətini, qarşımızda duran çağırışları
müzakirə etdik və əlbəttə ki, yeni imkanları nəzərdən keçirdik.
Böyük məmnuniyyətlə deyə bilərəm
ki, ölkələrimiz arasında ən yüksək
səviyyədə çox fəal siyasi dialoq var. Biz
artıq bunun sayəsində münasibətlərimizi
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırmışıq. Azərbaycan bizim üçün arzuolunan,
etibarlı tərəfdaşdır. Mən çox şadam ki,
bu məsələdə də mövqelərimiz üstüstə düşür və biz həmin bu praqmatik
və səmərəli əməkdaşlığımızı bir çox
sahələr üzrə irəli aparmaq niyyətindəyik.
Cənab Əliyevin bu rəsmi səfərinin
ikiqat rəmzi var. Birincisi, biz bu il
diplomatik münasibətlərimizin 30
illiyini qeyd edirik. İkincisi, bu səfər
çərçivəsində sabah – oktyabrın 1-də biz
rəsmi olaraq Yunanıstan-Bolqarıstan
Qaz İnterkonnektorunun açılışını qeyd
edəcəyik. Həmin interkonnektor – bu
strateji layihə həm bizim ölkə, həm
də Şərqi Avropa üçün çox mühüm
layihədir. Bu interkonnektor bizə ilk
dəfə olaraq Azərbaycandan təbii qaz
almağa imkan verəcək. Bu, təbii ki,
Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirəcək.
Bu, elə bir infrastruktur layihəsidir ki,
biz təkcə ölkələrimiz arasında deyil,
bütün regionda iqtisadi əməkdaşlığı
inkişaf etdirə biləcəyik. Həmin bu layihə
vasitəsilə biz strateji tərəfdaşlığımızı
bir daha təsdiq edirik. Mən cənab
Əliyevə təşəkkür edirəm ki, biz bu
məsələyə sadiqlik və əzm sayəsində,
vaxtilə imzaladığımız strateji tərəfdaşlıq
haqqında Bəyannamə əsasında bu gün
münasibətlərimizi inkişaf etdiririk.
Daha bir vacib məsələni də
diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, mən
dünən aldığım bir təklifi cənab Əliyevlə
bölüşdüm. Bolqarıstandan əlavə Avropanın daha 3 ölkəsi – Rumıniya, Macarıstan və Slovakiya bizə müraciət edib ki,
əlavə qaz həcmini almaq və nəql etmək
istəyirlər. Bu ilin yayında – iyul ayında
cənab Əliyev və xanım Fon der Lyayen
sənəd imzalayıblar. Həmin sənədə
əsasən yeni yanaşma tətbiq edilməlidir.
Bunun sayəsində biz illərlə gözləmək
əvəzinə, – bilirsiniz ki, burada mövcud
infrastrukturu genişləndirmək üçün böyük
sərmayə lazımdır, – həmin bu 4 ölkədə
olan infrastruktur vasitəsilə Azərbaycan
qazını dərhal digər ölkələrə göndərə
bilərik. Beləliklə də qaz daha tez və
etibarlı şəkildə Mərkəzi, Qərbi və Cənubi
Avropaya çatdırıla bilər. Bu təklif sabah
rəsmi olaraq təqdim ediləcək. Biz bunu

Avropa Komissiyasının Prezidenti və bu
4 ölkənin nümayəndələri ilə müzakirə
edəcəyik. Biz buna hazırıq. Bir ay
ərzində yüksəksəviyyəli görüş təşkil edə
bilərik. Bununla da layihəni irəli apara
bilərik, bu layihəyə start verə bilərik.
Hazırda qaza olan yüksək tələbat
və böhran şəraitində yeni imkanlar
axtarışındayıq. Prezident Əliyev və
mən müxtəlif məsələləri, müxtəlif
fikirləri müzakirə etdik. Çünki bizə
sement istehsalında, şüşə istehsalında və digər istehsalat sahələrində
qaz lazımdır. Azərbaycan da müxtəlif
məhsullar istehsal edir. Beləliklə, biz
birbaşa Azərbaycandan qaz həcmi ala
biləcəyik. Bu, çox vacib bir məsələdir və
bu qaz bizim vasitəmizlə artıq üçüncü
ölkələrin bazarlarına nəql edilə bilər.
Biz burada nəqliyyat xərclərinə və vaxta
qənaət edirik. Bu prosesdə Bolqarıstan
daha fəal iştirak edəcək və bizim qaz
şirkətimiz olan “Bulqarqaz” da daha fəal
rol oynayacaq. Biz təbii ki, bu məsələni
cənab Əliyevlə yenə də müzakirə
edəcəyik ki, bizim imkanlarımız nədən
ibarətdir, hansı variantlarımız var. Biz
bu məsələdə maraqlıyıq və təbii qazı
elektrik enerjisinə çevirmək məsələsini
də nəzərdən keçirəcəyik. Bu, təkcə
Bolqarıstan üçün deyil, həm də Avropa
İttifaqı üçün mühüm məsələdir. Əlbəttə
ki, Strateji Tərəfdaşlığa dair Anlaşma
Memorandumu çox mühüm əhəmiyyətə
malikdir.
Biz müzakirələrimizdə təkcə enerji
məsələsi ilə kifayətlənmədik. Biz yeni
imkanları, digər innovativ sahələrdə
əməkdaşlıq imkanlarını axtaracağıq.
Məsələn, informasiya texnologiyaları
və süni intellekt. Əlbəttə ki, hazırda
bizim qarşımızda “yaşıl enerji”, karbon
neytrallığı ilə bağlı müəyyən çağırışlar
var. Bunun üzərində də çalışacağıq.
Bununla yanaşı, biz gübrə istehsalını
nəzərdə keçirdik. Bizim avtomobil və
ehtiyat hissələrinin istehsalı sahələrində
böyük potensialımız var. Biz bir yerdə,
əl-ələ verərək bu sahələrdə də çalışa
bilərik. Kənd təsərrüfatı, qida istehsalı,
əczaçılıq da çox maraqlı sahələrdir.
Digər vacib sahələr elm, təhsil və

mədəniyyətdir. Bununla biz xalqlar arasında təmasları, mübadiləni gücləndirə,
iqtisadiyyat, sərmayə sahələrində
əməkdaşlığımıza yeni perspektivlər
əlavə edə bilərik.
Bu fürsətdən istifadə edərək Prezident Əliyevə təşəkkür etmək istərdim
ki, o, öz vədinə sadiq qaldı və biz
Bakıdan Sofiyaya birbaşa uçuşlar təşkil
edirik. Ümid edirəm ki, biz turist axınını
gücləndirəcəyik. İnanıram ki, pandemiya
tam başa çatandan sonra bu uçuşlar
fəal və intensiv olacaq.
Mədəniyyət sahəsinə gəldikdə, biz
Heydər Əliyev Fondunun töhfəsini heç
vaxt unutmuruq. Bizim mədəni irsimizin mühafizə edilməsi, qorunması
sahəsində tarixi paytaxtımız olan Veliko
Tırnovoda reallaşdırılan layihədən
söhbət gedir.
Biz Prezident Əliyevlə müzakirə
etdik ki, işçi səviyyədə də təmaslar
daha fəal olsun. Çünki çoxsaylı imkanlarımız var və biz burada daha operativ
olmalıyıq, bir yerdə çalışmalıyıq, bir
yerdə düşünməliyik. Geosiyasi, regional
vəziyyət nəzərdən keçirilib. Biz mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq daha çevik
qərarlar qəbul etməliyik ki, bu, bizim
xalqlarımızın, ölkələrimizin mənafeyinə
uyğun olsun.
Biz SOCAR-ın Bolqarıstanda
nümayəndəliyinin açılması məsələsini
də müzakirə etdik. Hesab edirəm ki,
bu da bizim səmərəli əməkdaşlığımızın
əlaməti ola bilər.
Prezident Əliyev, bu, bizim
müzakirələrimizin bir hissəsidir. Mən
əminəm ki, Sizin bugünkü səfəriniz
həm bizim ikitərəfli münasibətlərimizə
təkan verəcək, həm də Azərbaycan ilə
Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığı
inkişaf etdirəcəkdir. Biz hər zaman
humanitar baxımdan, coğrafi baxımdan
Azərbaycana yaxın olmuşuq. Əminəm
ki, qarşımızda duran vəzifələri uğurla
həyata keçirəcəyik.

***
Sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti bəyanatla çıxış etdi.

– Təşəkkür edirəm, hörmətli
cənab Prezident.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, cənab Prezident,
məni Bolqarıstana dəvət etdiyiniz
üçün, mənə və nümayəndə heyətinə
göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə
Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Yenidən gözəl ölkənizdə olmağımdan
çox məmnunam.
Prezident Radev bu gün müzakirə
olunan məsələlər haqqında geniş
məlumat verdi. Öz tərəfimdən
onu əlavə etmək istərdim ki, bizim
həm təkbətək söhbətimiz, həm də
nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə
gedən müzakirələrdə səmimi şəraitdə
bir çox məsələlər müzakirə edildi.
Əminəm ki, bu səfərin nəticələri
çox uğurlu olacaq və bu gün əldə
edilmiş razılaşmalar mütləq yerinə
yetiriləcəkdir, necə ki, bundan əvvəlki
dövrlərdə əldə edilmiş razılaşmalar
yerinə yetirilirdi. Xüsusilə 2015-ci
ildə Bolqarıstanla Azərbaycan
arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannaməni qeyd
etmək istərdim. Bu Bəyannamə
həm bizim əlaqələrimizi yüksək
səviyyəyə qaldırmışdır, eyni zamanda, o bəyannamədə təsbit edilmiş
bütün məsələlər həyatda öz əksini
tapmışdır. Bu gün Bolqarıstan və
Azərbaycan iki dost və strateji
tərəfdaş ölkələr kimi bir-biri ilə daha
sıx əlaqədədirlər.
Siyasi əlaqələrə gəldikdə, təkcə
bizim təmaslarımızı qeyd etmək
kifayətdir, eyni zamanda, nazirlər
səviyyəsində çoxsaylı görüşlər keçirilib. Mənim səfərim, əlbəttə, bir az
gecikib, amma buna səbəb COVIDdir. Mən COVID-dən dərhal sonra bir
neçə ölkəyə, o cümlədən, Bolqarıstana səfərlər etmişəm. Əminəm ki,
strateji tərəfdaşlar kimi biz bu gün
müzakirə edilən əsas məsələ olan
enerji təhlükəsizliyi sahəsində əlavə

addımlar atacağıq. Artıq bu sahədə də
tərəfdaşlıq gerçəkləşib, Azərbaycan
qazı indi Bolqarıstandadır. Bu gün
Prezidentlə söhbət zamanı biz Bolqarıstana ixrac ediləcək Azərbaycan
qazının həcminin artırılmasını da
müzakirə etdik və müvafiq göstərişlər
verilmişdir. Enerji təhlükəsizliyi
məsələləri bütün dövrlərdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir, ancaq
indiki şəraitdə bu əhəmiyyət daha
da artmışdır. Biz bunu yaxşı dərk
edirik. Ona görə əlimizdən gələni
edirik ki, qaz hasilatını artıraq və
tərəfdaşlarımızı təbii qazla təmin
edək. Azərbaycan uzun illərdir etibarlı
tərəfdaş kimi xam neftini dünya və
Avropa bazarlarına ixrac edir. İndi
təbii qazı ixrac edən Azərbaycan bu
sahədə də etibarlı tərəfdaş kimi özünü
göstərəcəkdir.
Sabah keçiriləcək mərasim haqqında da bu gün fikir mübadiləsi aparıldı. Mən Prezident Radevi bu böyük
tarixi nailiyyət münasibətilə təbrik
etdim. Yunanıstan-Bolqarıstan Qaz
İnterkonnektoru layihəsi doğrudan da
tarixi əhəmiyyətə malikdir. Əminəm
ki, bu interkonnektor həm Azərbaycan
qazının Avropaya daha geniş miqyasda nəql olunmasına imkan verəcək,
eyni zamanda, Avropa qitəsində enerji
təhlükəsizliyinə də bunun çox böyük
faydası olacaqdır.
Prezidentin qeyd etdiyi kimi, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bu
yaxınlarda enerji sahəsində strateji
tərəfdaşlıq haqqında Memorandum
imzalanmışdır. Bu Memoranduma
əsasən, növbəti bir neçə ildə biz
Avropaya qaz ixracatımızı ən azı 2
dəfə artıracağıq və buna imkan var.
Azərbaycanın təsdiq edilmiş qaz
ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrdir. Yeni
və çoxşaxəli qaz nəqliyyat infrastrukturu bizə imkan verir ki, bir çox ölkələri
təbii qazla təmin edək. Əlbəttə ki, bu
sahədə əldə edilmiş uğurlar gələcək
planlar üçün də gözəl zəmindir.

Eyni zamanda, bu
gün artıq Prezident də
qeyd etdi, SOCAR-ın
Bolqarıstanda ofisinin açılması məsələsi
müzakirə olundu. Biz
enerji sahəsində təkcə
təbii qazın ixracı ilə
işimizi bitmiş hesab
etməməliyik. Biz enerji ilə bağlı olan digər
məsələləri müzakirə
etdik. Elektrik enerjisinin ixracı və bu
sahədə qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq, xam neftin
Bolqarıstan istiqamətinə
nəqli, Bolqarıstanda
enerji infrastrukturunun yenilənməsində
SOCAR-ın mümkün iştirakı və digər məsələlər
müzakirə olundu. Bir
sözlə, SOCAR-ın Bolqarıstandakı ofisinin
açılması vaxtı çatıb və
əminəm ki, biz yaxın
vaxtlarda bunu da
edəcəyik.
Bütövlükdə isə digər məsələlərə
gəldikdə, bu gün yeni geosiyasi
vəziyyəti nəzərə alaraq nəqliyyat
təhlükəsizliyi də əlbəttə ki, önəmli
məsələdir. Azərbaycan öz ərazisində
çox müasir nəqliyyat infrastrukturu
yaratmışdır, – dəmir yolları, avtomobil yolları, yeni Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanı, – bütün bu infrastruktur obyektləri bir məqsədi güdür ki,
Azərbaycan üzərindən tranzit yüklərin
həcmi artsın. Bu il bu yüklərin həcmi
təqribən 50 faizə yaxın artmışdır.
Gələcəkdə bu rəqəm daha da böyük
olacaq. Ona görə Bolqarıstan və
Azərbaycan nəqliyyatçıları indidən bir
araya gələrək, uzunmüddətli və genişmiqyaslı gələcək əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi aparacaqlar.
Mən bu gün Bolqarıstanın bir
neçə aparıcı şirkətinin rəhbərləri ilə
görüşəcəyəm. Artıq görüşlər üçün
mövzular da kifayət qədərdir. Əminəm
ki, bu görüş bütövlükdə iqtisadiyyat
və sərmayə sahələrində əməkdaşlığın
dərinləşməsi üçün çox önəmli rol oynayacaq. Eyni zamanda, mən Bolqarıstan şirkətlərini Azərbaycanda daha
genişmiqyaslı işlərin görülməsinə
dəvət edəcəyəm, o cümlədən, işğaldan azad olunmuş ərazilərə. Hazırda
orada böyük quruculuq-abadlıq işləri
aparılır və biz dost ölkələrin şirkətlərini
orada görmək istərdik.
Bir sözlə, bu gün aparılan
müzakirələrin və hələ davam edəcək
müzakirələrin, – biz Prezident
Radevlə hələ axşam bərabər olacağıq, mənim Baş nazirlə görüşüm
olacaq, sabah tədbirdə bərabər iştirak
edəcəyik, – çox gözəl bir ab-havada
keçən bu görüşlərin çox böyük
əhəmiyyəti var və olacaq.
Qonaqpərvərliyə və göstərdiyiniz
diqqətə görə bir daha Sizə
minnətdaram. Sağ olun.
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Prezident İlham Əliyevin
şərəfinə nahar verilib
Sentyabrın 30-da Sofiyada Bolqarıstan
Respublikasının müvəqqəti Hökumətinin rəhbəri Qılıb
Donevin adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin şərəfinə nahar verilib. Bolqarıstanın
müvəqqəti Hökumətinin rəhbəri Qılıb Donev dedi:
– Hörmətli cənab Prezident
Əliyev.
Hörmətli
cənab
nazirlər,
Azərbaycan
nümayəndə
heyətinin üzvləri.
Mən Sizi Bolqarıstan Respublikasında salamlamaqdan olduqca
məmnunam. Bu səfər ölkələrimiz
arasında diplomatik münasibətlərin
qurulmasının 30-cu ildönümünə
təsadüf edir. Əminəm ki, səfəriniz
nəinki bu il intensiv qaydada
apardığımız siyasi dialoqa töhfə
verəcək, o cümlədən həm enerji
təhlükəsizliyi, həm qarşılıqlı maraq doğuran bütün digər sahələrdə
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı
daha da genişləndirəcək və inkişaf
etdirəcək.
İnanıram ki, son illər ərzində
iki ölkə arasında yüksək və ali
səviyyələrdə aparılan fəal strateji
dialoq dostluq və qarşılıqlı hörmət

əsasında inkişaf yolu ilə davam
edəcək və o, hazırkı mürəkkəb geosiyasi hadisələr baxımından daha
da əhəmiyyətlidir.
Hesab edirəm ki, səfəriniz coğrafi mövqeyimizdən daha yaxşı
bəhrələnməyə və nəinki xalqlarımız, eləcə də bütün Avropa üçün
daha böyük sabitliyə, proqnozlaşdırmaya və əminliyə töhfə verəcək.
Əlbəttə ki, şəxsən mənim və
bütün bolqarların dərin hörmət
bəslədiyi Heydər Əliyev Fondunu
qeyd etməliyəm. Bu Fondun Bolqarıstanın qədim paytaxtı Veliko
Tırnovo şəhərindəki “Trapezitsa”
tarixi kompleksinin bərpasına və inkişafına verdiyi töhfəsi mədəniyyət
sahəsində yaxşı əməkdaşlıq və
əlaqələrin nümunəsidir.
Bir daha xoş gəlmisiniz və Sizə
uğurlu səfər arzu edirəm.

***

Prezident İlham Əliyev dedi:
– Cənab Baş nazir, təşəkkür
edirəm. Sizi görməyimə çox şadam. İkitərəfli münasibətlərimizə
aid mühüm məsələləri müzakirə
etmək
fürsətinə
görə
çox
məmnunam. Əminəm ki, bu səfər
ikitərəfli əlaqələrin inkişafına yeni
təkan verəcək və Bolqarıstan
ilə Azərbaycan arasında strateji
tərəfdaşlıq yeni dinamika qazanacaq.
Uzun illər ərzində, əslində, artıq yeddi ildir ki, bir-birimizi strateji tərəfdaş hesab edirik və sözün əsl mənasında, biz həmin sıx
əməkdaşlığın nəticələrini görürük.
Ticarət dövriyyəsi sahəsində yaxşı
nəticələri müşahidə edirik. Baxmayaraq tam göstəricilər hələ ki, qane
etmir, lakin bu il ticarət dövriyyəmiz
iki dəfədən çox artıb.
Bu gün ərzində mən potensial
əməkdaşlığımıza dair daha praktiki
əsasların müəyyən edilməsi üçün
Bolqarıstanın aparıcı şirkətlərinin
rəhbərləri
ilə
görüşəcəyəm.

Hazırda enerji təhlükəsizliyinin qlobal gündəlikdə birinci yer tutduğunu nəzərə alsaq, əlbəttə ki, Bolqarıstan ilə Azərbaycan arasında bu
sahədə əməkdaşlıq bizim diqqət
mərkəzimizdədir.
Bu
yaxınlarda
biz
bu
əməkdaşlığa
başlamışıq
və
Azərbaycan Bolqarıstan üçün qaz
təchizatçısına çevrilib. Biz qaz


təchizatının həcmini hətta elan
edilmiş həcmdən də çox artırmağı
planlaşdırırıq.
Birgə işimizi uğurla planlaşdıra biləcəyimiz digər vacib sahə
marşrutların müəyyən edilməsidir.
Hesab edirəm ki, mövcud layihələr
və hazırkı birləşdirici xətlərin
uzadılması ölkələrimizin ərazisi ilə
artırılmış tranzit üçün yeni yaxşı

imkanlar açacaq.
Cənab Baş nazir, Heydər
Əliyev Fondunun Bolqarıstanda
fəaliyyətini qeyd etdiyinizə görə
təşəkkür edirəm. Veliko Tırnovoda tarixi bərpa prosesinə dəstək
vermək bizim üçün böyük şərəf
oldu. Bu layihə əməkdaşlığımızın
səmimiliyini, xalqlarımız arasında çox yaxın əlaqələri bir daha

göstərir.
Səfərim
yenicə
başlayıb,
hazırda davam edir və sabah da
davam edəcək. Lakin artıq söyləyə
bilərəm ki, nəticələr məni qane
edir.
Sizə və Bolqarıstan xalqına ən
xoş arzularımı çatdırıram.
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Prezident İlham Əliyev Sofiyada
Bolqarıstanın aparıcı biznes dairələrinin
nümayəndələri ilə görüşüb

Sentyabrın 30-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Bolqarıstana rəsmi səfəri
çərçivəsində bu ölkənin aparıcı
biznes dairələrinin nümayəndələri
ilə görüşüb. Görüşdə çıxış edən
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Bolqarıstana rəsmi səfərim zamanı
bu ölkədəki biznes icması ilə tanış olmaq
fürsəti əldə etdiyimə görə şadam. Bu
görüşə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkür
edirəm. Əvvəlcə demək istəyirəm ki,
bu gün Prezident və Baş nazirlə apardığım müzakirələrdən çox razıyam. Biz
ortaq maraq doğuran bir çox sahələr
üzrə danışıqlar aparmışıq. Biz qarşılıqlı
əməkdaşlığı genişləndirməyin yollarını
müzakirə etmişik. Biz enerji və nəqliyyat
sahələri də daxil olmaqla, iqtisadi
əlaqələr, ticari əməkdaşlıq sahələrinə
toxunduq. Bu sahələr bizim qarşılıqlı
əlaqələrimiz, həmçinin regional inkişaf
üçün çox mühümdür. Təbii ki, biz sizi
maraqlandıran məsələləri müzakirə
edəcəyik. Çünki sizin bu görüşdə iştirakınız ondan xəbər verir ki, ölkəmizi
yaxşı tanıyırsınız, inkişafımızı və apardığımız islahatları yaxşı bilirsiniz. Ümid
edirəm ki, bu görüşdən sonra siz bizim
şirkətlərlə, ölkəmizlə istər investor kimi,
istərsə də müqavilələr vasitəsilə çalışmağa daha həvəsli olacaqsınız. Bolqarıstan ilə Azərbaycan arasında dostluq
münasibətlərini nəzərə alaraq, inanıram

Prezident İlham Əliyevin şərəfinə
rəsmi şam yeməyi verilib

Sentyabrın 30-da Bolqarıstan
Respublikasının Prezidenti Rumen

Radevin adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin

şərəfinə rəsmi şam yeməyi verilib.
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Sofiya şəhərinin hava limanında qarşılanma

ki, bizim biznes cəmiyyətlərimiz üçün
qarşılıqlı layihələrdə iştirak etməyin əsl
zamanıdır.
Bu görüşdə iştirakınız üçün bir daha
minnətdaram.

***
Sonra çıxış edən Bolqarıstanın aparıcı biznes dairələrinin nümayəndələri
tərəfindən Azərbaycan Prezidentinə avtomobil, qida, enerji, peyk, pilotsuz uçuş
aparatları, kommunikasiya, rəqəmsal
inkişaf, İKT, tibb, kimya sənayesi ilə

bağlı olan layihələr barədə təqdimatlar
edildi. Bəzi şirkətlərin nümayəndələri artıq Azərbaycan şirkətləri ilə əməkdaşlıq
etdiklərini bildirdilər. Həmçinin Ələt Azad
İqtisadi Zonasında və digər sənaye zonalarında Azərbaycan şirkətləri ilə birgə
fəaliyyət göstərməkdə maraqlı olduqlarını qeyd etdilər.
Görüşdə bolqarıstanlı iş adamlarına
Azərbaycandakı investisiya imkanları və
biznes mühiti barədə də ətraflı məlumat
verildi.

AZƏRTAC

Şuşa şəhəri ilə Veliko Tırnovo şəhəri
arasında qardaşlaşma haqqında
Anlaşma Memorandumu imzalanıb

Sentyabrın 30-da paytaxt Sofiyada Azərbaycanın Şuşa şəhəri ilə
Bolqarıstanın Veliko Tırnovo şəhəri arasında qardaşlaşma haqqında
Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Memorandumu Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi
nümayəndəsi Aydın Kərimov və Veliko

Tırnovo şəhərinin meri Daniel Panov
imzalayıblar.
Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondu
Bolqarıstanın mədəni-mənəvi paytaxtı

olan Veliko Tırnovo şəhərində yerləşən
“Trapezitsa” Memarlıq Muzeyi Qoruğunun bərpasına mühüm töhfə verib.
Heydər Əliyev Fondu tarixi abidənin
158 metr uzunluğunda qərb divarının
konservasiyasını və bərpasını, 880
metr uzunluğunda turizm xiyabanının
salınmasını, Mədəni İrs Mərkəzinin
yaradılmasını, bu ərazidə yerləşən
Orta əsrlərə aid üç kilsənin təmirini və
konservasiyasını həyata keçirib. 2016-cı
il sentyabrın 22-də Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və
Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva
“Trapezitsa” Memarlıq Muzeyi Qoruğunun açılış mərasimində iştirak ediblər.
Həmin gün Azərbaycanın birinci
xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya Veliko Tırnovo
şəhərinin fəxri vətəndaşı və Müqəddəs
Kiril və Mefodiy adına Veliko Tırnovo
Universitetinin fəxri doktoru diplomları
təqdim olunub. Heydər Əliyev Fondunun
prezidentinə Veliko Tırnovo şəhərinin
fəxri vətəndaşı adı şəhərin mədəni irsinin qorunmasındakı xidmətlərinə görə
verilib.

Hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının
dalğalandığı Sofiya şəhərinin hava lima-

A

Şuşa şəhəri işğaldan azad
olunduqdan sonra artıq bir neçə
türkdilli dövlətlərin şəhərləri ilə
qardaşlaşma memorandumu
imzalanıb. Lakin Veliko Tırnovo
Avropa İttifaqı şəhərləri arasında
birincidir. Düşünürəm ki, bu da çox
əhəmiyyətli bir məqamdır.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu
fikirləri Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov
qardaşlaşma haqqında Anlaşma
Memorandumunun imzalanma
mərasimindən sonra jurnalistlərə
açıqlamasında deyib.

Memorandumun imzalanmasının çox böyük rəmzi məna daşıdığını vurğulayan A.Kərimov bildirib:
“İnanıram ki, bu Memorandumun
imzalanması ilə hər iki şəhərin
əlaqələri daha da möhkəmlənəcək.
Eyni zamanda, bu Memorandum
xalqlarımız arasında münasibətlərin
inkişafına öz töhfəsini verəcək.
Şuşa şəhəri indi bərpa və quruculuq mərhələsindədir. İstərdik ki,
Şuşa şəhəri beynəlxalq təcrübəyə
əsaslanaraq tarixi abidələrin
bərpası, mədəni irsin qorunması sahəsində tərəfdaşlarla, ilk
növbədə, qardaşlaşmış şəhərlərlə
əlaqələrini daha da sıx inkişaf
etdirsin”.

nında dövlətimizin başçısının şərəfinə
fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

AZƏRTAC

Sürixdə Avropa Xəbər Agentlikləri
Alyansının Baş Assambleyası keçirilib

Aydın Kərimov: Memorandum Şuşa və Veliko Tırnovo
şəhərlərinin əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək
zərbaycanın Şuşa şəhəri ilə Bolqarıstanın Veliko
Tırnovo şəhəri arasında qardaşlaşma haqqında Anlaşma
Memorandumu hər iki ölkə üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edən, həm mədəni, həm də tarixi baxımdan iki şəhərin – Şuşanın
və Veliko Tırnovo şəhərlərinin qardaşlaşmasını özündə ehtiva
edir. Ənənəvi olaraq bu cür qardaşlaşma sazişlərində mədəni,
elmi, eyni zamanda, digər sahələrdə əməkdaşlığın, qarşılıqlı
layihələrin dəstəklənməsi nəzərdə tutulur. Bilirsiniz ki, Şuşa və
Veliko Tırnovo şəhərləri vaxtilə tarixi və siyasi mərkəz rolunu
oynayıb.

Prezident İlham Əliyevi Bolqarıstanın yüksəkvəzifəli dövlət və hökumət
nümayəndələri qarşıladılar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın
30-da Bolqarıstan Respublikasına rəsmi səfərə gəlib.

Ermənistanın Armenpress agentliyi EANA-ya üzv qəbul edilmədi

İsveçrənin Sürix şəhərində Avropa Xəbər
Agentlikləri Alyansının (EANA) növbəti Baş
Assambleyası keçirilib. Toplantıda 2
 008-ci
ildən Alyansın üzvü olan AZƏRTAC da
iştirak edib.
Alyansın prezidenti, Avstriyanın APA
agentliyinin rəhbəri Klemens Piq gündəlikdəki
məsələləri müzakirəyə çıxararaq qeyd edib
ki, alyans üzv agentliklər üçün daha faydalı olmaq, qurumda təcrübə mübadiləsini

genişləndirmək istiqamətində layihələrini
davam etdirəcək.
Assambleya çərçivəsində qurumun
idarəedici orqanına seçkilər keçirilib.
Böyük Britaniyanın Press Association (PA)
agentliyinin icraçı direktoru Klayv Marşalın
Alyansın Büro üzvü kimi səlahiyyət müddətinin
başa çatması ilə əlaqədar onun yerinə İtaliyanın ANSA agentliyinin baş direktoru Stefano
de Alessandrinin namizədliyi səsə qoyularaq
qəbul olunub.
Həmçinin təşkilatın Mükəmməllik Mükafatının qaliblərinə – İspaniyanın EFE və Böyük
Britaniyanın PA agentliklərinə diplomlar təqdim
edilib.

Baş Assambleyada EANA-ya üzvlük üçün
müraciət edən bir neçə ölkənin milli informasiya agentliyinin namizədliyi səsverməyə
çıxarılıb. Səsvermənin nəticələrinə əsasən,
Ermənistanın Armenpress agentliyinin
namizədliyi qəbul edilməyib. KosovoPress
agentliyi səs çoxluğu ilə EANA-nın üzvü seçilib.
Alyansın növbəti toplantılarının Brüssel,
Paris və Lissabon şəhərlərində keçirilməsi
qərara alınıb. Eyni zamanda, Anadolu Agentliyi növbəti baş assambleyalardan birinin
Türkiyədə təşkil olunmasını təklif edib.

AZƏRTAC
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Mühüm strateji
Nə qədər ki, Azərbaycan var,
Heydər Əliyev də olacaq tərəfdaşlıqda növbəti addım
(əvvəli 1-ci səhifədə)
O böyük şəxsiyyətin xalqımız və milli
dövlətçiliyimiz qarşısındakı xidmətlərinin miqyasını göstərmək üçün bizim də öz arqumentlərimiz
var. Mən onu ilk dəfə 1970-ci illərin əvvəllərində–
Azərbaycan komsomolunun 29-cu qurultayında
görmüşdüm. Biz gənclərlə Azərbaycan dilində
danışmışdı. Həmin fakta hamıdan çox mən sevinmişdim. Çünki o zaman kənddə yaşadığıma
görə rus dilini bilmirdim.
Sonra iş elə gətirdi ki, üç il dövlət radiosunun
Xəbərlər Baş Redaksiyasında çalışdığım dövrdə,
dörd il isə “Xalq qəzeti” Baş redaktorunun yanında
xüsusi müxbir vəzifəsində işlədiyim zaman onun
digər siyasətçilər üçün nə qədər əlçatmaz zirvə
olduğunun şahidinə çevrildim. Bir çox dövlət başçıları, baş nazirlər, siyasətçi və diplomatlar onun
yanında özlərini tələbə kimi aparanda mənim
ürəyim qürurdan partlamaq dərəcəsinə gəlirdi.
… Heydər Əliyev Bakı yaxınlığındakı hərbi
hissələrdən birində keçirilən təlimə baxandan
sonra jurnalistlərin suallarını da cavablandırmışdı. Yadımdadır, ulu öndər orada təlim qumbarasını əsgərin əlindən alaraq uzaqdakı “rəqib”ə
tərəf atanda nəinki əsgər və zabitlər, hətta biz
mətbuat təmsilçiləri də böyük həyəcan keçirirdik
ki, göstərici pis ola bilər. Ancaq o, qumbaranı
“rəqib”in üstünə qədər ata bildi və heç birimizi
“sındırmadı.” Əsgərlərin o andakı alqışlarını heç
zaman unuda bilməyəcəyəm.
Həmin tədbirdə mən dövlət radiosunu təmsil
edirdim. Çiynimdəki ağır səsyazanın çox uzun
saplağı olan mikrofonunu böyük həvəslə danışan dövlət başçımıza tərəf uzatdım. Müdafiə naziri Məmmədrəfi Məmmədov mənə mane olmaq
istədi. Heydər Əliyev heç nə olmayıbmış kimi
sakitcə dedi: Dəymə, yazsın. Yazdım.
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putinin ümummilli liderimizə dediyi sözlər də
eşitdiyim ən yüksək qiymətləndirmələrdən idi:
“Heydər Əliyeviç, siz məni Azərbaycana dəvət
edəndə, işlərimin çox olduğuna görə gəlmək
istəmirdim. Sonra gəldim. Amma yaxşı ki, gəldim.
Mən sizdən siyasətlə bağlı çox şey öyrəndim”.

… Hər qəzet bir rəqəmdən söz açdı, hər
mənbə bir say göstərdi… Ancaq mən hələ də
bilmirəm ki, o gün həmin “hüznlü və kədərli
yürüş”də nə qədər insan iştirak edirdi. Bildiyim
o idi ki, Bakı heç zaman o miqyasda izdiham
görməmişdi. Xalq öz ulu öndərini son mənzilə
yola salmaq üçün misilsiz bir səfərbərlik elan
etmiş, ümummilli vida mərasiminə toplaşmışdı.
Biz – həmkarlarım Mahir Nəbili, Nazim Mustafa və mən Respublika Sarayının lap qabağındakı izdihamın içərisindəydik. Mahir Nəbili nə
qədər nikbin və kədərdən uzaq adam olsa da,
sanki çiyninə ağır bir qayanı götürmüş adam
kimi dayanmışdı: “Bizim düşmənlərimiz çoxdur.
Onsuz ölkəmizə təzyiqlər çox olacaq”.
Nazim Mustafa Mahirin fikrini yayındırmaq
üçün soruşdu:
– Bu sarayı kim tikdirib?
Mahirdən tez mən cavab verdim:
– Heydər Əliyev.
Sonra izdiham Fəxri xiyabana çatana qədər
Nazim Mustafa müxtəlif ünvanları – parlament
binasını, “Moskva” mehmanxanasını, Fəxri xiyabanla üz-üzə olan möhtəşəm tikililəri göstərərək
dəfələrlə soruşdu ki, bu binanı kim tikdirib?
Bütün suallarına Mahir cavab verdi: – Heydər
Əliyev.
Nazim növbəti sualı verdi:
– Bəs belə kişi ölər?
Artıq Mahirin gözündən hüzn silinmişdi:
– Yox, ölməz!
Bəli, Heydər Əliyev həmin gün dəfn olunsa da
ölmədi. O, xilaskarı olduğu xalqın ürəyində, qurtuluş gətirdiyi ölkənin hər qarış torpağında, yaratdığı qüdrətli Azərbaycan dövlətində, tamamilə
yenidən qurduğu Azərbaycan Ordusunda, daim
güvəndiyi ölkə gəncliyində, himayədarı olduğu
elm, təhsil, səhiyyə, ədəbiyyat, incəsənət adamlarının yazılarında və söhbətlərində yaşayır.
Xoşbəxtəm ki, onunla bağlı çoxsaylı xatirələr
sadə vətəndaş, bir fərd kimi mənim yaddaşıma
da ömürlük yazılıb.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, “Xalq qəzeti”

Zəfər tarixinin xronologiyası

1 oktyabr 2020-ci il
2020-ci ilin 1 oktyabrı, Vətən müharibəsinin
beşinci günüdür. Ermənistan silahlı qüvvələrinin
növbəti təxribatı nəticəsində başlayan hərbi
əməliyyatlar davam edir, cəbhə xətti boyunca
şiddətli döyüşlər gedir. Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatları
nəticəsində Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının bir
sıra kəndləri, strateji yüksəkliklər düşməndən
təmizlənir, işğalçı çoxsaylı itki verir və mövqeləri
tərk etmək məcburiyyətində qalır.
Silahlı Qüvvələrimizin uğurlu əməliyyatları
Azərbaycan xalqını yeni qələbələrə daha
da ruhlandırır. Prezident İlham Əliyevin
qismən səfərbərlik elan olunması ilə bağlı
sərəncamından dərhal sonra hərbi vəzifəlilərin
böyük ruh yüksəkliyi ilə cəbhə bölgəsinə yola
düşməsi, gənclərin könüllü şəkildə ordumuzun
sıralarına qoşulmaq istəyi, valideynlərin öz övladlarını həvəslə Vətən uğrunda gedən savaşa yola salmaları Azərbaycanda mövcud olan
Ordu–Xalq birliyini nümayiş etdirir.
Şanlı Silahlı Qüvvələrimizin güclü əkshəmləsi nəticəsində ərazilərimizdə Azərbaycan
bayraqları ucaldılır, insanlar arasında yüksək
əhval-ruhiyyə yaşanır. Cəbhədən qələbə
xəbərləri gəldikcə hamı bir-birini təbrik edir, gözaydınlığı verir. Bu xəbərlər el-obanın uşaqlı-böyüklü hər bir övladının ürəyində qürura çevrilir.
Bəli, Azərbaycan əsgəri 30 ilə yaxın bir
zaman ərzində erməni işğalı altında qalan
Vətənimizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək
uğrunda müqəddəs savaşa atılıb. Bu, Vətən
müharibəsidir! Bu, bizim haqqımızdır və bu haqqı bizdən kimsə ala bilməz!
***
Həmin gün Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə telefonla zəng edərək, Ermənistan–Azərbaycan
təmas xəttində silahlı qarşıdurma ilə bağlı yaranan
vəziyyətlə maraqlanıb. Ölkə rəhbəri Ermənistanın
sentyabrın 27-də səhər saatlarında başladığı
hərbi təxribat nəticəsində Azərbaycanın yaşayış
məntəqələrini və döyüş mövqelərini şiddətli ağır
artilleriya atəşinə məruz qoyduğunu bildirib. Eyni
zamanda, təcavüz nəticəsində həmin günə kimi
hərbi qulluqçularımızın, 17 mülki şəxsin həlak
olduğunu, 50-dən çox mülki şəxsin yaralandığını, 200-dən çox evin dağıdıldığını və buna
cavab olaraq Azərbaycan tərəfinin əks-hücum
əməliyyatlarını həyata keçirdiyini diqqətə çatdırıb.
Prezident İlham Əliyev daha sonra qeyd edib
ki, artıq Ermənistan ərazisindən də Azərbaycan
mövqeləri atəşə tutulur ki, bu da qəti şəkildə
yolverilməzdir. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb
ki, Ermənistanın hərbi təcavüzünə son qoyulmalı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
edilməlidir.
Dövlətimizin başçısı onu da bildirib ki,
Ermənistan tərəfi şüurlu şəkildə danışıqlar prosesini pozur və bu ölkə hərbi təxribatlara rəvac
verməklə yanaşı, danışıqlar prosesinə də böyük
zərbə vurur.
***

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan həmin gün
Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxış edərək bildirib ki, bölgədə uzunmüddətli sülhün yaranmasının yolu Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan
torpaqlarından çəkilməsidir.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan daha sonra vurğulayıb ki, Ermənistan rəhbərliyi Türkiyəyə böhtan
atmaqla məşğuldur. Dövlət başçısı Ermənistana
dəstək olanları da qınayıb.
Oktyabrın 1-də Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə Avropa İttifaqının Xarici
siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali komissarı Cozep Borrell arasında telefon danışığında Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi
hücumları nəticəsində bölgədə gərginləşən
vəziyyət müzakirə edilib. Eyni zamanda, Mövlud Çavuşoğlu ilə rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığında Ermənistanın
Azərbaycana qarşı hərbi hücumları nəticəsində
bölgədə vəziyyətin getdikcə gərginləşdiyi bildirilib.
***
Cəbhədə uğurlarımız, üstünlüyümüz göz
önündədir. Bu, Müdafiə Nazirliyinin məlumatında
da aydın görünür:
–
Azərbaycan
Ordusunun
apardığı
qətiyyətli əks-hücum əməliyyatı cəbhənin bütün
istiqamətlərində uğurla davam edir. Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi ərazilərdəki
düşmən mövqelərinə gecə ərzində bölmələrimiz
tərəfindən sarsıdıcı artilleriya zərbələri endirilib;
– əməliyyatın beşinci gününün sonunadək
düşmən canlı qüvvə, hərbi və döyüş texnikası
baxımından xeyli sayda itki verib. İşğalçı bütün
cəbhə boyunca tutduğu mövqelərdən və ərazinin
vacib sahələrindən geri çəkilib. Ermənistan ordusunun müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edən
hərbi kolonları bölmələrimiz tərəfindən dəqiq
atəşlə məhv edilib;
– ötən müddət ərzində düşmənin 200-dək
tank və digər zirehli texnikası, 228 ədəd artilleriya, yaylım atəşli raket sistemi, minaatanı,
30 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitəsi,
6 komanda-idarəetmə və komanda-müşahidə
məntəqəsi, 5 silah-sursat anbarı, 110-dan artıq
avtomobil texnikası, 1 ədəd “S-300” zenit-raket
kompleksi sıradan çıxarılıb.
– Ermənistan ordusunun alay komandiri və
onun müavini ordumuzun bölmələrinin dəqiq
artilleriya atəşi nəticəsində məhv edilib. Alayın
köməyinə gələn düşmənin əlahiddə həmlə taborunun döyüş bayrağı və sənədləri ələ keçirilib. Əsgəri şərəf, şücaət və şöhrət rəmzi olan
döyüş bayrağını döyüş meydanında atıb qaçan
düşmən bir daha acizliyini nümayiş etdirib.
Nəhayət, Ermənistanın hərbi məqsədlər
üçün istifadə olunması niyyətilə yaratdığı “könüllü silahlılar”dan – Yaxın Şərq bölgəsindən
Ermənistana köçürülən terror qruplaşmalarından, həmçinin muzdlu döyüşçülərdən istifadə
edildiyinə dair çoxsaylı faktlar üzə çıxır.
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Yeri gəlmişkən, Bolqarıstan Respublikası Azərbaycanın müstəqilliyini
1992-ci ilin yanvarında tanıyıb. Diplomatik münasibətlər isə həmin ilin iyununda yaradılıb. 1999-cu ilin dekabrında Bolqarıstanın Azərbaycanda,
2005-ci ilin fevralında isə ölkəmizin
Bolqarıstanda səfirliyi fəaliyyətə başlayıb.
İki dövlət arasında əməkdaşlıq
münasibətləri ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin 1995-ci il iyunun 29–30-da
Bolqarıstan Prezidenti Jelyu Jelyevin dəvəti ilə həmin ölkəyə rəsmi
səfərindən sonra daha da genişlənib.
Ümummilli liderimiz və Jelyu Jelyev
tərəfindən bir çox sahələrdə əlaqələrin
yaradılmasını nəzərdə tutan dostluq və
əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb.
Sonrakı dövrdə də bu əlaqələrin
inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılıb.
2003-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçilən
İlham Əliyev Azərbaycan–Bolqarıstan münasibətlərinin genişlənməsinə
xüsusi önəm verib. Sentyabrın 30-da
dövlətimizin başçısının bu ölkəyə səfəri
də böyük əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycanla Bolqarıstan arasında strateji əməkdaşlıq bir çox
istiqamətləri, o cümlədən, enerji
təhlükəsizliyini əhatə edir. Belə ki, iki
ölkə arasında enerji sahəsi ilə bağlı
məsələlər mühüm önəm daşıyır. Bu,
ilk növbədə, Cənub Qaz Dəhlizinin
istismarı ilə bağlıdır. Belə ki, hazırda
bu ölkəni adıçəkilən dəhlizlə birbaşa
xətt bağlayır. Belə bir kommunikasiya
isə gələcəkdə böyük potensialı olacaq
uzunmüddətli əməkdaşlığın əsasını
təşkil edir.
Cənub Qaz Dəhlizi çox sayda müxtəlif maraqlı tərəfləri özündə
əhatə edən mürəkkəb bir layihədir.
Dəhlizinin seqmentlərini “Şahdəniz-2”,
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin
Genişləndirilməsi, TANAP və TAP
layihələri təşkil edir. Bu layihə dünyada inkişaf etdirilən ən kompleks
təbii qaz boru kəmərləri zənciri kimi
qiymətləndirilir. Avropa İttifaqı üçün
prioritet enerji layihələrindən biri olan
Cənub Qaz Dəhlizi Xəzər regionundakı
müəyyən qaz ehtiyatını Avropa bazarı-

A

zərbaycan yenidən müstəqillik əldə etdikdən sonra Bolqarıstanla sıx əlaqələr qurub. Bu münasibətlər son onilliklər
ərzində getdikcə möhkəmlənib. Siyasi, iqtisadi, elmi, texniki və mədəni sahələrdə münasibətlər sürətlə inkişaf edib. Hər
iki respublikanın dövlət başçısı tərəfindən qarşılıqlı əlaqələrin
genişlənməsinə xüsusi önəm verilib.

na daşımaqla dünyanın enerji xəritəsini
dəyişir.
Bolqarıstan Cənub Qaz Dəhlizinin
üzvüdür. Dost ölkəyə il ərzində 1 milyard kubmetr həcmində qazın təchizatı
nəzərdə tutulub.
Xatırladaq ki, bir müddət bundan əvvəl Yunanıstanın Komotini
bölgəsində Azərbaycan təbii qazını
Bolqarıstana nəql edəcək Yunanıstan–Bolqarıstan
İnterkonnektorunun (IGB) açılış mərasimi keçirilib.
Ekspertlər tərəfindən IGB-nin reallaşmasını TAP-ın inkişafında mühüm bir
mərhələnin başlanğıcı, Cənub Qaz
Dəhlizinin yeni qollarla şaxələnməsinin
göstəricisi kimi dəyərləndirilib.
IGB-nin
açılışı
Bolqarıstanın,
ümumən
Cənub-Şərqi
Avropanın
şaxələndirilmiş enerji təchizatında,

istehlakçıların sərfəli və təmiz enerjiyə
çıxışında strateji əhəmiyyətli hadisədir.
Azərbaycan Bolqarıstan da daxil olmaqla Avropa ölkələri üçün
şaxələndirilmiş qaz təchizatının sabit
və strateji mənbəyi, həm də etibarlı
tərəfdaşdır. Bir ildən artıq müddətdə
Avropaya 13,5 milyard kubmetr qaz
tədarük olunub. Bunun 440 milyon kubmetri Bolqarıstanın payına düşüb.
Bolqarıstana ilk 6 ayda 160 milyon
kubmetr olan qaz ixracının ilin sonuna
600 milyon kubmetrə çatacağı planlaşdırılır. İyulun 1-dən Bolqarıstana tam
həcmdə – gündəlik 2,6 milyon kubmetr qaz ixrac edilir ki, bu da gündəlik
tədarükdə 1,7 milyon kubmetr artım
deməkdir.
Azərbaycan enerji istiqamətində
əməkdaşlıqla
bərabər,
həm
də

nəqliyyat, ticarət, sərmayələr, birgə
müəssisələrin yaradılması, turizm kimi
digər sahələr də münasibətlərin daha
da güclənməsini diqqətdə saxlayır.
Məsələn, dost ölkə respublikamızla
birlikdə 1998-ci ildən Avrasiya nəqliyyat
dəhlizi layihəsində (TRASECA) iştirak
edir. İki dövlət arasında həmçinin regional təşkilat olan Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində də
sıx münasibətlər mövcuddur. Bütün
bunlarla bərabər, Azərbaycanla Bolqarıstan arasında indiyədək iqtisadi
sahələri əhatə edən bir sıra önəmli
sənədlər imzalanıb.
Ümumiyyətlə, nəqliyyat sahəsinin
inkişafı da hər iki ölkə üçün prioritet
təşkil edir. Bu mənada Bakı– Tbilisi–
Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi
hər iki respublika üçün böyük tarixi
əhəmiyyət daşıyır. Bu layihənin həyata
keçirilməsi Bolqarıstanın Azərbaycan
tərəfdən Avropa İttifaqı bazarına giriş kimi, Azərbaycanın isə Bolqarıstan
üçün Mərkəzi Asiya regionuna çıxış imkanı kimi rolunu daha da artırır.
Azərbaycanla Bolqarıstan arasında mədəni əlaqələr də uğurla inkişaf
etməkdədir. Bakı Slavyan Universiteti ilə Müqəddəs Kliment Oxridski
adına Sofiya Universiteti arasında
əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanması, Bolqar Dili və Mədəniyyəti
Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması, Bakı
Slavyan Universitetində bolqar dilinin
tədris olunması, paytaxtımızda tanınmış bolqar rəssamı Emil Stoyçevin
fərdi sərgisinin açılması da bunun parlaq ifadəsidir.
Prezident İlham Əliyev çıxışlarının
birində Bolqarıstanla siyasi, iqtisadi və
digər sahələrdə münasibətlərin uğurlu inkişafından danışarkən, bu gün iki
ölkə arasında fəal əməkdaşlığın mövcudluğunu, yüksək səviyyəli qarşılıqlı
səfərlərin həyata keçirildiyini vurğulayıb. Ölkə rəhbəri, həmçinin Bolqarıstan və Azərbaycanın iki dost ölkə kimi
bundan sonra da uğurla əməkdaşlıq
edəcəyinə əminliyini bildirib. Eyni
zamanda, tərəflər arasında iqtisadi
sahədə ticarət dövriyyəsinin həcminin
artırılması zəruriliyi də diqqətə çatdırıb.
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Vətən müharibəsində sərhədçilərin taktika
və strategiyası, tətbiq edilən vasitələri

2020

-ci ilin sentyabrında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Ermənistan silahlı
qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısının alınması, mülki əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinə əks-hücum əməliyyatlarına başlanılması barədə döyüş
tapşırığı verdi. Beləliklə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə bərabər,
Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) çevik qüvvələri cənub istiqamətindən
döyüşlərə qatıldı. Döyüş əmrini alan DSX dərhal bütün qüvvə və
vasitələrini döyüşə tam səfərbər etdi.
Müharibənin
ilk
günündən
Ermənistan
ordusunun
kabusuna çevirilən, düşməni qorxuya salan
DSX-nin çevik qüvvələri Füzuli rayonu ərazisindəki təmas xəttindən
Ermənistanla dövlət sərhədinədək böyük bir ərazinin işğaldan azad olunmasında yüksək şücaət göstərdilər. DSX
rəisi, general-polkovnik Elçin Quliyev
mətbuata müsahibəsində sərhədçilərin
Vətən müharibəsindəki ilk əməliyyat
planlarını açıqlayarkən bildirmişdi ki, ilkin
olaraq, Azərbaycan sərhədçiləri döyüş
əməliyyatlarına Kəlbəcər istiqamətindən
başlamalı idilər: “Döyüşlər başladıqdan sonra Prezident İlham Əliyev keçirdiyi xidməti-döyüş müşavirəsində
DSX-nin hücum istiqaməti sərhədyanı
və Araz çayı boyu dəyişildi. Bununla,
DSX-nin hərbçiləri tərəfindən Füzuli rayonu ərazisindəki təmas xəttindən
Ermənistanla
dövlət
sərhədinədək
böyük bir ərazi işğaldan azad edildi.
Sutka ərzində 105 kilometr məsafədə
ildırımsürətli hücumla düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirildi, düşmənin yüzlərlə
canlı qüvvəsi məhv edildi”.
1994–2020-ci illərdə, Ermənistanın
keçmiş müdafiə naziri olmuş Seyran
Ohanyanın birbaşa rəhbərliyi altında qurulan və sonrakı dövrlərdə də
gücləndirilən “Ohanyan səddi” artıq
geridə qalmışdı. DSX hərbçilərindən
şad xəbərlər gəlməyə başlamışdı:
“Möhtərəm cənab Prezident, cənab
Ali Baş Komandan! Əmrinizə uyğun
olaraq, məruzə edirəm ki, Xudafərin
körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir”. Beləliklə, qədim Xudafərin
körpüsündə,
Zəngilan
rayonunun
Ağbənd qəsəbəsində və Zəngilan
şəhərində Dövlət Bayrağı ucaldıldı,
Ermənistanla dövlət sərhədində Bartaz
və Şükürataz strateji yüksəklikləri azad
edildi. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qu-

badlı rayonlarının, Hadrut qəsəbəsinin
və Şuşa şəhərinin azad olunmasında
Azərbaycan sərhədçiləri qəhrəmanlıq və
igidlik nümunələri göstərdilər.
Vətən müharibəsində ən müasir hərbi texnologiyalardan, kəşfiyyat
və zərbəendirici pilotsuz uçuş aparatlarından, Ermənistan ordusu üçün
gözlənilməz döyüş üsullarından istifadə
edən Azərbaycan sərhədçilərinin uzun
illər ərzində döyüş hazırlığı sahəsində
düşməni xeyli qabaqladığını, yeni döyüş
əməliyyatları modelinə yiyələndiyini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 44 günlük
Vətən müharibəsi pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) intensiv tətbiq olunduğu ilk
böyükmiqyaslı savaş kimi hərb tarixinə
yazıldı. PUA-lar düşmən üzərində
hərbi
üstünlüyümüzü
şərtləndirən
əsas amillərdən biri olmaqla yanaşı,
həqiqi döyüş şəraitində effektiv tətbiq
olunması peşəkar vərdişlərin formalaşdırılmasının nəticəsi idi. DSX-nin
çevik hərəkət qüvvələrinin formalaşdırılması və xüsusi hazırlıqlı peşəkar
heyətlə komplektləşdirilməsi, ən yüksək
səviyyədə silahlar, döyüş sursatları və
hərbi ləvazimatla təchizatlandırılması,
real döyüş təcrübəsi əldə etmələrinə
xüsusilə ciddi önəm verilməsi də əsas
məqamlardan idi.
Vətən müharibəsində DSX-nin inventarında yer alan “Harop”, “Quzğun” və “Hermes” PUA-larının peşəkar
tətbiqi nəticəsində düşmənin strateji əhəmiyyətli döyüş texnikaları, zenit-raket kompleksləri, o cümlədən, 8
ədəd “S-300” raket kompleksi, tankları, zirehli döyüş maşınları, komandaidarəetmə məntəqələri böyük məharətlə
zərərsizləşdirilib. Zəngilan rayonunda
Bartaz yüksəkliyinin düşməndən azad
edilməsi zamanı DSX çevikçilərinin atıcı silahlardan açdıqları atəş nəticəsində
onların üzərinə həmlə edən düşmənin

Su-25 hərbi təyyarəsi məhv edildi. Havada və döyüş meydanında üstünlüyü tam
ələ alan PUA-lar sayəsində düşmənin
illər boyu güvəndiyi hərbi güc dəmir tullantısına çevrildi. Bu döyüş əməliyyatları
zamanı “Harop” və “Bayraktar-TB2”
PUA-larının birgə döyüş tətbiqi üzrə
unikal hərbi təcrübə formalaşdırıldı.
Eyni zamanda, DSX-nin inventarında
yer alan və istismar müddətini başa
vurmuş “AN-2” təyyarələrinin PUA-lar
kimi modernləşdirilməsi nəticəsində
yanlış hədəf qismində düşmənin hava
hücumundan müdafiə sistemini aşkarlamaq və zərurət olduqda dəqiq zərbə
endirmək imkanı qazandırdı. Düşmənin
qürurlandığı ən müasir texnikalarının “AN-2” təyyarələri vasitəsilə məhv
edilməsi dünya hərb tarixində ancaq
təəccüb doğura bilər. Burada sərhədçi
bacarığı, sərhədçi məntiqi və savadı danılmaz idi.
Prezident İlham Əliyevin Ali Baş
Komandanlığı altında gerçəkləşdirilən
mühüm
ideya
və
yanaşmalar
Azərbaycan sərhədçilərinin düşmən
üzərində böyük zəfərin əldə olunmasında yüksəksəviyyəli iştirakına zəmin
yaratdı. Belə ki, 44 günlük Vətən
müharibəsi ərəfəsində DSX-nin şəxsi
heyəti 290 düşmən hədəfini, yüzlərlə
canlı qüvvəsini darmadağın etdi.

Vətən
müharibəsində
DSXnin 47 hərbi qulluqçusu şəhid oldu,
197 nəfər yaralandı və ya müxtəlif
dərəcəli bədən xəsarətləri aldı. Vətən
müharibəsi çərçivəsində rəşadət və
şəxsi igidlik nümunələri göstərmiş 12
nəfər Azərbaycan sərhədçisi (onlardan 4 nəfəri ölümündən sonra) “Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı” adına layiq görüldü, 176 nəfəri ordenlərlə, 5 203 nəfəri
isə müxtəlif medallarla təltif olunub.
Şəhid ailələrinə dövlət bayramlarında, şəhidlərin doğum və anım günlərində
DSX-nin ali hərbi rütbəli zabitləri
tərəfindən qayğı və diqqət göstərilir.
Onların məzarlarının yad edilməsi
təcrübəsi
formalaşdırılıb,
qazilərin
müalicəsinə, onlara müharibə veteranı adının, sığorta və digər ödənişlərin
alınması üzrə sənədləşmə işlərinin
görülməsinə xüsusi diqqət göstərilib,
şəhid ailəsi üzvlərinin DSX-də hərbi
xidmətə və işə qəbul edilmələrinə, şəhid
övladlarının DSX-nin Xüsusi Məktəbinə
qəbul olunmalarına tam şərait yaradılıb.
Bu günədək 12 nəfər şəhid ailəsi üzvü
DSX-yə həqiqi hərbi xidmətə, işə, yaxud
təhsil müəssisəsinə qəbul olunub.

Rizvan FİKRƏTOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Milli Məclisin payız sessiyasında ilk plenar iclası
Sentyabrın 30-da Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə Milli Məclisin
payız sessiyasında ilk plenar iclası keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir
ki, Milli Məclisin Sədri payız sessiyasını açıq elan etdikdən sonra
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.
Parlamentin Sədri deputatlara payız
sessiyasının başlanması münasibəti ilə
təbriklərini çatdırıb və səmərəli fəaliyyət
arzulayıb.
Sonra Sahibə Qafarova xatırladıb ki, sentyabrın 13-də Ermənistan
silahlı qüvvələri dövlət sərhədinin Laçın,
Kəlbəcər, Daşkəsən, Gədəbəy və Zəngilan
istiqamətlərində genişmiqyaslı təxribatlar
törədiblər. Azərbaycan Ordusunun bölmələri
tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində
bu təxribatların qarşısı qətiyyətlə alınıb,
Ermənistan silahlı qüvvələri canlı qüvvə və
hərbi texnika sarıdan böyük itkilərə məruz
qoyulub, onların həmin bölgədəki əsas hərbi
infrastrukturu darmadağın edilib.
Xüsusi qeyd edilib ki, baş vermiş
təxribatlara və çoxsaylı itkilərə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi
rəhbərliyinin üzərinə düşür. Aydındır ki,
Ermənistanın bu cür təxribatlarda əsas
məqsədi sülh prosesini pozmaq, işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən
bərpa və quruculuq işlərinə mane olmaqdır.
Sahibə Qafarova bildirib ki, dövlətimizin
ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşı
yönələn silahlı hücumun dəf edilməsi zamanı Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti arasında da itkilər olub.
Sonra Milli Məclisin Sədrinin təklifi ilə
sentyabrın 13-də düşmən təxribatlarının
qarşısının alınması zamanı, eləcə də Birinci və İkinci Qarabağ müharibələrində,
digər döyüş əməliyyatlarında Vətən və xalq
yolunda mübarizədə canlarından keçmiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Parlamentin Sədri şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə möhkəm cansağlığı, yaralı hərbçilərimizə isə şəfa diləyib.
Daha sonra Milli Məclisin Sədri xatırladıb
ki, sentyabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2023-cü ilin
“Heydər Əliyev İli” elan edilməsi haqqında
Sərəncam imzalayıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi ən böyük
şəxsiyyətlərdən biridir. Azərbaycanın ən yeni
tarixinin 35 ilə yaxın dövrü onun yorulmaz
fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlıdır. Məhz ümummilli liderimizin sayəsində xalqımız əvvəlcə
dövlət müstəqilliyinin möhkəm təməlini yaradıb, sonra isə bu təməl üzərində qurulan
müstəqil dövlətini qoruyub saxlaya və ardıcıl
inkişaf yoluna çıxara bilib. Ulu öndərin başladığı möhtəşəm işlər bu gün onun layiqli
siyasi varisi İlham Əliyev tərəfindən dəyişən
dövrün tələblərinə uyğun şəkildə yaradıcı
surətdə davam etdirilir. Ulu öndər Heydər
Əliyevin vəsiyyətini yerinə yetirməklə Qarabağın 30 illik işğaldan azad edilməsi də bu
dahi şəxsiyyətin xatirəsinə ən böyük ehtiramın təcəssümüdür.
Sahibə Qafarova vurğulayıb ki, 2023cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi Ulu
Öndərin misilsiz xidmətlərinə verilən yüksək
dəyərin bariz ifadəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Sonra deputat Soltan Məmmədov
Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsinin
başlanmasının ildönümü ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Bəyanatını səsləndirib.
Bəyanat səsə qoyularaq qəbul edilib.
İclasda parlamentin Sədri Sahibə Qafarova bildirib ki, hər sessiyanın əvvəlində
Milli Məclisin qanunvericilik işləri planı qəbul
olunur və parlamentin fəaliyyəti həmin plan
əsasında qurulur. Parlamentin sədri diqqətə
çatdırıb ki, gündəliyin ikinci məsələsi Milli
Məclisin 2022-ci il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı haqqındadır. O qeyd edib
ki, plan 10 bənddən ibarətdir.
Milli Məclisin 2022-ci il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı haqqında Milli
Məclisin qərar layihəsi səsə qoyularaq qəbul
edilib.
Sonra Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin sədri Əli Hüseynli gündəliyin
növbəti məsələsi - “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə Konstitusiya Qanununu
(ikinci səsvermə) təqdim edib. Bildirilib ki,
təklif edilən dəyişiklik uyğunlaşdırma xarakteri daşıyır və "Media haqqında" Qanunun
qüvvəyə minməsi ilə əlaqədardır. Dəyişikliyə
əsasən, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Konstitusiya qanununun 4.1.5-ci və
80.0.2.5-ci maddələrində “Milli Televiziya və
Radio” sözləri “Azərbaycan Respublikası
Audiovizual” sözləri ilə əvəz olunur.
Qanun layihəsi ikinci səsvermədə qəbul
edilib.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova diqqətə çatdırıb ki, gündəliyin növbəti
6 məsələsi beynəlxalq sənədlərin təsdiq
edilməsi haqqındadır. O qeyd edib ki, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Konstitusiya Qanununun tələbinə əsasən, bu qanun layihələri bir oxunuşda baxılıb qəbul
ediləcək. Növbəti iki məsələ ölkə Prezidenti
tərəfindən Milli Məclisə bir məktubla daxil
olub.
Sonra Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Nizami Səfərov
“Mülki və ya ticarət işləri üzrə məhkəmə və
qeyri-məhkəmə sənədlərinin xaricdə təqdim
edilməsi haqqında” Konvensiyanın təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası
Qanununun layihəsi barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, adı çəkilən Konvensiya 1965-ci
il noyabrın 15-də Haaqa şəhərində imzalanıb. Bu Konvensiya xaricdə təqdim ediləcək
məhkəmə və qeyri-məhkəmə sənədlərinin
ünvanlanan şəxsin nəzərinə vaxtında çatdırılmasını təmin etmək üçün müvafiq vasitələrin
yaradılmasını, bu məqsəd üçün prosedurun sadələşdirilməsi və sürətləndirilməsi
vasitəsilə qarşılıqlı məhkəmə yardımının
təşkilinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur.
Sözügedən Konvensiya məhkəmə və ya
qeyri-məhkəmə sənədinin xaricdə təqdim
edilməsi üçün göndərilməsi tələb olunan

hallarda mülki və ya ticarət işləri üzrə bütün
işlərdə tətbiq olunur.
Azərbaycan Respublikası Konvensiyaya müvafiq bəyanatla qoşulur. Bəyanatda
Konvensiyanın müddəalarının münaqişənin
nəticələri tamamilə aradan qaldırılana və
Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan
Respublikası arasında münasibətlər normallaşana qədər Azərbaycan Respublikası tərəfindən Ermənistan Respublikasına
münasibətdə tətbiq edilməyəcəyi qeyd olunur.
Komitə sədri Səməd Seyidov Beynəlxalq
münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr
komitəsinin rəyini bildirdikdən sonra qanun
layihəsi səsə qoyularaq qəbul edilib.
Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin
sədri Əli Hüseynli “Uşaqlara görə alimentin
tutulması və ailənin saxlanılmasının digər
formalarının beynəlxalq qaydası haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan
Respublikası
qanununun
layihəsinə dair məlumatı diqqətə çatdırıb.
Bildirilib ki, 2007-ci il noyabrın 23-də Haaqa
şəhərində imzalanmış Konvensiya uşaqlara
görə alimentin tutulması və ailənin saxlanılmasının digər formalarının beynəlxalq qaydası üzrə dövlətlər arasında əməkdaşlığın
təkmilləşdirməsini nəzərdə tutur.
Sonra Aqrar siyasət komitəsinin sədri
Tahir Rzayev “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında bitki karantini və
mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan
Respublikası
qanununun
layihəsi ilə əlaqədar məlumat verib. Bildirilib
ki, Saziş dövlətlərin ərazilərini tənzimlənən
zərərli orqanizmlərin daxil olmasından
qorumaq, həmçinin dövlətlər arasında
məhsul dövriyyəsinin artmasına dəstək olmaq məqsədilə 21 iyun 2022-ci il tarixində
Daşkənd şəhərində imzalanıb.
Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə
mübarizə komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında”
Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası qanununun layihəsi barədə danışıb. Bildirilib ki, Saziş 2022-ci il iyunun 21də Daşkənd şəhərində imzalanıb. Sazişin
imzalanmasında əsas məqsəd hərbi-texniki
sahədə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
həyata keçirilməsi, dərinləşdirilməsi, silah və hərbi texnika nümunələri ilə təchiz
olunma sisteminin təkmilləşdirilməsi, hərbi
təyinatlı məhsulların yaradılması, istehsalı,
təmiri, modernləşdirilməsi sahəsində dəstək,
tərəf dövlətlərin müdafiə qabiliyyətinin
gücləndirilməsidir.
Sonra İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Məzahir Əfəndiyev
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında”
Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası qanununun layihəsindən bəhs
edib.
Qanun layihələri ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq qəbul edilib.
Sonra Regional məsələlər komitəsinin
sədri Siyavuş Novruzov “Bələdiyyələrin
əraziləri və torpaqları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının
Qanununa
Əlavə
“Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin
siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsini təqdim edib. Bildirilib ki, 4
mart 2022-cil tarixli 492-VIQ nömrəli qanuna
əsasən, Gəncə şəhərinin tərkibindəki Kəpəz
və Nizami rayonları ləğv edilərək Gəncə
şəhərinin tərkibinə birləşdirilib. Həmin qanunun icrası məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin siyahısı”nda müvafiq dəyişiklik təklif olunur.
Qanun layihəsi səsə qoyularaq qəbul
edilib.
Daha sonra iclasda birinci oxunuşda
təqdim olunan qanun layihələrinə baxılıb.
Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri
Musa Quliyev “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi
və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsini (birinci oxunuş) diqqətə
çatdırıb. Qeyd edilib ki, sənəd "Dövlət icbari
şəxsi sığortası sahəsində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Prezidentinin 18 may
2021-ci il tarixli 1340 nömrəli Fərmanının
icrasının təmin edilməsi ilə əlaqədar hazırlanıb. Qanunun 6-cı maddəsinə təklif
edilən dəyişikliyə əsasən, şəhidlərə və şəhid
ailələrinə xərclənən vəsaitin mənbələrinin
dairəsi konkretləşdirilərək artırılıb.
Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul
edilib.
Sonra Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin sədri Əli Hüseynli “İnsan alverinə
qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə qanun layihəsi (birinci oxunuş) ilə
bağlı məlumat verib. Bildirib ki, qanunun 7.2ci maddəsinə təklif olunan əlavəyə görə, Milli
Fəaliyyət Planı iştirakçılarının fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi Milli Koordinator yanında
ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən İşçi Qrup
vasitəsilə həyata keçirilir.
İnsan hüquqları komitəsinin sədri Zahid
Oruc sənədlə bağlı öz fikirlərini açıqlayıb və
rəhbərlik etdiyi komitənin rəyini diqqətə çatdırıb.
Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul
edilib.
Sonra Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Kamal Cəfərov
İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında qanun layihəsini (birinci
oxunuş) diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, layihə
"Enerji resurslarından səmərəli istifadə və
enerji effektivliyi haqqında" 9 iyul 2021-ci il

tarixli qanunun icrası ilə əlaqədar hazırlanıb və həmin qanunun pozulmasına görə
inzibati məsuliyyəti müəyyən edir. Sənədə
əsasən, müvafiq dəyişikliklər İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 279-cu maddəsinin yalnız dispozisiyasına təklif edilir.
Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul
edilib.
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin üzvü Nizami Səfərov Cəzaların
İcrası Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi (birinci oxunuş) barədə
məlumat verib. Bildirilib ki, Azərbaycan Prezidenti tərəfindən qanunvericilik təşəbbüsü
qaydasında təqdim edilən layihə cəzaçəkmə
müəssisələrində, intizam xarakterli hərbi
hissədə saxlanılan və ya müvəqqəti olaraq istintaq təcridxanalarına keçirilmiş
məhkumlara videogörüşlər keçirmək hüququnun verilməsini, epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya-gigiyena və karantin rejimləri
dövründə görüşlərə məhdudiyyət qoyulduğu
hallarda məhkumun xahişi olduqda, qısa
müddətli görüşlərin telefon danışıqları və
ya videogörüşlərlə əvəz edilməsini nəzərdə
tutur. Sənədə əsasən, videogörüşün
keçirilməsi digər məhkumlardan təcrid olunmuş şəraitdə xüsusi otaqda təşkil olunur.
Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul
edilib.
Sonra iclasda fasilə elan olunub.
Fasilədən sonra gündəlikdəki digər
məsələlərə baxılıb.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova
bildirib ki, növbəti 15-ci və 16-cı məsələlər
ölkə Prezidenti tərəfindən Milli Məclisə bir
məktubla daxil olub və mahiyyətcə bir-birinə
yaxındır.
Bu məsələlər barədə Hüquq siyasəti
və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü
Kamal Cəfərov məlumat verib. Cinayət
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
qanun layihəsi (birinci oxunuş) ilə bağlı qeyd
olunub ki, dəyişikliyə əsasən, qaçaqmalçılıq maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin
əlamətləri olmadan, əvəzləşdirmə və digər
qarşılıqlı hesablaşma üsulları ilə əlli min
manatdan yuxarı məbləğdə pul vəsaitlərinin
köçürülməsi cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməsini nəzərdə tutur.
Qanun layihələri ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.
Sonra İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Anar Məmmədov
“Dövlət müəssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə
çevrilməsinin
qaydaları
haqqında
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında”,
“Maliyyə-sənaye qrupları haqqında” və “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi
barədə qanun layihəsini (birinci oxunuş)
təqdim edib. Diqqətə çatdırılıb ki, layihə "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət
reyestri haqqında" qanunun və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olaraq hazırlanıb. Dəyişikliklərə əsasən, dövlət
mülkiyyətində olan və icarəyə verilən torpaqlar sırasında yer alan "dövlət müəssisə,
idarə və təşkilatlarının yerləşdiyi torpaqlar"
ifadəsi hüquqi baxımdan dəqiqləşdirilir və
"dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin
istifadəsində olan torpaqlar" ifadəsi ilə əvəz
edilir. Sənəddə, həmçinin bir sıra terminoloji
düzəlişlərin edilməsi təklif olunur.
Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul
edilib.
İclasda
İqtisadi
siyasət,
sənaye
və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Mahir
Abbaszadə “Dövlət rüsumu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi
(birinci oxunuş) ilə bağlı məlumat verib. Bildirilib ki, adıçəkilən qanuna yeni maddənin
əlavə edilməsi təklif olunur. Əlavəyə
əsasən, tütün məmulatlarının istehsalçıları
və idxalçıları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumun informasiya
sisteminə qoşulma barədə müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumun göndərdiyi bildirişi aldıqları tarixdən
bir ay müddətində həmin məmulatlara
tətbiq edilməsi üçün alınmış məcburi nişanlamaya görə bu Qanunun 20-3.2.1-ci
maddəsində nəzərdə tutulan dövlət rüsumunu ödəməkdən azaddırlar.
Deputat Fəzail Ağamalı məsələ ilə bağlı
fikirlərini və təkliflərini səsləndirdikdən sonra
qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib.
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri Tahir Mirkişili “Gömrük
tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsini (birinci oxunuş) diqqətə
çatdırıb. Qeyd olunub ki, layihə siyahısı
müvafiq orqan tərəfindən təsdiq olunmuş
avadanlıq, cihaz, qurğu və təhsil fəaliyyəti
məqsədilə digər vasitələrin müvafiq orqanın
təsdiqedici sənədi əsasında dövlət ümumi
təhsil müəssisələri tərəfindən idxalı 2023cü ilin yanvarın 1-dən 2 il müddətinə gömrük rüsumundan azad edilməsini nəzərdə
tutur. Dəyişiklik dövlət ümumi təhsil
müəssisələrində təhsilin keyfiyyətinin artırılmasının stimullaşdırılması məqsədi daşıyır.

Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul
edilib.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova bildirib ki, gündəliyin növbəti 3 məsələsi – 20ci, 21-ci və 22-ci məsələlər ölkə Prezidenti
tərəfindən bir məktubla Milli Məclisə daxil
olub və mahiyyətcə bir-birinə bağlıdır.
Azərbaycan
Respublikasının
Mülki
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
qanun layihəsi (birinci oxunuş) ilə bağlı bildirilib ki, Məcəllənin 144.2-1-ci maddəsində
"məqsədilə "Notariat haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq,
notariuslarla daşınmaz əmlakın dövlət reyestri arasında məlumat və sənəd mübadiləsi
imkanı, o cümlədən notariusların daşınmaz
əmlakın dövlət reyestrinə elektron qaydada
birbaşa çıxışı təmin olunmalıdır" sözləri "bu
Məcəllənin 148.3-cü maddəsinə uyğun olaraq təmin olunur" sözləri ilə əvəz edilir.
Həmçinin, Məcəllənin 144.3-cü maddəsi
yeni redaksiyada təqdim olunur. Yeni redaksiyada qeyd olunur ki, daşınmaz əmlak
üzərində sərəncam verilməsinə dair notariat qaydasında təsdiq edilmiş müqavilənin
informasiya sistemləri vasitəsilə real vaxt
rejimində Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi üzərindən ötürülmüş elektron nüsxəsi
əsasında müvafiq hüquqlar daşınmaz
əmlakın dövlət reyestrində dövlət qeydiyyatına alınır. Belə müqavilə ondan irəli gələn
mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatının aparılması üçün ərizə hesab olunur.
Məcəlləyə təklif olunan əlavəyə əsasən,
beh haqqında razılaşma daşınmaz əmlaka
sərəncam verilməsi barədə müqavilənin
bağlanması ilə bağlı olduqda, notariat qaydasında təsdiq edilməlidir. Daşınmaz əmlaka
sərəncam verilməsi barədə müqavilənin bağlanması ilə bağlı beh haqqında razılaşmanın
notariat qaydasında təsdiq edilməsi zamanı behi alana münasibətdə bu Məcəllənin
225.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydalar tətbiq edilir.
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun
layihəsi (birinci oxunuş) ilə əlaqədar diqqətə
çatdırılıb ki, qanuna Daşınmaz əmlak
üzərində hüquqların "bir pəncərə" prinsipi əsasında dövlət qeydiyyatı ilə bağlı yeni
maddə əlavə olunur. Əlavəyə əsasən, daşınmaz əmlaka sərəncam verilməsi barədə notariat qaydasında təsdiq edilmiş müqavilələr,
habelə daşınmaz əmlak barəsində aparılmış
notariat hərəkətinin nəticəsi olaraq tərtib və
təsdiq edilmiş digər sənədlər (o cümlədən

müqavilə, ər-arvadın ümumi əmlakdakı paya
mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamə,
qanun və ya vəsiyyət üzrə vərəsəlik
şəhadətnaməsi, bölgü planı, nisyə alqı-satqı
müqaviləsi üzrə son ödəniş barədə bildiriş və
s.) əsasında hüquqlarının "bir pəncərə" prinsipi əsasında dövlət qeydiyyatı aparılır.
Hər üç qanun layihəsi ayrı-ayrılıqda səsə
qoyularaq qəbul edilib.
Sonra Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Əminə Ağazadə “Prokurorluq orqanlarında qulluqda fərqlənməyə
görə” və “Prokurorluq orqanları ilə səmərəli
əməkdaşlığa görə” Azərbaycan Respublikası medallarının təsis edilməsi ilə əlaqədar
“Azərbaycan Respublikasının orden və
medallarının təsis edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsini
(birinci oxunuş) təqdim edib.
Bildirilib ki, “Prokurorluq orqanlarında
qulluqda fərqlənməyə görə” medalı ilə prokurorluq işçiləri prokurorluq orqanlarında
qulluqda xüsusilə fərqlənməyə və səmərəli
fəaliyyətə görə, xidməti vəzifələrin nümunəvi
yerinə yetirilməsinə və xidməti fəaliyyətdə
əldə etdikləri nailiyyətlərə görə, prokurorluq
orqanlarının inkişafında göstərdikləri xüsusi
xidmətlərə görə təltif edilirlər.
Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul
edilib.
Mili Məclisin Sədri bildirib ki, gündəliyin
24-cü və 25-ci məsələləri də ölkə Prezidentinin bir məktubu ilə Milli Məclisə daxil olub
və mahiyyətcə bir-birinə yaxın olan qanun
layihələridir.
Sonra Əminə Ağazadə növbəti iki
məsələni
–
“Prokurorluq
haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə (birinci oxunuş)
və “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə (birinci
oxunuş) qanun layihələrini təqdim edib.
Qanun layihələri ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.
Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri
Musa Quliyev Azərbaycan Respublikasının
Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi (birinci oxunuş) barədə
məlumat verib.
Bildirilib ki, Əmək Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında təklif olunan qanun
layihəsinin mahiyyəti işçilərin peşə hazırlığının səviyyəsinin yüksəldilməsinin, yeni ixtisasa yiyələnməsinin, habelə ixtisasının artırılmasının hüquqi tənzimlənməsini nəzərdə
tutur.

Qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul
edilib.
Sonra Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova bildirib ki, bugünkü iclasda əmək və
əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini
Anar Kərimov və Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial sığorta və pensiya siyasəti şöbəsinin müdiri Elnur Abbasov
iştirak edirlər.
Sonra Əmək və sosial siyasət
komitəsinin sədri Musa Quliyev “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
(birinci oxunuş) qanun layihəsini təqdim
edib. Bildirilib ki, qanun layihəsi Azərbaycan
Prezidentinin “Əmək pensiyaçılarının sosial
müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 2022-ci il 8 fevral tarixli Sərəncamından
irəli gələn məsələlərin həlli məqsədi ilə hazırlanıb. Qanunun 7 maddəsinə təklif olunan 42
dəyişiklik mahiyyət etibarilə pensiya artımlarının vahid indeksasiyası metodunun tətbiq
edilməsini və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən əmək pensiyaçılarına edilən maddi yardımın pensiyaya əlavə edilməsinin hüquqi bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur.
Sonra Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin sədri Əli Hüseynli “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
(birinci oxunuş) qanun layihəsi ilə bağlı
məlumat verib. Bildirilib ki, layihədə təklif
edilən dəyişiklik ölkədə aparılan sosial islahatların davamı olaraq, pensiya təminatı
sistemində sosial sığorta prinsipinin daha da
möhkəmləndirilməsi, dövlət qulluqçularının
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə
hazırlanıb. Nəzərdə tutulan dəyişiklik
əməkhaqlarının artırılması sahəsində islahatların daha çevik həyata keçirilməsinə,
pensiya artımlarında vahid indeksasiya metodunun tətbiqinə və nəticədə əmək haqqındakı artımlardan asılı olmayaraq, hər il pensiyaların artımına səbəb olacaq.
Qanun layihələri ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.
Gündəliyin 29-cu məsələsi olan Əmək
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
qanun layihəsi (birinci oxunuş) barədə Əmək
və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev məlumat verib.
Komitə sədri Azərbaycanda həyata
keçirilən gender bərabərliyi siyasətindən
söz açaraq təklif olunan qanun layihəsinin
qadınların
məşğulluq
imkanlarının
genişləndirilməsinə, qadınların daha çox
əməkhaqqı ödənilən sahələrə çıxışına olan
məhdudiyyətlərin azaldılmasına xidmət
etməsindən danışıb.
Qanun layihəsi səsə qoyularaq birinci
oxunuşda qəbul olunub.
Gündəliyin sonuncu məsələsi olan
“Əmək pensiyaları haqqında” Qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (birinci oxunuş) ilə bağlı da komitə sədri Musa
Quliyev məlumat verərək bildirib ki, sənəddə
qanunun 39-cu maddəsinə dəyişiklik təklif
olunub. Bildirilib ki, layihədə artıq ödənilmiş
əmək pensiyası və əmək pensiyasına
əlavənin əmək pensiyaçısından tutulması
halları məhdudlaşdırılır.
Qanun layihəsi səsə qoyularaq birinci
oxunuşda qəbul edilib.
İclasın sonunda Milli Məclis sədrinin
birinci müavini Əli Hüseynli, deputatlar
Elşən Musayev və Hikmət Məmmədov cari
məsələlər və gündəmin aktual mövzuları ilə
bağlı fikirlərini bölüşüblər.
Bununla da Milli Məclisin 2022-ci ilin payız sessiyasında birinci iclası başa çatıb.

Milli Məclis Vətən müharibəsinin başlanmasının
ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib
Milli Məclis Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsinin
başlanmasının ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib.
AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir:
“Azərbaycanın əzəli tarixi torpaqlarını
qəsb etməyi şovinist milli ideologiyasının
əsas hədəflərindən birinə çevirmiş erməni
faşizminin ağır məğlubiyyəti ilə nəticələnən
Vətən müharibəsinin başlanmasının iki ili
tamam olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə 44 günlük Vətən müharibəsində əldə
edilən möhtəşəm Zəfər Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpasını
təmin etmiş, son iki yüz ilə yaxın dövrdə
xalqımızın məruz qaldığı torpaq itkiləri və
etnik təmizləmələr silsiləsinə son qoymuş,
tarixi düşmənə qarşı çoxəsrlik mübarizədə
məğlubiyyət sindromunu aradan qaldırmışdır. Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun 30
illik işğaldan azad edilməsi Azərbaycanın
müstəqillik tarixində yeni dövr açmışdır.
Azərbaycan dövləti BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822,
853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrin,
eləcə də BMT Baş Məclisinin 2008-ci ildə
qəbul etdiyi 62/243 nömrəli qətnamənin, bir
sıra digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
aktlarının icrasını öz gücü ilə təmin etmişdir. Vətən müharibəsi nəticəsində yaranan
yeni reallıq Azərbaycan, Ermənistan və
Rusiya liderlərinin 2020-ci il noyabrın 10da imzaladıqları Üçtərəfli Bəyanatda təsbit
olunmuşdur.
Ermənistan üçün faktiki kapitulyasiya aktı olan bu beynəlxalq sənədlə
tərəflər üzərlərinə müəyyən öhdəliklər
götürmüşlər. Müharibədən sonrakı dövrdə
bu öhdəliklərin bir qismi yerinə yetirilsə
də, erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan tamamilə çıxarılması, bölgədə bütün
iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa
edilməsi, Azərbaycanın qərb rayonları ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə
zəmanət verilməsi və yeni nəqliyyat kom-

munikasiyalarının inşası ilə bağlı öhdəliklər
Ermənistanın təqsiri ucbatından indiyədək
yerinə yetirilməmişdir.
Bütün
bunlara
baxmayaraq,
Azərbaycan tərəfi postmünaqişə dövrünün reallıqlarını, bölgədə uzunmüddətli
və dayanıqlı sülh və sabitlik yaradılması
zərurətini nəzərə alaraq, Ermənistan Respublikası ilə münasibətlərin normallaşması və sülh sazişinin hazırlanması üçün 5
təməl prinsip təklif etmişdir. Ermənistan
tərəfi bu prinsipləri sözdə qəbul etsə də,
aparılan danışıqlarda əldə edilən razılaşmaları pozmaq üçün müxtəlif əməllərə əl
atmışdır.
Bu il sentyabr ayının 13-də Ermənistan
silahlı qüvvələri dövlət sərhədinin delimitasiya və demarkasiya olunmamasından istifadə edərək Azərbaycanın Laçın,
Kəlbəcər, Daşkəsən, Gədəbəy və Zəngilan
rayonları istiqamətində geniş miqyaslı silahlı təxribat törətmişlər. Azərbaycan
Ordusunun bölmələri tərəfindən görülən
tədbirlər nəticəsində bu təxribatın qarşısı qətiyyətlə alınmış, Ermənistan silahlı
qüvvələrinə növbəti ağır zərbə endirilmişdir. Aydın məsələdir ki, Ermənistanın revanşizm niyyətindən irəli gələn bu hərəkəti
iki dövlət arasında sivil münasibətlər qurulması üçün göstərilən səyləri pozmağa,
azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və
quruculuq işlərinə maneçilik törətməyə
yönəlmişdir.
Ermənistanın
törətdiyi
təxribat
barəsində bəzi yüksək səviyyəli xarici dövlət rəsmilərinin obyektivlikdən
uzaq, qərəzli, hətta təhrikedici fikirlər
səsləndirməsi təəssüf doğurur. Belə açıqlamaların erməni təbliğatının təsiri altında
və ya siyasi dividendlər əldə etmək niyyəti
ilə verildiyinə şübhə yoxdur.
Bu gün Azərbaycanın 30 illik işğal
dövründə vandalcasına viran qoyulmuş

torpaqlarında yaşayış məntəqələrinin
bərpası layihələri həyata keçirilir, infrastruktur obyektləri qurulur, hava limanları,
yollar, körpülər, tunellər, digər obyektlər
inşa olunur, elektrik, su xətləri çəkilir.
Məcburi köçkünlərin mümkün qədər tez
müddətdə doğma yurdlarına qayıtması üçün şərait yaradılır. Artıq onların bir
hissəsinin yurd həsrətinə son qoyulmuşdur.
Təəssüf ki, Ermənistan tərəfinin işğal dövründə və müharibədən sonra
Azərbaycan ərazilərində basdırdığı yüz
minlərcə tank və piyada əleyhinə minalar
bərpa və quruculuq işlərinin sürətlə aparılmasına imkan vermir. Hərbi əməliyyatların
başa çatmasından sonrakı dövrdə 200
nəfərdən çox mülki şəxs və hərbçi minaların partlaması nəticəsində həlak olmuş və
ya yaralanmışlar.
Lakin heç kəsin şübhəsi olmasın ki,
törədilən bütün maneələrə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı ərazi bütövlüyünün keşiyində ayıq-sayıq dayanmışdır,
şəhidlərinin həyatı bahasına işğaldan
azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulmasına, yerlə bir edilmiş şəhər və kəndlərin
tam bərpasına nail olacaq, Qarabağı və
Şərqi Zəngəzuru çiçəklənən diyarlara
çevirəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi ümid etdiyini bildirir ki, Ermənistan
Respublikası öz məsuliyyətini dərk
edərək, XXI əsrə yaraşmayan davranış və
hərəkətlərdən əl çəkəcək, Azərbaycanla
sivil dövlətlərarası münasibətlər qurulması, bölgə xalqlarının əmin-amanlığa qovuşdurulması üçün yaranmış tarixi imkanı bir
daha nəzərdən keçirəcəkdir. Azərbaycan
Respublikası Cənubi Qafqazın münaqişə
və müharibələrdən azad olan, bütün xalqların nümayəndələrinin qarşılıqlı iş birliyi
şəraitində dinamik inkişaf edən bir məkana
çevrilməsi üçün özündən asılı olan bütün
tədbirləri görməyə hazırdır.
(Bəyanat Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin 2022-ci il 30 sentyabr
tarixli iclasında qəbul edilmişdir.)”
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Yeni Azərbaycan Partiyası – 30

Azərbaycanda vəziyyətin get-gedə ağırlaşdığını,
çətinləşdiyini görərkən və bu partiyanın yaranması ilə
əlaqədar mənə müraciət edən ziyalıların, respublikanın
tanınmış adamlarının – ölkəmiz, xalqımız, torpağımız
üçün ürəyi həqiqətən yanan adamların iztirabını
duyarkən, onların xalqımız, ölkəmiz üçün bir iş
görmək arzusunu hiss edərkən mən tədricən belə
bir partiyanın yaranmasına kömək etməyə razılığımı
verdim. Sonra mənə 91-lərin müraciəti gəldi və mənim
müraciətə cavabım oldu.
Heydər ƏLİYEV
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

Doxsanıncı illərin əvvəlləri. Ölkə həyatının ictimaisiyasi təbəddülatlarla dolu olduğu vaxtlar. Xalq hərəkatının
qanadlarında hakimiyyətə gəlmiş qüvvələrin xalqın inamını
sarsıtdığı bir dönəm. Şərqin qapısı sayılan Naxçıvandan parlayan
Günəş başımız üstündəki qara buludları dağıtdı, yollarımıza
nur saçdı: Ulu öndər “Yeni Azərbaycan Partiyası” adlanan bir
siyasi təşkilat yaratdı və sonradan onu “bu günün, sabahın və
gələcəyin partiyası” adlandırdı.
Yeni
Azərbaycan
Partiyası
ötən əsrin sonunda ölkənin gərgin,
təbəddülatlı bir dövründə siyasi
arenaya gəldi və xilasın, tərəqqinin
binasını qoydu. O zaman tez-tez
hakimiyyət dəyişiklikləri və daxili siyasi çaxnaşmalar baş verirdi.
Azərbaycanda böhran vəziyyəti
qorxulu həddə çatmışdı. Nankor
qonşularımız Qarabağda işğalçılıq və separatçılıq siyasəti yeridir,
əzəli torpaqlarımızı ələ keçirməyə
çalışırdılar. Nizami ordumuz olmadığına görə, adda-budda yaradılmış
özünümüdafiə dəstələri düşmənin
qarşısını almaqda çətinlik çəkir, çoxlu itki verirdilər. Artıq məşum Xocalı
faciəsi törədilmiş, Qarabağın baş
tacı olan Şuşa və Laçın işğal edilmişdi.
Həqiqətən də ümumxalq inamına malik olan və ilk növbədə
milli birliyə, vətəndaş həmrəyliyinə
əsaslanaraq, ölkəni böhrandan xilas etməyə qadir olan yeni siyasi
qüvvəyə ehtiyac duyulurdu. Belə
qətiyyətli lider yalnız dünya səviyyəli
siyasətçi və dövlət xadimi Heydər
Əliyev ola bilərdi. Bu səbəbdən də
ziyalılar ulu öndərin rəhbərliyi ilə
yeni siyasi partiya yaratmaq istəyi ilə
1992-ci ilin oktyabrında mətbuatda
ona müraciət ünvanladılar. Təbii
ki, bu müraciət cavabsız qalmadı
və soyuq bir gecədə, şam işığında
partiyanın ilk Nizamnaməsi hazırlandı. 21 noyabr 1992-ci ildə isə
Azərbaycanın əksər rayonlarından
cəmiyyətin bütün təbəqələrini təmsil
edən 550 nümayəndənin iştirakı ilə
partiyanın təsis konfransı keçirildi və
Heydər Əliyev YAP-ın sədri seçildi.
Beləliklə, Azərbaycanın ictimai-siyasi səhnəsinə cəmiyyətdəki
qüvvələr nisbətini və bundan sonra ölkədə baş verəcək hadisələrin
axarını
köklü
və
konstruktiv
surətdə dəyişə bilən partiya – Yeni
Azərbaycan Partiyası meydana çıxdı. 1995-ci və ondan sonrakı illərdə
keçirilən parlament seçkilərində
Milli Məclisin mandatını qazanan
deputatların əksəriyyəti bu partiyanın üzvləri olduğundan parlamentin
cəmiyyətdəki nüfuzu və təsir gücü
daha da artdı.
Partiyanın
Nizamnaməsində
qeyd olunur ki, YAP Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası və
qanunvericiliyi çərçivəsində, özünün Nizamnaməsi və Proqramı
əsasında – Azərbaycanda hüquqi
dövlət, sivil vətəndaş cəmiyyəti, sabit və sosial yönümlü iqtisadiyyat,
azərbaycançılığı ehtiva edən milli birlik yaratmaq məqsədilə birgə
fəaliyyət göstərən vətəndaşların
birləşdiyi parlament tipli siyasi partiyadır.
Ulu öndər YAP-ı yaratdıqdan
və siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan
sonra ümidlər inama, inamlar reallığa döndü. Ölkədə sabitliyə nail
olundu, cəbhədə irəliləyişlər oldu
və düşmənlər məcburən atəşkəsə
getdilər. Daha sonra dünyanın iri
neft şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi”
imzalandı, Konstitusiya qəbul edildi və s. Azərbaycan sabit və sürətli
inkişaf relsləri üzərində inamla irəli
getməyə başladı.
YAP-ın
3-cü
qurultayında
(2005-ci il, mart) cənab İlham Əliyev
yekdilliklə partiyanın sədri seçilib.
İlham Əliyev partiya haqqında deyib: “Yeni Azərbaycan Partiyasının
adı ulu öndər Heydər Əliyevin adı

ilə bağlıdır. Partiya Heydər Əliyevin
ətrafında yaradılmışdır, onun siyasi
təcrübəsi, bilikləri, xalq qarşısında
göstərdiyi xidmətlər, Naxçıvanda
çalışdığı dövrdə göstərdiyi əsl
vətənpərvərlik və öz xalqına olan
sadiqlik Azərbaycanın mütərəqqi insanlarını onun ətrafında birləşdirdi”.
Həmin seçkidən iki il əvvəl ölkə Prezidenti seçilən İlham Əliyev iyirmi
ilə yaxındır ki, ümummilli liderin
dövlətçilik irsinin layiqli davamçısı
kimi ölkəmizin quruculuq və inkişaf
xəttinə sədaqət nümunəsi göstərir.
Yeni Azərbaycan Partiyası bizləri
bir amal ətrafında birləşdirir, ictimaisiyasi həyatımıza verdiyi düzənlə,
dəqiq hədəfləri göstərməklə irəli
ləyişimizi, tərəqqimizi yönləndirir.
Zamanın sınaqlarından alnıaçıq,
üzüağ çıxan Heydər Əliyev ideyalarını yeni Azərbaycanın dövlətçilik irsi
kimi qoruyub yaşadan bu partiyanın 2021-ci il martın 5-də keçirilmiş
növbədənkənar 7-ci qurultayında
qeyd olunub ki, 30 ilə qədər erməni
işğalı altında qalmış Azərbaycan
torpaqları Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri, möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44
günlük Vətən müharibəsində azad
edilib, Azərbaycanın çoxəsrlik tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri
yazılıb, xalqımızın və millətimizin
qüruru qaytarılıb, adı ucalıb. Bu gün
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
nüfuzunun ən yüksək zirvəyə çatması, ölkəmizin sosial-iqtisadi və
hərbi-siyasi yüksəlişi məhz bu yolun ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsinin nəticəsidir.
Flaqman partiyanın sədri 7-ci qurultaydakı giriş nitqində əvvəlki qurultaydan ötən illərin ölkəmiz üçün,
bölgəmiz üçün həlledici olduğunu bildirib. Həqiqətən də həmin müddətdə
başda Vətən müharibəsindəki parlaq Qələbə olmaqla, həyatımızda
çox önəmli hadisələr baş vermişdir.
Prezident və parlament seçkiləri
keçirilmiş, ölkədə gedən islahatlar
yeni mərhələyə qədəm qoymuş,
ictimai-siyasi iqlim daha da sağlamlaşdırılmışdır. “İkinci Qarabağ
müharibəsinin nəticələri də bölgə
üçün yeni reallıqlar yaratmışdır.
Bölgədə yeni əməkdaşlıq imkanları
yaranmışdır. Uzunmüddətli sülhün
təmin edilməsi üçün çox önəmli
şərtlər yaradılmışdır və eyni zamanda, ölkəmizdə də yeni dövrə qədəm
qoymaq üçün yeni imkanlar yaranıb”.
Cənab İlham Əliyev yekun
nitqində 7-ci qurultayı ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında önəmli hadisə
saydığını söyləyib, partiyanın rəhbər
orqanlarına seçilmiş bütün siyasi
əqidədaşlarına yeni uğurlar arzulayıb və bildirib ki, Yeni Azərbaycan
Partiyasının Cənubi Qafqazın ən
böyük siyasi təşkilatı kimi gözəl
ənənələri var. Bu il partiyanın 30 illik
yubileyi keçiriləcək. YAP yeniləşmiş
formatda daha fəal olacaq, ölkə
qarşısında duran problemləri daha
böyük fədakarlıqla icra edəcək. Hər
bir üzv ümumi işə öz layiqli töhfəsini
verəcək ki, partiya bundan sonra
da ölkəmizin aparıcı siyasi qüvvəsi,
nailiyyətlərimizin bayraqdarı olaraq
qalsın.
Qurultayda zəruri təşkilati prosedurlarla bərabər, altı siyasi partiyanın – Azərbaycan Xalq Demokratik

Heydər Əliyev ideyaları yeni
Azərbaycanın dövlətçilik irsidir
Partiyası, Azərbaycan Kəndli Partiyası, Milli Qurtuluş Partiyası, Yurddaş Partiyası, Milli Hərəkat Partiyası
və Demokrat Sahibkarlar Partiyasının Yeni Azərbaycan Partiyasına
qoşulmaq barədə müraciətləri olub.
Həmin müraciətlər yekdilliklə qəbul
edilib və flaqman partiyanın sıraları
daha da möhkəmlənib. Prezident
İlham Əliyev qurultay öncəsi YAP-a
qoşulmaları çox önəmli, əlamətdar
hadisə kimi dəyərləndirib: “Bu da siyasi sistemimizin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində atılan növbəti addımdır və eyni zamanda, göstərir
ki, partiyamızın həm məramı, həm
proqramı, fəaliyyəti və əldə etdiyi
nailiyyətlər dost partiyalar üçün də
cəlbedicidir”.
YAP hüquqi dövlət və vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu ideyalarını
layiqincə həyata keçirib. Ölkədə sivil dəyərlər, demokratik prinsiplər
əsasında hərtərəfli inkişafa nail
olub. Azərbaycanda insan hüquq
və azadlıqlarının təminatı, liberal
dəyərlərə söykənən güclü və sosialyönümlü iqtisadiyyat yaradılması, sosial ədalətin bərqərar olması bir çox cəhətdən parlament
tipli sağ mərkəzçi siyasi partiya olan
YAP-ın da xidməti sayılır. Bu partiya
cəmiyyətin bütün təbəqə və kateqoriyalarından olan sağlam qüvvələri
öz ətrafında birləşdirib, ən kütləvi
siyasi qüvvəyə çevrilib. Beynəlxalq
əlaqələrini genişləndirib və dünyada
geniş şöhrət qazanıb.

2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi
ilə bağlı AMEA-da komissiya yaradılıb
Sentyabrın 30-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin
növbəti iclası keçirilib. AMEA-dan qəzetimizə verilən məlumata görə, AMEA-nın
prezidenti vəzifəsini icra edən akademik Arif Həşimov Rəyasət Heyətinin üzvlərinə
iclasın gündəliyi barədə məlumat verib.
Müzakirəyə çıxarılan birinci məsələ Prezident İlham Əliyen imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan
edilməsi haqqında” 29 sentyabr 2022-ci il tarixli
sərəncamın icrasından irəli gələn məsələlər haqqında olub.Mövzu ilə bağlı çıxış edən AMEA-nın
Rəyasət Heyətinin üzvləri bildiriblər ki, Heydər
Əliyev XX əsrdə ümummilli ideyaları və həmin
ideyaların gerçəkləşdirilməsinə nail olma bacarığı ilə xalqımızın tarixi taleyində müstəsna rol
oynamış ən böyük tarixi şəxsiyyətlərdən biri olub.
Qeyd olunub ki, bütün fəaliyyəti xalqa
xidmət nümunəsi olan ulu öndər Heydər Əliyev
elmimizin inkişafında da mühüm xidmətlər
göstərib, onun həyata keçirdiyi elmi potensialın qorunması və inkişaf etdirilməsi siyasətinin
nəticəsi olaraq Azərbaycan elmi bir sıra uğurlara imza atıb. Ötən əsrin 70-80-ci illərində
Heydər Əliyevin fəaliyyətində milli elmi kadrların
hazırlanmasının da xüsusi yer tutduğunu deyən
Rəyasət Heyətinin üzvləri bu gün ölkəmizin
dövlət idarəetmə orqanlarında, iqtisadi strukturlarında, elm-təhsil müəssisələrində ulu öndərin
yetişdirdiyi həmin kadrların uğurla fəaliyyət
göstərdiklərini bildiriblər.
Vurğulanıb ki, müstəqillik illərində Heydər
Əliyev Azərbaycan elminin inkişafı məqsədilə
bir sıra mühüm fərman və sərəncamlar imzalayıb. Prezident İlham Əliyevin digər sahələrdə
olduğu kimi, dövlətin elm siyasəti sahəsində

də ümummilli lider Heydər Əliyevin ənənələrini
davam etdirdiyini deyən çıxışçılar qeyd ediblər
ki, hazırda elmi potensialın inkişafı və ondan milli tərəqqi naminə maksimum dərəcədə
səmərəli istifadə olunması, xüsusən “elmtəhsil-iqtisadiyyat” münasibətlərinin müasir
dövrün tələbləri baxımından yenidən qurulması
Azərbaycan dövlətinin və cəmiyyətinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir.
Ölkə başçısının sərəncamının icrasından
irəli gələn məsələlərin həlli məqsədilə AMEAda Komissiya yaradılıb və Akademiyanın geniş
tədbirlər planının hazırlanması qərara alınıb.
İclasda müzakirə olunan növbəti məsələ
AMEA-nın və respublikanın digər elm və ali
təhsil müəssisələrində 2022-ci ildə aparılmış
elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına dair hesabatlar haqqında olub. Rəyasət Heyəti tərəfindən
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2022-ci
ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat” məcmuəsinin
2023-cü il fevralın 25-dək nəşrə hazırlanması və
məcmuədə AMEA-da və respublikanın digər elm
və ali təhsil müəssisələrində 2022-ci ildə aparılmış elmi tədqiqat işlərinin mühüm nəticələri,
həyata keçirilmiş əsas elmi-təşkilati işlər, AMEAnın fəaliyyətinin digər aspektləri və göstəriciləri
haqqında ətraflı məlumatların daxil edilməsi
barədə qərar verilib.

“Xalq qəzeti”

bizim sərvətimizdir, biz bunu itirə
bilmərik və itirməməliyik. Ona görə
gənc nəslin tərbiyə edilməsi çox
önəmli məsələdir və burada millimənəvi dəyərlər ön plandadır”.
Qurultaydan keçən bir il ərzində
partiyanın
cəmiyyət
həyatında
avanqard rolunun daha da artırılması, uğurların möhkəmləndirilməsi,
azadlığına qovuşmuş Qarabağ və
Şərqi Zəngəzurda bərpa-quruculuq
işlərinin genişləndirilməsi, gənclərin
məsul vəzifələrə irəli çəkilməsi
və sair istiqamətlərdə böyük
nailiyyətlərə imza atılıb. Hər ötən
gün zəfər yolumuzda silinməz izlər
buraxıb, hər gələn gün isə yeni
qələbələrin müjdəçisi olub.
Bu gün YAP üzvləri bəşəriyyətin
qlobal inteqrasiyasına, demokratik dünya dövlətlərinin birliyinə
istiqamətlənən yola rasional yanaşır,
milli demokratiyanı dərinləşdirməklə
ölkəmizi öz müstəqil siyasəti, böyük mədəniyyəti ilə dünya inkişafının öncül sıralarına çıxarırlar. Bu
müqəddəs missiyanın layiqincə
həyata keçirilməsi üçün Prezident
İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşən
xalqımız sözün əsl mənasında tarix
yazır. Bu, müstəqil Azərbaycanın
tərəqqi tarixidir, o cümlədən, elə
YAP-ın şərəf tarixidir. Yüz minlərlə
soydaşımız bu partiyanın sıralarında olmaqdan qürur duyur, zamanın çağırışlarına layiqincə cavab
vermək üçün sədaqətlə çalışır. Siyasi əqidədaşların, həmməsləklərin
birgə fəaliyyəti ölkənin, xalqın daha
xoşbəxt gələcəyinə xidmət edir.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Yeni Azərbaycan Partiyasının
30 illik tarixi, əslində, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin tarixini əks
etdirir. Bu partiya ümummilli lider
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
siyasi xətt əsasında Azərbaycanın
inkişafını təmin edən mütəşəkkil
siyasi təşkilatdır. Müstəqil Azər
baycan dövlətinin başının üstünü
almış təhlükələrin ulu öndərin
rəhbərliyi altında aradan qaldırılmasında, xaos və özbaşınalığın ləğv
edilməsində, ictimai-siyasi sabitliyin
bərqərar olunmasında, bazar iqtisadiyyatı əsasında neft strategiyasının
işlənib hazırlanmasında və reallaşdırılmasında partiya fəallarının da
xidmətləri danılmazdır. Yeni əsrdə
torpaqlarımızın
işğaldan
azad
olunması üçün güclü ordu formalaşmış, ölkədə dinamik iqtisadi inkişafa nail olunmuşdur. Bu işlərin
görülməsində YAP-ın müstəsna və
xüsusi rolu vardır.
Partiyanın 7-ci qurultayında
cənab İlham Əliyev gəncləşmə
siyasətinin zəruriliyini də vurğulayaraq qeyd edib ki, sabahımızın sahibi
olacaq gənc nəslimizin milli ruhda,
mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə
edilməsi ən başlıca vəzifələrdən
biridir. Siyasi partiyalarda fəaliyyət
göstərən gənc nəslə elə təlimat
verilməlidir ki, onlar gələcək
həyata hazırlıqlı olsunlar, ölkəmizin
müstəqilliyini hər şeydən üstün tutsunlar: “Ənənələrimiz, dəyərlərimiz,
yaşayış tərzimiz – bütün bunlar

2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan olunması ulu öndərin
fəaliyyətinin öyrənilməsi baxımından çox vacibdir
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin ən fenomen
şəxsiyyətlərindəndir. Müstəqil, müasir Azərbaycan dövlətinin banisidir.
Ümummilli lider hakimiyyətinin birinci dövründə, yəni totalitar sovet
hakimiyyəti zamanında Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, adətənənələrinin, dilinin, ədəbiyyatının qorunub saxlanılmasında, iqtisadi,
elmi inkişafda böyük xidmətləri var. Ulu öndərin hakimiyyətinin birinci
dövründə atdığı bütün addımlar Azərbaycanın müstəqilliyinə, onun
gələcəyinə köklənib.
Bu fikriləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Ana Vətən Partiyası sədrinin
müavini Yalçın Hacızadə söyləyib.
Politoloq qeyd edib ki, ulu
öndər Heydər Əliyevin 1978-ci ildə
Azərbaycan SSR-in Konstitusiyasının qəbulu zamanı Azərbaycanda
dövlət dilinin Azərbaycan dili qeyd
olunmasına nail olması, keçmiş
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
erməniləşdirilməsinin qarşısını alması, iqtisadi, təhsil, kənd təsərrüfatı,
hərbi və s. sahələrdə həyata keçirdiyi milli fəaliyyət göstərir ki, dahi
şəxsiyyət müstəqil dövlətimizin uğurlu
gələcəyini görüb.
“Azərbaycanın ucqar yaşayış
məntəqəsində dünyaya gələn, öz sa-

vadı, dünyagörüşü, xidmətləri ilə dünyanın super-gücü olan dövlətini ən ali
siyasi şəxsiyyətlərindən birinə çevrilən
Heydər Əliyevin keçdiyi əzəmətli yol

hər bir azərbaycanlı üçün əziz, örnək
və nümunə olmalıdır.
Prezident İlham Əliyevin 2023-cü
ilin “Heydər Əliyev İli” elan olunması barədə sərəncamı ulu öndərin
həyatının, fəaliyyətinin öyrənilməsi,
araşdırılması, işıqlandırılması, gələcək
nəsillərə çatdırılması baxımından çox
vacibdir. 2022-ci il “Şuşa İli”dir. Milli
Qurtuluşdan Vətən müharibəsindəki
qələbəyə qədər dövlətimizin, xalqımızın keçdiyi bu şərəfli yolun memarıdır
Heydər Əliyev.
Ulu öndərin ölkəmizdə hakimiy
yətinin ikinci mərhələsində təməlini
qoyduğu Azərbaycan diplomatiyası,
iqtisadiyyatı, hərb sahəsi bu gün inkişaf dövrünü yaşayır. Dünyanın gərgin,
münaqişələrlə dolu dövrünə qədəm
qoyduğumuz bu günlərdə sabit ictimai-siyasi şərait, inkişaf edən iqtisadiyyat, güclü, dövlətin ərazi bütövlüyünü təmin edə bilən, qələbə qazanan
Azərbaycan Ordusu dahi şəxsiyyətin,
əzminin, iradəsinin, uzaqgörənliyinin
nəticəsidir.
O əlavə edib ki, ümummilli liderin
azərbaycançılıq nəzəriyyəsi bu gün

bizim vahidliyimizi təmin edib.
Ölkəmizdə bütün millətlərin, etnik
qrupların sülh içində yaşamasını formalaşdırdı. Onun nəticəsində bu gün
böyük, vahid Azərbaycan xalqı öz
ərazi bütövlüyü uğrunda heç bir etnik
ayrı-seçkilik etmədən mübarizə aparmağa, döyüşməyə, Vətəni şərəflə qorumağa hazırdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin
hakimiyyətdə olduğu 1993-2003-cü
illərdə təməlini qoyduğu siyasi irsi, ata
vəsiyyətini 20 ildir Prezident, müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyev
layiqincə, şərəflə, inkişaf etdirməklə
həyata keçirir. Bu irs yüz illər boyu
həyata keçirilərək, Azərbaycan dövlə
tinin siyasi konsepsiyasının əsasını
təşkil edəcək.
Biz gələn il ölkəmizə dünyaya
Heydər Əliyev zirvəsindən, onun
istədiyi, arzuladığı əzmlə çalışdığı
müstəqil,
bütöv
Azərbaycandan
baxacağıq. Ölkəmiz 30 ildir müstəqildir
və bu müstəqillik Heydər Əliyevin
dediyi kimi, əbədidir, dönməzdir və
sarsılmazdır.
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Bərpa-quruculuq növbəsi
Laçın rayonuna da çatdı
Q

arabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında genişmiqyaslı
yenidənqurma, bərpa-quruculuq işlərinin aparılması artıq Laçın rayonuna da çatdı. Prezident İlham Əliyevin “Laçın rayonu,
Zabux kənd tam orta məktəb binasının layihələndirilməsi, əsaslı təmiri
və bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında” 22 sentyabr 2022-ci il tarixli
Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində
işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün
nəzərdə tutulan vəsaitdən Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil
Nazirliyinə ilkin olaraq üç yüz min manat ayrılıb.

Artıq iki ilə yaxındır ki,
Azərbaycan dünyada qalib dövlət
kimi tanınır. Bu müddət ərzində
Przident İlham Əliyevin Birinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyeva ilə birlikdə işğaldan azad
edilmiş torpaqlarımıza səfərləri
intensiv xarakter alıb. İlk səfər tarixi qələbəmizdən bir həftə sonra
– Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında
oldu və həmin gün Qarabağda
yenidənqurma, bərpa-quruculuq
işlərinin əsası qoyuldu. Bundan
sonrakı səfərlər isə işğaldan azad
edilmiş digər rayonlara və yaşayış məntəqələrimizə reallaşdırıldı. Hər dəfə də həmin ərazilərdə
yeni müəssisələrin təməlqoyma,
bəzilərinin isə açılış mərasimləri
keçirildi. Artıq xalqımız işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
belə
təməlqoyma
və
açılış
mərasimlərinə bir növ adət edib.
Dünya ictimaiyyəti də qısa vaxt
ərzində həmin ərazilərdə görülmüş
işlərdən heyrətləndiklərini gizlətmir.
Dövlət başçımızın növbəti səfəri
Laçın rayonuna oldu.

Doğrusu, indiki şəraitdə Laçın rayonuna səfər etmək çox
təhlükəlidir. Çünki bir həftə əvvəl
erməni
silahlı
birləşmələrinin
bölmələrinin növbəti təxribatları
nəticəsində həmin ərazilərdə bizim
silahlı qüvvələrimizlə toqquşma
olmuşdu. Söz yox ki, Azərbaycan
tərəfindən də itki olmuşdu. Ancaq Ermənistan ordusunun canlı
qüvvəsi daha çox idi və düşmənin
həmin ərazidəki hərbi infrastrukturu yerlə-yeksan edildi. Bundan
əlavə, rəşadətli ordumuz bur sıra
strateji əhəmiyyətli yüksəkliklərə
nəzarəti ələ keçirdi. Bu toqquşmadan bir həftə sonra dövlət
başçımızın həmin ərazilərə səfər
etməsi və Azərbaycan Bayrağını
Laçında dalğalandırması, rayonun
küçələrində sərbəst gəzməsi böyük cəsarət tələb edirdi. Xalqımız,
eləcə də, dünya ictimaiyyəti bir
daha möhtərəm Prezidentimizin
cəsarətinin bir daha şahidi oldu.
Cəmi qırx dörd gün davam
edən Vətən müharibəsində Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə

yenilməz
ordumuzun
qüdrəti
sayəsində Ermənistan kapitulyasiya – təslimçilik aktını imzalamağa məcbur oldu. Bununla
da Azərbaycanın tarixi Qələbəsi
rəsmən təsdiqləndi. Azərbaycan
və
Rusiya
prezidentləri
və
Ermənistanın baş nazirinin imzaladığı üçtərəfli Bəyanata əsasən,
təcavüzkar Ermənistan Ağdam,
Kəlbəcər və Laçın rayonlarının işğal edilmiş hissəsindən öz qoşunlarını çıxarmalı idi və buna əməl etdi.
Xatırladaq ki, İkinci Qarabağ
döyüşlərində Laçın və Kəlbəcər
rayonlarının bir hissəsi işğaldan
azad edilmişdi. Laçının cənub,
Kəlbəcərin şimal hissəsini müzəffər
Azərbaycan Ordusu işğalçılardan
azad etmişdi. Dövlət başçımızın qeyd etdiyi kimi, ancaq Laçın
şəhəri nəzarətimizdən kənarda
qalmışdı. Bunun da səbəbi o
idi ki, Ermənistanı Xankəndi ilə
birləşdirən avtomobil yolu şəhərin
ortasından keçir və buna görə biz
Laçın şəhərini nəzarətə götürə
bilməmişdik.

P

rezident İlham Əliyevin 2021-ci il 2 fevral tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan 2030: sosialiqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq edilməsi iqtisadi inkişafda keyfiyyətcə
yeni bir mərhələnin başlanmasını şərtləndirib, qeyri-neft-qaz sektorunun dinamik
inkişafına əsas yaradıb. Bu baxımdan, Milli Prioritetlərdə iki mühüm məsələ – davamlı və
yüksək iqtisadi artım, habelə daxili və xarici təsirlərə dayanıqlığın təmin olunması qarşıya
mühüm vəzifə kimi qoyulub.
Dövlət başçısı “Azərbaycan Respublikasının 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf
Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında 22 iyul
2022-ci il tarixli sərəncamı da adıçəkilən Milli
Prioritetlərin icrasını həyata keçirmək məqsədilə
imzalayıb.
Həmin sərəncamda bildirilir ki, respublikamız
dünya miqyasında sabit və dayanıqlı iqtisadiyyatı, eləcə də böyük maliyyə resursları olan, mühüm

Hazırda ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 2,7
milyard dollar artaraq təxminən 56 milyard dollara
yaxındır və birbaşa xarici dövlət borcunu 7 dəfədən
artıq üstələyir.
Cari ilin ötən ayları ərzində əldə edilən bu
müsbət göstəricilər hökumət tərəfindən hazırlanan “Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il üzrə
dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və
sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri” və
“Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il və növbəti

Milli Prioritetlər
iqtisadi yol xəritəsidir

geosiyasi və geoiqtisadi mövqe tutan, qlobal enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji rol oynayan dövlətə çevrilib. Azərbaycan ötən illər ərzində
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 həyata keçirilməsi ölkəmizin regionda proseslərin
inkişaf vektorunu müəyyənləşdirən və dünya iqtisadiyyatında söz sahibi olan “qlobal oyunçu” statusunu
gerçəkləşdirib.
Sosial-iqtisadi inkişafda dövlətin xüsusi rolu,
neft sərvətinin dinamik inkişafa səmərəli inteqrasiyası, dövlət investisiyalarının ölkənin suverenliyinin və
milli təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə, daxili
ictimai-siyasi sabitliyin və ictimai konsolidasiyanın
təmin edilməsinə yönəldilməsi diqqət mərkəzində
saxlanılıb. Bütün bunların nəticəsində isə yüksək iqtisadi göstəricilər əldə olunub.
Azərbaycanın uğurlu inkişafı ilə bağlı müsbət
tendensiya cari ilin 8 ayının nəticələrində də özünü aydın göstərib. Belə ki, 8 ayda iqtisadi artım 5,8
faiz, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 10,3 faiz
artıb, qeyri-neft sənayesində 9 faiz artım qeydə alınıb. Xarici ticarət dövriyyəmiz 35 milyard dollar
təşkil edib. Təkcə avqustda Azərbaycanda ticarət
əməliyyatlarının dəyəri 5 milyard 54,1 milyon
ABŞ dolları olub. Ticarət əməliyyatlarının ümumi
dəyərinin 1 milyard 374,4 milyon dolları idxalın, 3
milyard 679,6 milyon dolları isə ixracın payına düşüb.

üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və
proqnoz göstəriciləri” layihələrdə də nəzərə alınıb.
Adları çəkilən həmin layihələrdə diqqət çəkən
bəzi məqamlara nəzər salaq. İlk növbədə qeyd
edək ki, Vətən müharibəsindən sonra da ölkəmizin
müdafiə potensialının, eləcə də ordumuzun madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi, onun müasir
hərbi texnika, silah-sursatla təchizatı və hərbçilərin
sosial-məişət və xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması
hökumətin qarşısında duran prioritet istiqamətdir.
Bu istiqamətdə gələn ilin büdcəsində 5,3 milyard
manatdan artıq vəsait nəzərdə tutulması qeyd edilən
məsələnin bariz ifadəsidir.
Yeri gəlmişkən, bütövlükdə 2023-cü il və növbəti
3 il üçün dövlət və icmal büdcə layihələri Azərbaycan
Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli sərəncamı ilə
təsdiqlənən “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”ə uyğun olaraq və dövlət
başçımızın 2022-ci il 22 iyul tarixli sərəncamı ilə
təsdiqlənən “2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”ndakı vəzifələr nəzərə alınmaqla
hazırlanıb.
Xatırladaq ki, gələn ilin dövlət büdcəsində
“2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf
Strategiyası”nda nəzərdə tutulan layihə və tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi üçün 5,2 milyard manat vəsait
nəzərdə tutulub.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının bərpası, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük
qayıdışın təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin
yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müasir infrastrukturların yaradılması məqsədilə 2023-cü ilin dövlət
büdcəsində 3 milyard manat vəsait nəzərdə tutulub.

“Xalq qəzeti”

Sentyabrın
12-də
gecə
saatlarında
Ermənistan
silahlı
qüvvələrinin
bölmələri
Azərbaycan–Ermənistan
dövlət
sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər
və Laçın istiqamətlərində genişmiqyaslı təxribat törətmişdi.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq
vaxtında Azərbaycan Ordusunun
bölmələrinin mövqeləri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının
minalanmasını həyata keçirmişdi. Bu əməllərin qarşısının dərhal
alınması məqsədilə bölmələrimiz
tərəfindən görülən təxirəsalınmaz
əməliyyat tədbirlər nəticəsində
döyüş toqquşması baş verdi və
düşmən bu dəfə də layiqli cavabını aldı. Ermənistanın təxribatları
bu dəfə də öz başlarında çatladı.
Düşmən istəyinə nail ola bilmədi
və canlı qüvvəsi hərbi infrastrukturla birlikdə məhv edildi. Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin dediyi kimi, avqustun 26da müzəffər Azərbaycan Ordusu
Laçın şəhərinə daxil oldu. Laçın
şəhəri ilə birlikdə Zabux və Sus

kəndləri də işğalçılardan azad edildi.
Dövlət başçımız sentyabrın 21də Laçın şəhərində Azərbaycan
Bayrağını ucaltdı və qəti mövqeyini
də bidirdi: “Bu, tarixi hadisədir. Laçın şəhərinin azad edilməsi həmişə
tarixdə qalacaq. Bu gün Laçın
şəhərində, şəhərin mərkəzində,
mərkəzi küçədə Azərbaycan Bayrağını qaldırmışam. Bu bayraq burada əbədi dalğalanacaqdır”.
Laçın rayonunun və Laçın
şəhərinin işğaldan azad edilməsi
tarixi hadisədir. Ona görə ki, bu
rayon xüsusi strateji əhəmiyyətə,
çətin relyefə malikdir. Ermənistan
silahlı birləşmələri Laçın rayonunu 1992-ci il mayın 18-də işğal etmişdilər. Həmin dövrdə
xarici himayədarlarına güvənən
Ermənistan rəhbərliyi düşünürdü
ki, işğal etdikləri ərazilərdə əbədi
yaşayacaqlar. İnsan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi ilə məşğul
olan beynəlxalq təşkilatların, bir
sıra qüdrətli dövlətlərin ermənilərə
havadarlığı və münaqişənin nizamlanmasında
vasitəçilik

missiyasını üzərinə götürmüş
ATƏT-in Minsk qrupunun laqeyd
münasibəti, işğalçını öz adı ilə çağırmamaları Ermənistanı getdikcə
daha da həyasızlaşdırdı. İşğalçıya
himayədarlıq edən bir neçə ölkə,
onların cinayətlərinə göz yuman, bu
məsələ ilə bilavasitə məşğul olan
təşkilatların susqunluğu və açıqaşkar tərəfkeşlik etmələri, onlara
bəraət qazandırmaları erməniləri
daha da azğınlaşdırırdı. Onlar bu
fürsətdən istifadə edərək işğal
etdikləri Azərbaycan ərazilərində
qanunsuz inşaat işlərinə başlamışdılar, o cümlədən Laçın şəhərində,
Zabux və Sus kəndlərində.
Ermənistan
yaranmış
vəziyyətdən istifadə edərək Laçın
şəhərində qanunsuz məskunlaşma
aparmış, daha çox xaricdən,
xüsusilə, Suriya və Livandan
erməni əsilli muzdluları gətirib Laçın
şəhərində, eləcə də, kəndlərində
qanunsuz yerləşdirmişdilər. Başqa dövlətin ərazisində qanunsuz
məskunlaşdırma aparmaq hərbi
cinayət hesab olunur. Belə hallar
bütün beynəlxalq konvensiyalarda hərbi cinayət kimi təsbit edilir.
Təəccüblüdür ki, bu cinayət dünya ictimaiyyətinin gözü önündə
baş versə də, nüfuzlu beynəlxalq
qurumlar, o cümlədən, keçmiş
ATƏT buna laqeyd yanaşmış və
beynəlxalq hüquq normalarının
pozulmasına şərait yaratmışdılar.
Prezident İlham Əliyev Laçın rayonuna səfəri zamanı bu məsələni
bir daha diqqətə çatdırdı. Dedi
ki, Laçın şəhərinin böyük hissəsi

tamamilə viran qoyulub, dağıdılıb.
Ancaq yenə də bəzi yerlərdə qanunsuz məskunlaşma aparılmışdı. Dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq
təşkilatlar, o cümlədən, bu məsələ
ilə birbaşa məşğul olan Minsk qrupunun həmsədrləri buna, sadəcə
olaraq, göz yumurdular. Halbuki,
dəfələrlə bu mənzərənin şahidi
olurdular. Görürdülər ki, bizim tarixi, qədim Azərbaycan torpağı
olan Laçın erməniləşdirilir, burada
qanunsuz məskunlaşma aparılır.
Ancaq buna göz yumurdular, sanki
bununla razılaşırdılar. Azərbaycan
xalqı isə bununla heç vaxt razılaşa bilməzdi. Dövlət başçımız dəfə
belə deyib ki, heç vaxt imkan verə
bilmərik, bizim torpağımızda ikinci
erməni dövləti yaradılsın.
Faşist xislətli ermənilər işğal
etdikləri ərazilərə mina basdırmaqla
mülki əhalinin və hərbçilərin qətlinə
bais olurlar. Bu çirkin niyyətlərini
Laçın rayonu ərazisində də reallaşdıra biliblər. Təkcə Laçın rayonu
ərazisində 2021-ci ildə 1400-dən
çox mina basdırılmışdır. Göründüyü kimi, bu müddət müharibədən
sonraya,
üçtərəfli
Bəyanatın
imzalandığı
vaxtdan
sonraya
təsadüf edir. Bu, Azərbaycana
qarşı açıq terror hərəkətidir.
Müharibədən sonra 240-dan çox
Azərbaycan vətəndaşının mina
partlayışı nəticəsində ya həlak olması və ya ağır yaralanması da
bunu təsdiqləyir. Göründüyü kimi,
Ermənistan sülh müqaviləsini
imzalamaq fikrində deyil və
müharibəni davam etdirmək istəyir.
Qarabağda
və
Şərqi
Zəngəzurda yenidənqurma və
tikinti-bərpa işlərinin aparılması artıq Laçın rayonuna da çatıb. Laçın
şəhəri, Zabux və Sus kəndləri ilk
növbədə, yenidən qurulacaq. Biz
buna tez bir zamanda nail olacağıq. Çünki Vətən müharibəsindən
sonra bu günə qədər keçən dövr
ərzində gördüyümüz işlər - genişmiqyaslı quruculuq və bərpa
işləri göstərir ki, biz öz diyarımızı, Vətənimizi bərpa edirik və
edəcəyik.

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Kəndimiz: bağ və tarlalarda bol məhsul var

Əkin-biçin adamları min bir zəhmət
hesabına araya-ərsəyə gətirdikləri bu
nemətləri mümkün qədər tez və itkisiz toplamağa çalışırlar ki, ailələrinin
gəlirləri artsın, rifahları daha da yaxşı
olsun. Onlar yaxşı bilirlər ki, torpaq heç
kəsin halal zəhmətini itirmir.
Milli
Məclisin
Aqrar
siyasət
komitəsinin sədri Tahir Rzayev bizimlə
söhbətində dedi ki, dövlətin məqsədi
də kənd adamlarının torpaqda yaxşı və səmərəli işləmələri üçün əlverişli
şərait yaradıb ölkəmizdə əhalinin ərzaq
təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bu
məqsədlə fermerlərə güzəştli kreditlər
verilir ki, onlar çəkdikləri əməyin
bəhrəsini görsünlər.
Görülən işlər öz müsbət nəticələrini
verir. Bu il Azərbaycanda buğda istehsalı ötən ilkinə nisbətən, təxminən, 1,5 faiz
artıb. İndi əksər bölgələrimizdə növbəti
ilin taxıl məhsulu üçün payızlıq şumu
aparılır. Mexanizatorlar bu işi yüksək
keyfiyyətlə görməyə çalışırlar ki, gələn
ilin məhsulu daha bol olsun.
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbirlərindən
aldığımız məlumatlara görə, indi demək
olar ki, bütün bölgələrimizdə kənd
təsərrüfatı işləri mütəşəkkil qaydada
təşkil olunub.
Bu günlər ənənəvi meyvəçilik rayonu
olan Qubanın alma bağlarında məhsul
yığımının qızğın çağıdır. Təsərrüfatçılar
sentyabrın ikinci ongünlüyündən artıq
kütləvi yığıma başlayıblar.
İndi rayonun fermerləri və fərdi
təsərrüfat sahibləri məhsulun vaxtında
toplanması üçün qüvvələrini səfərbər
ediblər. Toplanan məhsul ilkin mərhələdə
elə bağlarda çeşidlənərək qablaşdırılır. Bundan sonra meyvə fermerlərə
məxsus xüsusi saxlanclara və rayonda
fəaliyyət göstərən soyuducu anbarlara
yığılır.
Quba rayonunun Birinci Nügədi
kəndində bir hektara yaxın alma-armud bağı olan təcrübəli fermer Aslan
Yusifov bu il məhsuldarlığın keçən
ildəkindən daha yüksək olduğunu bildirdi:
– Məhsul boldur. Müştəri sarıdan da
çətinliyimiz yoxdur. Əsas narazılığımız
keyfiyyətsiz dərmanlardandır. Təsəvvür
edin, bağa dəfələrlə dərman çiləmişik.
Amma yenə də meyvələrin bir hissəsi
qurdludur.
Qubanın
Zərdabi
qəsəbəsində
yerləşən Meyvəçilik və Çayçılıq ElmiTədqiqat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, kənd təsərrüfatı elmləri namizədi.
B.Quliyev dedi ki, şimal bölgəsinin alma
bağlarında daha çox məhsuldarlığı ilə
seçilən “Qolden” və “Simirenko” sortları yetişdirilir. İntensiv bağçılıqla məşğul
olan bağbanlar isə “Qrani smit”, “Fuji”
sortlarına üstünlük verirlər.
Qocaman alim-bağbanın sözlərinə
görə, təəssüf ki, son illər fermerlərin
Qubanın dədə-baba meyvə sortlarına
marağı azalıb. Halbuki, Quba almasına
şöhrət gətirən məhz köhnə xüsusi ətri,
dadı ilə seçilən həmin ənənəvi sortlardır.
Babakişi müəllim sonra bir-bir

Bu

ilıq payız günlərində bölgələrimizdə kənd təsərrüfatı işlərinin
qızğın çağıdır. İlin əvvəlindən minlərlə fermerin, fərdi torpaq
istifadəçilərinin gərgin əməyi, təcrübə və səriştəsi sayəsində bağ və
tarlalarda, plantasiyalarda bol taxıl, qarğıdalı, meyvə-tərəvəz, digər
məhsullar yetişdirilib.

həmin alma-armud sortlarını sadalamağa başladı:
– İnanın mənə, Qubanın bir vaxtlar dillər əzbəri olan “Cırhacı”sının,
“Sinab”ının, “Nar armudu”nun dadını,
ləzzətini bugünkü meyvələr vermir...
Yəqin ki, qocaman alim bu giley və
düşüncələrində haqlıdır. Ümid edək ki,
həqiqətən, qubalı fermerlər təkcə yeni
meyvə sortlarına aludə olmayacaq,
ənənəvi meyvə sortlarını da qoruyub
saxlaya biləcək və onların sıradan çıxmasına imkan verməyəcəklər.
Bütövlükdə isə indi Quba rayonunda 14 min hektara yaxın meyvə bağı
var. Hər il bu bağlardan 110-120 min
ton məhsul yığılır. Bu il məhsulun ötən
illərdən də çox olacağı gözlənilir.
Bu gün əgər qubalı fermerlərin əsas
qayğısı meyvə bağlarındakı məhsulu tez
toplamaqdırsa, Qax rayonunun dağların
ətəyində yerləşən torpaqlarda çalışan
fermərlərin əsas məşğuliyyətlərindən biri
dən qarğıdalının istehsalı və tədarükünü
artırmaqdır.
Bu, kifayət qədər gəlirli sahədir. Qax
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin bitkiçilik sektorunun baş məsləhətçisi Ülvi
Əzimov dedi ki, qaxlı fermerlər bu il
1556 hektar sahədə dən üçün qarğıdalı
yetişdiriblər.
Hazırda təsərrüfatlarda qarğıdalı
yığımının qızğın çağıdır. İndiyədək 920
hektar sahənin məhsulu yığılıb, 6907
ton dən qarğıdalı istehsal olunub. Hər
hektarda orta məhsuldarlıq 75 sentner
təşkil edir.
Ü.Əzimovun sözlərinə görə, bu il rayonun təsərrüfatlarında 317 hektarı dən,
410 hektarı yaşıl yem üçün olmaqla, 727
hektar sahədə təkrar qarğıdalı əkini də
aparılıb. İndiyədək yem üçün əkilmiş
sahənin 30 hektarı biçilib, 750 ton yaşıl
yem istehsal olunub.

Qeyd etmək lazımdır ki, Qaxda bu il
barama, taxıl, kartof, eləcə də heyvandarlıq məhsullarının istehsalı keçən illə
müqayisədə xeyli artıb. Hazırda rayonda
növbəti ilin taxıl məhsulu üçün payızlıq
şumu aparılır.
Mexanizatorlar yaxşı başa düşürlər
ki, bol məhsulun əsası, ilk növbədə,
keyfiyyətli şumdan başlayır. Buna görə
də öz vəzifələrini yüksək səviyyədə
yerinə yetirməyə çalışırlar.
Şübhəsiz, Qubanın da, Qaxın da
təbiəti gözəldir. Amma bu və başqa
dağətəyi rayonlarda ildə bir dəfə məhsul
götürmək mümkün olur. Muğanın
cənubunda olan Cəlilabad rayonunda
isə ildə iki dəfə kartof əkib-becərirlər.
Bu rayonda yazda faraş kartof
becərildiyi kimi, payız fəslində də geniş
sahələrdə “ikinci çörək” yetişdirilir. Hazırda əkin başa çatıb, becərmə işlərinin

qızğın çağıdır.
Növbəli əkin prinsipinə uyğun olaraq, sahələrdən il ərzində 2-3 dəfə
məhsul götürən zəhmət adamları, builki payızlıq əkin mövsümündə rayonun
ayrı-ayrı kəndlərində əkin sahələrini
genişləndiriblər.
Rayonun qabaqcıl fermerlərindən
olan Əliheydər Salmanov hər il 10 hektardan çox sahədə yazlıq və payızlıq
kartof məhsulu yetişdirir. Onun sözlərinə
görə, bu il rayonda payızlıq əkin sahələri
iki dəfəyədək artırılıb. Məsələn, bir
neçə il əvvəl rayonun kəndlərində 500
hektaradək sahədə payızlıq kartof
əkilərdisə, bu rəqəm indi 1000 hektara
çatıb.
Cəlilabadlı fermer sonra bildirdi ki,
o, bu yazda bir hektardan orta hesabla 30 ton məhsul götürüb, payızda isə
məhsuldarlığın azı 15-20 ton olacağını
gözləyir.
Bir neçə kəlmə də pambıqçılarımızdan söz açmaq istərdik. Bu günlər
ölkəmizin pambıq tarlalarında da işin
qızğın çağıdır. Sentyabrın ilk günlərində
fermer təsərrüfatlarının üzvləri məhsulu

əl ilə yığırdılarsa, indi əksər rayonlarda
sahələrə pambıqyığan maşınlar çıxarılıb.
Beyləqan rayonundan olan fermer
Təbriz Talıbov dedi ki, bu il rayonda
bol ağ qızıl məhsulu yetişdirilib. Onun
sözlərinə görə, pambığın satınalma
qiymətlərinin artırılması fermerlərin bu
sahəyə olan marağını daha da artırıb.
Hazırda Salyan, Neftçala, Ağcabədi,
Bərdə və başqa rayonlarda pambıq tarlalarında məhsulun kütləvi yığımı uğurla
təşkil olunub.
Bir sözlə, bu gün bölgələrimizdə bağ
və tarlalarda əmək bulaq kimi qaynayır.
Əmək adamları hər anın qədrini bilməyə
çalışır, havaların xoş keçməsindən
istifadə edərək, həvəslə torpağın
nemətlərini toplayırlar.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

1 oktyabr 2022-ci il, şənbə

“Xalq qəzeti”nin akt zalında son yüz ildə çox tədbirlər keçirilib.
Ötən il – şanlı Qələbəmizin ilk ildönümündə burada 44 günlük
İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları, dəyərli qazilərlə iki
dəfə görüşmüşdük. Dünənki “Dəyirmi masa”da isə heç zaman
şahidi olmadığımız bir doğmalıq, yaxınlıq, məhrəmlik, sadəlik və
səmimiyyət var idi. Çünki ilk dəfə idi ki, redaksiyamızın qonaqları
arasında Şəhid Anaları da var idi. Bu ifadəni baş hərflərlə
yazmağımız səhv deyil, həmin dəyərli xanımlara olan ehtiramın
göstəricisidir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan baş
redaktor, Əməkdar jurnalist Əflatun
Amaşov 44 günlük İkinci Qarabağ
müharibəsi zamanı xalqın nümayiş
etdirdiyi möhtəşəm birlikdən, ordunun düşməni darmadağın etmək
səviyyəsində hazırlanmasından,

Elçin Hüseynov Sumqayıtdakı
Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub.
– Sevil Hüseynova Birinci Qarabağ müharibəsi veteranıdır.
Müxtəlif medallarla təltif olunub. 23
il hərbi xidmətdə olub. Qürurverici
haldır ki, oğlu Zaur İsmayılzadə də

son qoyulması, torpaqlarımızın
azad edilməsi və Azərbaycanın
bütövləşməsidir. Bu şərəfli işdə oğlumun da xidməti olmasında qürur
duyuram.
Sevil Hüseynova:
– Mən özüm də hərbçiyəm.
İyirmi üç il hərbi xidmətdə olmuşam. Nümunəvi xidmətimə görə
müxtəlif medallarla və mükafatlarla təltif olunmuşam. Zaur
İsmayılzadə ailəmizdə tək oğul
idi. O, hərbi xidməti başa vurduqdan sonra
hərbçi
olmaq
istədiyini bildirdi. Mən ona dedim
ki, hərbçi olmaq şərəflidir, amma
çox çətindi. Mən uzun müddət
bu sahədə işlədiyimdən bütün

Dövlət başçımızın və birinci xanımın bizə göstərdiyi diqqət
və qayğıya görə minnətdarlığımı
bildirirəm. Oğlumun doğulduğu İstisu qəsəbəsində adına küçə verilib. Elə bu gün məni şəhid anası kimi redaksiyanızda keçirilən
tədbirə dəvət etdiyinizə görə də
təşəkkürümü bildirirəm. Bütün bunlar biz şəhid analarına təsəllidir.
Nailə Mütəllimzadə:
– Oğlum Ağacavad 2016-cı ildə
Murovdağın Hilal zirvəsində ərbi
xidmətdə olub. Oğlumdur deyə,
tərifləmirəm. Hərbçi yoldaşları da
deyirdilər ki, biz ona Hilal qartalı deyirdik. O, heç bir çətinlikdən
qorxmurdu. Hamımız bilirdik ki,

müdafiəsinə gedirəm. Dedim axı
sənə çağırış gəlməyib. Dedi ki,
bəs ogünkü zəng nə idi? Dedi ki,
biz sentyabrın 28-də cəbhəyə yola
düşməliyik. Atasına zəng vurub
məsələni danışdım. Atası evə gəlib
dedi ki, Ağacavad, sənə uğur olsun. Mənim üstümə kürəyindən vurulmuş vəziyyətdə qayıtma. Bunu
sənə heç vaxt bağışlamaram.
Ölsən də, sinəndən vurul. Mən
çaş-baş qalmışdım. Atası mənə
baxıb dedi ki, lazım gəlsə, özüm
də gedəcəyəm. Bəs torpaqlarımızı
kim müdafiə etməlidir?
Ağacavad
şəhid
olanda
sinəsindən snayperlə vurulması barədə məlumat aldıq. Oğlum

mayaraq, çox inamla, qətiyyətlə
irəliləyirdik. Döyüş yoldaşlarımızda
güclü inam, birlik gördüm.
Oktyabrın 2-də mühasirəyə
düşdük. Əsas mövqeyi almalıydıq.
Orda hücum komandası verildi,
yerin adı indi “Qanlı göl” adlanır.
Dar cığırlarla gedirdik. Hücum komandası veriləndə gözümün qabağında sağdan manqa yoldaşımın
sinəsindən güllə dəydi, o şəhid
oldu. Sonra iki güllə mənə dəydi,
ardınca manqa komandirimin boynundan güllə dəydiyinin şahidi
oldum. Sağımı, solumu görmürdüm. Təzə-təzə ağrı hiss etmirdim,
bircə fikrimizdə tutmuşduq ki, güllə
yağışından özümüzü qarşıdakı
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Mən
müharibə
başlayanda səkkiz ayın əsgəri idim. Həm
də bu ayları postda ayıq növbə
çəkərkən keçirmişdim. Postda dayanan əsgər dördgöz olmalıdır,
çox məsuliyyətli davranmalıdır.
Hər an erməni kəşfiyyatı əraziyə
sıza bilər. Müharibə başlayanda çox çətin yerlərdən keçdik.
Snayperin hədəfində idik. Hətta
bir dəfə hədəflədiyimiz snayper
məntəqəsini dağıtmaq üçün ardıcıl
cəhdlər etdik, amma mövqe dağılmadı. Nəhayət, iriçaplı minamyot
mərmiləri ilə həmin mövqeni dağıda bildik. Qızğın döyüşlər oldu.
Noyabrın 4-dək vuruşmaq qismət
oldu.

Salam, şəhid anası, xoş gördük, qazi
“Xalq qəzeti” redaksiyasında “Dəyirmi masa”

Mətanət Məhərrəmova
əsgər və zabitlərimizin döyüş
peşəkarlığından, arxa cəbhənin
ön cəbhədəkilərə dəstəyindən,
xüsusən, azərbaycanlı anaların övladlarını qələbəyə ruhlandırmasından söz açdı.
Maraqlıdır ki, redaksiyamızın
qonaqlarının çıxışlarında da bu

Sevil Hüseynova
məqamlar dönə-dönə xatırladıldı. Qazilər mülki əhalinin ordu və
dövlətlə görünməmiş dərəcədə
birlik
nümayiş
etdirdiyindən,
düşmənin Azərbaycan əsgərinin
qarşısından geriyə baxmadan
qaçmasından, hər bir əsgərin bayraq sevgisindən, hamının qələbə
arzusuyla döyüməsindən söz açdılar. Şəhid anaları isə Vətənə

Nailə Mütəllimzadə
üz ağlığı gətirmiş övladlarının
həm ordudan əvvəlki həyatı, həm
də döyüş yolları barədə maraqlı fikirlər səsləndirdilər, kövrək
xatirələri oyatdılar. Təbii ki, redaksiya rəhbərliyinin yaratdığı səmimi
ab-hava hamının ürək açıqlığı və
səmimiyyətlə danışmasına zəmin
yaratmışdı.
Biz dünən jurnalistlə hərbçi və
ya müxbirlə şəhid anası arasında
olan söhbətin deyil, doğmaların
arasındakı ünsiyyətin şahidi olduq.
Tədbir nə qədər kövrək olsa da,
o qədər də qürurverici idi. Xatırladaq ki, redaksiyanın əməkdaşları,
Əməkdar
jurnalistlər
İttifaq
Mirzəbəyli və Tahir Aydınoğlunun
çıxışları da qonaqların bu tədbirdə
özlərini doğmalar arasındakı kimi
hiss etməsinə zəmin yaratmışdı.
Tədbirin təşkilatçısı Əliqismət
Bədəlov qonaqları “Dəyirmi masa”
iştirakçılarına
təqdım
edərək
söylədi ki, məclisdə iştirak edən üç
şəhid anasından ikisi hərbçidir:
– Mətanət Məhərrəmova Vətən
müharibəsi şəhidi Elçin Hüseynovun anasıdır. Mətanət xanım özü
də müharibə veteranıdır. O, 20002017- ci illrdə hərbi hospitalda tibb
bacısı vəzifəsində işləyib. Şəhid

İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. O, Lənkəran rayonu,
İstisu qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub.
– Nailə Mütəllimzadə İkinci Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş
Ağacavad Mütəllimzadənin anasıdır. Ağacavad Maştağada Şəhidlər
xiyabanında dəfn olunub.
Mətanət Məhərrəmova şəhid
oğlu Elçin Hüseynov haqqında
danışarkən dedi ki, o snayperçi idi: “İki oğlum var. Elçin böyük
qardaş idi. Kiçik qardaşından çox
fərqlənirdi. Müharibəyə könüllü
gedib. Bu barədə mənə heç nə
deməmişdi. Məni hədsiz dərəcədə
çox istəyirdi. Çox vətənpərvər oğul
idi. Müharibəyə getmək arzusunu biləndə məndən gizlətməsinin
səbəbini
soruşduqda
demişdi
ki, istəmirdim anam pis olsun.
Müharibəyə gedəndə öyrəndim ki,
bir gözaltısı da var. Dedi ki, Allah
qoysa, müharibədən qayıdandan
sonra nişanlayarsınız məni. Çox
arxayın idi. Deyirdi ki, erməniləri
tezliklə qırıb onları torpaqlarımızdan qovacağıq. Mənə ürək-dirək
verərək deyirdi ki, heç narahat
olma. Bir də eşidəcəksən ki, Qələbə
qazanmışıq. Erməniləri məhv etmişik. İnanın ki, müharibəyə gülə-gülə
getdi. Döyüşçü yoldaşları deyirdi ki,
Elçın ölümün də üstünə gülə-gülə
gedib. O, həm kəşfiyyatçı, həm də
snayperçi idi. Hərbçi yoldaşlarından ötrü canını qurban verməyə
hazır idi.
Oktyabr ayında nişanlayacaqdıq. Özü ilə də razılaşmışdıq.
Oktyabrın 2-də Elçinin Suqovşanın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə şəhid olması xəbərini
eşitdik. Nəşi 15 gün neytal ərazidə
qaldı. Oktyabrın 17-də Sumqayıtdakı Şəhidlər xiyabanında dəfn
etdik. Ölümündən sonra aldığı
medallar hər birimizin təsəllimizdir.
Elçinlə fəxr edir, qürur duyuruq..
sevinirik ki, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində Elçinin
də xidməti olub. Mən möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevdən,
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevadan çox razıyam.
Onlar hər zaman şəhid ailələrinin,
qazilərin yanındadırlar. Söz yox ki,
biz şəhid ailələrinin dərdi sağalmazdır, sinəmizə çalın-çarpaz dağ
çəkilib. Ancaq həm möhtərəm Prezidentimizin, həm birinci xanımın
diqqət və qayğısı dərdimizi unutdurur. Bir də ən böyük təsəllimiz
Ermənistanın 30 illik işğalına

çətinliklərə bələdəm. O isə inadından dönmədi. Bir ana kimi
uğurlar arzulamaqdan başqa ayrı
yolum yox idi. Aprel döyüşlərinin,
Tovuz əməliyyatının iştirakçısı
olub. Aprel döyüşlərindən sonra
müəyyən problemlərlə üzləşmişdi.
Hərbi
hissədə
baş
verən
xoşagəlməz insidentdə oğlumu
ləkələmək istəyirdilər. Ancaq çirkin
niyyətlərinə çata bilmədilər. Oğlumun nümunəvi xidməti hərbi hissə
komandiri tərəfindən dəfələrlə
qiymətləndirilmişdi. O uzun və
çətin bir döyüş yolu getdi. Çox
mehriban oğul idi. Bir gün mənə
dedi ki, Şəhidlər xiyabanında Xocalıdan olan 5 yaşlı adsız bir qız
uşağının məzarı var. Zaur ona ad
qoymuşdu: Nişanə. Hər il martın
8-də və Yeni ildə gül dəstəsi və
oyuncaq alıb onun məzarı üstünə
gedirdi. Deyirdi ki, Nişanə balamı
təbrik etməyə gedirəm. Hər dəfə də
deyirdi ki, Nişanədən üzr istədim.
Dedim ki, məni bağışla, hələ də
sənin qisasını ala bilməmişəm. Deyirdi ki, Allah mənə imkan versin,
Nişanənin qisasını ermənilərdən
alım.
İnternet vasitəsi ilə öyrənmişdi
ki, Ağcabədidə talassemiyalı uşaq
var. Onun ünvanını tapmışdı. İldə
2-3 dəfə təmənnasız olaraq ona
qan verirdi. Tovuzdan bir əsgərlə
tanış olmuşdu. Həmin əsgər döyüş zamanı yaralanmış və ayaqları tutulmuşdu. Həmin əsgər bu
gün də sağ-salamatdı, müalicə
olunur. Zaur ona əl arabası almışdı. Həmin əsgər oğlumun aldığı əl
arabasından istifadə edir. Döyüş
meydanında belə mehriban, hərbçi
dostlarının yolunda canını qurban
verməyə hazır idi. Tez-tez deyirdi ki, biz mütləq qalib gələcəyik.
Şəhid olsam, ağlamayın, başınızı
dik tutun. Vətənin müdafiəsi uğrunda şəhid olmaq şərəfdir. Gülə-gülə
deyirdi ki, bu şərəfli iş hər adama
qismət olmur. O, ölümün də üzərinə
gülə-gülə getdi. Elə bil ki, qələbə
qazanacağımızı qabaqcadan bilirmiş. Hər dəfə telefonla danışanda
deyirdi ki, darıxmayın, lap az qalıb.
Ermənilərin axırına çıxmışıq. Bir
gün görəcəksiniz ki, qapımızdayam. Əlimdə də Azərbaycan bayrağı. Ancaq o, Azərbaycan bayrağına
bükülü gəldi. Möhtərəm Prezidentimizin sərəncamları ilə müxtəlif
medallarla təltif olunub. Onun medalları, hərbi xidmət zamanı aldığı
mükafatlar evimizin bəzəyidir.

Hilal zirvəsində xidmət etmək çox
çətindi. Ağacavad deyirdi ki, bura
mənim üçüm əsl sınaq meydanıdır. O vaxt dedim ki, sənin burada
xidmət etməyinə dözə bilmirəm.
İnan ki, axşamlar yata bilmirəm.
Səhərə qədər səni düşünürəm.
İcazə ver, gedim hərbi xidmət
rəhbərliyinin yanına, yalvarım-yaxarım, bəlkə səni aşağı düşürə
bildim. Dedi ki, ay ana, bəs burada
xidmət edənlərin anaları yoxdur?
Hamının anası gəlib yalvarıb-yaxarsa, burada kim xidmət edəcək?

kəşfiyyatçı idi. Xocavənddə döyüş
yoldaşlarını mühasirədən çıxaranda ermənilər snayperlə vurmuşdular. O, hərbçi yoldaşlarını xilas etdi,
özü isə şəhid oldu. Ağacavad Maştağada Şəhidlər xiyabanında dəfn
olunub. Onun fikri yalnız torpaqlarımızın azad edilməsi idi. Bir ana
kimi, fəxr edirəm ki, qazandığımız
şanlı qələbədə mənim də oğlumun
payı var. Müharibədə göstərdiyi
igidliyə görə möhtərəm Prezidentimizin sərəncamları ilə müxtəlif medallarla təltif olunub.

Bərk- bərk tapşırdı ki, heç kimə heç
nə deməyim. Sonra da məni qucaqlayıb dedi ki, niyə məni qorxaq
bilsinlər? Sən də bunu istəməzsən.
Dedi ki, bura mənim üçün cənnətdi.
Məni cənnətimdən ayırma. Onun
bu sözlərindən sonra fikrimdən daşındım. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra tez-tez deyirdi ki, nə
vaxta qədər torpaqlarımız işğalda
qalmalıdı? Deyirdi ki, biz torpaqlarımızı yalnız müharibə yolu ilə
azad edə bilərik. İsğalçıları məhv
etməkdən başqa ayrı yol yoxdur.
Bir gün dedi ki, Zəngəzuru alandan sonra səni ora aparacağam.
Görəcəksən ki, bizim necə gözəl
yerlərimiz var.
2020-ci ildə Polad Həşimov
şəhid olan gün Ağacavada zəng
gəldi. Mən zəng vuranın kim olduğunu soruşsam da, dəqiq bir
söz demədi. Sonradan bildim ki,
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rayon
şöbəsindən idi. Sentyabrın 27-də
səhər tezdən televiziyadan eşitdim ki, müharibə başlayıb. Ağacavad çay içdikdən sonra mənimlə
görüşdü və dedi ki, Vətənimizin

Əzim Xudaverdiyev: – 22
dekabr 1997-cildə anadan olmuşam. Avqustda hərbi komissarlığa yaxınlaşdım ki, mən də
döyüşmək istəyirəm. Çünki ən
azından aprel döyüşlərində iştirak
etmişəm. Təcrübəm var idi. Aprel döyüşlərində Ağdamda xeyli
şəhidlər vermişdik. Buna görə də
adımı yazdırdım. Özümü buna hazırlamışdım. Cünki bilirdim ki, Polad Həşimovun qəhrəmancasına
şəhid olmasından sonra bu qan
yerdə qalmayacaq. Həmin vaxt bütün millət ayağa qalxmışdı, generalın qisası alınacaqdı mütləq.
Sentyabrın 20-si axşam vaxtı idi, zəng gəldi mənə ki, Bakıya gəlib, hərbi komissarlığa
yaxınlaşım. Həmin vaxt mən
Qəbələdə ezamiyyətdə idim. Özüm
dəmiryolçuyam. Səhəri gün Bakıya
gəldim, komissarlıqdan mənə kağız verdilər, yollandım cəbhəyə. Bir
həftə hərbi poliqonda güclü təlimlər
oldu. Sentyabrın 27-si isə artıq yollandıq Füzuliyə – cəbhə bölgəsinə.
Elə ora çatmağımızla şəhidlər
verməyimiz bir oldu. Çox şiddətli
döyüşlər gedirdi. Ancaq buna bax-

düşmən səngərinə ataq. Səngərə
özümüzü çatdıra bildik, 18 saat
orda qaldıq. Səhər açılanda gördük
ki, bizim kəşfiyyatçılar başımızın
üzərindədilər, köməyə yetişmişdilər.
Mənim huşum getmişdi deyə, orada baş verənlərin çoxunu xatırlaya
bilmədim. Üzərimizdə olan ilkin tibbi yardım ləvazimatlarının əvəzinə
ciblərimizə qədər güllə yığmışdıq.
Sinəsindən güllə yarası alan manqa yoldaşımı da səngərdə yanımızda uzandırmışdıq, ağrıdan yalnız
xırıltısını eşidirdim. Dan yeri açılanda artıq o keçinmişdi və üzərini
örtmüşdülər. Bunu görəndə çox
sarsılmışdım.
Yaxın dostum var idi Asim Quliyev, Bakıxanov şəhididir. Hospital
həkimi idi. Döyüşlərə də könüllü yazılmışdı. Müharibədən öncə
bir-birimizə söz vermişdik ki, qalib
olub geri dönsək, gəzmədiyimiz,
görmədiyimiz yer qalmayacaq.
Amma onu itirmək məni həqiqətən
də çox sarsıtmışdı, buna görə özümü bağışlaya bilmirəm.
Sonra Xırdalan şəhərindən
şəhid Vüsal Musayev var idi.
Müharibə başlamazdan bir gün
öncə onun yanına valideynləri
gəlmişdi. Yadımdadır ki, içməyə
suyumuz yox idi. O da üzünü qırxmalıydı ki, valideynləri ilə görüşə
üzü təmiz çıxsın. Su tapıb ona
gətirdim ki, işini görsün. Üzünü
qırxdı və bığ saxladı, soruşdu ki,
bığ saxlamaq mənə yaraşırmı?
Dedim hə. Elə valideynləri ilə axırıncı çəkdirdiyi şəkildə bığlı düşüb. Onun da üzərinə minamyot
mərmisi düşüb iki yerə bölmüşdü.
Bütün bu gördüklərim Füzuli rayonunda olmuşdu.
Biz yaralanan zaman niyə ilk
tibbi yardımsız qalmışdıq? Çünki
ilk şəhidimiz rabitəçi oldu, ikinci
şəhidimiz isə sanitar idi. Bunları
itirdik deyə, biz çətinlik yaşadıq.
Onu da qeyd edim ki, Birinci Qarabağ döyüşlərinin şəhidi dayım
Mirəli Mirəliyevin adını qeyd etmək
istərdim. Ondan ötrü ki, o zaman
indiki kimi müasir döyüş texnikları,
silahlar yox idi. Amma bununla da
igidlərimiz qəhrəmancasına vuruşub, rəşadət göstəriblər.
Uşaqlıq illərim də ağır keçib.
Ailədə 3 uşaq olmuşuq, iki bacı, bir
qardaş. Anamı 2007-ci ildə – 9 yaşımda itirmişəm. Atam isə 2008-ci
ildə ağır əməliyyat keçirib, sonra yataq xəstəsinə çevrildi. Ondan sonra
bizə nənəm baxıb, internatda oxumuşam. Hərbi xidmətdən gələndən
sonra dəmiryolu sahəsində oxudum, qatarda maşinist kimi işlədim.
Ancaq müharibədən sonra məndə
epilepsiya xəstəliyi yarandı, bunun üçün də dəmiryolunda işləyə
bilməzdim.
Mənim bir istəyim, arzum var.
Gələcəkdə Qarabağın özündə
şəhidlərə aid ziyarətgahın olmasını
istəyərdim.
Seyidəkbər Xalıqov: – 2001ci il təvəllüdüyəm. Suqovuşanda
yaralanmışam. Ermənilər oradan
Tərtər – Ağdərə istiqamətində
atırdılar. Ona görə də oranı
ilk növbədə ələ keçirməliydik.
44 günlük müharibənin təməli
məhz Suqovuşandan başladı.
Bizim önümüzdə kəşfiyyat bölüyü idi, tank taboru və snayper
mövqelərimiz var idi. Bizim hərbi
bölük dağın üst tərəfində olduğu
üçün hər tərəfi rahat müşahidə edə
bilirdik. Düşmən Tərtərə və ətraf
kəndlərə ən iri çaplı silahlar, qradlarla, raketlərlə atəş açırdı. Atam
uşaq olarkən babasından eşidibmiş ki, düşmənlərimiz uşaq doğulandan qulağına deyirdilər ki, türk
sənin düşmənindir. Məktəblərdə
şagirdlərə minatanlardan dərslər
keçirlər. Bir sözlə, onlar uşaqlıqdan hərbi resursları mənimsəməyə
istiqamətləndirilir.

Seyidəkbər Xalıqov
Mən inanclı insanam və inancımdan irəli gələn vacib hökmlərə
riayət edirəm. Döyüşdə olduğum
günlərdə namazımdan, dualarımdan qalmadım. Allahdan bizə
qüdrət, güc arzu edirdim. Hətta elə

Əzim Xudaverdiyev
məqamlar olurdu ki, ən çətin situasiyalarda Allahın adını deməklə
elə bir möcüzə baş verirdi ki,
mən bunu yalnız onun qüdrəti ilə
əlaqələndirirəm. Düşmənlər də bizim imanımızdan, ürəklə döyüşə
girməkdən çəkinirdilər. Nə isə...
Noyabrın 4-də Suqovuşanda olduğum səngəri minamyotla
vurdular... Ayıldım ki, döyüş yoldaşım yaralı halda bayıra çıxdı.
Mən də arxasınca səngərdən çıxmaq istəyəndə gördüm ki, qalxa
bilmirəm. Əvvəl isti-isti hiss olunmurdu. Lakin sonradan görürsən
ki, bədəninin bir üzvü artıq yoxdur.
“Uzaq sahillərdə” filmində Mehdi
Hüseynzadə vurulanda necə bütün
arzuları, ailəsi gözünün qarşısından keçir? Ayağımı o vəziyyətdə
görəndə mənim də gözümün qabağında eyni mənzərə canlandı.
Sonra komandirim, gizir Elxan Sadıyev gəldi və məni oradan çıxardılar. Gördü ki, ayağımın biri yoxdur. Mənə ruh verə-verə gətirdilər
kazarmaya.
...Yanımızda çox şəhidlərimiz
oldu, Allah onların hər birinə rəhmət
eləsin! Yarımcan qalanlarımız da
oldu. Amma ən böyük təsəllimiz o
idi ki, biz irəli gedirdik. Düşməni sözün həqiqi mənasında döyüş meydanında peşman edirdik. Bizdən
bir şəhid olanda artıqlaması ilə
hayıfini alırdıq. İndi ayağımın biri
protezdədir. Əlbəttə, çətindir, ağrılıdır. Amma Vətən üçün gözümüzü
qırpmadıq. Bundan sonra da Vətən
çağırsa, bir ayaqla da olsa gedərik.
...
Beləcə,
44
günlük
müharibənin, daha doğrusu, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda aparılan mücadilənin iştirakçıları ilə
eyni masa arxasında əyləşməyin
xoşbəxtliyini də yaşadıq. Onlar
44 gün döyüşdülər, Vətən torpağı
əbədilik düşmən tapdağından azad
edildi. Onlar bir saat danışdılar, biz
isə bir ömürlük minnətdarlığımızı
dilə gətirdik. Onlar danışdılar,
biz yazdıq. Onlar olmasaydı, bu
qələbəmiz də olmazdı.

Qələmə aldılar:
Əliqismət BƏDƏLOV,
Anar TURAN,
Nəriman HƏSƏNZADƏ,
Elşən AĞALAR (foto),
“Xalq qəzeti”

10

1 oktyabr 2022-ci il, şənbə

Ermənistanın hərbi təxribatları
barədə həqiqətlər Avropa
nazirlərinin diqqətinə çatdırılıb

Beynəlxalq tədbirlər məkanına çevrilmiş paytaxtımız elm və təhsil sahəsində
Azərbaycan–Türkiyə əməkdaşlığına növbəti töhfə olan daha bir məclisə evsahibliyi
etdi. Azərbaycanın Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası və Türkiyənin Manisa
Celal Bayar Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən I Beynəlxalq Sosial Elmlər
Konfransında dünyanın bir çox nüfuzlu ali məktəblərinin və elmi mərkəzlərinin
təmsilçiləri iştirak edirdilər.

İlk Beynəlxalq Sosial Elmlər
Konfransı Bakıda keçirildi

Sentyabrın 29-30-da İrlandiyanın Avropa Şurasının (AŞ) Nazirlər Komitəsində
sədrliyi çərçivəsində Dublində Məişət, cinsi və gender zorakılığına son qoyulması mövzusuna həsr olunan Avropa ədliyyə nazirlərinin konfransı keçirilib. Tədbirdə
ölkəmizi ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov nümayəndə heyəti ilə təmsil edib.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, AŞ üzv dövlətlərinin
ədliyyə orqanları rəhbərlərinin iştirak etdiyi
konfransda Avropa Şurasının Baş katibi xanım Mariya Peyçinoviç Buriç, AŞ Parlament
Assambleyasının Prezidenti Tiny Kox və İrlandiyanın ədliyyə naziri xanım Helen McEntee
açılış nitqi ilə çıxış ediblər.
İnternetdə canlı yayımlanan tədbirdə qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə üzrə tədbirlər,
bu sahədə mütəxəssislər üçün təlimlərin
keçirilməsi və cinayət törətmiş şəxslərin islah
olunması kimi aktual məsələlər müzakirə olunub, nazirlər tərəfindən təqdimatlar keçirilib.
Çıxış edən respublikamızın ədliyyə naziri Azərbaycanda məişət zorakılığına qarşı fəal mübarizə aparılaraq qanunvericilik,
institusional və praktiki tədbirləri qeyd edib,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
bu sahədə Milli Fəaliyyət Planının təsdiq olunaraq həyata keçirildiyini bildirib. Avropa Şurası ilə əməkdaşlıqda məişət zorakılığına
qarşı mübarizəyə dair layihənin icrasını, bu
məsələnin, həmçinin 2022-2025-ci illər üzrə
Azərbaycan üçün birgə Fəaliyyət Planının
mühüm istiqamətlərdən olduğunu vurğulayıb.
Nazir qadınların hərbi münaqişələr zamanı zorakılığa məruz qalmasına toxunaraq bu
problemlə üzləşmiş Azərbaycanda yüzlərlə
qadının və hətta uşaqların Ermənistanın hərbi
təcavüzünün qurbanı olduğunu qeyd edib.
Bildirib ki, müharibənin başa çatmasına

baxmayaraq Ermənistan üçtərəfli Bəyanat və
Brüssel razılaşmaları üzrə öhdəlikləri kobud
şəkildə pozaraq, müxtəlif təxribatlara əl atmaqla sülh prosesinə xələl gətirir.
F.Məmmədov Ermənistanın iki həftə öncə
sərhədyanı ərazilərimizi atəşə tutaraq 80
hərbçinin həlak olması, 300-dək hərbçinin və
2 mülki şəxsin yaralanması ilə nəticələnən genişmiqyaslı təxribat törətdiyini diqqətə çatdıraraq ölkəmizin yalnız legitim hərbi hədəflərə
yönələn lokal cavab tədbirləri gördüyünü bildirib.
Nazir
bu
təxribatların
bilavasitə
Ermənistanın səbəbkarı olduğunu bildirərək
vurğulayıb ki, müharibədən sonra azad edilmiş
ərazilərimizdə sürətlə aparılan genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri üçün 3 milyard ABŞ
dolları sərmayə qoyan Azərbaycan bölgədə
gərginliyin yaranmasında qətiyyən maraqlı
deyil və belə bir eskalasiyanın təşəbbüskarı
ola bilməz. Əksinə ölkəmiz davamlı sülhün
tərəfdarı olaraq hər zaman xoş niyyət nümayiş
etdirir. Ermənistan isə müharibənin başa çatmasına baxmayaraq hazırda da ərazilərimizi
kütləvi minalamaqda davam edərək 240-dan
çox insanın mina qurbanı olmasına səbəb
olub.
Konfrans çərçivəsində tədbirə ev sahibliyi
edən İrlandiyanın və bir sıra digər dövlətlərin
ədliyyə orqanlarının rəhbərləri ilə görüşlər
keçirilərək əməkdaşlığa dair faydalı fikir
mübadiləsi aparılıb.

Medianın İnkişafı Agentliyi
və Mətbuat Şurası
əməkdaşlığı genişləndirir
Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı
Agentliyində Azərbaycan Mətbuat Şurasının yeni
sədri Rəşad Məcidlə görüş keçirilib. Agentlikdən
aldığımız məlumatda bildirilir ki, görüşdə media
sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparılıb.

Milli Qəhrəmanın oğlu Dünya çempionu oldu
Qarabağın işğaldan azad edilməsi
uğrunda Vətən müharibəsində Zəfər
yürüşünün ikinci ildönümü günlərində
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, I Qarabağ savaşının əfsanəvi batalyon komandiri Asif Məhərrəmovun (Fred Asif)
oğlu Azər Məhərrəmov qol güləşi üzrə
beynəlxalq yarışmada növbəti dəfə
dünya çempionu adını qazandı. O, bu
parlaq idman uğurunu 2 il əvvəlki böyük Qələbəmizin şərəfinə qazandığını
söyləyib.
Fransadan alınan şad xəbərdə bildirilir ki, Azər Məhərrəmov bu ölkənin Dyepp
şəhərində keçirilən turnirdə ovsunlayıcı çıxışı
ilə hakimləri, münsifləri və izləyiciləri heyran
qoyub. Bütün rəqiblərini asanlıqla məğlub
edən azərbaycanlı idmançı fəxri kürsünün
ən yüksək pilləsinə qalxıb. Mükafatlandırılma
mərasimində Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himni səsləndirilib.
Dünya çempionatında qazandığı bu
qələbə ilə çempion soydaşımız ABŞ-da

keçiriləçək “World Arnold Classic” yarışında iştirak hüququ qazanıb. Xatırladaq ki, qol
güləşçimiz bir müddət əvvəl Polşanın Rumya
şəhərində keçirilən Avropa çempionatında
da I yeri tutmuşdu. 105 kiloqramdan yuxarı çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azər
Məhərrəmov həlledici görüşdə polşalı Dariuş
Popilekə qalib gəlib.

Agentliyin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov ölkəmizdə medianın inkişafı istiqamətində atılan ardıcıl addımlardan, dövlətin
KİV-ə davamlı dəstəyindən, jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması və beynəlxalq təcrübənin mənimsənilməsi sahəsində
görülən işlərdən danışıb. Qurum rəhbəri bu istiqamətlərdə
Mətbuat Şurası ilə birgə layihələrin icrasının önəmini vurğulayıb.
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid bildirib ki,
medianın inkişafı ilə bağlı gerçəkləşdirilən dövlət siyasəti milli
mətbuatımızın təminatlı gələcəyinə və jurnalist peşəkarlığının
yüksəldilməsinə olan ümidləri önəmli dərəcədə artırır. Bu
istiqamətdə həyata keçirilən layihələri yüksək qiymətləndirən
Rəşad Məcid birgə əməkdaşlığın bundan sonra da faydalı olacağını söyləyib.
Görüşdə birgə əməkdaşlığın perspektivləri və səmərəli
fəaliyyət istiqamətləri müzakirə olunub.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan regionda sülh və sabitlik yaradılmasını istəyir və bu
istiqamətdə inadlı addımlar atır. Eyni zamanda, Ermənistanın da sülhə
gəlməsini təmin etmək üçün beynəlxalq səviyyədə səylər göstərir.
Bununla bağlı sentyabrın 27-də Ağ evdə ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Ceyk Sallivanın təşəbbüsü
ilə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin
Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanla görüşü
də təşkil edilib. Hikmət Hacıyev görüşdən sonra bəyan edib ki, danışıqlar
zamanı sülh müqaviləsi, sərhədlərin delimitasiyası, nəqliyyat xətlərinin
açılması, o cümlədən humanitar gündəliyin tərkib hissəsi olan minalar
və itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələlər müzakirə olunub.
Dünən Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, oktyabrın 2-də Azərbaycanın Xarici İşlər
naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistan
XİN başçısı Ararat Mirzoyan arasında
növbəti görüş planlaşdırılır. Görüşün
Cenevrə şəhərində keçiriləcəyi bildirilir.
Amma bu, Ermənistanın sülh
niyyətlərini göstərmir. İlk növbədə
onu qeyd etməliyik ki, 2020-ci ilin
payızındakı
acı
məğlubiyyətdən
və hərbi-diplomatik iflasdan sonra
Ermənistanda revanşizm meyllərinin
güclənməsi müşahidə edilir. İrəvan

nəinki üçtərəfli Bəyanatda üzərinə
götürdüyü öhdəliklərin icrasından boyun qaçırır, Azərbaycan ərazisində
hələ də qalmaqda olan qeyri-qanuni
hərbi birləşmələrini və texnikanı çıxarmır, müxtəlif yollarla Qarabağda
hərbi mövcudluğunu qoruyub saxlamağa və gücləndirməyə çalışır, həm
də mütəmadi olaraq təxribatlar törədir.
Bu isə, təbii ki, Ermənistanın sülh prosesini pozmaq niyyətindən xəbər verir.
Ermənistan iki ölkənin hələ də
delimitasiya olunmamış sərhədində
ardıcıl şəkildə təxribatlar törədir.
Nəticədə hər iki tərəfdən itkilər olur.

Konfransın plenar iclasına onlayn qoşulan Manisa Celal Bayar Universitetinin rektoru,
professor Ahmet Ataç da iştirakçıları salamladı
və qeyd etdi ki, iki ölkənin birgə təşkil etdiyi bu
beynəlxalq konfrans Türkiyə–Azərbaycan dostluq və qardaşlığını daha da inkişaf etdirmək,
beynəlxalq elm məkanına inteqrasiyada qoşa
təmsil olunmaq niyyətindən qaynaqlanır.
Konfransda ölkəmizin dünya birliyində layiqli yer tutduğu, Azərbaycanla Türkiyənin bütün
sahələrdə uğurlu əməkdaşlığının beynəlxalq
aləmdə örnəyə çevrildiyi ucadan səsləndi. Şuşa
ilinə həsr olunmuş video-çarx məclisdə böyük
maraqla qarşılandı.
Sonra iki günlük konfrans işini bölmələr üzrə
davam etdirdi, çoxsaylı məruzələr dinlənildi, geniş elmi diskussiya aparıldı.

T.RÜSTƏMOV,
“Xalq qəzeti”

Dövlət Agentliyində
növbəti seminar-müşavirə

T.AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Ermənistanın təxribat və siyasi avantüraları
sülh prosesini ləngitməyə hesablanıb
Bu il sentyabrın 13-14-də baş vermiş
təxribat isə bunun pik nöqtəsi və bariz nümunəsi oldu. Nəticədə son iki
il müddətində olmadığı qədər insan
tələfatı qeydə alındı. Və təbii ki, bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbisiyasi rəhbərliyinin üzərində qaldı.
Həmin təxribatın qarşısı alınarkən
Azərbaycan Ordusu düşmənə layiqli
cavab verdi. Bu ölkənin canlı qüvvə
sarıdan itkiləri 400 nəfərdən artıq
oldu. Ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan yenidən xarici ölkə başçılarına
zənglər edərək Azərbaycanı dayandırmaq xahişi ilə yalvardı. Amma bu da
rəsmi İrəvan üçün dərs olmayıb.
Görünən
budur
ki,
hazırda
Ermənistan regionda gərginliyin qalmasında maraqlıdır. Bu ab-havanı
saxlamaqla, Ermənistan beynəlxalq
ictimai rəylə manipulyasiya edir və
Azərbaycanı hədəfə gətirməyə çalışır. Ermənistan hazırda işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə görülən işlərin
miqyasını aydın görür, Qarabağda
yaşayan ermənilərin Azərbaycan
cəmiyyətinə inteqrasiyasının qaçılmaz
olduğunu başa düşür və bu prosesə
zərbə vurmağa çalışır.
Bunu Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Koçaryan sentyabrın 28-də səsləndirdiyi revanşist
bəyanatlardan da görmək olur. O, danışıqlar prosesində Qarabağ mövzusu ilə bağlı bir kəlmə belə olmadığını
bildirib. Onun fikrincə, “Arsax respublikası”, “öz müqəddəratını təyinetmə”
və “suverenlik” ifadələri Ermənistan
rəsmilərinin lüğətindən silinib.
Əgər əvvəlki dövrdə Ermənistan
Rusiyaya
arxalanır
və
işğalçılıq siyasətini davam etdirirdisə,
son hadisələr artıq bu ölkənin öz
oriyentirlərini dəyişdiyini və açıq
şəkildə Qərbdə dəstək axtardığını
göstərir. Ermənistan artıq NATO-nu

Konfransın açılışında iştirakçıları salamlayan
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədr müavini Cavanşir Alxasov beynəlxalq
toplantının sosial elmlərin uğurlarının və inkişaf
meyllərinin öyrənilməsində önəmini vurğuladı.
Azərbaycanın Əmək və Sosial Münasibətlər
Akademiyasının rektoru, professor Hüseyn Qaraşov I Beynəlxalq Sosial Elmlər Konfransının
yeni bir başlanğıc olaraq Bakıda keçirilməsinin
ölkəmizdə məmnunluq doğurduğunu söylədi.
O, məclisin məqsədinin dünyanın müxtəlif
universitet, akademiya və elmi-tədqiqat institutlarında fəaliyyət göstərən tədqiqatçıları bir
araya gətirmək, bu sahədə əldə olunan elmi
nailiyyətləri, təcrübələri, yeni ideyaları paylaşmaq, mövcud problemləri təhlil etmək, onların
asan, səmərəli həlli üçün təkliflər irəli sürmək və
gənclərin sosial elmlərə olan marağını artırmaq
olduğunu bildirdi.

bölgəyə gətirməyi və öz revanşist
məqsədlərini Qərbin əli ilə reallaşdırmağı düşünür. Ermənistanın bu manipulyasiya, təxribat və siyasi avantüralarının son məqsədi sülh prosesini
ləngitmək, mümkündürsə iflasa uğratmaqdır.
Ermənistan bütövlükdə regionda formalaşan yeni arxitekturanı,
olduqca pozitiv əməkdaşlıq imkanlarını, inkişafı və təhlükəsizliyi təhdid
edir və açılan yeni perspektivlərə
zərbə vurmağa çalışır. Buna görə də
ona himayə durmağa çalışan dünya gücləri Ermənistanın hazırda yürütdüyü siyasətin mahiyyətini aydın
görməli, onun əsl niyyətlərini düzgün
qiymətləndirməli və bu ölkəni reallıqdan uzaq iddialarından əl çəkməyə
məcbur etməklə sülh prosesinə öz
töhfələrini verməlidirlər.
Hazırda
müxtəlif
ölkələrdə
Ermənistana
dəstək
göstərərək
ərazi bütövlüyünün pozulmasının
yolverilməzliyi barədə ağızdolusu danışan siyasətçilər, parlamentarilər də
var. Onlar da Ermənistana guya dəstək
verməklə əslində sülh prosesinə
əngəllər törətməyə çalışırlar. Amma
bu adamlar unudurlar ki, Ermənistan
30 il ərzində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozaraq, 20 faiz torpağını işğal altında saxlayıb və bu 30 il ərzində
şəxsən onlar erməni işğalçılarına gözün üstə qaşın var deməyiblər. Əgər
onlar Ermənistanı vaxtında beynəlxalq
qanunlara, ədalət prinsipinə riayət
etməyə dəvət etsəydilər, bu ölkə hazırkı miskin vəziyyətə düşməzdi. Odur
ki, Ermənistanın bugünkü duruma
düşməsində onların da birbaşa günahı var.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-mədən
Nəzarəti Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Qəbələ şəhərində “Əməyin təhlükəsizliyi
- iş prosesində işçilərin həyatını və sağlamlığını qoruyan sistemdir” mövzusunda
seminar-müşavirə keçirilib. Seminar-müşavirə təhlükə potensiallı obyektlərin
istismarı ilə məşğul olan müxtəlif sənaye müəssisələrində texniki təhlükəsizliyin
təmin edilməsinin təhlili və qabaqlayıcı-profilaktik tədbirlərin görülməsi məqsədilə
təşkil olunub.
Tədbirdə Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz
Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət
Agentliyinin məsul əməkdaşları, FHN-in Şimalqərb Regional Mərkəzinin əhatə etdiyi ərazidə
fəaliyyət göstərən yerli icra hakimiyyətlərinin
nümayəndələri, sənayenin müxtəlif sahələrində
fəaliyyət göstərən iş adamları iştirak edib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Agentliyin rəis
müavini Piri Quluzadə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müdrik
rəhbərliyi ilə ölkədə həyata keçirilən mütərəqqi
iqtisadi siyasətin əhəmiyyətindən, dövlət başçısı tərəfindən sahibkarlara, o cümlədən sənaye
sahələrində fəaliyyət göstərən iş adamlarına
göstərilən xüsusi diqqət və qayğıdan danışıb.
Rəis müavini sənaye müəssisələrində texniki
təhlükəsizliyin təmin edilməsinin vacibliyini
qeyd edərək, bu sahədə qabaqlayıcı-profilaktik
tədbirlərin görülməsinin zəruriliyini vurğulayıb.
Daha sonra Agentliyin Azərbaycan Dövlət
Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Analitik informasiya,
normativ texniki sənədlərin işlənməsi və patent şöbəsinin müdiri Vüqar Xəlilov sənayedə
təhlükəsizliyin sistemli araşdırılması və texniki təhlükəsizliyin təmin olunmasında əsas

istiqamətlər, eləcə də sənaye sahələrində texniki
təhlükəsizliyin tənzimlənməsində istifadə olunan
qaydalar, təlimatlar, normativ-texniki sənədlər
barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verib.
Tədbirdə Agentliyin Qazan, qaldırıcı və
energetika qurğularında işlərin təhlükəsiz
görülməsinə nəzarət müfəttişliyinin rəisi Sahil
Mənsimov, Kimya, neft-kimya və neft-qaz emalı sənayesində işlərin təhlükəsiz görülməsinə
nəzarət müfəttişliyinin rəisi Eltun Həsənov, Maye
və təbii qaz obyektlərində işlərin təhlükəsiz
görülməsinə
nəzarət
müfəttişliyinin
rəis
vəzifəsini müvəqqəti icra edən Eldar Əhmədov,
Yerin təkinin mühafizəsi və dağ-mədən nəzarəti
müfəttişliyinin rəisi Şahin Qaçabəyov, Təhlükə
potensiallı obyektlərin dövlət reyestri şöbəsinin
müdiri Namik İsmayılov və digər çıxış edənlər texniki təhlükəsizliklə bağlı mövcud problemlərdən
söz açıb, bədbəxt hadisələrin qarşısının vaxtında alınması üçün zəruri olan qabaqlayıcı-profilaktik tədbirlər barədə təkliflər səsləndiriblər.
Sonra mövzu ətrafında geniş müzakirə aparılıb, yaranan suallar cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”

Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət
Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə
uyğun olaraq, ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi məqsədilə zəruri tədbirlərin
görülməsini davam etdirir.

Bu çərçivədə, baş vermiş yanğın
hadisələrinin statistik təhlili göstərir ki, qeydiyyata alınan yanğınların bir hissəsi də kənd və
qəsəbələrdə fərdi yaşayış evlərinin həyətyanı
sahələrində yığılmış ot tayalarının payına düşür. Bu qəbildən olan yanğınların qarşısının
alınması məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları
tərəfindən rayon icra hakimiyyəti başçılarının
inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələri və
bələdiyyələrin iştirakı ilə yanğın təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi istiqamətində mütəmadi olaraq maarifləndirmə tədbirlərinin görülməsinə
baxmayaraq, vətəndaşlar tərəfindən tədarük
edilən otun yaşayış evləri və yardımçı tikililərin
çardağına, eləcə də tikililərin bilavasitə yaxın-

lığına, hava elektrik xətlərinin altına yığılması
hallarına tez-tez rast gəlinir. Bununla da yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələbləri kobud
şəkildə pozulur ki, nəticədə ağır fəsadlara
səbəb olan yanğın hadisələri baş verir. Belə ki,
sobaların tüstü bacasından çıxan ani qığılcım,
elektrik naqillərində baş verən qısaqapanma,
odla ehtiyatsız davranma və digər səbəblər tez
alışma xassəsinə malik olan ot tayasının asanlıqla yanmasına gətirib çıxarır.
Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi ot tədarükü ilə məşğul olan
vətəndaşlara
müraciət
edərək
yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət etməyə
çağırır. Xüsusilə nəzərə alınmalıdır ki, mövcud
normalara əsasən, qaba yemlərin toplanması zamanı ot tayası ilə tikililər arasında ən azı
50 metr, elektrik xətlərində 15 metr, avtomobil yollarından isə 20 metr yanğına qarşı ara
məsafələri gözlənilməlidir.
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Qarabağda “yaşıl iqtisadiyyat”–
müasir inkişafın təməl prinsipi
Q

ardaş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 2020-ci il
dekabrın 10-da Bakının Azadlıq meydanında keçirilən Zəfər
paradında çıxışında səsləndirdiyi “xoşluqla verilməyən, ancaq
qanla möhürlənib, zorla alınan torpaqlarımız” – erməni faşizminin
30 il ərzində xarabalığa çevirdiyi qədim yurd yerlərimiz artıq iki ildir
ki, doğmalarının nəfəsi ilə isinir, Qarabağ və Zəngəzurun qaməti
dikəldilir. Yeni yaşayış sahələri salınır, yeni yollar tikilir, ot-alaf
basmış cığırlara əzizlərinin izi düşür, elektrik enerjisi və içməli su
təchizatı problemi aradan qaldırılır. Ağalı kəndinə ailələrin hissəhissə köçürülməsi davam etdirilir. Bir sözlə, qəhrəman Ordumuzun
düşmən əsarətindən xilas etdiyi yurd yerlərimiz yenə də sevinclifərəhli günlərini yaşayır…

Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, keçmiş məcburi köçkünlərimizi
ləyaqətli həyat şəraiti ilə təmin
etmək üçün düşməndən təmizlənən
ərazilərimizdə “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı
kənd” konsepsiyaları əsasında yaşayış
və qeyri-yaşayış komplekslərinin inşası
uğurla həyata keçirilir. Əhalinin dayanıqlı məskunlaşması məqsədilə həmin
torpaqlarda nəqliyyat, sosial və biznes
infrastrukturlarının yaradılması hazırda
dövlət siyasətinin prioritetləri sırasında yer alır. Azərbaycan dövləti bütün
bu layihələri öz gücü ilə, öz maliyyə
hesabına gerçəkləşdirir. Bu baxımdan
2021-2022-ci illərdə bir sıra layihələrin
icrasının başa çatdırılması, o cümlədən,
Şuşaya gedən Zəfər yolunun salınması, Füzuli və Zəngilan beynəlxalq hava
limanlarının istifadəyə hazırlanması,
Zəngilanda Ağalı kəndinin bərpası,
bölgədə ən müasir texnologiyalara və
idarəetməyə əsaslanan yarımstansiyaların inşası, dağ çayları üzərində elektrik stansiyalarının tikilməsi Azərbaycan
dövlətinin iqtisadi gücünü göstərir.
Təbii ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
sürətlə icra olunan bu genişmiqyaslı
bərpa layihələri müasir inkişafın təməl
prinsipinə-“yaşıl iqtisadiyyat”a əsaslanır.

Bütün bunlar dövlətimizin başçısının
qəsbkardan xilas olunan rayonlara
səfərləri ilə bir daha öz təsdiqini tapır.
Bu məqamda onu da deyək ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına
başlanan vaxtdan bu ərazilər “Yaşıl enerji zonası” elan edilib. Bunun
üçün qlobal çağırışlara və müasir inkişaf tendensiyalarına uyğun strateji
yanaşma qarşıya mühüm vəzifə kimi

qoyulub. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə bu torpaqların enerji
təminatında “yaşıl enerji”dən-bərpa olunan enerji mənbələrindən maksimum
istifadə ediləcəyi, ekoloji təmiz, səmərəli
innovativ texnologiyaların tətbiq olunacağı barədə qəti mövqeyini ifadə edib:
“Azad edilmiş ərazilər yaşıl enerji zonası
olacaq. Əminəm ki, Azərbaycan transformasiyanın nadir təcrübəsini nümayiş
etdirərək, Lüksemburqun ərazisindən
dörd dəfə böyük olan dağıdılmış ərazini
yüksək yaşayış standartlarına malik firavanlıq məkanına çevirəcək.”
Bu məqsədlə Yaponiyanın TEPSCO şirkəti cəlb edilməklə “Yaşıl
enerji zonası”nın yaradılması üzrə
müfəssəl konsepsiya hazırlanıb. Layihə
çərçivəsində ərazilərin inkişafı və
məskunlaşma variantları üzrə müxtəlif
enerji tələbatı və təchizatı ssenarilərinə
baxılıb. Eyni zamanda, bu bölgələrdə
hidro, günəş, külək, biokütlə, geotermal
və digər bərpa olunan enerji potensialının öyrənilməsi, mövcud resurslardan
yararlanmaqla külək və günəş enerji

stansiyalarının, həmçinin su anbarlarında, kiçik çaylarda su-elektrik stansiyalarının tikilməsi istiqamətində davamlı
araşdırmalar aparılıb.
Xatırladaq ki, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonları 7200 meqavat günəş, 2000 meqavat külək enerjisi
potensialına malikdir. Ölkəmizin daxili
su ehtiyatlarının isə təxminən 25 faizi,
yəni illik 2 milyard 560 milyon kubmetri

Varşavada Azərbaycan kino həftəsi
Azərbaycanın
Polşadakı
səfirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və
Polşa Kinematoqrafçılar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə
Varşava şəhərində Azərbaycan
filmləri həftəsi keçirilir.
Azərbaycan kinematoqrafiyası ilə
tanış olmaq üçün unikal şans olan film
həftəsi Varşavanın “Kultura” kinoteatrında baş tutub. Filmlər polyak və ingilis dillərində subtitrlərlə tamaşaçılara
təqdim olunur.
Qonaqlar tərəfindən maraqla qarşılanan Azərbaycan kino həftəsinin
açılışında Polşada fəaliyyət göstərən
diplomatik missiyaların rəhbər və
əməkdaşları, ölkədəki dini konfessiyaların təmsilçiləri, millət vəkilləri
mədəniyyət və incəsənət xadimləri,
işgüzar
dairələrin
nümayəndələri,
Azərbaycan vətəndaşları və soydaşlarımız iştirak ediblər.
Polşa Kinematoqrafçılar Assosiasiyasının vitse-prezidenti Kinqa Dembska açılış mərasimində çıxış edərək,

kino həftəsinin əhəmiyyətindən söz
açmış və polyak kinosevərlərə tamaşaçılar tərəfindən böyük rəğbət qazanmış
filmlərin təqdim olunacağını bildirmişdir.
Ölkəmizin Polşadakı səfiri Nərgiz
Qurbanova
Azərbaycan
kinosunun
tarixindən danışaraq respublikamızın
mədəni həyatında onun özünəməxsus

rolunu qeyd edib. Səfir bildirib ki, Fransadan olan Lümyer qardaşları 1895-ci ildə
kinofilmlər çəkmək üçün yeni aparat icad
edib patentləşdirdikdən cəmi üç il sonra
1898-ci ildə fransız sahibkar, fotoqraf və
operator Aleksandr Mişon Azərbaycanda
film çəkməyə başlayıb. Onun ilk filmi
1898-ci il avqustun 2-də çəkildiyi üçün

bu ərazilərdə formalaşır. Günəş enerjisi
potensialı Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və
Qubadlıda, külək enerjisi potensialı isə
Laçın və Kəlbəcərin dağlıq ərazilərində
müşahidə olunur.
Regionun
Tərtərçay,
Bazarçay,
Həkəriçay kimi əsas çayları və digər
kiçik çayları böyük hidro enerji potensialına malikdir. Həmçinin ilkin təhlillərə
əsasən, Kəlbəcərdə günlük 3093 kubmetr, Şuşada isə günlük 412 kubmetr
termal su ehtiyatlarının mövcud olması
ehtimal edilir.
Yuxarıda vurğuladığımız kimi, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına
başlanan vaxtdan bu ərazilər “Yaşıl enerji zonası” sayılır. Yeri gəlmişkən, belə
bir zona - enerji tələbatı yaşıl enerjidən
(bərpa olunan enerji mənbələrindən)
maksimum istifadə edilməklə reallaşdırılan və enerji dəyər zəncirində ekoloji
təmiz, eyni zamanda, enerji baxımından səmərəli “yaşıl” texnologiyalardan
istifadə edilən ərazidir. Təsadüfi deyildir ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən
təsdiq edilən “Azərbaycan 2030: sosialiqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də
5-ci prioritet “Təmiz ətraf mühit və
“yaşıl artım” ölkəsi” adlanır. Sənəddə
ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqinə
əhəmiyyətli yer verilməsi, tullantıların
təkrar emalı və çirklənmiş ərazilərin
bərpasının təşviqi, ekoloji baxımdan
əlverişli olan “yaşıl” texnologiyaların
tətbiqinin genişləndirilməsi ilə bağlı qarşıya qoyulan konkret tapşırıqlar diqqət
çəkir.
Sonda xatırladaq ki, hazırda “Yaşıl enerji” zonası layihəsinin Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurda reallaşdırılmasını potensial imkanlarla bərabər, digər
amillər də şərtləndirir. Belə ki, bu gün
dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları
alternativ enerjidən istifadənin stimullaşdırılmasına və ekoloji tarazlığın təmin
edilməsinə
yönəldildiyindən,
adları
çəkilən bölgələrin bərpa-yenidənqurma
məsələlərində də bu istiqamət əsas götürülür. Başqa sözlə, “Yaşıl enerji” zonası kimi bərpa olunması nəzərdə tutulan
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dünyanın ən müasir yaşayış məskənlərindən
biri olaraq yenidən qurulmasına xüsusi
əhəmiyyət verilir.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

hər il avqustun 2-si Azərbaycan Kinosu
Günü kimi qeyd olunur.
Əlavə olunub ki, 1916-cı ildə Pirone
qardaşları Azərbaycanda kinematoqrafiyanı istehsalat sənayesinə çevirəndə
Azərbaycan kino sənayesi, xüsusilə “Arşın mal alan” kinokomediyası ilə daha
da inkişaf etmişdi. Azərbaycan filmləri
təkcə yerli auditoriya deyil, həm də xarici
kinosevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanırdı. 1935-ci ildə rejissorlar Boris Barnet və Səməd Mərdanov ölkədə ilk səsli
film olan “Mavi dənizin sahilində” filmini
çəkiblər. Daha sonra bu film dünya kinosunun 100 illiyi ilə bağlı ən nüfuzlu
kino tənqidçiləri arasında keçirilən sorğuya əsasən dünya kinosunun ən yaxşı
filmləri siyahısına daxil edilib. Səfir çıxışında Azərbaycan kinosunun ən uğurlu filmlərindən söhbət açaraq milli kino
sənətinin inkişafı üçün həyata keçirilən
mühüm işləri diqqətə çatdırıb.
Tədbirin sonunda rejissor Fariz
Əhmədov və “Sonuncu” filminin ərsəyə
gəlməsində birlikdə çalışdığı polşalı operator Mateuş Çuxnovski çıxış ediblər.
Azərbaycan kino həftəsinin növbəti
günlərində polyak kinosevərləri “Biz”,
“Daxildəki ada”, “Miras” və digər filmlərlə
tanış ola biliblər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

K

ornell Universitetinin (ABŞ), INSEAD Biznes məktəbinin (Fransa) və
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (ÜƏMT) birgə nəşri olan “Qlobal
İnnovasiya İndeksi-2022” (Qİİ-2022) açıqlanıb. 2022-ci il indeksi 132 ölkəni
əhatə edir və bütün dünya ölkələri inkişaf, innovasiya və istehsal qabiliyyəti
baxımından qiymətləndirilir. Reytinqdə ilk üçlüyə İsveçrə, ABŞ və İsveç daxildir.
Onları Böyük Britaniya, Hollandiya, Cənubi Koreya, Sinqapur, Almaniya,
Finlandiya, Danimarka izləyir. Dünyanın ikinci iqtisadiyyatı hesab edilən Çin Xalq
Respiblikası isə cədvəldə 11-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycanda da innovativ
investisiyalar üçün əlverişli şərait yaradılıb və bu proses uğurla davam etdirilir.

Ümumiyyətlə, Qİİ 2007-ci ildən hazırlanır
və hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində innovativ inkişafın ən dolğun göstəricilərini əks etdirir. Reytinq innovasiya fəaliyyətinin potensialı,
səmərəliliyi və çərçivə şərtlərini əhatə edən 80
göstərici əsasında tərtib olunur. Təhlil edilən
göstəricilər qanunvericilik, elm və təhsildən
tutmuş bazar, biznes, infrastruktur və digər
məsələlərin inkişafına qədər geniş məlumatlar
spektrini ehtiva edir. Qİİ-nin nəşr edilməsinin əsas
məqsədi ölkələrin innovasiya mexanizmlərinin
səmərəliliyinin qiymətləndirməsinə imkan yaratmaqdır. Tədqiqatın müəllifləri hesab edirlər ki,
iqtisadiyyatın uğuru həm innovativ potensialın
mövcudluğu, həm də onun həyata keçirilməsi

sistemidir. Xatırladaq ki, ilk dəfə innovasiya
terminindən amerikalı iqtisadçı Yozef Şumpeter
1912-ci ildə yazdığı “Texniki inkişaf nəzəriyyəsi”
əsərində istifadə etmişdi. Amerikalı alim kitabında innovasiyanı texniki dəyişikliyin iqtisadi
təsiri kimi nəzərdən keçirmişdi. Y.Şumpeterin
fikrincə, texniki inkişaf nəticəsində yeni insan−
innovasiya və ixtira arasında əlaqələndirici olan
yenilikçi bir sahibkar meydana çıxır. İnnovasiyaların təhlili göstərir ki, o sosial-iqtisadi xarakterli funksiyaları yerinə yetirir. Qeyd etmək yerinə
düşər ki, innovasiya əvvəllər yalnız texnologiya
sferası ilə məhdudlaşırdısa, hazırda istehsal
idarəetməsinin təşkilatı metodlarını da əhatə
dairəsinə qatıb.

üçün şəraitlə bağlıdır. Buna görə də, Qİİ iki
göstərici qrupunun ballarının ümumi cəmi kimi
hesablanır: mövcud resurslar və innovasiya üçün şərait, habelə innovasiyaların həyata
keçirilməsində əldə edilmiş praktiki nəticələr.
Beləliklə, yekun indeks müəyyən bir ölkədə innovasiyanın inkişafı üçün səylərin səmərəliliyini
obyektiv qiymətləndirməyə imkan verən xərc–
səmərəlilik nisbətidir.
Ekspertlər qeyd edirlər ki, innovasiyaların inkişaf səviyyəsinin ən yaxşı göstəricilərinə malik
olan ölkələr sabitlik nümayiş etdirirlər. İnnovasiyaların inkişafı baxımından ilk 25 ölkəyə nəzər
salsaq, reytinqlər göstərir ki, ayrı-ayrı dövlətlər
müvafiq qruplar daxilində yerlərini dəyişirlər, lakin eyni zamanda onların heç biri öz qrupundan
çıxmır. Bu, digər məsələlərlə yanaşı, uğurlu innovasiyanın bir növ qapalı dairəyə gətirib çıxarması ilə izah oluna bilər: müəyyən kritik səviyyəyə
çatdıqdan sonra investisiya kapital cəlb edir,
istedad istedadı cəlb edir, innovasiya isə yenilik yaradır. Tədqiqatın müəllifləri qeyd edirlər ki,
əlverişsiz iqtisadi vəziyyətə baxmayaraq, dünyada innovasiya fəaliyyəti inkişaf etməkdə davam
edir. Əksər ölkələrdə elmi-tədqiqat və inkişaf
xərcləri əvvəlki illərə nisbətən daha yüksəkdir
və uğurlu yerli innovasiya mərkəzləri inkişaf edir.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, yekun reytinq iki alt
indeksin − innovasiya resursları (qurumlar, insan
kapitalı və elm, infrastruktur, bazar və biznesin
inkişafı) və onların nəticələri (texnologiyaların və
bilik iqtisadiyyatının inkişafı, yaradıcı fəaliyyətin
nəticələri) üzrə orta qiymət kimi hesablanır.
132 iqtisadiyyatın innovasiya fəaliyyəti
qiymətləndirilən hesabatda ölkələrin müvafiq
güclü və zəif tərəfləri açıqlanır, innovasiya meyarlarında boşluqlar müəyyən edilir. Qİİ-2022
buraxılışında gələcək onilliklərdə innovasiyaların
məhsuldarlığa və ictimai rifaha proqnozlaşdırılan təsirinə də diqqət yetirilir. Qeyd edək ki, innovasiya − texnika və texnologiyanın yeni növlərini
təmin edəcək bir proses kimi vəsaitlərin iqtisadiyyatda yerləşdirilməsi deməkdir. Geniş mənada
innovasiya elmi-texniki, intellektual potensialı
səfərbər edərək səmərəliliyi və digər iqtisadi
fərqlənmələrə nail olmanı əhatə edən tədbirlər

Amerikalı iqtisadçı, Nobel mükafatı laureatı
Cozef Stiqlitsin fikrincə, innovasiya bütövlükdə
müasir dünya üçün sərvətin artırılmasının yeganə
real mənbəyidir. Buna görə də, təsadüfi deyil ki,
müasir şəraitdə müxtəlif ölkələrin hökumətləri
tədqiqat və innovasiyalara böyük sərmayələr
qoyurlar. Məsələn, Almaniya ÜDM-in təqribən
2,7 faizini, ABŞ 2,8 faizini, Yaponiya təxminən
3,5 faizini tədqiqat və inkişafa sərf edirlər. Son
zamanlar innovativ ölkələr sırasında liderliyi ələ
keçirmiş ölkələrdən bir də İsveçrədir. İki ildir Qİİ
reytinqinə liderlik edən İsveçrə biliklərin yaradılması və ya siyasi mühit kimi göstəricilərə görə
digər ölkələrdən fərqlənir. İsveçrənin yüksək innovasiya səmərəlilik əmsalı ölkəni güclü innovasiya
potensialına görə ön sıraya qoyur və resursları
yüksək innovasiya nəticələrinə çevirməyə kömək
edir. Yeri gəlmişkən, İsveçrə universitetləri təhsil
müəssisələrinin dünya reytinqində mütəmadi
olaraq ilk yerləri tuturlar. Mütəxəssislərin fikrincə,
İsveçrə federalizmi ilə bütün ölkədə tədqiqat və
inkişaf mərkəzləri və “texnoparklar”ın inkişafına
imkan yaradır və bu, universitetlər, hakimiyyət orqanları, maliyyə institutları və biznes arasında sıx
əməkdaşlıq əsasında baş verir.
Bir sözlə, bu gün innovasiya həyati bir
vasitədir, bunsuz ölkələrin öz inkişaflarında
hədəflədikləri səviyyəyə çata bilməyəcəkləri
şübhə doğurmur. Azərbaycanda innovativ investisiyalar üçün əlverişli şərait yaradılıb və bu
proses uğurla davam etdirilir. Aparılmış təhlillər
də onu göstərir ki, Azərbaycanda müasir innovasiya siyasətinin davam etdirilməsi ölkənin
iqtisadi inkişafına müsbət təsir edir. Xüsusilə
qeyd etmək lazımdır ki, innovasiyanın vacibliyini həmişə vurğulayan Prezident İlham Əliyev
Qarabağın yenidən qurulmasında texnologiyaları əsas vasitələrdən biri kimi müəyyənləşdirib.
Azad edilmiş ərazilərdə yaşayış üçün lazım
olan infrastruktur qurulduqdan sonra innovasiya
infrastrukturunun formalaşması və İKT-nın bütün sahələrdə tətbiq olunması ilə bu ərazilərin
yüksək texnologiya və innovasiyalar məkanına
çevrilməsi nəzərdə tutulur.

Qlobal İnnovasiya İndeksinə
bu il də diqqət azalmayıb

“Baklift-3” İxtisaslaşdırılmış İstehsalat İdarəsi
liftin ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Liftin ehtiyat hissələrinin satın
alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununa uyğun yuxarıda
göstərilən tender predmeti üzrə öz tender
təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron formada
təqdim etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi,
analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının maliyyə
vəziyyəti və maddi-texniki bazası.
Müqavilədə bütün malların və onlarla
bağlı xidmətlərin mənşəyi və harada istehsal olunmaları bildirilməlidir. Tenderlə
əlaqədar məlumat almaq üçün maraqlananlar elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs – Əliyev Fərhad Əli
oğlu
Telefon – ( 012 ) 3791174

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Email – baklift@mail.ru
Ünvan – Bakı şəhəri, Xətai rayonu,
M.Hadi küçəsi 97.
İştirak haqqı 350 (üç yüz əlli) manatdır.
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan
Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün “Asan
Ödəniş”lə ödə düyməsini sıxaraq ödənişi
etdikdən sonra müsabiqədə iştirak etmək
olar.
Tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı
sənədlər təsdiq olunmuş qaydada elektron formada “Baklift-3” İxtisaslaşdırılmış
İstehsalat İdarəsinin tender komissiyasına
təqdim edilməlidir:
-tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından
arayış;
- iddiaçının son 1 ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son 1 il ərzində maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə
və uyğunluq sertifikatları.

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun
olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün
sənədləri (tender təklifi və təklifin bank
təminatı istisna olmaqla) 21 oktyabr 2022ci il saat 15.00-a, tender təklifini və təklifin
bank təminatını isə 31 oktyabr 2022-ci il
saat 15.00-dək dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalında nəzərə alınmayacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 1 noyabr 2022-ci il
saat 15.00-da açılacaqdır. Təkliflərin açılışı
dövlət satınalmalarının vahid internet portalında virtual iclas formatında aparılacaqdır.
İddiaçılar açılışın formatı ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalında tanış ola
bilərlər.
QEYD-tenderdə
iştirak,
tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası

Səbuhi MƏMMƏDOV, “Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
129 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son
sutkada
Azərbaycanda
yeni
növ
koronavirus
( C O V I D - 1 9 )
infeksiyasına
129
yoluxma faktı qeydə
alınıb,
213
nəfər
müalicə
olunaraq
sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan
verilən məlumata görə,
analiz nümunələri müsbət
çıxan 4 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 821 min 440 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 810 min 587 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 914 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı
936 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar
2 min 400, bu günə qədər isə ümumilikdə 7 milyon 249 min 967 test icra
olunub.

“Xalq qəzeti”
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1 oktyabr 2022-ci il, şənbə

Ərdoğan ilə Zelenski arasında
telefon danışığı olub
Yaponiya

Birgə təlimlər
ABŞ, Yaponiya və Cənubi
Koreya Yapon dənizində birgə
hərbi təlimlərə başlayıb. Bu
barədə ölkənin Özünümüdafiə
Dəniz Qüvvələrinin Qərarga
hından bildirilib. Təlimlərdə
ABŞ-ın “Ronald Reagan” atom
aviadaşıyıcı gəmisi də iştirak
edəcək. Üçtərəfli təlimlər qarşılıqlı hərbi fəaliyyəti gücləndirmək,
“Azad və açıq Hind-Sakit okean regionu” konsepsiyasını həyata
keçirmək məqsədilə keçirilir.
Xəbəri TASS verib.

Suriya
Vəbaya yoluxanların sayı artır
Suriyada vəba infeksiyasına
426 yoluxma halı aşkarlanıb. Bu
barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi
məlumat yayıb. Bildirilir ki, ən
çox yoluxma ölkənin şimalında
– Hələbdə qeydə alınıb. Orada 28
nəfər vəbadan dünyasını dəyişib.
Ümumilikdə, ölkədə vəbadan 33
ölüm faktı qeydə alınıb. Xatırladaq ki, BMT-nin Suriya üzrə
humanitar koordinatoru İmran Rza daha əvvəl bildirmişdi ki,
vəba xəstəliyinin yayılmasına səbəb isti yay dövründə təhlükəli
mənbələrdən, xüsusən də Fərat çayı və suvarma kanallarından
istifadə edilməsidir.
Məlumatı SANA yayıb.

ABŞ

B

Qocalığı sürətləndirən gözlənil
məz faktor açıqlanıb. Yalqızlıq və
özünü bədbəxt hiss etmək, erkən
qocalmanı siqaretdən daha çox
sürətləndirə bilər. Amerikalı və çin
li alimlər bu qənaətə gəliblər. On
ların tədqiqatları “Aging-US” jur
nalında dərc olunub. Tədqiqatçılar
11 mindən artıq yetkin insanda tənhalıq, narahat yuxu və ya
tənhalıq hisslərinin qocalma sürətinə təsirini ölçüblər. Məlum
olub ki, adıçəkilən psixoloji faktorlar bioloji yaşa olduqca mənfi
təsir göstərir. Alimlər bu qənaətə gəliblər ki, istənilən qocalma
əleyhinə terapiya təkcə fiziki deyil, həm də psixi sağlamlığa
yönəlməlidir.
Məlumatı “Gazeta.ru” yayıb.

ABŞ-ın “Apple” şirkətinin
səhmləri təxminən 3 faizə yaxın
artaraq 3 trilyon dolları ötüb.
Beləliklə, tarixdə ilk dəfə ola
raq bir şirkət belə görünməmiş
uğurlu göstəriciyə nail olub.
Bunu hərrac məlumatları da
əks etdirir. Bildirilir ki, “Apple” səhmlərinin qiyməti sürətlə
yüksələrək, bir səhm üçün 182,73 dollar təşkil edir.
Xəbəri “Euronews” verib.

Fransa

nümayiş
etdirdiyinə
görə
rəsmi Ankaraya minnətdarlıq
edib. Zelenski bir daha dünya
ictimaiyyətini Rusiyanın Ukraynadakı qeyri-qanuni hərəkət
lərini qətiyyətlə pisləməyə səs
ləyib.
Telefon bağlantısı zamanı
Ukrayna taxılının Qara dəniz limanlarından gəmilər vasitəsilə
dünya bazarına çıxarılmasında
Türkiyənin aparıcı rolu yüksək
qiymətləndirilib.
Qeyd edək ki, bugünədək
Ukrayna limanlarından 235 yük
gəmisi vasitəsilə Asiya, Avropa
və Afrika ölkələri üçün nəzərdə
tutulmuş 5,4 milyon ton taxıl və

Mənbə xəbər verir ki, Birləşmiş Krallığın
yeni Baş naziri Liz Trass ölkədəki bir sıra əsas
sektorlarda kəskin işçi çatışmazlığını aradan
qaldırmaq üçün viza sistemində dəyişiklik
edəcəyini açıqlayıb. Bildirilir ki, xanım Trassın təşəbbüsü sahibkarlar və iş adamları
tərəfindən müsbət qiymətləndirilib.

Məlumata görə, yeni sistemdə ilk olaraq
işçi qüvvəsi çatışmazlığı olan peşələrin siyahısının dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu yolla
kadrların işə götürülməsinə şərait yaratmaq
hədəflənir.
Qeyd olunur ki, ölkədə internet infrastrukturunun inkişafı üçün bu sektorların başında
rabitə texnologiyaları sahəsində çalışanların yer alacağı gözlənilir. Həmçinin kənd
təsərrüfatı işçiləri üçün 38 min viza kvotası
olsa da, ehtiyac duyulan işçilərin sayının xeyli
çox olduğunu bildirərək bu limitin artırılması
nəzərdə tutulub.
Bundan başqa, şirkətlərin xarici ölkələrdən
gələn işçi qüvvəsini işə götürməsini asanlaşdırmaq üçün ingilis dili biliyi tələbinin yumşaldılması da gündəmdədir.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

“Qazprom” Çinə qaz
ixracını bərpa edib

İngiltərə

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Favorit Braziliyadır

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ÂOktyabrın
Â
1-də
ÂBakıda
Â
və
Abşeron
yarımadasında
dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz
keçəcək. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Gecə
19-21°, gündüz 25-28°, Bakıda gecə 19-21°,
gündüz 25-27° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767
mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa
enəcək, nisbi rütubət 65-75 faiz olacaq.
ÂNaxçıvan
Â
şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq
ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.
Gecə 13-18°, gündüz 30-35° isti olacaq.
ÂXankəndi,
Â
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
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Çavuşoğlu deyib ki, bunun səbəblərindən
biri kimi Nikosiya və Vaşinqtonun çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə məsələsində
əməkdaşlığı göstərilir: “Ştatlar təsdiq edir ki,
ruslardan ayrılan Kipr yunanlarının hərəkətlərinə
reaksiya verir. Rusiya vətəndaşlarının da Cənubi
Kiprdə ciddi aktivləri var. Vaşinqtonda belə bir fikir dolaşır: “Son zamanlar Nikosiya Rusiyadan
bir qədər uzaqlaşır, buna görə də onu mükafatlandırmaq lazımdır”.
Nazir əlavə edib: “Təsəvvür edək ki, çirkli
pulların yuyulmasının qarşısının alınması
məsələsində əməkdaşlıq mövcuddur. Məndə
fakt yoxdur, ona görə də bu barədə heç nə deyə
bilmərəm. Ancaq Vaşinqtonun cavabı Kiprin
cənubuna qarşı silah emabarqosunun ləğvi olmalıdır? ABŞ Nikosiyaya başqa cür, məsələn,
maliyyə köməyi edə bilər”.
Onun sözlərinə görə, ABŞ uzun illər həm
türk, həm də yunan Kiprinə qarşı balanslı siyasət
yürüdüb. Bu balans Yunanıstan və Türkiyəyə
münasibətdə də özünü göstərib. Amma Vaşinqton son vaxtlar yunan Kiprinin xeyrinə birtərəfli

addımlar ataraq Nikosiyanın silah ala biləcəyini
bəyan edir: “Yunan Kipri silah alacaq, ya yox, bu,
onların öz işidir”.
XİN başçısı qeyd edib ki, Türkiyə əvvəllər də
Şimali Kipr Türk Respublikasının təhlükəsizliyi
ilə bağlı müvafiq addımları atıb: “ABŞ-ın bu
qərarından sonra biz Kiprin şimalında hərbi
mövcudluğumuzu artıracaq, silah göndərilməsi
məsələsində lazımi qərarlar qəbul edəcəyik.
Yəni ABŞ-ın qərarına biz konkret addımla
cavab verəcəyik. Əgər siz adada eskalasiya istəyirsinizsə, biz cavab verəcəyik – Kipr
türklərinin maraqlarını müdafiə etmək üçün vacib addımlar atacağıq”.
Bir qədər əvvəl Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan da adanın şimalına silah
göndərilməsi ilə bağlı lazımi addımlar atılacağını
bəyan etmişdi.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Dünya Bankının Ukraynaya maliyyə dəstəyi
çərçivəsində ayırdığı 13 milyard ABŞ dollarının 11 milyardı
artıq rəsmi Kiyevə çatdırılıb. Bu bəyanatla ali qurumun
prezidenti Devid Melpas Stenford Universitetində
(Kaliforniya) çıxış edib. Məlumatı TASS verib.

milyard dolları isə ticarət və istehsalatdakı fasilə ilə bağlı ortaya çıxan problemlərin aradan
qaldırılmasına sərf edilməlidir.
Ancaq hərbi əməliyyatlar da-

Dünya Bankı Ukraynaya
13 milyard dollar
maliyyə yardımı ayırıb
Onun sözlərinə görə, Dünya Bankı ikitərəfli layihələr və
tərəfdaşları sayəsində Ukraynaya, ümumilikdə, 13 milyard
dollar məbləğində təcili maliyyə
yardımı ayırıb. Eyni zamanda,
bir sıra layihələrə əlaqədar
fondlar vasitəsilə artıq 11 milyard dollar ödənilib. Xatırladaq ki, 1 ay öncə, daha dəqiq
desək, avqustun əvvəlində
Ukrayna hökumətinə Dünya
Bankı tərəfindən 6,3 milyard
dollardan çox maliyyə yardımı verilmişdi. Vəsaitin çox
hissəsi 8 aydır davam edən
müharibə zamanı dağıdılmış
nəqliyyat-yol infrastrukturunun
yenidən qurulmasına, sosial-
iqtisadi məsələlərin dəstək
lənməsinə, eləcə də yox
sulluğun
azaldılması
ilə
bağlı
işlərə
xərclənəcək.
Lakin əksər mütəxəssislərin
fikrincə, bu vəsait nəzərdə
tutulan
tədbirlərin
həyata
keçirilməsinə qətiyyən bəs

etməyəcək, bunun üçün daha
böyük maliyyə tələb olunur.
Belə ki, bugünlərdə Ukrayna
hökuməti, Dünya Bankı və Avropa Komissiyası Ukraynanın
bərpasına dair ortaq hesabat
yayımlayıb. Hesabatda qeyd
olunur ki, Rusiya-Ukrayna
savaşı böyük coğrafi ərazidə
davam etdiyindən dağıntılara
məruz qalan ərazilər də böyükdür. Üstəlik, Ukraynada tək
hərbi yox, həm də mülki infrastruktur hədəfə alınır ki, bütün
bu amillər dağıntıların miqyasını genişləndirir. Hesablamalara görə, Ukraynanın yenidən
bərpasına, ən azı, 350 milyard
dollar lazım gələcək. Həmin
vəsaitin 97 milyard dolları yaşayış sahələrinin və digər infrastrukturun bərpasına, 252

vam etdikcə bu xərclərin daha
da artacağı şübhə doğurmur.
Bu baxımdan, Dünya Bankının
rəsmisi bildirib ki, Ukraynada
həyatın normala dönməsini
təmin edə bilmək üçün
beynəlxalq ictimaiyyətin maddi
dəstəyi davam etməlidir.
Beynəlxalq Miqrasiya Təş
kilatının açıqladığı rəqəmlərə
görə, müharibə başlayandan
12 milyon ukraynalı öz yaşayış yerini tərk etməyə məcbur
qalıb. O da vurğulanır ki, hazırda Avropa ölkələrində 7 milyondan çox Ukraynadan olan
qaçqın var. Onların ən çox üz
tutduğu ölkələr isə Polşa və
Almaniyadır.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

“İen” tropik qasırğası ABŞ-ın Florida ştatında
fəsadlar törədib.

Fransa Daxili İşlər Nazirliyi
Bas-Rin bölgəsindəki Obernai
məscidinin bağlanmasına qərar
verib. Bu barədə ölkənin Daxi
li işlər naziri Jerald Darmanin
“Twitter” hesabında yazıb: “İs
lam separatizmi ilə mübarizə
ölkə başçısının tələbi ilə davam edir”. Nazirlik məscidin imamını
radikal təbliğat fəaliyyəti aparmaqda, Fransa cəmiyyətinə düşmən
münasibət bəsləməkdə, cümhuriyyət dəyərlərinə qarşı təxribat
xarakterli şərhlər verməkdə ittiham edib. Daxili işlər naziri deyib
ki, son 2 ildə 23 ibadət yeri bağlanıb.
Xəbəri “Le Figaro” verib.

İngiltərənin “The Guardian”
nəşri noyabrda Qətərdə keçiri
ləcək dünya çempionatında işti
rak edəcək komandaların turnirdə
qalib olmaq şanslarını qiymət
ləndirərək sıralayıb.
Siyahıya
Braziliya başçılıq edir. Siyahıda
ikinci yeri Argentina tutur. Üçün
cü pillədə İspaniya qərarlaşıb. İlk onluqda həmçinin Hollandiya,
Almaniya, Danimarka, Fransa, Xorvatiya, İngiltərə və Serbiya
komandaları yer alıb. Qeyd edək ki, Qətər dünya çempionatına ev
sahibliyi etmək üçün 200 milyard funt-sterlinq xərcləyib.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Böyük Britaniya işçi
qıtlığından əziyyət çəkir

Rusiyanın “Qazprom” şirkəti sentyabrın 30-da Çinə
qaz ixracını bərpa edib.
“Qazprom” şirkə
tindən bildiriblər ki,
“Sila Sibiri” qaz kəmə
rində profilaktik işlər
aparıldığı üçün sentyabrın 22-də Çinə
qaz ixracı dayandırılmışdı. Sentyabrın
22-dən 30-dək “Sila
Sibiri” qaz kəmərində
profilaktik təmir işləri
aparıldı. Təmir işləri başa çatdıqdan sonra Rusiyanın “Qazprom” şirkəti ilə Çinin “CNPC” şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə
əsasən Çinə qaz ixracı bərpa edilib.

Daha bir məscid bağlanıb

digər ərzaq məhsulları daşınıb.
Prezidentlər bundan sonra
da “taxıl dəhlizi”nin maneəsiz
fəaliyyət göstərəcəyinə ümid
etdiklərini bildiriblər.
Bundan başqa, Türkiyə
Prezidenti hazırda döyüşlərin
getdiyi ərazidə yerləşən Zaporojye AES-də nüvə partlayışı
təhlükəsinin qarşısının alınması istiqamətində beynəlxalq
səviyyədə göstərilən səylərə
hərtərəfli dəstək verməyə hazır
olduğunu bildirib.

öyük Britaniyada işçi qıtlığı yaranıb. Rəsmi London işçi qıtlığını aradan qaldırmaq
məqsədilə hökumətin həyata keçirdiyi viza siyasəti sistemində dəyişiklik etmək qərarına
gəlib. Bu barədə “The Guardian”nəşri məlumat yayıb.

Qocalma ilə bağlı yeni iddia

Dəyəri 3 trilyon dolları keçən ilk şirkət

Türkiyənin Xarici işlər naziri Mövlud
Çavuşoğlu bəyan edib ki, ölkəsi ABŞ-ın
yunan Kiprinə qarşı silah embarqosunun
aradan qaldırılması haqqında qərarına
cavab verəcək. Onun sözlərinə görə, ABŞ
son vaxtlar bununla bağlı bir sıra qərarlar
qəbul edib. Məlumatı “Anadolu” verib.

Türkiyə və Ukrayna
prezidentləri Rəcəb Tayyib
Ərdoğan
və
Volodimir
Zelenski
növbəti
dəfə
telefonla danışaraq, RusiyaUkrayna savaşı səbəbindən
regionda yaranmış gərgin
vəziyyəti
və
bundan
çıxış yollarını müzakirə
ediblər. UNİAN agentliyi bu
barədə Ukrayna Prezidenti
Ofisinin mətbuat xidmətinə
istinadən məlumat yayıb.
Xəbərdə qeyd olunur ki,
 elenski Rusiyada saxlanılan
Z
ukraynalı hərbi əsirlərin bir neçə
gün əvvəl azad olunmaları və
onların Türkiyəyə gətirilərək bu
ölkənin ərazisində sığınacaqla təmin edilmələri prosesində
Ərdoğanın şəxsi rolunu yüksək
dəyərləndirərək ona dərin
təşəkkürünü bildirib.
Türkiyə lideri, öz növbə
sində həmkarını əmin edib ki,
Türkiyədə azad edilmiş hərbi
əsirlərin öz sağlamlıqlarını
bərpa etmələri üçün hər cür
lazımi şərait yaradılıb. Əsirlərin
yaxın və doğmaları isə istənilən
vaxt onları ziyarət edə bilərlər.
Ukrayna dövlətinin başçısı ölkəsinin hazırda işğal
altında bir neçə vilayətində
keçirilən saxta referendumların
nəticələrini tanımadığı və bu
məsələdə beynəlxalq hüquqa
söykənən prinsipial mövqe

Çavuşoğlu: Ankara Kipr türklərinin
maraqlarını müdafiə edəcək

Qasırğa 7 nəfərin
həyatına son qoyub

Hakimiyyət orqan
larının
verdikləri
məlumata görə, ştatda axtarış-xilasetmə
işləri davam etdirilir.
Həlak olanların və
xəsarət alanların sayı
arta bilər. Hələ də 2,5
milyon nəfər işıqsız
qalıb. Elektrik enerjisinin verilişi bərpa edilir. Hazırda hakimiyyət orqanları qasırğa
nəticəsində ştata dəyən ziyanın məbləğini hesablayırlar.
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həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.
Gecə 8-13°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂŞərqi
Â
Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 8-13°,
gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂQazax,
Â
Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim
şərq küləyi əsəcək. Gecə 15-19°, gündüz
27-32° isti olacaq.
ÂBalakən,
Â
Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,

Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 12-17°, gündüz 26-31°,
dağlarda gecə 9-14°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂMingəçevir,
Â
Yevlax, Göyçay,
Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad,
Biləsuvar,
Saatlı,
Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi
əsəcək. Gecə 14-19°, gündüz 29-33° isti olacaq.
ÂMasallı,
Â
Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 17-19°,
gündüz 25-30°, dağlarda gecə 14-16°, gündüz
24-28° 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

Neftin qiyməti
artmağa başlayıb
Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətində artım
qeydə alınıb. Londonun “İCE” (“Inter Continental
Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə,
“Brent” markalı neftin qiyməti 0,03 faiz artaraq bir
bareli 89,54 dollar olub.
“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 0,02 faiz artaraq bir bareli 81,25,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,92 faiz
artaraq bir bareli 92,85 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edəcək. Çünki neftə olan tələbat
günbəgün artır. Bundan əlavə, dünyada baş verən qlobal
geosiyasi hadisələr də neftin qiymətinin artmasına təkan verir.
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İNDEKS

0282

TİRAJ

5335

SİFARİŞ

2664

QİYMƏTİ

40 qəpik
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