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Prezident İlham Əliyev
BMT Baş Assambleyasının
75-ci sessiyasının prezidentini qəbul edib

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın
Kraliçası Ülyahəzrət II Elizabetə
Ülyahəzrət!
Həyat yoldaşınız – Edinburq Hersoqu,
Şahzadə Filipin vəfatı xəbəri bizi olduqca
kədərləndirdi.
Şərəfli və ləyaqətli bir ömür yolu keçmiş
Şahzadə Filip öz doğma xalqına sədaqətlə
xidmət etmiş, həmişə Sizin yanınızda
olmuş, ölkənizin rifahı naminə məsuliyyətli
fəaliyyətinizdə Sizə dəstək vermişdir.

Bu ağır anlarda dərdinizi bölüşür,
Sizə, ailənizin üzvlərinə və bütün xalqınıza
şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı
adından dərin hüznlə başsağlığı verirəm.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 aprel 2021-ci il

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığının Baş naziri
Zati-aliləri cənab Boris Consona
Hörmətli cənab Baş nazir!
Edinburq Hersoqu, Şahzadə Filipin
vəfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladım.
Bu ağır itki ilə əlaqədar Sizə, mərhumun
ailəsinə, Birləşmiş Krallığın bütün xalqına öz

adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin
hüznlə başsağlığı verirəm.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 aprel 2021-ci il

E.P.İbrahimova “tibb xidməti general-mayoru”
ali hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Volkan Bozkırı salamlayan
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Xoş gəlmisiniz. Sizinlə dəfələrlə
görüşmüşdük, Bakıda siz dəfələrlə
olmusunuz. Amma bu dəfə BMT Baş
Assambleyasının prezidenti kimi
səfər edirsiniz. Çox gözəl hadisədir.
Şadam ki, Azərbaycana səfər
edirsiniz. Bildirməliyəm, biz fəxr edirik
ki, qardaş ölkənin nümayəndəsi BMT
Baş Məclisinin prezidentidir. Bilirəm
ki, COVID-ə baxmayaraq, 75-ci
sessiya uğurla davam edir və burada
sizin böyük səyləriniz vardır.
Eyni zamanda, bizə göstərdiyiniz
dəstəyə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Bilirsiniz ki, biz COVID-lə bağlı
bir neçə təşəbbüslə çıxış etdik.
Türk Şurasının Zirvə görüşünü,
Qoşulmama Hərəkatının Zirvə
görüşünü keçirdik və BMT Baş
Assambleyasının COVID-lə bağlı
xüsusi sessiyasının keçirilməsinə
də nail olduq və sizin də böyük
dəstəyiniz oldu. Hesab edirəm,
ondan sonrakı hadisələr göstərdi
ki, doğrudan da bu, indi gündəlikdə
duran önəmli məsələlərdən biridir.
Çünki vaksin millətçiliyi, vaksinlərin
ədalətsiz bölüşdürülməsi bu gün
artıq dünya gündəmini zəbt edən bir
məsələdir. Azərbaycan ilk ölkələrdən
idi ki, bu məsələni açıb qaldırdı. Bu
gün biz çalışırıq ki, bu ədalətsizliyi

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
aprelin 9-da BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti Volkan Bozkırı qəbul edib.

aradan qaldıraq. Eyni zamanda,
COVID dönəmində biz 30-dan çox
ölkəyə maddi və humanitar yardım
göstərmişik və bu fəaliyyəti davam
etdirmək əzmindəyik.
BMT qurumları ilə bizim ənənəvi
sıx əlaqələrimiz olubdur və bu
əlaqələr davam edir. Müharibədən
sonrakı dövr ərzində təmaslar daha
fəal olub və bu təmaslar davam
etdiriləcək və əlbəttə ki, bundan
sonra BMT dünyanın aparıcı qurumu
kimi postmünaqişə dövründə də fəal
olmalıdır. Mən dəfələrlə bildirmişdim
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll
olunub, Azərbaycan bunu həll edib
və 30 ilə yaxın kağız üzərində olan
qətnamələri yerinə yetirib və artıq
münaqişə tarixdə qalıbdır.
İndi isə yeni dövr başlayıb –
quruculuq dövrü, bərpa dövrü.
Artıq buna da start verilmişdir və
BMT-nin bütün qurumları ilə, o
cümlədən, biz artıq UNESCO ilə sıx
təmasdayıq. UNESCO ilə gedən
müzakirələr əsnasında missiyanın
göndərilməsi nəzərdə tutulur. Əslində,
biz münaqişə dövründə dəfələrlə
UNESCO-ya müraciət etmişdik ki,

faktaraşdırıcı missiyanı işğal edilmiş
bölgələrə göndərsin. Çünki bizdə olan
məlumata görə, orada bizim tarixi,
dini, mədəni abidələrimiz ermənilər
tərəfindən dağıdılmışdır və biz
istəyirdik ki, beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədən, bu məsələ ilə bilavasitə
məşğul olan UNESCO gəlsin və bunu
təsdiq etsin.
Əfsuslar olsun, münaqişə
dövründə bu təklifimiz cavabsız
qalmışdır, ancaq münaqişədən
sonra indi missiyanın göndərilməsi
gözlənilir. Biz bunu alqışlayırıq. Çünki
azad edilmiş torpaqlarda erməni
vəhşiliyi, vandallığı göz qabağındadır.
Nə qədər çox beynəlxalq təşkilatlar
bunu öz gözləri ilə görsələr, münaqişə
ilə bağlı, Ermənistanın işğalı ilə bağlı
dünya birliyində təsəvvür o qədər də
daha geniş olar.
Bir sözlə, hörmətli Volkan bəy,
biz bu istiqamətdə işlərimizi davam
etdirəcəyik. Bir daha Azərbaycana
gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm. Bilirəm ki, siz
bu yaxınlarda Türkiyəyə, Vətəninizə
səfər etmisiniz və Azərbaycana, yenə
də Vətəninizə səfər edirsiniz.

BMT Baş Assambleyasının 
75-ci sessiyasının prezidenti
Volkan Bozkır dedi:
– Hörmətli cənab Prezident!
Həqiqətən də, Azərbaycana
BMT Baş Assambleyasının sədri
olaraq ilk səfərimi etməkdən böyük
məmnunluq və qürur duyuram.
Azərbaycan BMT üçün çox önəmli
bir ölkədir. Zati-alinizin pandemiya
dövründə rəhbərlik etdiyi BMT-nin
xüsusi sessiyası həqiqətən tam
zamanında və son dərəcə önəmli
nəticələr ortaya qoyan bir toplantı
oldu. Sizin aylarla sürən səyləriniz,
əslində, mənə sədrlik etmək
qürurunu bəxş etdi və bu baxımdan,
Sizə təşəkkür borcluyam.
Həmçinin, Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyi son dərəcə
müvəffəqiyyətlə həyata keçirirsiniz.
Bu, BMT üçün çox önəmli bir
təşkilatdır və onun sədri olmaq
da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu
baxımdan, fəaliyyətinizə görə Sizə
təşəkkür etmək məqsədilə gəldim.
BMT Baş Assambleyasının bir
türk sədri olaraq da Azərbaycana
gəlmək mənim üçün xüsusi bir
xoşbəxtlik və qürur mənbəyidir. Bəhs
etdiyiniz bütün məsələləri həqiqətən
Nyu-Yorkdan diqqətlə izləyirik.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Rusiya
Federasiyasının baş prokurorunu qəbul edib

A

zərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyev aprelin 9-da Rusiya
Federasiyasının baş prokuroru
İqor Krasnovu qəbul edib.
Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd
olundu. Bildirildi ki, ölkələrimizin
prokurorluq orqanları arasında həyata
keçirilən qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
əlaqələrimizin genişlənməsi işinə
töhfə verməklə bərabər, ölkələrimiz
qarşısında duran təhdidlər, müasir çağırışlar, cinayətkarlığa qarşı mübarizə
işində mühüm rol oynayır.
Söhbət zamanı əməkdaşlığımızın
bundan sonra da genişlənəcəyinə
əminlik ifadə olundu, perspektiv
məsələlər müzakirə edildi.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Tibb xidməti polkovniki Elxan Paşa oğlu
İbrahimova “tibb xidməti general-mayoru” ali

hərbi rütbəsi verilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 aprel 2021-ci il

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisinin
genişləndirilməsi və “Azərbaycan alüminiumu”
(“Azəralüminium”) Səhmdar Cəmiyyətinin
fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, ölkədə müasir texnologiyalar
əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalını genişləndirmək, bu sahədə sahibkarlığı
dəstəkləmək, qeyri-neft sektorunun davamlı
inkişafını təmin etmək və əhalinin məşğulluq
səviyyəsini artırmaq məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti:
1.1. iki ay müddətində:
1.1.1. “Azərbaycan alüminiumu”
(“Azəralüminium”) Səhmdar Cəmiyyətinin
(bundan sonra – Cəmiyyət) Sumqayıt istehsalat sahəsinin istifadəsində olan Sumqayıt
şəhəri, Metallurgiya küçəsi, 1 ünvanındakı
67.35 hektar və Sumqayıt şəhərində Sumqayıt
Kimya Sənaye Parkının qərb sərhədi boyunca
yerləşən 8.05 hektar olmaqla, ümumilikdə 75.4
hektar torpaq sahəsinin icarəyə vermək hüququ
ilə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisinin
genişləndirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin daimi
istifadəsinə verilməsini təmin etsin və bu barədə
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
1.1.2. Cəmiyyətin kreditor borclarının
tənzimlənməsi ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin;
1.1.3. özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən
dövlət müəssisələrinin istehsalatda bədbəxt
hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə
əmək qabiliyyətini itirmiş işçilərinə və ya ölmüş
işçilərinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan
digər şəxslərə verilən aylıq ödəncin əvəzinə
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən
aylıq müavinətin ölkə üzrə müəyyən edilmiş minimum əməkhaqqı nəzərə alınmaqla,
məbləğin və həmin ödəncin ödənilməsi qaydasına dair mövcud normativ hüquqi aktların
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin;
1.2. bu Sərəncamdan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi:
2.1. Cəmiyyətin Sumqayıt istehsalat
sahəsinin müasir sənaye istehsalı üçün
yararsız olan, fiziki və mənəvi cəhətdən
köhnəlmiş əmlakının satışını təşkil etsin və
əldə edilən vəsaitin Cəmiyyətin Sumqayıt
istehsalat sahəsinin istehsalatda bədbəxt

hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində
peşə əmək qabiliyyətini itirmiş işçilərinə və ya
ölmüş işçilərinin ailə üzvlərinə və himayəsində
olan digər şəxslərə aylıq ödənclər, işçilərin
əməkhaqqı, vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi
sığorta haqları üzrə yaranmış borcların, habelə
Cəmiyyətin Sumqayıt istehsalat sahəsinin bu
Sərəncam qüvvəyə mindiyi günədək olan digər
borclarının (ödənişinə möhlət verilmiş borclar
istisna olmaqla) ödənilməsinə yönəldilməsini
təmin etsin;
2.2. bu Sərəncamın 2.1-ci bəndində
göstərilən borclar ödənildikdən sonra
Cəmiyyətin Sumqayıt istehsalat sahəsinin
istifadəsindəki əmlakın satışından əldə olunmuş vəsaitin qalan hissəsini özəlləşdirmədən
daxilolmalara aid edilməklə dövlət büdcəsinə
köçürülməsini təmin etsin;
2.3. bu Sərəncamdan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
3. Müəyyən edilsin ki, Cəmiyyətin ləğvi
və yenidən təşkili ilə bağlı ümumi yığıncağın
səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə ümumi yığıncağın
səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlər
isə “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinə həvalə edilir.
4. “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə:
4.1. Cəmiyyətin restrukturizasiyasını və
sağlamlaşdırılmasını (borcların silinməsi daxil
olmaqla), habelə yerli xammal və materiallarla
təchizatını təmin etmək və idxaldan asılılığını aradan qaldırmaqla alüminium sənayesini
inkişaf etdirmək, alüminium istehsalını artırmaq, bu sahənin rəqabət qabiliyyətini və
ixrac imkanlarını genişləndirmək üçün dövlətözəl tərəfdaşlığı əsasında investisiyaların
cəlb edilməsi üçün təkliflərini hazırlayıb üç
ay müddətində Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin;
4.2. bu Sərəncamın 2.1-ci və 4.1-ci bəndləri
nəzərə alınmaqla, Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının miqdarının müəyyən edilməsi ilə bağlı
tədbirlər görsün.
5. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti bu
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 aprel 2021-ci il
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Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşlarına
fəxri adların verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Tibb Universitetinin 90
illiyi münasibətilə Azərbaycanda tibb elminin və təhsilinin inkişafında xidmətlərinə
görə Azərbaycan Tibb Universitetinin
aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan
Respublikasının fəxri adları verilsin:

“Əməkdar elm xadimi”
Allahverdiyeva Lalə İsmayıl qızı
Bağırova Hicran Firudin qızı
Məmmədov Arif Məmməd oğlu
“Əməkdar müəllim”
Həsənov Faiq Paşa oğlu
Məmmədov Fəxrəddin Nərman oğlu
Məmmədova Zemfira Şahnəzər qızı
Ocaqverdi Zadə Elmira Əli qızı

“Əməkdar həkim”
Bəylərov Rauf Oruc oğlu
Pənahov Nazim Adil oğlu
Poluxov Ramiz Şamil oğlu
Şükürov Malik Əvəz oğlu.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 aprel 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 9 mart tarixli 280-VIQD nömrəli Qanununun
tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 fevral tarixli
946 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Valideyn himayəsindən məhrum olmuş
uşaqların övladlığa götürülməsi, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı
olan uşaqların əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən övladlığa
götürülməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci
bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan
Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 9 mart tarixli 280-VIQD
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə
əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək
məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 27 fevral tarixli 946 nömrəli
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 2, maddə
104, № 12 (I kitab), maddə 1467) ilə təsdiq
edilmiş “Valideyn himayəsindən məhrum
olmuş uşaqların övladlığa götürülməsi,
o cümlədən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaqların əcnəbilər və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən
övladlığa götürülməsi Qaydası”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2.15-ci bənddə “yaxın qohumu”
sözləri “qohumu (bacı-qardaş, nənə-baba,
valideynlərinin bacıları, qardaşları, onların
övladları)” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 2.18.8-ci yarımbənddə “yaxın
qohumunu” sözləri “qohumunu” sözü ilə əvəz
edilsin;
1.3. 3.4-cü bənddə “yaxın qohumları
olan” sözləri “qohumları (bacı-qardaş, nənəbaba, valideynlərinin bacıları, qardaşları,
onların övladları) tərəfindən” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.4. 11.7-ci bəndə “qohumu”
sözündən sonra “(bacı-qardaş, nənə-baba,
valideynlərinin bacıları, qardaşları, onların
övladları)” sözləri əlavə edilsin və həmin
bənddə “uçota alındıqdan” sözləri “onlar uçota
alındıqları gündən” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.5. 15.1-ci bənddə “yaxın qohumlar”
sözləri “qohumları” sözü ilə, “118.1.1-ci
və 118.3.1-ci maddələrinin tələbləri həmin

şəxslərə də şamil edilir” sözləri “118.3.2
– 118.3.5-ci maddələrinin tələbləri həmin
şəxslərə şamil edilmir” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.6. 15.2-ci bənddə “bu Məcəllənin”
sözləri “Ailə Məcəlləsinin” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.7. 15.3-cü bənddə “yaxın qohumlar”
sözləri “qohumları” sözü ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti “Azərbaycan Respublikasının Ailə
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 9 mart
tarixli 280-VIQD nömrəli Qanunundan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 aprel 2021-ci il

“Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin
müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 15 aprel
tarixli 222 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul
olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamənin təsdiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2005-ci il 15 aprel tarixli 222
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005,
№ 4, maddə 297; 2009, № 6, maddə
419; 2011, № 3, maddə 182; 2017, № 5,
maddə 802) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. Preambula üzrə:
1.1.1. “Azərbaycan Respublikasının
Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin
və” sözləri çıxarılsın;
1.1.2. “müddəalarına” sözündən
əvvəl “və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 12 may tarixli
1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin
Əsasnaməsi”nin” sözləri əlavə edilsin;
1.2. 2-ci hissədə “Vergilər Nazirliyinə”
sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Dövlət Vergi Xidmətinə” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.3. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş
“Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə” üzrə:
1.3.1. 1.1-ci bənddə “2001-ci il 29
mart tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin”
sözləri “2020-ci il 12 may tarixli 1017
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin
Əsasnaməsi”nin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.2. 1.3-cü bəndə “Test imtahanı”
sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Dövlət Vergi Xidmətinin (bundan sonra
– Xidmət) təklifi əsasında” sözləri əlavə
edilsin;
1.3.3. 1.4-cü bənd ləğv edilsin;
1.3.4. 1.5-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1.5. Dövlət vergi orqanlarında
vakant vəzifələr olduqda, Xidmət, işə
qəbulla əlaqədar sənədlərin təqdim
edilməsi üçün müəyyən olunmuş son
müddət göstərilməklə, kütləvi informasiya
vasitələrində və özünün rəsmi internet
saytında müsabiqə elanı verir. Müvafiq
elan müsabiqənin başlamasına ən azı bir
ay qalmış verilir.”;
1.3.5. 2.1-ci bənd üzrə:
1. birinci cümlədə “Vergilər Nazirliyi”
sözləri “Xidmət” sözü ilə əvəz edilsin;
2. ikinci cümlədə “vergilər nazirinin” sözləri “Xidmət rəisinin” sözləri ilə,
“Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasında baxılır
və” sözləri “Xidmət rəisinin əmri ilə” sözləri
ilə əvəz edilsin;
1.3.6. 2.4-cü bənd ləğv edilsin;
1.3.7. 3.1-ci bəndə “üçün” sözündən
sonra “keçirilən” sözü əlavə edilsin və
həmin bənddə “ərizə ilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə” sözləri

“forması Xidmət tərəfindən müəyyən
edilən ərizə ilə Xidmətə” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.3.8. 3.2-ci bənddə “bir ay” sözləri
“10 iş günü” sözləri ilə, “Vergilər Nazirliyi tərəfindən yoxlama aparılır” sözləri
“Xidmət tərəfindən yoxlama aparılır
və nəticəsi barədə namizədə məlumat
göndərilir” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.9. 3.3-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.3. Vergi orqanlarına işə qəbul üçün
aşağıdakı sənədlər tələb olunur:
3.3.1. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin
surəti;
3.3.2. tərcümeyi-hal;
3.3.3. kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi;
3.3.4. 4x6 sm ölçüdə dörd ədəd, 9x12
sm ölçüdə bir ədəd rəngli fotoşəkil;
3.3.5. ali təhsil haqqında dövlət
sənədinin (xaricdə təhsil almış namizədlər
üçün təhsil haqqında sənədlərin (xarici
dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının) tanınması ilə bağlı müvafiq sənədin)
notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;
3.3.6. əmək kitabçasının surəti (ilk
dəfə əmək fəaliyyətinə başlayanlar istisna
olmaqla);
3.3.7. sağlamlıq haqqında arayış;
3.3.8. narkoloji dispanserdən müayinə
aktı və arayış;
3.3.9. məhkumluğun olmaması barədə
arayış;
3.3.10. hərbi biletin və ya qanunla müəyyən olunmuş qaydada hərbi
xidmətdən möhlət hüququ verilməsini
təsdiq edən sənədin surəti (qadınlar istisna olmaqla).”;
1.3.10. aşağıdakı məzmunda 3.3-1-ci
bənd əlavə edilsin:
“3.3-1. Tərcümeyi-halı və kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsini müraciət edən şəxs
özü əllə yazır və imzalayır. Müraciət edən
şəxs tərcümeyi-halda və kadrlar uçotunun
şəxsi vərəqəsində göstərilən məlumatların
doğruluğuna görə cavabdehdir.”;
1.3.11. 3.4-cü və 3.5-ci bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.4. Namizəd aşağıdakı hallarda
müsabiqəyə buraxılmır:
3.4.1. bu Əsasnamənin 3.3-cü
bəndində göstərilən sənədlər təqdim
edilmədikdə və ya həmin sənədlərdə təhrif
olunmuş məlumatlar aşkar edildikdə;
3.4.2. məhkəmənin qanuni qüvvəyə
minmiş qərarı ilə məhdud fəaliyyət
qabiliyyətli və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildikdə;
3.4.3. məhkumluğu ödənilmədikdə və
ya götürülmədikdə;
3.4.4. çağırış yaşlı vətəndaşlar qanunla müəyyən olunmuş müddətli həqiqi hərbi
xidmət keçmədikdə (qanuni əsaslarla
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan
möhlət hüququ olanlar və ya müddətli
həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad
edilənlər istisna olmaqla).
3.5. Ərizələri qəbul edilmiş namizədlər
Mərkəzin internet portalında qeydiyyatdan
keçir.”;
1.3.12. 3.6-cı bənd ləğv edilsin;
1.3.13. 3.7-ci bənddə “Vergilər Nazirli-

yi” sözləri “Xidmət” sözü ilə əvəz edilsin;
1.3.14. 3.9-cu, 3.11-ci və 3.13-cü
bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.9. Test imtahanının nəticələri haqqında məlumat Mərkəzin internet portalında yerləşdirilir. Namizədin müraciəti
əsasında test imtahanında topladığı bal
barədə 2 gün müddətində ona Xidmət
tərəfindən yazılı məlumat verilir.”;
“3.11. Test imtahanının nəticələri
Xidmətə təqdim edildiyi gündən 14 iş
günü müddətində müsahibənin keçirilmə
vaxtı barədə Komissiya qərar qəbul edir.
Müsahibənin keçirildiyi yer və vaxt barədə
namizədlərə ən azı 5 gün əvvəl məlumat
verilir. Müsahibə zamanı videoçəkiliş
aparılır. Videoçəkiliş müsahibənin
keçirilməsinə, eləcə də Komissiyanın normal fəaliyyətinə maneə törətməməlidir.”;
“3.13. Hər bir namizədlə müsahibə
fərdi qaydada aparılır. Müsahibə başa
çatdıqdan sonra Komissiyanın üzvləri
arasında namizədin iştirakı olmadan onun
barəsində fikir mübadiləsi aparılır.”;
1.3.15. 3.14-cü bəndin birinci
cümləsindən “0, 1,” rəqəmləri çıxarılsın
və həmin bəndə aşağıdakı məzmunda
üçüncü cümlə əlavə edilsin:
“Müsahibənin yekun nəticəsi protokolla
rəsmiləşdirilir.”;
1.3.16. 4.1-ci bəndin ikinci cümləsinə
“əldə etmiş şəxslərdən” sözlərindən
sonra “ali təhsil pilləsinin daha yüksək
səviyyəsini bitirənlərə, təhsil səviyyəsi eyni
olduqda isə” sözləri əlavə edilsin;
1.3.17. 4.2-ci bənd ləğv edilsin;
1.3.18. 4.3-cü bənddə “elan olunur və
mətbuatda dərc etdirilir” sözləri “Xidmətin
rəsmi internet saytında yerləşdirilir” sözləri
ilə əvəz edilsin;
1.3.19. 4.4-cü bəndin birinci
cümləsində “vergilər nazirinə” sözləri
“Xidmət rəisinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.20. 4.5-ci bəndin birinci cümləsində
“Azərbaycan Respublikasının vergilər
nazirinə” sözləri “Xidmət rəisinə” sözləri
ilə əvəz edilsin, ikinci cümləsində “Vergilər
naziri” sözləri “Xidmət rəisi” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.3.21. 4.6-cı bənddə “Vergilər Nazirliyinin cari ildəki” sözləri “Xidmətin” sözü ilə
əvəz edilsin, həmin bənddən “və bərabər
nəticələr əldə edən” və “il ərzində” sözləri
çıxarılsın və həmin bəndə aşağıdakı
məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
“Namizədlərin kadr ehtiyatında saxlanılma müddəti iki ildir.”.
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti:
2.1. dövlət vergi orqanlarına işə qəbul
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
təkliflərini üç ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.2. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 aprel 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Tibb Universitetinin 90
illiyi münasibətilə Azərbaycanda tibb
təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə
Azərbaycan Tibb Universitetinin aşağıdakı əməkdaşları “Tərəqqi” medalı ilə təltif
edilsinlər:

Ağayev Elçin Kamil oğlu
Axundov Ramiz Atalla oğlu
Camalov Fariz Hidayət oğlu
Cavadov Samir Sabir oğlu
Cəfərov Ələmdar Mədət oğlu
Əhmədov İlham Əvəzağa oğlu
Əliyeva Zemfira Abdul Həmid qızı
İsmayılov Qurban Meyfalı oğlu

Nəsirli Cəfər Əliabbas oğlu
Səlimov Rövşən İmran oğlu.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 aprel 2021-ci il

BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti
Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
 Azərbaycanda səfərdə olan BMT Baş Assambleyasının 
75-ci sessiyasının prezidenti Volkan Bozkır aprelin 9-da Fəxri
xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Volkan Bozkır
əvvəlcə Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub.
Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik
Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb,
məzarı üzərinə tər çiçəklər düzülüb.

Sonra Şəhidlər xiyabanına gələn BMT
Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının
prezidenti ölkəmizin azadlığı və suverenliyi
uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş
qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini
ehtiramla yad edib, məzarları üzərinə tər
çiçəklər düzüb, “Əbədi məşəl” abidəsinin
önünə əklil qoyub.
Daha sonra Şəhidlər xiyabanında

1918-ci ildə Bakının bolşevik-erməni daşnak qoşunlarından azad edilməsi uğrunda
döyüşlərdə həlak olmuş qəhrəman türk
əsgərlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidənin
önünə əklil qoyulub.
Sonda Bakının ən hündür nöqtəsindən
Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr
edən BMT Baş Assambleyasının 75-ci
sessiyasının prezidenti Volkan Bozkıra
Şəhidlər xiyabanının tarixi və şəhərimizdə
görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə
məlumat verilib.

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova BMT Baş
Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti ilə görüşüb

A

prelin 9-da Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova BMT Baş
Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti Volkan
Bozkırın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, parlamentin sədri qonaqları səmimi
salamlayaraq, Azərbaycanın BMT ilə
əlaqələrin inkişafına böyük önəm verdiyini deyib. Qeyd edilib ki, ölkəmiz bu
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın orqanları
ilə sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə
dair müzakirələrdə fəal iştirak edir, qurumun xətti ilə keçirilən tədbirlərə öz layiqli
töhfəsini verir. Heç də təsadüfi deyildir ki,
müstəqil Azərbaycan BMT TŞ-nın qeyridaimi üzvü olduğu dövrdə Prezident İlham
Əliyevin sədrliyi ilə terrorizmlə mübarizə
və BMT ilə İslam dünyası arasında
tərəfdaşlıq məsələlərinə həsr olunmuş
yüksək səviyyəli görüşlər keçirilib. Ölkəmiz
beynəlxalq təhlükəsizliyə dair mühüm
qərarların qəbul olunmasında yaxından
iştirak edib. Azərbaycan sülhməramlıları
BMT-nin mandatı ilə bu gün də
Əfqanıstanda və Cənubi Sudanda sülhüqoruma əməliyyatlarında fəal iştirak edirlər.
Sahibə Qafarova bildirib ki,
Azərbaycan qlobal xarakterli məsələlərin
həllində də səylərini əsirgəmir. Belə
ki, Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi
Azərbaycan Prezidentinin təklifi ilə BMT
Baş Assambleyasının COVID-19-a
qarşı mübarizəyə həsr olunmuş xüsusi
sessiyası keçirilib. Sessiyada bu
məsələdə beynəlxalq əməkdaşlığın
gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Milli Məclisin sədri qonağın təmsil etdiyi
təşkilatla ölkəmiz arasında “2021-2025-ci
illər üçün BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf üzrə
Əməkdaşlıq Çərçivəsi sənədi”nin imzalanmasını yüksək dəyərləndirib.
Söhbət zamanı Sahibə Qafarova artıq
tarixə qovuşmuş Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının vaxtilə qəbul etdiyi 4 qətnaməsini
xatırlayaraq, 44 günlük Vətən müharibəsi
dönəmində bu sənədlərin Azərbaycanın
özü tərəfindən icra edildiyini və ölkənin
ərazi bütövlüyünün bərpa olunduğunu
söyləyib. Ancaq işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə minalanmış sahələrin
xəritələrini Ermənistan dövləti hələ də
təqdim etmir. Bu isə müharibə cinayətidir
və təhlükəsizliklə bağlı çox böyük
problemlər yaradır. Biz bu məsələdə
beynəlxalq birliyin dəstəyinə ümid edirik.
Bu xəritələrin təqdim edilməsi Qarabağda
bərpa işlərinin daha sürətlə aparılmasına
təkan verəcək.

Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını
bildirən Volkan Bozkır BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti
kimi ilk səfərlərindən birini Azərbaycana
etməsindən qürur duyduğunu söyləyib. Bildirilib ki, BMT bu təşkilat üçün çox önəmli
ölkə olan Azərbaycanla əlaqələri daha da
dərinləşdirməkdə maraqlıdır.
Volkan Bozkır deyib ki, Azərbaycan
Prezidentinin təşəbbüsü ilə pandemiya
dövründə BMT-nin xüsusi sessiyasının
keçirilməsi beynəlxalq aləmdə geniş
rezonans doğurub. Biz pandemiya ilə
əlaqədar Azərbaycanın digər ölkələrə və
qurumlara göstərdiyi yardımları yüksək
dəyərləndiririk. İndi hamılıqla birlikdə
postpandemiya dövrünə – yeni çağırışlara
hazır olmalıyıq.
Görüşdə Milli Məclisin Səhiyyə
komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov,
Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa
Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər iştirak
ediblər.

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri BMT Baş
Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti ilə görüşüb

Aprelin 9-da Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri
 eyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleya
C
sının 75-ci sessiyasının prezidenti Volkan Bozkırla görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
İdarəsindən bildiriblər ki, görüşdə nazir
Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasına uğurla sədrlik
etməsi münasibətilə Volkan Bozkırı təbrik
edib. Pandemiyaya rəğmən sədrliyin çox
fəal şəkildə həyata keçirildiyi qeyd olunub

və bu xüsusda, Azərbaycan tərəfindən irəli
sürülən təşəbbüslərə Baş Assambleyanın
sədrliyinin dəstəyi məmnunluqla vurğulanıb.
Volkan Bozkır Baş Assambleyanın
75-ci sessiyasının prezidenti qismində ilk
səfərlərini reallaşdırdığını bildirib və bu
çərçivədə Azərbaycanda olmaqdan qürur

duyduğunu qeyd edib. Azərbaycanın həm
geostrateji, həm də BMT-yə töhfəsi baxımından vacib ölkə olduğunu ifadə edib.
Baş Assambleyanın sədri Azərbaycan
Prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilən
COVID-19 ilə mübarizəyə həsr olunan Baş
Assambleyanın xüsusi sessiyasının son
dərəcə önəmli toplantı olduğunu söyləyib.
Nazir Ceyhun Bayramov Volkan Bozkıra bölgədəki mövcud vəziyyət, üçtərəfli
bəyanatların imzalanması ilə yaranan yeni
reallıqlar, işğal amilinin aradan qaldırılması
nəticəsində Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında münasibətlərin beynəlxalq hüquq
prinsiplərinə ciddi riayət əsasında normallaşdırılması imkanlarının yarandığı,
habelə işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki
vəziyyət, Ermənistanın törətdiyi geniş
miqyaslı dağıntılar, mina təhlükəsi barədə
məlumat verib.
Tərəflər, həmçinin Azərbaycanla BMT
arasında əməkdaşlıq, gələcək fəaliyyət
istiqamətləri və qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparıblar.
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Volkan Bozkır: Azərbaycan
BMT üçün vacib ölkələrdən biridir

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının
Xüsusi Sessiyası çərçivəsində COVID-19-la mübarizə məqsədilə konfransın
keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edərək liderlik nümayiş etdirdi. Azərbaycan
Lideri bu təşəbbüsü ilə dünyaya çox önəmli mesajlar verdi və təşəbbüsü
uğurla həyata keçirildi.
Bbunu jurnalistlərə açıqlamasında
BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti Volkan Bozkır söyləyib.
Volkan Bozkır bildirib ki, Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi
vəzifəsini uğurla yerinə yetirir. Azərbaycan
regionda və dünyada sözü və nüfuzu
olan ölkədir. Düşünürəm ki, ölkəniz bun-

dan sonra da beynəlxalq əməkdaşlığa
töhfələrini verməkdə davam edəcək.
“Səfərim zamanı keçirilən görüşlərdə
biz dünyanı narahat edən problemlərlə
bağlı müzakirələr apardıq. Bunlar çətin
vəziyyətdə olan ölkələrin durumu və
COVID-19-a qarşı mübarizə yolları,
vaksinlərin ölkələr arasında bərabər

bölünməsi, həmçinin su və enerji ilə bağlı
məsələlərdir”, – deyə o bildirib.
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Hörmətli Prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında zəfərlə başa çatan 44 günlük Vətən müharibəsi xalqımızın,
cəmiyyətimizin həyatında böyük bir hadisə oldu. Belə ki, bu qələbə
nəticəsində bir tərəfdən Vətənimizin ərazi bütövlüyü bərpa olundusa,
digər tərəfdən xalqımız dövlət rəhbərinin ətrafında bir yumruq kimi sıx
birləşdi. Prezidentimizin bu müharibədə həm müzəffər sərkərdə, həm də
mahir diplomat kimi gördüyü işlər ona bir daha xalqın sonsuz sevgisini
qazandırdı.
Qarabağ Vətənimizin ayrılmaz tərkib
hissəsi olmaqla bərabər, həm də cənab
Prezidentimizin dediyi kimi, Azərbaycanın
mədəniyyət, musiqi beşiyidir. Torpaqlarımız azad edildikdən sonra, qısa
müddət ərzində Prezidentin xanımı ilə
birgə üç dəfə Şuşaya səfər etməsi onun
azad olunmuş ərazilərimizin bərpasına
nə qədər böyük əhəmiyyət verməsi
ilə yanaşı, həm də dövlət başçımızın
mədəniyyətimizə, mənəviyyatımıza çox
yüksək dəyər verdiyini göstərir. Bu isə
biz musiqiçilər, incəsənət xadimləri üçün
xüsusi məqamdır. Çünki biz mədəniyyət
xadimləri gözəl Qarabağımızın, Şuşamızın azad olunmasına görə hədsiz
dərəcədə sevinərək Prezidentimizə nə
qədər minnətdarıqsa, bu torpaqlarda
əsarətdə, düşmən tapdağı altında qalmış
tarixi abidələrimizin, mənəviyyatımızın
xilas edilməsinə görə də bir o qədər
sevinirik. Çünki torpağı Vətənə çevirən
mənəviyyatdır, mədəniyyətdir, ruhdur. Bu mənada biz musiqiçilər Qarabağla bərabər musiqi ruhumuzu da
özümüzə qaytardığına görə möhtərəm
Prezidentimizə ürəkdən minnətdarıq.
Müasir dünya gəncliyin ictimai həyata
daha fəal bağlanması ilə seçilir. Başqa
sözlə desək, müasir dünyanın simasının
formalaşmasında gəncliyin rolu olduqca
böyükdür. Bu mənada, biz də Üzeyir
Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimləri olaraq, daim gənclərlə
işləyir, onların hansı duyğularla, hansı
amallarla, əhval-ruhiyyə ilə yaşadıqlarını
yaxşı bilirik. Və bizim tələbələrimiz də
xüsusi istedada malik gənclər olduqlarına görə, təkcə musiqi duyumları ilə
fərqlənmir, həm də ürəkləri cəmiyyətin
ritmi ilə döyünür və zamanın nəbzini
tutmağı bacarırlar. Belə ki, onlar da
Prezidentimizin fəaliyyətini ardıcıl olaraq
izləyir, dövlət başçımızın mədəniyyət,
mənəviyyat, gəncliyimiz haqqında
dediyi fikirləri xüsusi həssaslıqla qəbul
edirlər. Bu mənada, bugünkü gəncliyə,

media mənsublarının üzünə çırpan
olacaqmı? Nə gizlədək, biz bunu ayrıayrı ictimai-siyasi xadimlərdən gözləyir,
Prezident tərəfindən deyilməsinin, bəlkə
də, diplomatik baxımdan münasib olmadığını düşünürdük. Lakin Prezident İlham
Əliyev 44 günlük müharibə ərzində media
nümayəndələrinə müsahibələr verərkən
bu problemləri onların nəzərinə ən kiçik
detallarına qədər o qədər dəqiqliklə,

XXI əsrin
rəhbər nümunəsi
nəyisə izah etməyə, onları nəyəsə təşviq
etməyə, bəlkə də, ehtiyac qalmır. Çünki
Prezidentimizin hər bir addımı o qədər
səmimi və şəffafdır ki, burada əlavə sözə,
şərhə ehtiyac duyulmur.
Qırx dörd günlük müharibə və ondan
keçən müddət ərzində Ali Baş Komandan
bizə hər şeyi – Vətəni necə sevməyin,
qələbəyə necə çatmağın, bu yolda dəmir
iradə göstərib hərbi, iqtisadi, ideoloji
uğur qazanmağın yollarını nümayiş
etdirdi. Eyni zamanda, Prezident İlham
Əliyev Azərbaycan həqiqətlərini dünya
mediasına çatdırarkən və ümumiyyətlə,
dünya liderləri ilə görüşərkən o qədər
diplomatik ustalıq nümayiş etdirdi ki, hər
bir vətəndaşın, eyni zamanda, gənclərin
ürəyində özünə mənəvi abidə ucaltdı. Bu
30 il ərzində ölkəmiz, vətəndaşlarımız
istər hərbi, istərsə də diplomatik baxımdan dünya ölkələri, rəhbərləri, beynəlxalq
media tərəfindən o qədər haqsızlıqlara, ədalətsizliklərə, ikili standartlara
məruz qalmışdı ki, hamımızın ürəyində
bir sınıqlıq, məyusluq yaranmışdı.
Hamı bu 30 il ərzində Vətənimizə qarşı
yürüdülən haqsızlığı görür və daim
düşünürdü: görəsən, bu haqsızlıqları, bu ədalətsizlikləri dilə gətirən, onu
dünya rəhbərlərinin, böyük dövlətlərin
Vətənimizə qarşı qərəzli mövqe tutan

qətiyyətlə, inamla və eyni zamanda, o
qədər diplomatik ustalıqla çatdırdı ki,
ürəyimizdə heç bir nisgil, intizar qalmadı.
Sanki ürəyimizdən tikan çıxardı.
Cənab Prezidentin bu diplomatik
gedişləri onun bir dövlət başçısı kimi,
nüfuzunu xalqın gözündə bir daha
ucaltdı. Deməli, əslində, Prezident xalqın,
ziyalıların gənclərin ürəyindən keçən
hər bir hissi, duyğunu gözəl bilir, insanları düşündürən, narahat edən hər bir
problem onu da düşündürür. Bu mənada,
xalqımız, xüsusilə müasir gənclik bu
günlərdə bir daha ümumxalq sevimlisinə
çevrilmiş Prezidentimizin ətrafında sıx
birləşir, onu apardığı ağır, çətin, lakin
şərəfli və məsuliyyətli mübarizə yolunda tək qoymaq istəmir, öz sevgiləri,
məhəbbətləri ilə ona dayaq, dəstək
olmaq istəyir.
Müasir dünya mürəkkəb dünyadır.
Onun problemləri o qədər çoxcəhətli
və müxtəlifdir ki, onları həll etmək,
nizama salmaq son dərəcə müşküldür.
Azərbaycanın kiçik bir ölkə olmasına
baxmayaraq, iqtisadi, hərbi, mədəni,
mənəvi cəhətdən yüksək inkişaf etməsi,
onu həmişə dünya siyasətinin diqqət
mərkəzində saxlayır və heç də hamının
onu sevməsinə səbəb olmur. Bu mənada,

həqiqətən də, cənab Prezidentin gördüyü
işlər ağır, çətin, lakin şərəfli və dəyərlidir.
Bu baxımdan, mən də bir vətəndaş,
müəllim, müsiqiçi olaraq özümü daim Prezidentimizin yanında hiss edir, hər bir ziyalımızı bu yola dəvət edirəm. Məhz belə
olduqda dövlətimiz, ölkəmiz, cəmiyyətimiz
istədiyimiz kimi inkişaf edə bilər.
Biz də Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyasının kollektivi kimi,
başda rektorumuz – görkəmli sənətkar,
Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli olmaqla,
bütün müəllim və tələbə heyətimizlə

dövlətimizin və Prezidentimizin yanındayıq. Biz, musiqi xadimləri dövlətimizə
Vətənimizə nə şəkildə xidmət edə
bilərik? Təbii ki, ilk növbədə musiqimizi, mədəniyyətimizi bütün dünyada
layiqincə təmsil etməklə. Təbii ki, akademiyamızın rəhbəri və digər tanınmış
simaları yeri gəldikcə ictimai fəaliyyətlə
də məşğul olurlar. Lakin bizim vəzifəmiz,
ilk növbədə, Azərbaycan musiqisini, mədəniyyətini dünyada tanıtmaq,
xalqımızın necə yetkin millət olduğunu
dünyaya nümayiş etdirməkdən ibarətdir.

Biz XXI əsrin müharibəsini
aparmış və düşməni məhv etmişik
F

ransız yazıçısı və ədəbi tənqidçisi, ədəbiyyat üzrə
Nobel mükafatı laureatı (1921-ci il) Anatol Fransın
məşhur ifadələrindən biri də şəxsin qətiyyəti,
söylədiyi fikirlərdə nümayiş etdirdiyi mərdlik haqqındadır:
“Ən nadir mərdlik – fikir mərdliyidir”. Ədibin fikrincə,
siyasətçi, sərkərdə və ya hansısa digər peşə sahibi həyata
keçirmək istədiklərini açıq şəkildə deyirsə, fikirləşdiklərini
ictimailəşdirirsə, bu, mərdlikdir, həm də nadir mərdlik.

Bu baxımdan, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin qaniçən
və qəddar düşmənlərimizə qarşı danışarkən nümayiş etdirdiyi
açıq siyasət və mərdanəlik ən
yüksək qiymətlərə layiqdir. Mövcudluğu fitnəkarlıq, xəyanət, terror
və təxribatlar üzərində qurulmuş
ermənilərə və Ermənistan dövlətinə
qarşı bu şəkildə ləyaqətli və
əxlaqlı mübarizə aparılması İlham
Əliyevin türk-azərbaycanlı soykökündən, ərsəyə gəldiyi mühitdən,
aldığı tərbiyədən və mənimsədiyi
mükəmməl təhsildən qaynaqlanır.
Ekspertlər yazırlar ki, o,
heç zaman öz çıxış, nitq və ya
müsahibələrində qaranlıq nöqtə
saxlamır. Yaxşı bilir ki, danışdıqlarına
təkcə ermənilər və ya onların havadarları deyil, bütün dünya qulaq asır.
Dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq
aləmə isə istənilən məsələ aydın
şəkildə çatdırılmalıdır. Dünyaya yalan
sırımaq (ermənilər əsrlərdir ki, bu işin
uzmanı kimi hamını geridə qoyurlar)
zəiflik və günahkarlıq göstəricisidirsə,
istənilən məsələ barədə açıq və
həqiqəti əks etdirən şəkildə danışmaq isə diplomatik etika, siyasi əxlaq
nümunəsidir.
Azərbaycan Prezidentinin
reytinqini durmadan artıran məqam
onun indi dediklərini üç, beş aydan
sonra da məhz ilk variantda dediyi
kimi söyləməsidir. Düşmən ölkənin
siyasətçiləri isə istənilən müzakirədə
dediklərini iki-üç saatdan sonra ya
danır, ya da başqa formada dilə
gətirirlər.
Hamı görür ki, İlham Əliyev bu
gün də son 17 ildə dediyi fikirlərin
üstündə durur: “Mən ... həmişə
deyirdim ki, Laçın, Kəlbəcər və Şuşa
Azərbaycana qayıtmasa, heç bir
razılaşma ola bilməz. Mənim mövqeyim xarici ölkələrdə bir çoxlarını
qıcıqlandırırdı. Mən deyirdim ki, bizim
ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir.
Deyirdim ki, müharibə variantı heç
vaxt istisna olunmur. Nəinki deyirdim, bütün bu illər ərzində bütün
gücümüzü səfərbər edib ölkəmizi

gücləndirirdik, güc toplayırdıq – həm
beynəlxalq müstəvidə, həm ölkə
daxilində, həm iqtisadi məsələlərin
həllində, ölkəmizdə həmrəyliyin və
birliyin möhkəmlənməsində, ordu quruculuğunda güc toplayırdıq. Bu gücü
dəmir yumruq formasına gətirdik,
düşmənin belini qırdıq və bu gün biz
yeni reallıq yaratdıq”.
Dövlət başçımız hansısa bir orta
məktəb binasının açılış mərasimində
deyirdi ki, biz öz ərazi bütövlüyümü-

zün bərpasına nail olmaq üçün iqtisadi qüdrətimizi artırır, ordumuzun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirir,
peşəkarlığını yüksək səviyyəyə
qaldırırıq: “Şagird və tələbələrimiz
isə yaxşı oxumaqla, vətənpərvərlik
nümunəsində tərbiyə olunmaqla
ümumi işimizə öz töhfələrini verə
bilərlər”. Hamımız şahidik ki, bu
tezislər həyatda öz təsdiqini dəfələrlə
tapıb.
İndi isə daha ali instansiyalı
tədbirdə deyilənlərə diqqət yetirək.
Prezident 2020-ci il sentyabrın 24-də–
Ermənistanın Azərbaycana qarşı

növbəti təxribatından 3 gün əvvəl
BMT Baş Assambleyasının videoformatda keçirilən 75-ci sessiyasının
ümumi debatlarında demişdi ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 853 saylı
qətnaməsinə əsasən, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın
işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmasının yenilənmiş zaman qrafiki
tərtib edilməlidir: “BMT-nin müvafiq
təsisatları BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasına və
azərbaycanlı məcburi köçkünlərin
doğma torpaqlarına qayıtmasına
töhfə verməlidir. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinin vaxt
məhdudiyyəti yoxdur. Həmin
qətnamələr icra edilənə qədər
qüvvədədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin təhrif olunması isə
qəbuledilməzdir”.
Ekspertlərin fikrincə, dövlət
başçımızın nümayiş etdirdiyi həmin
qətiyyət bir ölkə prezidentinin və

ya bir xalqın liderinin daşıdığı
məsuliyyətin miqyasından çıxaraq,
dünyanın ən mötəbər beynəlxalq
təşkilatının təəssübünü çəkən
siyasətçinin ifadə etdiyi narahatlıq
kimi qiymətləndirilirdi. Prezident
İlham Əliyevin həmin tribunadan bu
fikirlərin ardınca səsləndirdiyi başqa
fikirlər isə bilavasitə Azərbaycan
xalqının və dövlətimizin maraqlarını
ifadə edirdi: “Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç
vaxt danışıqlar mövzusu olmayıb və
olmayacaqdır. Azərbaycanın suve-

Siyasi, iqtisadi, hərbi, mənəvi istiqamətlərdə, gənc nəslin
tərbiyə edilməsi istiqamətində məqsədyönlü siyasət aparılırdı və
elə gənc nəsil yetişdi ki, canını fəda etdi torpaq uğrunda. Elə gənc
nəsil yetişdi ki, öz qanı-canı bahasına torpağımızı düşmənin
əlindən aldı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak
ediblər, qəhrəmanlıq göstəriblər. Amma hər kəs bilməlidir ki,
əsas missiyanı mənim prezidentlik dövrümdə yetişən gənclər
yerinə yetiriblər, 2
 003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
renliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə
bərpa edilməlidir. Dağlıq Qarabağ
qədim və tarixi Azərbaycan torpağıdır. Qarabağ Azərbaycandır!”
Azərbaycan Prezidentinin bu
qətiyyətinin hansı dərəcədə həqiqət
olduğunu 44 günlük İkinci Qarabağ
müharibəsinin nəticələri daha açıq
şəkildə ortaya qoydu.
Burada cənab Prezidentin 2020-ci
il noyabrın 10-da xalqa ünvanladığı
müraciətin bir məqamını xüsusilə
qabartmaq zərurəti yaranır. Dövlət
başçımız Ermənistanın kapitulyasiya
aktını imzaladığı barədə xəbəri xalqa
çatdırdıqdan dərhal sonra cəbhədə
canını fəda etmiş insanları yada saldı.
Olduqca böyük qədirbilənlik nümunəsi
idi: “Birinci Qarabağ və İkinci Qarabağ müharibələrinin şəhidləri bizim
qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Allah
bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı
nəticəsində biz torpaqlarımıza qayıdırıq. Allah bütün yaralı hərbçilərimizə
şəfa versin, onlar tezliklə sağalıb
normal həyata dönsünlər, onların
sağalması üçün də əlimizdən gələni
edirik və edəcəyik. Hətta ən ağır
vəziyyətdə olan yaralı əsgərimiz,
zabitimiz bilməlidir, əlimizdən gələni
edəcəyik ki, onu normal həyata qaytaraq. Biz bu qələbəyə görə onlara borcluyuq. Onlar torpağımızı işğalçılardan
qarış-qarış azad edib, onlar bizim
bayrağımızı işğal edilmiş və işğaldan
azad edilmiş torpaqlarda qaldırıb,
bayrağımızı orada dalğalandırıb. Bu,
bizim hamımızın qələbəsidir, bütün
Azərbaycan xalqının. Azərbaycan
xalqı bir daha göstərdi ki, nə qədər
böyük xalqdır, nə qədər vətənpərvər
xalqdır, nə qədər dəmir iradəyə malik
olan xalqdır. 30 ilin əziyyəti, 30 ilin
ümidsizliyi, 30 ilin əzabları xalqımızı
sındırmadı, iradəmizə heç bir mənfi
təsir göstərmədi. Əksinə, biz daha
da bütövləşdik, daha da mətinləşdik,
daha da gücləndik, özümüzü toparladıq, dedik ki, artıq yetər, biz bu işğala

dözməyəcəyik”.
Bəli, biz dedik ki, düşməni
torpaqlarımızdan qovacağıq! Dedik
və qovduq. Çünki xalqımızın mütləq
əksəriyyəti başa düşürdü ki, əgər
Prezident İlham Əliyev hansısa bir
məsələnin həll ediləcəyini deyirsə,
deməli bu, mütləq baş verəcək. İş
o yerə çatıb ki, erməni ziyalıları da
öz hökumətlərinə xəbərdarlıq edirlər
ki, Azərbaycanın əsəbləri ilə oynamayın: “Görürsünüz ki, İlham Əliyev
dediklərinin hamısını reallaşdırır”.
Dövlət başçımız həmin həqiqəti
bu il martın 20-də – Şuşada bayram
tonqalını yandırarkən daha açıq
şəkildə dilə gətirmişdir: “Biz Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri
beynəlxalq müstəvidə dünya
ictimaiyyətinə çatdırmalı idik və çatdıra bildik. Beynəlxalq təşkilatlarda fəal
işləyirdik və bizə sərf edən, həqiqəti
əks etdirən, beynəlxalq hüququ əks
etdirən, ona əsaslanan vacib qərarqətnamələri qəbul etdirə bildik. Bu,
qələbəmizin hüquqi əsası idi, haqqədalətin bərpasının hüquqi əsası
idi. Biz iqtisadi güc toplamalı idik və
topladıq. Son illər ərzində Azərbaycan
qədər sürətlə inkişaf edən ölkə bəlkə
də dünyada yoxdur. Biz hərbi güc
toplamalı idik və bu istiqamət birinci
dərəcəli vəzifə idi. Təsadüfi deyil ki,
mənim prezidentlik dövrümdə hərbi
xərclər hər zaman birinci yerdə idi və
bunu mən deyirdim, bəyan edirdim ki,
biz hərbi xərclərimizi bundan sonra da
artırmalıyıq. Biz müharibəyə hazırlaşmalıyıq, hazırlaşırıq. Açıq deyirdim
bütün dünyaya və deyirdim ki, əgər
düşmən öz xoşu ilə torpaqlarımızdan
çıxmasa, biz düşməni qovacağıq.
Belə də oldu... Bizim müharibəmiz–
İkinci Qarabağ müharibəsi bu gün
dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi
məktəblərində öyrənilir. Biz XXI əsrin
müharibəsini aparmışıq, düşməni
məhv etmişik”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Biz ardıcıl olaraq konsertlər, musiqi
festivalları keçirir, musiqi mədəniyyətimizi
bütün dünyaya tanıdırıq. Bizə elə gəlir ki,
bu da özlüyündə Prezident İlham Əliyevin
apardığı siyasətin tərkib hissəsidir. Prezidentimizin adı isə Azərbaycan tarixində
xilaskar kimi əbədi qalacaqdır.

Nərminə QULİYEVA,
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasının tədris işləri üzrə
prorektoru, professor

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin sosial
siyasətinin mərkəzində vətəndaş rifahının təminatı
prinsipi dayanır və bu amil ölkəmizdə dayanıqlı
iqtisadi inkişafın nəticələrinin, əldə olunan iqtisadi dividendlərin, ilk növbədə, əhalinin güzəranının
yüksəldilməsinə yönəldilməsi, sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl olaraq mühüm addımların atılmasında real ifadəsini
tapır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan
hazırda güclü iqtisadiyyata, güclü orduya, dünya
birliyində güclü mövqeyə sahib olmaqla yanaşı,
güclü sosial siyasətə malik bir dövlət kimi tanınır. Təkcə öyən il ərzində pensiya, müavinət
və təqaüd, ünvanlı sosial yardım üzrə ödənilən
vəsaitin 5 milyard 264 milyon manat təşkil etməsi
bu fikrin bariz ifadəsidir.

Vətəndaşların
mənafeyi ön plandadır
Yeri gəlmişkən, qeyd
edim ki, ötən il 44 gün davam
edən Vətən müharibəsində
Azərbaycan Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrimizin Ali
Baş Komandanı, qüdrətli
sərkərdə İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz düşməni məhv edərək,
torpaqlarımızdan qovub
çıxardı. Dəmir yumruqla başı
əzilən düşmən Azərbaycan
əsgəri qarşısında diz çökdü
və kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Vətən
müharibəsində qazanılan parlaq qələbə, təbii ki, qəhrəman
şəhid və qazilərimizin canı-qanı bahasına əldə edildi. Elə
buna görə də postmüharibə dövrü başlanan kimi, müharibə
əlilləri və şəhid ailələrinə dəstək layihələrinə start verildi.
Hazırda bu tədbirlər Vətən müharibəsi şəhidlərinin və itkin
düşmüş hərbçilərin ailələrini, yaralanmış hərbçiləri, erməni
terrorundan zərər çəkənləri və müharibə iştirakçılarını –
ümumilikdə, 6 minədək şəxsi əhatə edir.
Qeyd edim ki, şəhid ailələri və əlilliyi olan şəxslər Prezidentin təqaüdü ilə yanaşı, aylıq əsasda müavinət və ya
pensiya ilə də təmin olunurlar.
Ümumilikdə, qəbul olunan yeni normativ hüquqi aktlar
əhalinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması, həssas qruplara
dövlət qayğısının artırılması istiqamətində növbəti əhəmiyyətli
addımlardır. Eyni zamanda, bu sənədlər sosial təminat sisteminin optimallaşdırılmasına, pensiya təminatı sistemində sosial sığorta prinsiplərinin gücləndirilməsinə, sosial ödənişlərin
təyinatlarının elektron icrasının sürətləndirilməsinə xidmət
edir.
Prezident İlham Əliyevin çevik və praqmatik iqtisadi
siyasəti, vaxtında görülmüş qabaqlayıcı tədbirləri dünya
iqtisadiyyatındakı mənfi proseslərin ölkəmizə təsirlərinin
minimuma endirilməsinə imkan yaradır. Bu da bir daha təsdiq
edir ki, Azərbaycanın uğurlu sosial siyasəti var, cəmiyyətin
sosial sifarişinə uyğun çevik qərarlar qəbul edən dövlətimizin
başçısının yürütdüyü siyasətdə isə vətəndaşların mənafeyi
öndə gəlir.
Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil və
avtomobillərlə təmin edilməsi istiqamətində aparılan işlər də
diqqət mərkəzində saxlanılır. Bundan başqa şəhidlərin və
itkin düşmüş hərbçilərin ailələrinin, yaralanmış hərbçilərin
məşğulluq və özünüməşğulluq məsələlərinin istiqamətində
tədbirlər də uğurla həyata keçirilir.

Cəlil BAXŞIYEV,
YAP Lerik rayon təşkilatının sədri
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Prezident İlham Əliyev aprelin 8-də İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd əl-Osaymini qəbul
edib. Ölkə başçısı Azərbaycan Respublikası ilə İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında dostluq və əməkdaşlıq
əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə görə baş
katibi “Dostluq” ordeni ilə təltif edib. Dövlət başçımız bu
münasibətlə deyib:
– Fürsətdən istifadə edərək,
Azərbaycan və Ermənistan arasında
münaqişənin həll olunması ilə bağlı
Azərbaycana davamlı dəstəyinizə
görə sizə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Bildiyiniz kimi, münaqişə
bizim tərəfimizdən birtərəfli qaydada
həll olunub. 44 günlük müharibə
Azərbaycan torpaqlarının 30 il
davam edən və bir milyondan çox
azərbaycanlının iztirabına, şəhər
və kəndlərimizin tamamilə dağıdılmasına gətirib çıxaran işğalına son
qoydu. İndi əcnəbi jurnalistlər və
diplomatlar işğaldan azad olunmuş
ərazilərə səfər edəndə onlar görürlər
ki, ermənilər hər şeyi dağıdıblar.
Bütün şəhərlər, bütün kəndlər,
tarixi və dini məkanlar, məscidlər,
qəbiristanlıqlar dağıdılıb. Bu, islamofobiyanın, Azərbaycanofobiyanın,
vandalizmin təzahürüdür. Çünki dəfələrlə dediyim kimi, bizim
şəhərlərimiz Birinci Qarabağ
müharibəsi ərzində deyil, sonradan işğal dövründə dağıdılıb. Bu,
bütün Azərbaycan və İslam irsini
Azərbaycanın bu tarixi torpaqlarından silmək və həmin torpaqların
mənşəyini dəyişdirmək üçün qəsdən
yürüdülən siyasət idi.
Dəvətə görə Prezident İlham
Əliyevə təşəkkürünü bildirən baş
katib, dövlət başçısını qələbə
münasibəti ilə təbrik edib:
–Cənab Prezident, bu böyük
qələbə münasibətilə Sizi təbrik
edirəm. Bu, yalnız Sizin deyil,
bizim də qələbəmizdir və biz çox
xoşbəxtik. Mən Sizin liderliyinizi və
səbir nümayiş etdirməyinizi təqdir
edirəm. Siz 30 il ərzində torpaqların işğalı məsələsində təmkinlə
davrandınız, bunun başqa bir ölkədə
ola biləcəyinə inanmıram. Sizin
məsələniz haqq işi idi – torpaqlar sizin idi, beynəlxalq hüquq tərəfinizdə
idi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
yanınızda idi və onun qətnamələri
sizi dəstəkləyirdi. Burada söhbət
ölkənizin ərazisinin 20 faizindən,
Azərbaycanın böyük bir hissəsindən
gedir. Allaha şükürlər olsun ki, Sizin
müdrikliyiniz və təmkinliyiniz öz
bəhrəsini verdi və məsələ müsbət
həll olundu.
Həmçinin, bu günlərdə İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) baş
katibinin iqtisadi məsələlər üzrə
köməkçisi Əhməd Kavrsa Sengendo
Ağdama səfər edib. Səfər zamanı
Sengendo Kavrsa belə bəyanat
verib: “İƏT hər zaman Azərbaycanın
torpaqlarını azad etmək hüququnu
tanıyıb və bunu ədalətli mövqe kimi
qəbul edib. Öz qətnamələrində bunu
Azərbaycanın haqqı olaraq tanıyıb.
İƏT-ə üzv olan ölkələr Azərbaycana
hər zaman dəstək göstərib. İndi
biz bu ərazilərin azad olduğunu
görürük. Amma mən Allaha dua

əlaqələri gücləndirməkdir. Dünya
arenasında, xüsusən də İslam coğrafiyasında qarşılaşdıqları müxtəlif
çətinliklər zamanı üzv dövlətlərin
haqlı mövqeyinin müdafiəsində
səylərin birləşdirilməsi, regional və
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq
İƏT-in başlıca amallarındandır.
1969-cu ildə Rabatda (Mərakeş)
yaradılan təşkilata Azərbaycan

ölkə başçısı Azərbaycanın təşkilat
çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələrin
inkişafına verdiyi töhfələrdən
bəhs edib: “İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı çərçivəsində qarşılıqlı
əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfələr
Azərbaycanın böyük İslam sivilizasiyasının təşəkkülündə özünəməxsus
mövqeyinə diqqəti bir daha
yönəltmişdir.

siyasətində prioritet istiqamətlərdən
biridir. Təşkilat daim Ermənistanın
Azərbaycana qarşı olan qəsbkar
mövqeyini pisləyib və onu
təcavüzkar dövlət kimi qəbul edib.
İstər müharibədən əvvəlki dövr,
istərsə də 44 günlük müharibədə
Azərbaycanın haqlı mübarizəsini
dəstəkləyən təşkilat dəfələrlə
Ermənistan əleyhinə qətnamələr

İƏT-lə əlaqələrin gücləndirilməsi
əsas prioritetlərimizdəndir

Azərbaycan Respublikası
dövlət müstəqilliyinin
bərpasına nail olduğu ilk
illərdən etibarən İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
dövlətlərdən biri kimi bu
təşkilatın fəaliyyətində iştirakına xüsusi əhəmiyyət verir və öz xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərindən
biri hesab edir. İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
dövlətlərin də Azərbaycanın
haqlı mövqeyini daim
dəstəkləmələri ölkəmizdə
həmişə təqdirlə qarşılanır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

edirəm ki, burada həyatını itirmiş
şəxslərə cənnəti nəsib etsin. Eyni
zamanda, İƏT-ə üzv olan dövlətləri
bu ərazilərin yenidən qurulmasına
və bərpa işlərinə qatılmağa çağırıram. Ümidvaram ki, onlar dəstək
verməyə davam edəcəklər. Allah
bundan sonra da Azərbaycana sülh
nəsib etsin. Kifayət qədər görüləsi
iş var. İƏT hər zaman Azərbaycanın
yanında olacaq.”
Biz bu dəstəyi əvvəllər də hiss
etmişik. İƏT-lə Azərbaycan əlaqələri
keçən əsrin 90-cı illərindən başlamış və zaman keçdikcə daha da
qüvvətlənmişdir. İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı İslam ölkələrinin ortaq
maraqlarını müdafiə edən, bu
ölkələrin üzləşdikləri problemlərin
aradan qaldırılması naminə müvafiq addımlar atan beynəlxalq
təşkilatdır. Təşkilatın əsas funksiyalarından biri də, üzv dövlətlər
arasında qarşılıqlı iqtisadi-siyasi

1991-ci ildə üzv qəbul edilmişdir.
Müstəqillik qazandıqdan sonra
kommunikasiya blokadasında olan
Azərbaycanın bu təşkilata üzv
olması, beynəlxalq arenada ölkənin
haqlarının müdafiə olunması,
həmçinin tanınması sarıdan mühüm
əhəmiyyət kəsb edirdi. Ölkəmiz üzv
olduğu ildən etibarən Azərbaycan,
İƏT-in fəal üzvlərindən biri kimi
fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan
daim İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
üzvü kimi olduqca fəal rol oynamağa və dünyada İslam həmrəyliyi
işinə töhfə verməyə çalışır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın İƏT ilə əlaqələri daha
da güclənib.
Bu mənada, 2004-cü ildə
təşkilatın Gənclər Forumunun təsis
yığıncağı Azərbaycanda keçirilib.
2018-ci il İƏT Gənclər və idman
nazirlərinin IV konfransı zamanı

Azərbaycan İslam ölkələri
gənclərinin həmrəyliyinin
möhkəmləndirilməsini daim
diqqət mərkəzində saxlayır.
Bizim təşəbbüsümüzlə Bakıda
2004-cü ildə İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı tarixində ilk dəfə Dialoq
və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam
Konfransı Gənclər Forumu təsis
edilmiş və forumun birinci iclası da
burada keçirilmişdir”.
Ölkəmiz idman sahəsindəki
əməkdaşlığı da xalqlarımız arasında
həmrəyliyin mühüm amillərindən biri
hesab edərək, bu istiqamətdə mühüm addımlar atmışdır. Azərbaycan
“İslam həmrəyliyi ili”ndə 2017-ci
ildə IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına ev sahibliyi etmiş, bu oyunların
beynəlxalq standartlara tam uyğun
və mütəşəkkil keçirilməsinə nail
olmuşdur. İƏT-lə qarşılıqlı əlaqələrin
gücləndirilməsi Azərbaycanın xarici

qəbul edib. İlk dəfə İƏT-in Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının Kəraçidə
keçirilən sessiyasında Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü müvafiq qətnamə ilə ittiham olunub. Prezident İlham Əliyev 2004-cü ildə ərəb
ölkələrinə səfəri zamanı o vaxtkı adi
ilə İKT-ni BMT-də də Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzünə
qarşı həmrəyliyə çağırıb.
Qarşılıqlı əlaqələrin güclənməsi
fonunda İKT-in Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının 33-cü sessiyası 2006-cı
ildə Bakıda keçirilmişdir. İKT-nin
Bakı sessiyası zamanı qəbul
edilən Bakı bəyannaməsinin
14-cü maddəsində təşkilatın
üzvləri tərəfindən Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü bir
daha pislənilib və adı çəkilən
ölkənin silahlı qüvvələrinin hüquqi Azərbaycan torpaqlarından
qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri İƏT baş katibi ilə görüşüb

A

edilib. Bundan əlavə, işğal olunan ərazilərdə özbaşına erməni
əhalinin məskunlaşdırılmasına,
təbii ehtiyatların qanunsuz istismar
edilməsinə etiraz bildirilib. Həmin il
Heydər Əliyev Fondunda keçirilən
görüşdə Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban Əliyeva ISESCO-nun
prezidenti Osman əl-Tveycri
tərəfindən ISESCO-nun xoşməramlı

prelin 8-də xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Baş katibi Yusif bin Əhməd
əl-Osaymin ilə görüş keçirib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, görüşdə, həmçinin hazırda ölkəmizdə səfərdə olan İƏT-in
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzünə dair Təmas Qrupuna daxil olan ölkələrin daimi nümayəndələri
də iştirak ediblər.
Nazir Ceyhun Bayramov
Azərbaycanın İƏT ilə mövcud olan
yüksək səviyyəli münasibətlərini
məmnunluqla qeyd edib. Təşkilat
ilə bir çox sahələrdə, o cümlədən,
iqtisadi, elm və mədəniyyət,
gənclər, əmək və digər sahələrdə
fəal əməkdaşlığın həyata keçirildiyini vurğulayıb. Azərbaycanın

beynəlxalq hüquqa əsaslanan haqq
mövqeyinə İƏT-in birmənalı dəstəyi
və bu çərçivədə keçmiş Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı
çoxsaylı qətnamələrin qəbul edildiyi
qeyd edilib.
Nazir Azərbaycanın işğaldan
azad edilən ərazilərində Ermənistan
tərəfindən törədilən dağıntıların
miqyasını İƏT Təmas Qrupunun
üzvlərinin şəxsən görmək imkanının olduğunu bildirib və son hərbi
əməliyyatlar zamanı Ermənistanın
məqsədli şəkildə mülki əhali və
infrastrukturu hədəf aldığını qarşı
tərəfin diqqətinə çatdırıb.

Nazir, həmçinin azad edilmiş
ərazilərdə vaxtı ilə Ermənistan
tərəfindən basdırılan minaların insan
həyatına çox ciddi təhdid təşkil etdiyini və Ermənistan tərəfindən mina
xəritələrinin təqdim edilməməsinin
müharibə cinayətinə bərabər olduğunu vurğulayıb.
Baş katibi Yusif bin Əhməd
əl-Osaymin Azərbaycanı qələbə
münasibətilə təbrik edib. O,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
ilə görüşünü məmnunluqla vurğulayıb. Ərazilərinin işğal altında qaldığı
30 ilə yaxın müddətdə nümayiş
etdirilən səbrin Prezidentin sülhpərvər
olduğuna dəlalət etdiyini qeyd edib.
Baş katib azad edilmiş
ərazilərdəki dağıntılardan xəbərdar
olduğunu bildirib, tarixi abidələrin,
dini ibadətgahların qorunmasının
çox önəmli məsələ olduğunu qeyd

edib. Azərbaycanın hər zaman
tolerantlıq nümunəsi olduğunu
söyləyən İƏT Baş katibi, azad edilmiş
ərazilərdəki yenidən quruculuq işləri
nəticəsində burada bərpa olunacaq
həyat və birgə yaşayışla ölkənin
parlaq nümunə olacağına inandığını
səsləndirib.
Həyata keçirilən yenidən qurma
və bərpa prosesində İƏT-in İslam
İnkişaf Bankı, eləcə də digər institutlarının iştirak edəcəyi vurğulanıb.
Nazir Ceyhun Bayramov
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
tərəfindən “Dostluq” ordeni ilə təltif
olunması münasibətilə Baş katib Yusif
bin Əhməd əl-Osaymini təbrik edib.
Görüşdə, həmçinin İƏT Təmas
Qrupunun üzvləri ölkəyə səfərlərinin
nəticələri və Qrupun gələcək fəaliyyət
istiqamətləri ilə bağlı fikirlərini
bölüşüblər.

Düşmənin məqsədi Azərbaycan xalqının maddimənəvi irsini Qarabağ torpağından silmək olmuşdur
Bəli, bu gün qalib Azərbaycan xalqı
öz tarixinin ən şərəfli günlərini yaşayır. Şanlı İkinci Qarabağ müharibəsi
nəticəsində tarixi, əzəli torpaqlarımız,
eləcə də milli mədəniyyətimizin beşiyi
olan Şuşa şəhəri yağı düşməndən azad
edilib. Bu parlaq qələbə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin yüksək qətiyyəti
və rəşadətli Azərbaycan Ordusunun
qeyri-adi qəhrəmanlığı sayəsində
mümkün olub. Qədirbilən xalqımız öz
qəhrəmanlarını heç vaxt unutmayacaq.
Dövlətimizin başçısı sözügedən
tədbirdə sonra demişdir: “Bütün
şəhərlər, bütün kəndlər, tarixi və dini
məkanlar, məscidlər, qəbiristanlıqlar
dağıdılıb. Bu, islamofobiyanın,
Azərbaycanofobiyanın, vandalizmin
təzahürüdür. Çünki dəfələrlə dediyim kimi, bizim şəhərlərimiz Birinci
Qarabağ müharibəsi ərzində deyil,
sonradan işğal dövründə dağıdılıb.
Bu, bütün Azərbaycan və İslam irsini
Azərbaycanın bu tarixi torpaqlarından

Prezident İlham Əliyev bu il aprelin 8-də
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi
Yusif bin Əhməd əl-Osaymini qəbul edərkən
fəxrlə bildirib ki, 44 günlük müharibə
Azərbaycan torpaqlarının 30 il davam edən
və bir milyondan çox azərbaycanlının
iztirabına, şəhər və kəndlərimizin tamamilə
dağıdılmasına gətirib çıxaran işğalına son
qoydu.
silmək və həmin torpaqların mənşəyini
dəyişdirmək üçün qəsdən yürüdülən
siyasət idi”.
Azərbaycan dövləti tezliklə
Qarabağı, oradakı maddi mədəniyyət
abidələrini, xalqımızın bütün zəngin
tarixi irsini yenidən bərpa etmək
əzmindədir. Son aylar Şuşanın,
bütövlükdə Qarabağın hər bir guşəsinin
bərpası, dirçəldilməsi istiqamətində

görülən işlər barədə xəbərləri eşidəndə,
ölkəmizin hər bir vətənpərvər insanı,
ziyalısı kimi, mən də çox sevinirəm.
Azərbaycan Prezidenti Şuşanı
Azərbaycanın Mədəniyyət paytaxtı elan
etmişdir. İnanıram ki, dahi Üzeyir bəyin,
Bülbülün, Natəvanın Vətəni olan Şuşanın bundan sonrakı qərinələr, əsrlər
boyu çox zəngin mədəni həyatı olacaq.
Həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq

səviyyədə burada bir-biindən maraqlı tədbirlər – festivallar, müsabiqələr
keçiriləcək.
Dünya görür ki, erməni vandalları
Qarabağda, o cümlədən, Şuşada maddi
mədəniyyət abidələrimizi dağıtmaqla
vəhşiliklər törədiblər. Azərbaycan xalqı
isə onlardan fərqli olaraq qurub-yaradan xalqdır. Dövlət və xalq əl-ələ
verib külli Qarabağı laləzara çevirəcək.
Dostlarımız bunu görüb sevinəcəklər,
düşmənlərimiz isə xar olacaqlar.
Biz işğaldan azad olunmuş
bölgələrdə bütün şəhərləri, kəndləri
bərpa edəcəyik. Dövlət başçısının
vurğuladığı kimi, Azərbaycan Qarabağı
yenidən dirçəldəcək və onu dünyanın
ən inkişaf etmiş regionlarından birinə
çevirəcək.

İlham MAZANLI,
Bakı Dövlət Universitetinin
dosenti, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru

səfiri adına layiq görülüb. Mehriban
Əliyeva İslam ölkələrində təhsilin,
səhiyyənin, qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə
bu məqama layiq görülüb.
Ümumuilikdə, İƏT-ə üzv olan
dövlətlərin hökumət başçılarının
zirvə görüşlərində, o cümlədən,
Xarici İşlər nazirləri səviyyəsində
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə dair çoxsaylı
qətnamələr qəbul olunub.
Bu qətnamələrə misal olaraq
doqquzuncu Zirvə Görüşündə
(Doha, Qətər) qəbul olunmuş
“Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzü”, “Azərbaycan Respublikasına iqtisadi yardım göstərilməsi
haqqında” qətnaməni, “Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzü
nəticəsində Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərində İslam tarixi
və mədəniyyət abidələrinin məhv
edilməsi və dağıdılması haqqında” qətnamələri, onuncu Zirvə
Görüşündə (Putrajaya, Malayziyada) qəbul olunmuş “Ermənistan

Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzü
haqqında” qətnaməni, “Azərbaycan
Respublikasına iqtisadi yardım
göstərilməsi haqqında” qətnaməni,
mədəniyyət məsələləri mövzusuna dair Mədəniyyət və İslam işləri
üzrə qətnamələrin “Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzü
nəticəsində Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərində İslam tarixi və mədəniyyət abidələrinin
məhv edilməsi və dağıdılması
haqqında” qətnaməni, on birinci
Zirvə Görüşündə (Dakar, Seneqal Respublikası) qəbul olunmuş
“Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzü haqqında” qətnaməni,
“Üzv dövlətlərə və İKT-yə üzv olmayan ölkələrə və müsəlman icmalarına iqtisadi yardım edilməsinə aid
fəaliyyət haqqında” qətnaməsinin
“Azərbaycan Respublikasına iqtisadi
yardım göstərilməsi” bölməsini,
mədəniyyət və sosial məsələlər üzrə
qətnamələrdə “İslam müqəddəs
yerlərinin müdafiəsi haqqında”
qətnaməni qeyd etmək olar.
Həmçinin, ötən il noyabrın
27-28-də Niger Respublikasının
paytaxtı Niamey şəhərində İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici
İşlər Nazirləri Şurasını 47-ci iclası
zamanı Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzü ilə bağlı siyasi,
iqtisadi və mədəni məsələlərlə
əlaqəli qətnamələr qəbul olunub. İƏT tərəfindən hər il qəbul
edilən bu qətnamələrə yaranmış
yeni vəziyyətə uyğun olaraq yeni
müddəalar əlavə edilib.
“Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına
qarşı təcavüzü” adlı qətnamədə
2020-ci il 27 sentyabr tarixində
Ermənistanın ölkəmizə qarşı yeni
təcavüzü, təcavüz zamanı mülki şəxslərə və milli infrastruktura
böyük ziyanın vurulması, habelə
cəbhə bölgəsindən kənarda
yerləşən Gəncə, Bərdə, Tərtər
şəhərlərinin, xüsusən insanların
sıx məskunlaşdığı nöqtələrinin ağır
artilleriya, ballistik və kaset raketləri
hücumuna məruz qalması birmənalı
olaraq pislənilib. Mülki əhaliyə qarşı
həyata keçirilən aktlar müharibə
cinayəti kimi qiymətləndirilib.
Sənəddə Azərbaycanın əks-hücum
əməliyyatları nəticəsində işğal
olunmuş ərazilərinin böyük hissəsini
azad etməsi və hərbi əməliyyatların
dayandırılması ilə bağlı 2020-ci il
10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatı
üzv ölkələr tərəfindən alqışlanıb.
İclasda, həmçinin “Azərbaycan
Respublikasına iqtisadi yardım”
və “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına
təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərində İslam
tarixi və mədəni ziyarətgahlarının
dağıdılması və təhqir edilməsi”
adlı qətnamələr qəbul olunub.
Qətnamələr İƏT-in 57 üzv ölkəsi
tərəfindən təsdiq edilib.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın haqq işinin müdafiəsində İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) danılmaz xidmətləri
var. Təşkilat, xüsusilə Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsinin həlli ilə bağlı ölkəmizə davamlı dəstək
nümayiş etdirmişdir.
Bu günlərdə İƏT-in Baş katibi Yusif bin Əhməd
əl-Osaymini qəbul edən Prezident İlham Əliyev görüş
zamanı bunu xüsusi vurğulamış və onu Azərbaycanla
əməkdaşlığın inkişafına verdiyi müstəsna töhfəyə
görə “Dostluq” ordeni ilə təltif etmişdir. Dövlətimizin
başçısı bildirmişdir ki, qonağın Azərbaycana növbəti səfəri bu əməkdaşlığın və
ölkəmizə özəl münasibətin parlaq nümayişidir.

Azərbaycanın İƏT-lə
əməkdaşlığı yüksək səviyyədədir
Ən yeni tariximizin qızıl hərflərlə yazılmış
parlaq səhifəsi 44 günlük Vətən müharibəsinin
Azərbaycan torpaqlarının 30 il davam edən və
bir milyondan çox həmvətənimizin iztirabına,
şəhər və kəndlərimizin tamamilə dağıdılmasına gətirib çıxaran işğalına son qoymasıdır.
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ən prinsipial
məqamlarda İƏT Azərbaycanın yanında
olmuş, ədalətin bərpasına nail olunması üçün
göstərilən səylərə açıq şəkildə öz dəstəyini
ifadə etmişdir. Son vaxtlarda əcnəbi jurnalistlər
və diplomatlar, həmçinin müxtəlif konfessiyaları təmsil edən din xadimləri işğaldan azad
olunmuş ərazilərə səfərləri zamanı görüblər
ki, ermənilər şəhər və kəndlərimizi, tarixi və
dini məkanları, məscidləri, qəbiristanlıqları
necə vəhşicəsinə dağıdıblar. Bu, islamofobiyanın, Azərbaycanofobiyanın, vandalizmin
təzahürüdür. Havadarlarına güvənən nankor
qonşularımız əzəli torpaqlarımızdan bütün
Azərbaycan və İslam irsini silmək, həmin
torpaqların mənşəyini dəyişdirmək üçün
qəsdən təcavüzkar siyasət yeridiblər. Qarabağa
səfərdən sonra erməni vandallarının vəhşilikləri
ilə bağlı əksər ziyarətçilərin, o cümlədən də din
xadimlərinin verdikləri bəyanatlar, müsahibələr
dünyanın bölgəmizlə bağlı əsl həqiqətdən hali
olması baxımından önəmlidir.
Biz Qarabağda haqqı, ədaləti bərpa etdik.
İndi biz bütün dünyanın bunu görməsini,
başa düşməsini istəyirik ki, atdığımız addımlar haqq işi idi, beynəlxalq hüquqa, BMT-nin
Nizamnaməsinə, özünümüdafiə hüququmuza
əsaslanırdı. Təcavüzkar bizim torpaqlarımızdan qovuldu və indi bərpa vaxtıdır. Ancaq
müharibənin törətdiyi problemlər çoxdur və bunların ən böyüyü minalardır. Məhz ermənilərin
ərazilərimizdə basdırdığı minalar səbəbindən
müharibə bitəndən sonra onlarca itki olub. O

cümlədən, minalardan ölənlər var. Ermənistan
bizə minaların xəritəsini verməyib. Bu, daha bir
müharibə cinayətidir. Xəritəni vermək onların
borcudur. Lakin münaqişənin bitməsindən beş
ay keçsə də, onlar azərbaycanlılara qarşı bu
siyasəti davam etdirirlər. Əlbəttə, biz lazım olan
hər şeyi edəcək, minatəmizləməni sonadək
aparacağıq.
Artıq Qarabağda yenidənqurma işlərinə
başlanıb. Şəhərlərin, kəndlərin baş planları
hazırlanma prosesindədir və Prezident İlham
Əliyevin dəfələrlə vurğuladığı kimi, İslam
dünyasından olan qardaşlarımızın gəlib həmin
prosesləri görməsini istəyirik. Bu günlərdə
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı
Allahşükür Paşazadə və dini konfessiya
rəhbərlərinin Bərdə və Ağdama səfər etmələri
Azərbaycandakı Dağ yəhudiləri və Avropa
yəhudiləri icmalarının, habelə ölkəmizdəki
Roma Katolik icması təmsilçilərinin oradakı
məscidləri ziyarət etmələri də həmin məqsədə
xidmət edir və erməni vəhşiliyinin dünyaya daha
geniş yayılacağına inam hissimizi artırır.
Böyük qələbə münasibətilə Azərbaycan
Prezidentini təbrik edən İƏT-in Baş katibi Yusif
bin Əhməd əl-Osaymi bunu bütün İslam dünyasının və tərəqqipərvər bəşəriyyətin zəfəri kimi
dəyərləndirib. “Sizin məsələniz haqq işi idi –
torpaqlar sizin idi, beynəlxalq hüquq tərəfinizdə
idi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanınızda idi
və onun qətnamələri sizi dəstəkləyirdi. Burada söhbət ölkənizin ərazisinin 20 faizindən,
Azərbaycanın böyük bir hissəsindən gedir.
Allaha şükürlər olsun ki, Sizin müdrikliyiniz
və təmkinliyiniz öz bəhrəsini verdi və məsələ
müsbət həll olundu”.

Hacı Rauf SƏRDAROV,
ilahiyyatçı

5

10 aprel 2021-ci il, şənbə

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda “Tanrının səsini
eşitmək istəyirəm” şeir toplusunun təqdimat mərasimi

Qırğız Respublikasının Prezidenti
Azərbaycanın bu ölkədəki səfirini qəbul edib
Aprelin 9-da Qırğız
Respublikasının Prezidenti Sadır
Japarov Azərbaycanın bu ölkədəki
səfiri Hidayət Orucovu qəbul edib.

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın qırğız və
rus dillərində nəşr olunmuş “Tanrının səsini eşitmək
istəyirəm” şeir toplusunun təqdimat mərasimi keçirilib.
Tədbirdə Mədəniyyət naziri
Anar Kərimov, Qırğız Respublikasının mədəniyyət, informasiya idman və gənclər siyasəti
naziri Kayrat İmanaliyev, Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
prezidenti Günay Əfəndiyeva,
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva və digər qonaqlar iştirak
ediblər.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, mərasimi açan Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
prezidenti Günay Əfəndiyeva
qonaqları salamlayaraq
təqdimatı keçirilən kitabın
məziyyətlərindən söz açıb.
Bildirib ki, Leyla Əliyeva
gənc olmasına baxmayaraq,
çoxşaxəli istedada malik
insandır. O, bir tərəfdən gözəl,
səmimi, romantik, incə ruhlu
şeirlərin müəllifi, digər tərəfdən
maraqlı rəssamdır. Onun bir
çox şəkilləri sərgilərdə nümayiş
olunub. Qeyd edilib ki, Leyla
Əliyeva Azərbaycanın ictimai
həyatında özünəməxsus
yer tutur. Bunların hamısını
birləşdirsək deyə bilərik ki, o,
incə bir ürəyin sahibidir və bu,
onun şeirlərində də hiss olunur.
Günay Əfəndiyeva kitabın
Qırğızıstanda da çap olunduğunu söyləyib. Bildirib ki,
Qırğızıstanda bu kitabın çap
olunması qırğız oxucusunu
müasir Azərbaycan poeziyasının nümunələri ilə tanış
edir. Fondun da bu səpkidə
fəaliyyəti iki xalqı bir-birinə
yaxın etməkdən ibarətdir.
Mədəniyyət naziri Anar
Kərimov çıxışında qeyd edib ki,
Leyla Əliyevanın müraciət etdiyi həssas mövzular və onun
bədii təxəyyülü oxucusunu
duyğulandırır, eyni zamanda,
düşündürür. Leyla Əliyevanın
yaradıcılığında əsl Azərbaycan
qadınının, əsl türk xanımının
duyğuları, hissləri, emosiyası
müşahidə olunur.
Bildirilib ki, Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı ilə
bu il Azərbaycanda “Nizami
Gəncəvi İli” elan edilib və

bu, təkcə ölkəmiz üçün deyil,
bütün türkdilli xalqlar da daxil
olmaqla, dünya ədəbi irsi ilə
bağlı mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Çünki dahi Nizaminin yaradıcılığı türk-islam
bədii təxəyyülünün ən parlaq nümunələrindən hesab
olunur. Qeyd edilib ki, ötən ay
Türkiyə Respublikasına səfər
çərçivəsində həm TÜRKSOYun Baş qərargahında, həm
də İstanbul şəhərində dahi
Azərbaycan şairi və filosofu Nizami Gəncəvinin 880
illik yubileyinə həsr olunan
tədbirlər təşkil edilib. Türk
dövlətlərində, xüsusən

də beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində bu cür tədbirlərin
təşkili ortaq mədəni-mənəvi
dəyərlərimizin təbliği baxımından müstəsna əhəmiyyət
daşıyır.
“Türk xalqlarının ortaq
mədəni-mənəvi dəyərlərinin
qorunub saxlanması və
geniş miqyasda tanıdılması
sahəsində yarandığı vaxtdan
etibarən TÜRKSOY-un böyük
əməyi olub. Türk Mədəniyyəti
və İrsi Fondu da öz tərəfindən
qısa zaman ərzində türk dünyasının mədəniyyətini, zəngin
tarixini, milli-mənəvi dəyərlərini
təbliğ edən müxtəlif layihələrə

imzalar atıb” – deyə, nazir
vurğulayıb.
Qırğız Respublikasının
Mədəniyyət, informasiya
idman və gənclər siyasəti
naziri Kayrat İmanaliyev deyib:
“Leyla Əliyeva qələmə aldığı

hər m
 övzuya özünəməxsus
şair baxışı ilə yanaşa, predmeti
azad baxışlarla poeziyaya
çevirə bilir. Gənc şairə təbiətə
qarşı həssas hisslər nümayiş
etdirir, gerçəkliklə zəngin bir
xəyal arasında harmoniya
yaratmağı bacarır. Dünyaya
şair baxışı ilə baxaraq qitələri,
meşələri, dağları, çayları,
gölləri adlayır, həyəcan və
hisslərini ustalıqla ifadə edir,
oxucu ilə səmimi ünsiyyət
mühiti yaradır”.
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri Qənirə
Paşayeva isə bildirib ki, Leyla
Əliyevanın yaradıcılığına

yaxından bələddir: “Şairlər
olduğu kimi görünməli,
göründüyü kimi də olan
insanlardırlar. “Göründüyün
kimi ol, olduğun kimi görün”
düşüncəsi Leyla Əliyevanın
elə şəxsiyyətində bütövləşib.
Çünki şairlərin digər insanlardan fərqi ondadır ki, hər bir
şair və ya yazıçı öz ağrı-acısı
ilə bərabər başqasının da
acılarını hiss edir, özünün acısı
kimi içərisindən keçirir. Leyla
Əliyevanın yaradıcılığı, onun
ruhu onun əməllərindədir”, deyə Q.Paşayeva vurğulayıb.
Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının (Türk
Şurası) Baş katibinin müavini
Sultanbek Rayev bildirib ki,
Leyla Əliyevanın “Tanrının
səsini eşitmək istəyirəm” şeir
toplusunu qırğız dilinə tanınmış
şairlər tərcümə edib: “İnsana
elə gəlir ki, müəllif bu kitabda
Allaha müraciət edir. Çünki hər
bir insan qəlbində uca Tanrının
yeri olduğu üçün onun səsini
eşitmək istəyir. Allahın səsi
ifadəsi ilə müəllif sanki insanlarda ən ülvi hissləri oyatmağa
çalışıb”.
Sonra Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş katibinin
müavini Əli Yıldız, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü, “525-ci
qəzet”in baş redaktoru Rəşad
Məcid çıxış edərək kitabla
bağlı fikirlərini bölüşüblər.
Sonda tədbirin bədii
hissəsində Xalq artisti Mehriban Zəkinin və Qırğızıstan
Xalq artisti Tinar Abdrazayevanın ifalarında “Tanrının səsini
eşitmək istəyirəm” kitabından
şeirlər səsləndirilib.

Bakıda Türk Şurasının informasiya və media sahəsində
əməkdaşlıq üzrə İşçi Qrupunun iclası keçirilib

Aprelin 9-da Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk
Şurası) informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli
rəsmilərinin üçüncü toplantısı çərçivəsində informasiya və media
sahəsində əməkdaşlıq üzrə İşçi Qrupunun iclası işə başlayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
(TDƏŞ) Baş katibinin müavini Qismət
Gözəlov çıxış edərək toplantının
Qarabağ Zəfərindən sonra nazirlər
səviyyəsində Bakıda keçirilən ilk tədbir

olduğunu bildirib.
Q.Gözəlov qeyd edib ki, ortaq tarixi
və mədəni irsimizin dünyada tanıdılmasında medianın xüsusi önəmi var.
Buna görə də qarşıdakı illərdə media
sahəsində əməkdaşlığı daha da inkişaf

etdirməyi hədəfləyirik. Bu istiqamətdə
bir sıra layihələrin həyata keçirilməsi
planlaşdırılır.
Sonra İşçi qrupun üzvləri
2021-2022-ci illər üçün Fəaliyyət Planı
ilə bağlı təkliflərini təqdim ediblər. Tədbir
çıxışlarla davam edib, bir sıra təkliflər
səsləndirilib.

min 387 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən
edilib. Onlardan 247 min 459 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 3846 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 30 min `82
nəfərdir.

bərpa etdikdən sonra bütün sahələrdə
(həm siyasətdə, həm humanitar sahədə,
həm də diplomatiyada) əməkdaşlığımız
dərinləşir. Ölkələrimiz bütün beynəlxalq
təşkilatlarda bir-birini dəstəkləyirlər.
Həm Qırğızıstan, həm də Azərbaycan
yüksəksəviyyəli humanitar tədbirlər
keçirir. Bundan əlavə, iqtisadi əlaqələrin
genişləndirilməsinə, investisiya qoyuluşunun və ticarət dövriyyəsinin artırılmasına imkan verən istifadə olunmamış
böyük potensial mövcuddur.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran
digər sahələrdə əməkdaşlığın qurulması, inkişafı və gələcək əməkdaşlığın
perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi,
ticarət dövriyyəsinin artırılması və idxalixracın şaxələndirilməsi məsələləri də
müzakirə edilib.

AZƏRTAC

Hadrut–Cəbrayıl–Şükürbəyli
yeni avtomobil yolunun
tikintisi layihəsi icra olunur
Martın 15-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin müzəffər Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin və birinci xanım
Mehriban Əliyevanın işğaldan azad edilmiş Füzuli
və Xocavənd rayonlarına səfəri zamanı Hadrut–
Cəbrayıl–Şükürbəyli yeni avtomobil yolunun
təməlqoyma mərasimindən dərhal sonra layihənin
icrasına start verilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki,
Hadrut–Cəbrayıl–Şükürbəyli
avtomobil yolu başlanğıcını
Xocavənd rayonunun Hadrut
qəsəbəsindən götürməklə
və Cəbrayıl rayonundan keçməklə Şükürbəyli
kəndində Hacıqabul–Mincivan–Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yoluna birləşir.
Layihələndirilən yolun
uzunluğu 43 kilometrdir.
Dövlətimizin başçısının
tapşırığına əsasən H
 adrut–
Cəbrayıl–Şükürbəyli avtomobil yolu Qarabağın inkişaf
planı nəzərə alınmaqla 4
hərəkət zolaqlı olmaqla I
texniki dərəcəyə uyğun inşa
edilir. Artıq yolboyu genişmiqyaslı tikinti işləri həyata keçirilir. İş həcmi və layihənin qısa
müddət ərzində yekunlaşdırıl-

ması tapşırığı nəzərə alınaraq
tikintini Azərbaycan Avtomobil
Yolları Dövlət Agentliyinin
“13 N-li Xüsusi Təyinatlı Yol
İstismarı” MMC ilə subpodratçı şirkət olaraq yol tikintisi sahəsində ixtisaslaşmış
yerli şirkət “Körpü-Bina-Tikinti”
MMC birgə icra edir.
Hazırda sözügedən
avtomobil yolu boyunca
torpaq işləri icra olunur.
Belə ki, xüsusi texnikalardan
istifadə olunmaqla yolun
genişləndirilərək profilə salınması və I texniki dərəcəyə
uyğun 26.5 metr enində yeni
torpaq yatağının inşası işləri
həyata keçirilir. Bunun üçün
tikinti ərazisinə lazımi sayda
qüvvə cəlb edilib.
Yeni inşa edilən yol
boyunca layihəyə uyğun

işğaldan azad edilmiş
Xocavənd, Füzuli və Cəbrayıl
rayonlarının ərazisindən
keçir. Avtomobil yolu Hadrut
qəsəbəsi və Cəbrayıl şəhəri
də daxil olmaqla sözügedən
rayonların 20-yə yaxın
yaşayış məntəqəsini əhatə
edəcək.
Əlaqələndirmə
Qərargahının nəzdində
fəaliyyət göstərən
İdarələrarası Mərkəzin
nəqliyyat, rabitə və yüksək

olaraq suların ötürülməsini
təmin etmək məqsədilə 45
dairəvi boru və 25 düzbucaqlı
su keçidi, həmçinin zəruri
olan yerlərdə 7 yeni avtomobil körpüsünün inşası da
planlaşdırılır. Körpülərdən
biri Hacıqabul-Mincivan–
Zəngəzur dəhlizi magistral
avtomobil yolu ilə kəsişmədə
layihələndirilib. Bununla da
sözügedən avtomobil yolundan magistral yola rahat girişçıxış təmin olunacaq.
Yeni Hadrut–Cəbrayıl–
Şükürbəyli avtomobil yolu

texnologiyalar İşçi Qrupu
çərçivəsində digər aidiyyəti
dövlət qurumları ilə koordinasiyada həyata keçirilən bu
yol layihəsi Qarabağın vahid
nəqliyyat konsepsiyasının
ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil
edir.
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 24
noyabr tarixli sərəncamı ilə
yaradılmış Əlaqələndirmə
Qərargahına Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir
Nuriyev rəhbərlik edir.

ADA Universitetinin “Baku Dialogues” jurnalı Kolumbiya
Universiteti Nəşriyyatının verilənlər bazasında yer alıb
Universitetinin ingilisdilli rüblük nəşri olan “Bakı Dialoqları”
(“Baku Dialogues”) jurnalı Kolumbiya Universiteti Nəşriyyatının
“Columbia International Affairs Online (CIAO)” akademik tammətnli elektron jurnal və məqalələr bazasına daxil edilib. Bununla da ADA Universiteti
“CIAO”nun 300-dən artıq qlobal akademik tərəfdaşı sıralarına qoşulub.

zərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 1578
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2206 yeni yoluxma faktı qeydə
alınıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə,
COVID-19 üçün götürülən analiz
nümunələri müsbət çıxmış 35 nəfər
vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 281

Orucov dövlətimizin başçısının
salamlarını və xoş arzularını ona
çatdırıb. Bildirib ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin dərinləşməsi,
genişləndirilməsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yürütdüyü
siyasətin prioritet istiqamətlərindəndir.
Diplomat Qırğız Respublikasının
Prezidenti Sadır Japarovun rəhbərliyi
ilə Azərbaycan–Qırğızıstan dostluq və
tərəfdaşlıq münasibətlərinin qardaş
xalqlarımızın rifahı naminə dinamik
şəkildə möhkəmlənəcəyinə əminliyini
ifadə edib. Bildirilib ki, ölkələrimizi və
xalqlarımızı etnik və tarixi əlaqələr, ortaq
mədəniyyətlər, ənənələr, adətlər, dil və
din birləşdirir, bu da, öz növbəsində,
əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar yaradır. Vurğulanıb ki, Azərbaycan ilə Qırğızıstan qardaş ölkələrdir və müstəqilliyini

ADA

Azərbaycanda koronavirusa
2206 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

A

Ölkəmizin Qırğızıstandakı
səfirliyindən bildiriblər ki, səfiri salamlayan Prezident Sadır Japarov onun
salamlarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri İlham Əliyevə
çatdırmağı xahiş edib.
Eyni tarixi kökə, mədəniyyətə, ortaq
dəyərlərə malik olan Azərbaycanın
Qırğızıstan tərəfindən qardaş ölkə
kimi qəbul edildiyini diqqətə çatdıran Sadır Japarov Qarabağ uğrunda
gedən Vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm qələbə və dədə-baba
torpaqlarımızın işğaldan azad olunması
münasibətilə Prezident İlham Əliyevi və
Azərbaycan xalqını təbrik edib. Qırğızıstan Prezidenti 2020-ci il 10 noyabr
tarixli üçtərəfli bəyanatın regionumuzda davamlı və uzunmüddətli sülhün
təmin edilməsinə zəmin yaradacağına
ümidvar olduğunu söyləyib. Ölkələrimiz
arasında intensiv təmasların ən yüksək
səviyyədə olmasının vacibliyini qeyd
edən S.Japarov Prezident İlham Əliyevi
Qırğız Respublikasına səfərə dəvət
edib. Qeyd olunub ki, Azərbaycanla
Qırğızıstan arasında müxtəlif sahələr,
xüsusilə, iqtisadiyyat üzrə əməkdaşlığın
inkişafı üçün istifadə edilməmiş böyük
potensial mövcuddur.
Prezident S.Japarov Hidayət Orucova diplomatik fəaliyyətində uğurlar
arzulayıb.
Qəbula görə Prezident Sadır
Japarova təşəkkür edən səfir Hidayət

Ötən müddət ərzində 2 milyon 990
min 285 test aparılıb. Bugünkü test
sayı isə 12692-dir.
“Xalq qəzeti”

Bu barədə AZƏRTAC-a ADA
Universitetindən məlumat verilib. Bildirilib
ki, jurnalın yayımlanacaq bütün sayları “CIAO”nun beynəlxalq münasibətlər
üzrə nəşrləri bir arada toplayan verilənlər
bazasına yerləşdiriləcək. ADA Kitabxanasının dəstəyi ilə “Baku Dialogues”un bu
bazada yer alması jurnaldakı məqalələrin
beynəlxalq oxucu kütləsinə çatdırılmasına,
yerli və xarici müəlliflər arasında akademik
ünsiyyətin qurulmasına fayda verəcək.
Bu, həm də müəlliflərin beynəlxalq
elmi ictimaiyyət tərəfindən tanınmasını

dəstəkləyəcək. “CIAO”nun verilənlər
bazasında beynəlxalq münasibətlər üzrə
dərc edilən 500 min səhifədən çox müxtəlif
formatlı nəşr mövcuddur. ADA Universiteti 2013-cü ildə akademik nəşrlərin
sayı baxımından dünyanın ən zəngin bu
onlayn platformasına abunə olub. Bu, öz
növbəsində, ADA tələbələrinə, professormüəllim heyətinə və tədqiqatçılara platformadakı nəşrlərdən faydalanmaq imkanı
verir.
Qeyd edək ki, “Baku Dialogues”
növbəti uğurunu əldə edib. Belə ki, jurnal

ötən ilin 25 sentyabr tarixində Fransadakı
Seriyalı Nəşrlərin Beynəlxalq Standartlaşdırma Mərkəzi tərəfindən indekslənərək
beynəlxalq indeks nömrəsi (ISSN) əldə
edib. Mərkəz müvafiq beynəlxalq standartlara uyğun olan jurnalları indeksləyərək
onların qlobal məkanda unikal identifikasiya nömrəsi ilə tanınmasını təmin edir.
“Baku Dialogues”un nəşrləri ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
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Azərbaycan və Rusiya baş prokurorlarının görüşündə hüquqi
sahədə əməkdaşlığın aktual məsələləri müzakirə olunub

R

usiya Federasiyasının Baş prokuroru İqor Krasnovun
Azərbaycana səfəri davam edir. AZƏRTAC xəbər verir
ki, səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğunda ikitərəfli görüş keçirilib. Görüşdə ölkələrimiz
arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı, dövlət
başçıları İlham Əliyev və Vladimir Putinin birgə səyləri və siyasi
iradələri sayəsində bu əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə
yüksəldiyi, ikitərəfli münasibətlərin bir çox istiqamətlərdə uğurla
inkişaf etdiyi xüsusilə qeyd olunub.

Dövlətlərimiz və xalqlarımız arasında zəngin tarixə malik və ildən-ilə
daha da dərinləşən münasibətlərin, o
cümlədən hüquqi sahədə əlaqələrin
getdikcə inkişaf etdiyini qeyd edən
Baş prokuror Kamran Əliyev Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli siyasi
iradəsindən qaynaqlanan və dövlət
başçısının rəhbərliyi ilə bütün sahələrdə
olduğu kimi, sosial-iqtisadi sahədə və
məhkəmə-hüquq sistemində aparılan
islahatlar, o cümlədən səmərəli dövlət
idarəetməsi, əhalinin həyat səviyyəsinin
və sosial rifahının yüksəldilməsi üzrə
tədbirlər və əldə olunmuş nailiyyətlər
barədə geniş məlumat verib.

Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44
günlük Vətən müharibəsində qazanılmış qələbə ilə bağlı qonağa məlumat
verərkən Azərbaycan-Ermənistan
münasibətlərinin nizama salınması istiqamətində Rusiya dövlətinin
sülhməramlı qismində gördüyü işlərin
təqdirəlayiq olduğunu qeyd edərək,
Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistan
arasında balanslaşdırıcı mövqedən
çıxış etməsinin regionda sülhün əbədi
bərqərar olmasına xidmət edəcəyinə
əminliyini bildirib.
Baş prokuror Kamran Əliyev ötən

illər ərzində prokurorluğun strukturunun
daha da təkmilləşdirilməsi, gənc hüquqşünaslardan ibarət kadr korpusunun
formalaşdırılması istiqamətində aparılan
mütərəqqi işlər, korrupsiya ilə mübarizə
sahəsində həyata keçirilən tədbirlər,
vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi üçün digər hüquq
mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələr
barədə qonaqları məlumatlandırıb.
Həmçinin Azərbaycan və Rusiya
prokurorluqları arasında münasibətlərin
müsbət dinamikasını vurğulayan Baş
prokuror bu əlaqələrin gələcəkdə də
inkişaf etdirilməsinin zəruriliyindən və
perspektivlərindən danışıb. Habelə
digər hüquq mühafizə orqanları ilə birgə
qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində ölkəmizin
MDB məkanında cinayətlərin sayına
görə ən müsbət göstəricilərə malik
olduğu diqqətə çatdırılıb.
Azərbaycan Respublikasının Prokurorluq orqanları ilə əməkdaşlıqdan
məmnunluğunu ifadə edən Rusiya Federasiyasının Baş prokuroru İqor Krasnov göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə
görə dərin minnətdarlığını bildirib. İki

dost və tərəfdaş dövlətin prokurorluq
orqanları arasında uzunmüddətli sıx
əlaqələrin olduğunu diqqətə çatdıran
qonaq respublikamızın qısa zamanda
bir çox sahələrdə mühüm uğurlar qazanmasının canlı şahidi olduğunu qeyd
edərək, xüsusilə prokurorluq orqanlarının müasirləşdirilməsi istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlərin təqdirəlayiq
olduğunu vurğulayıb.
Görüşdə cinayətkarlığa qarşı
mübarizə sahəsində əməkdaşlıq
üzrə faydalı fikir mübadiləsi aparılıb,
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
qarşılıqlı fəaliyyətin səmərəliliyindən,
hüquqi əməkdaşlıq sahəsində
mövcud müqavilə bazasının
təkmilləşdirilməsindən danışılıb, iki
ölkənin hüquq mühafizə, o cümlədən
prokurorluq orqanları arasında konkret cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi, eləcə də cinayət
törətmiş şəxslərin ekstradisiyası və sair
məsələlər müzakirə olunub.
Baş prokurorlar əlaqələrin
gələcəkdə daha da intensivləşdirilməsi
məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ilə Rusiya Federasiyasının Baş Prokurorluğu arasında
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında” niyyət bəyanatı imzalayıblar.
Səfər çərçivəsində nümayəndə
heyəti İçərişəhərdə yerləşən UNESCOnun Ümumdünya irs siyahısına daxil
edilmiş tarixi-memarlıq abidələri ilə
tanış olub. Daha sonra Heydər Əliyev
Mərkəzinə gedən qonaqlara orada
yerləşən muzey və eksponatlar barədə
ətraflı məlumat verilib.
Bununla da Rusiya Federasiyasının
Baş prokuroru İqor Krasnovun ölkəmizə
rəsmi səfəri başa çatıb və nümayəndə
heyəti Heydər Əliyev adına Beynəlxalq
Hava Limanından yola salınıb.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası
Ramazan ayı ilə bağlı Fətva verib
Aprelin 9-da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində (QMİ)
Qazılar Şurasının növbəti iclası keçirilib. İdarənin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, QMİ-nin
sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin sədrliyi ilə onlayn
formatda keçirilən iclasda Ramazan ayının başlanması ilə
əlaqədar Fətva müzakirə olunub.
İclasda Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsinin sorğusuna cavab olaraq,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının
direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü
Namiq Cəlilovun imzası ilə şeyxülislam
Allahşükür Paşazadənin ünvanına
daxil olan məktubun mətni oxunub.
Məktubda deyilir: “Məlumat üçün
bildirmək istərdik ki, Sizə təqdim
olunmuş 1442-1443-cü hicri-qəməri
(2021-ci il miladi) təqvim layihəsində
tərəfimizdən təkrar aparılmış araşdırma nəticəsində Azərbaycan ərazisində
təzə Ayın (hilalın) görünməsi 13 aprel
tarixində baş verdiyindən Ramazan
ayının 1-i 2021-ci il 14 aprel tarixindən
başlaması təsdiqlənmişdir. Odur ki,
2021-ci il 14 aprel tarixini Ramazan ayının birinci günü kimi qəbul
etməyinizi ali diqqətinizə çatdırıram”.
QMİ-nin Qazılar Şurası Ramazan ayının başlanması ilə əlaqədar
Fətva qəbul edib. Fətvada deyilir:
“Müqəddəs Kitabımız “Qurani-Şərif”də
Allah-Təala bizlərə buyurur: “Sizlərdən
(Ramazan ayına) yetişən şəxslər (bu
ayı) oruc tutsunlar...” (Bəqərə,185).
Aləmlərə rəhmət, möminlərə mərhəmət
olan Qurani-Kərimin nazil olduğu
mübarək Ramazan ayının başlanması
münasibətilə dünya müsəlmanlarını, o
cümlədən ölkəmizdəki müsəlman qardaş və bacılarımızı təbrik edir, AllahTəaladan ibadətlərimizin və dualarımızın qəbul olunmasını diləyirik.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şamaxı Astrofizika
Rəsədxanasının Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsinin sorğusuna cavab olaraq
daxil olan məktubuna əsasən bildiririk
ki, bu il üfüqümüzdə Hilalın (təzə Ayın)
aprelin 13-ü Şam namazı ərəfəsində
görünəcəyinə görə Ramazan ayının
1-i miladi təqvimlə 2021-ci il 14 aprel
tarixinə təsadüf edəcək.
Möhtərəm qardaş və bacılar! Biz
bu ilin Ramazan ayına qalib xalq,
30 illik işğala son qoymuş Vətən
müharibəsində Zəfər çalmış millət
kimi qədəm qoyuruq. Bizə bu səadəti
yaşatdığına görə Azərbaycan dindarları Azərbaycan Ordusunun gücünə,
Azərbaycan xalqının sarsılmaz
həmrəyliyinə, dövlət–xalq birliyinə
güvənən Müzəffər Sərkərdə, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevə hər zaman

dualar, qələbələrimiz üçün Uca
Allaha həmd-sənalar edirlər. Vətən
uğrunda canını fəda etmiş qəhrəman
şəhidlərimizə Allah-Təaladan rəhmət,
qazilərimizə şəfa diləyirik.
Ərazi bütövlüyümüzün bərpa
olunması, əzəli torpaqlarımıza Böyük
Qayıdışın təmin edilməsi, viran
qoyulmuş ərazilərimizə yeni nəfəs
verilməsi, Qarabağda müasir, yüksək
səviyyədə həyat şəraitinin qurulması və vandalizmə məruz qalmış dini
məbədlərin, o cümlədən məscidlərin
bərpası istiqamətində fövqəladə
zəhmətlərinə görə müzəffər liderimiz
Zati-aliləri Prezident İlham Əliyevə və
ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya Azərbaycan dindarları adından dərin minnətdarlığımızı
bildirir və onlar üçün xeyir-dualar
edirik.
Biz builki Ramazan ayına bütün
dünyada hələ də səngiməyən virus
təhlükəsi şəraitində daxil oluruq. İnsan
sağlamlığına ciddi təhlükə, ölümcül
təhdid olan bu bəlanın aradan qaldırılması yönündə dövlətimizin böyük
səylə çalışdığı bir zamanda biz, din
xadimləri dövlətimizin insan həyatının
qorunması məqsədilə həyata keçirilən
vaksinləşmə tədbirlərini dəstəkləyirik.
Vaksinləşmə özümüzün və
ətrafımızdakıların səhhəti baxımından
həyati zərurət daşıyan vacib addım,
şəriət baxımından məqbul əməldir.

Bu caiz məqamın reallaşmasında
fəal iştirak edən biz, din xadimləri
öz nümunəmizlə bütün dindarları
bu mühüm kampaniyada iştiraka
dəvət edirik. Ramazan ayı boyunca
bu mühüm proses davam etməlidir.
Yüksək din alimlərinin rəyinə görə,
Ramazan ayı boyunca oruclu şəxsin

vaksin vurdurması orucu batil etmir.
Yoluxmaların artma təhlükəsi olduğundan xüsusi karantin rejimi dövründə
adət-ənənələrimizə söykənən kütləvi
dini mərasimlərin müvəqqəti olaraq
keçirilməməsini tövsiyə edir, iftar
süfrəsinin hər bir evdə yalnız ailə
üzvlərinin iştirakı ilə açılmasına çağırırıq. Bir daha bildiririk ki, bütün bu
tövsiyələr hazırda tüğyan edən xəstəlik
səbəbindən müvəqqəti səciyyə daşıyır.
Bəzi hədisi-şəriflərdə qeyd olunur
ki, Allah orucu zənginlər imkansızların
halından xəbərdar olsunlar deyə vacib
buyurulub. Orucluqda iftar süfrələri
açmağı niyyət etmiş şəxslərin bunun
əvəzinə yardım göstərməsi, həmin
vəsaitin imkansız və ehtiyacı olan
insanlara xeyriyyə məqsədilə sərf
edilməsi daha məqbul və savab olub,
orucun fəlsəfəsinə uyğundur.
Oruc ibadətini hökm edən
Mərhəmətli və Rəhim Allah buyurur
ki, səfərdə və ya xəstə olan insanların oruclarını başqa vaxtda tutmaları məqsədəuyğundur. Bu şəxslər
sağaldıqdan sonra sağlam halda gələn
Ramazana kimi öz orucluq ibadətlərini
tamamlaya bilərlər.
Orucluq ibadəti yardımlaşmanı
artıran, daxili dəyanəti gücləndirən,
insan səhhətinə müsbət təsir göstərən
ilahi qüvvəyə malikdir. Mərhəmət və
şəfqət ayı olan müqəddəs Ramazan ayı ərzində xeyriyyə əməlləri,

Azad olunmuş ərazilərdə modul tipli yataqxanaların
quraşdırılması prosesi həyata keçirilir
İşğaldan azad edilmiş
ərazilərdə dislokasiya olunan
bölmələrin hərtərəfli təminatı,
sosial-məişət şəraiti və
qoşun xidmətinin təşkili ilə
bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər
çərçivəsində modul tipli
yataqxanaların quraşdırılması
prosesi həyata keçirilir.

Müdafiə Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
şəxsi heyətin səhra şəraitində
kompakt yerləşdirilməsi üçün
nəzərdə tutulan, müasir
tələblərə cavab verən avadanlıqlarla təchiz edilən modul
tipli bu yataqxanalarda bütün

infrastruktur yaradılıb. Elektrik, su və qaz xətləri çəkilən
yataqxanalar tibb məntəqəsi,
yeməkxana, mətbəx, silah otağı və hamam-sanitar qovşağı
ilə təmin olunub.
Bu istiqamətdə müvafiq
tədbirlər planlı şəkildə davam
etdirilir.

 htiyacı olanlara, kimsəsiz insanlara,
e
uşaq evlərinə, ahıl və qocalara imkan
daxilində kömək etmək Allah nəzərində
bəyənilən əməllərdəndir. Bu ayda ən
böyük savab – daha çox ibadət etmək,
Quran tilavəti, valideynlərin qayğısına
qalmaq, dünyasını dəyişənlərin ruhlarını yad etmək, elm, irfanla məşğul
olmaqdır. Uca Allaha təvəkkül edərək
özümüzü, yaxınlarımızı qorumalı,
əməl, dua və ibadətlərimizlə salamatlığın bərqərar olmasına nail olmalıyıq.
Hər il olduğu kimi, bu il də Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsi mübarək Ramazan ayının gündəlik duaları, imsak-iftar
vaxtlarını əks etdirən xüsusi təqvim
tərtib edib. Bu təqvim İdarəmizin internet saytında (www.qafqazislam.com)
yerləşdirilib. Biz xalqımıza təqvimin
internet versiyasından istifadəni
tövsiyə edirik. Digər mənbələrdən
daxil olan, təfriqə xarakterli, məzhəb
və vaxt ayrı-seçkiliyinə səbəb ola
biləcək təqvimlərin din xadimləri və
dindarlar tərəfindən istifadəsi qeyriməqbuldur. Bütün kütləvi informasiya
vasitələrindən məhz QMİ-nin təqviminə
istinad etmələri xahiş olunur.
Orucun mühüm əməllərindən biri
olan fitrə zəkatının vaxtı Ramazan
ayının son günüdür. Qazılar Şurasının qənaətinə görə, adambaşına
5-10 manat arası fitrə zəkatının
verilməsi məsləhət görülür. Fitrə
canın sədəqəsidir və imkanı olan
müsəlmanın ailəsinin hər bir üzvü üçün
fitrə zəkatı çıxarması, imkansızlara,
ehtiyacı olan ailələrə verməsi vacibdir.
İnşallah, Eydül-Fitr–Ramazan
bayramı Şəvval ayının 1-i – Ayın üfüqi
ərazimizdə görünməsindən asılı olaraq
may ayının 13-nə təsadüf edəcəkdir.
Qazılar Şurası xalqımıza tövsiyə edir
ki, bu əziz, mübarək günlərdə torpaqlarımız, Vətənimiz uğrunda canlarını
fəda edən qəhrəman şəhidlərin xatirəsi
yad edilsin, ruhlarına dualar oxunsun.
Duaların qəbul olunduğu mübarək
Ramazan ayında Azərbaycan dindarları dövlət rəhbərliyinin – Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin, ölkəmizin
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın dövlətçiliyimizin
uğurları yönündə fədakar fəaliyyətinə,
hökumətimizin misilsiz səylərinə Uca
Allahdan rəvac diləyirlər. Qadir Allah
doğma Azərbaycanımızı qorusun,
bütün bəlalardan hifz etsin, rifah və
tərəqqimizə rəvac versin!
Allah oruc və namazlarınızı qəbul
etsin, bizləri məğfirət və mərhəmətinə
nail olan bəndələrindən qərar versin.
Amin!”.
İclas cari məsələlərin müzakirəsi ilə
işini davam etdirib.

Rusiyanın Baş prokuroru
Fəxri xiyabanı ziyarət edib

X

əbər verildiyi kimi, aprelin 8-də Rusiya Federasiyasının Baş prokuroru İqor
Krasnov Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyevin dəvəti
ilə Bakıya rəsmi səfərə gəlib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, aprelin 9-da
Kamran Əliyev və İqor Krasnov Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və
qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla
yad edərək məzarı önünə əklil qoyub, eləcə
də görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə

xanım Əliyevanın məzarını ziyarət edib.
Bundan sonra hər iki ölkənin Baş prokurorları tərəfindən 1941-1945-ci illər Böyük
Vətən müharibəsi iştirakçılarının şərəfinə
ucaldılmış kompleks ziyarət edilib, abidə
önünə əklil qoyularaq xatirələri ehtiramla yad
olunub.

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti Şuşa
şəhərində maarifləndirmə tədbiri keçirib

F

övqəladə Hallar Nazirliyinin
Dövlət Yanğın Nəzarəti
Xidmətinin Qarabağ regional Dövlət Yanğın Nəzarəti
İdarəsi 8 aprel 2021-ci il tarixində
Şuşa şəhərində yerləşən otel
binasında yenidənqurma işləri
aparan müəssisənin əməkdaşları
üçün yanğın təhlüksəziliyinə dair
maarifləndirmə təlimi keçirib.
Tədbirdə yanğın təhlükəsizliyi
qaydaları, o cümlədən tikinti-quraşdırma, xüsusilə, qaynaq və
metalkəsmə işləri görülən zaman
zəruri olan müvafiq təhlükəsizlik
tədbirləri barədə məlumat verilib,
suallar cavablandırılıb. Həmçinin
iştirakçılara ilkin yanğınsöndürmə
vasitələrindən istifadə qaydaları əyani nümayiş
etdirilib, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl
olunmasının daim diqqətdə saxlanılmasının
vacibliyi məsul şəxslərin nəzərinə çatdırılıb.

***

Xəbər verildiyi kimi, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəvəti ilə Türkiyədən gəlmiş peşəkar
klinik-psixoloq və psixoterapevtlər FHN-in
mütəxəssisləri ilə birlikdə Vətən müharibəsi
nəticəsində mənəvi-psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlarımızın, o cümlədən uşaq və
yeniyetmələrin psixoloji reabilitasiyasını davam
etdirirlər. Artıq aprel ayının 5-dən etibarən
Bakı şəhəri ilə yanaşı, respublikanın cənub
bölgəsini əhatə etməklə Lənkəran şəhərində
də müharibədən və erməni terrorundan
fiziki-mənəvi zərər görmüş vətəndaşlarımızın
psixoterapevtik reabilitasiyasına başlanılıb.
Ümumilikdə, ötən müddət ərzində Bakı, Gəncə,
Bərdə və Lənkəran şəhərləri üzrə FHN-in “112”
qaynar telefon xətti vasitəsilə mütəxəssislərin
qəbuluna yazılmış 1400 nəfərə yaxın Vətən
müharibəsi iştirakçısı, qazi, şəhid ailəsi üzvü
və erməni terrorundan zərər görmüş digər
şəxslərə, o cümlədən 120-yə yaxın uşaq və
yeniyetməyə müvafiq yardımlar göstərilib.
Hazırda Bakı şəhərində və cənub bölgəsini
əhatə etməklə Lənkəran şəhərində psixoloji
yardım işi davam etdirilir. Həmçinin məlumat
verildiyi kimi, aprelin 12-dən etibarən şimalqərb bölgəsini əhatə etməklə Qəbələ şəhərində
də türkiyəli psixoloq mütəxəssislərin iştirakı
ilə müharibədən və erməni terrorundan fiziki

və mənəvi zərər görmüş vətəndaşlarımızın
psixoloji reabilitasiyasına başlanılacaq.

***

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli
Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına
əsasən, aprelin 9-dan 10-na keçən gecədən
başlayaraq, ölkə ərazisində hava şəraitinin
dəyişəcəyi, güclü külək əsəcəyi gözlənilir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) mətbuat
xidmətindən verilən məlumata görə, gözlənilən
güclü küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar nazirlik
əhaliyə müraciət edərək, ciddi zərurət olmadan
küçəyə çıxmamağı tövsiyə edir.
Bununla yanaşı, əgər güclü külək insanları küçədə haqlayıbsa, yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam
lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəkləri
və naqillərinin, hündür ağacların altında
dayanmamaq məsləhət görülür. Bu zaman
diqqətli hərəkət edərək yaxınlıqdakı binanın
zirzəmisində və ya möhkəm tikilidə daldalanmağa çalışmaq lazımdır.
Həmçinin güclü külək zamanı, xüsusilə,
açıq hava şəraitində baş verən yanğınların
söndürülməsinin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq,
yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət
edilməsi tövsiyə olunur.

Unutmayın: Qaydalara biganəlik –
həyatımıza təhlükədir!
Təhlükə zamanı “112”-yə zəng edin!

“Xalq qəzeti”

Laçına I dərəcəli yolun çəkilişinə başlanıb

Qarabağa böyük Qayıdışın zəruri əsaslarından sayılan kommunikasiyaların
bərpası və yenilərinin yaradılması layihələrinə bu günlərdə daha bir önəmli
yolun çəkilişi əlavə olunub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
Ermənistanın işğalından azad edilmiş ərazilərdə yol infrastrukturunun yenidən
qurulması istiqamətində genişmiqyaslı tikinti işləri çərçivəsində Xudafərin–Qubadlı–Laçın və Xanlıq–Qubadlı avtomobil yollarının çəkilişinə başlayıb.
Qurumun KİV-ə açıqlamasında bildirilib ki,
başlanğıcını Hacıqabul–Mincivan–Zəngəzur
dəhlizi magistral avtomobil yolunun Xudafərin
su anbarı yaxınlığından keçən hissəsindən
götürən yeni Xudafərin–Qubadlı–Laçın avtomobil yolunun uzunluğu 66 kilometr olacaq. Bu
magistral xəttin Xanlıq yaşayış məntəqəsindən
ayrılıb Qubadlı şəhərinə qədər uzanacaq, 17
kilometrlik yeni qolunun da inşası nəzərdə tutulub. Layihələndirilən yolların ümumi uzunluğu
83 kilometrdir.
Dövlət başçısının tapşırığına əsasən,
Xudafərin–Qubadlı–Laçın və Xanlıq–Qubadlı avtomobill yolları Qarabağın inkişaf planı
nəzərə alınmaqla, 4 hərəkət zolaqlı və I texniki
dərəcəyə uyğun olaraq inşa ediləcək. Artıq
Xudafərin–Qubadlı–Laçın avtomobil yolunun Xudafərin Su Anbarı və Xanlıq yaşayış
məntəqəsi arasında olan hissəsində tikinti
işlərinə start verilib.
İş həcmi və layihənin qısa müddət ərzində
yekunlaşdırılması tapşırığı nəzərə alınaraq,
tikintini Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyinin “37 N-li Yol İstismarı” MMC ilə
subpodratçı şirkət olaraq yol tikintisi sahəsində
ixtisaslaşmış və ölkəmizdə indiyədək bir-neçə
layihəni uğurla tamamlamış Türkiyənin “Polat
Yol Yapı San.və Tic. Anonim Şirkəti” birgə icra
edir.
Hazırda avtomobil yolunun başlanğıc
hissəsində torpaq işləri görülür. Belə ki,
xüsusi texnikadan istifadə olunmaqla yolun

genişləndirilərək profilə salınması və I texniki
dərəcəyə uyğun 21,5 metr enində yeni torpaq
yatağının inşası işləri həyata keçirilir. Bunun
üçün tikinti ərazisinə lazımi qədər qüvvə cəlb
edilib.
Yeni inşa edilən yollar boyunca layihəyə uyğun suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə
dairəvi boruların və düzbucaqlı su keçidlərinin
qoyulması, həmçinin zəruri olan yerlərdə 5 yeni
avtomobil körpüsünün inşası planlaşdırılır.
Yolun çəkilişini qısa müddətdə icra etmək
üçün Xanlıq yaşayış məntəqəsi yaxınlığında
yeni düşərgə inşa edilir. Burada asfalt-beton
zavodu, maşın-mexanizmlərin saxlanılması
və xidməti üçün xüsusi ərazi, həmçinin işçilər
üçün hər bir şəraiti olan ofis, yeməkxana və
dincəlmək üçün yerlər qurulur.
Yeni Xudafərin–Qubadlı–Laçın və Xanlıq–Qubadlı avtomobil yolları işğaldan azad
edilmiş Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonlarının
ərazisindən keçir. Avtomobil yolu Qubadlı və
Laçın şəhərləri də daxil olmaqla bu bölgənin
30-dan artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək.
Əlaqələndirmə Qərargahının nəzdində
fəaliyyət göstərən İdarələrarası Mərkəzin
nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar işçi
qrupu çərçivəsində digər aidiyyəti dövlət qurumları ilə koordinasiyada həyata keçirilən bu yol
layihəsi Qarabağın vahid nəqliyyat konsepsiyasının ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir.

Hazırladı: R.TAHİR,
“Xalq qəzeti
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Koronavirusa yoluxanların sayının
artması arxayınçılığın nəticəsidir

Milli kino sənətimizin nailiyyəti kimi qiymətləndirilən,
mənəvi dəyərlərimizin daşıyıcısı olan “Axırıncı aşırım”
filmi 50 il bundan əvvəl ekranlarımıza çıxarıldı. Yarım əsr
ötsə də, film bu gün də böyük maraqla baxılır.
Ssenari müəllifi Fərman
Kərimzadə, quruluşçu rejissor Kamil Rüstəmbəyov olan “Axırıncı
aşırım” SSRİ dövründə çəkilsə
də, xalqımızın tarixi yaddaşının
daşıyıcısı kimi öz dəyərini saxlamaqdadır. Film tarixi janrdadır.
Ekran əsərindəki obrazların
prototipləri ötən əsrin əvvəllərinin
real qəhrəmanlarıdır.
Peşəkarların bir araya gəldiyi
filmdə Vəli obrazı ilə tamaşaçı sevgisini qazanan Əməkdar artist Elxan
Qasımovun filmlə bağlı xatirələri
maraqlıdır: “Fərman Kərimzadənin
“Qarlı aşırım” povesti oxucular
tərəfindən sevildi, məşhurlaşdı.
Görkəmli sənətkar, Xalq artisti
Adil İsgəndərovun müraciətinə
əsasən müəllif ssenarini yazdı, əsər
əsasında film çəkildi. Hamı böyük
həvəslə filmin çəkilişinə kömək
edirdi. Xüsusilə qeyd edim ki,

Abbasqulu bəyin xarici görünüşünün mükəmməl alınmasında rəssam
Nadir Zeynalov və ikinci rejissor
Tofiq Məmmədovun rolu xüsusi
qeyd olunmalıdır”.
Filmin yaradıcı və texniki
heyətini bir araya gətirən, kompozisiyaların quruluşuna diqqət
edən, heç bir detalı nəzərdən
qaçırmayan ikinci rejissor,
Əməkdar incəsənət xadimi Tofiq
Məmmədovun söylədikləri isə
“Axırıncı aşırım”ın çəkiliş meydanında, kadrarxasında baş verənlər
barədə daha aydın təsəvvür
yaradır: “Filmin əsas uğurlarından
biri personajların dialoqlarıdır.
Fərman Kərimzadə sözlərin

Bir ildən artıqdır ki, bəşəriyyəti ciddi narahat edən, getdikcə
genişlənən, qocaya, cavana aman verməyən koronavirus pandemiyası
çox ciddi bəlaya çevrilib. Dünyada 133 034 086 nəfərin bu virusa
yoluxması, 2 milyon 886 min 246 nəfərin dünyasını dəyişməsi də bu
faktı təsdiqləyir. Dünyanın ABŞ kimi super gücə malik olan dövlətində
COVID-19-dan əziyyət çəkənlərin sayının 31 milyonu ötməsi, Braziliya,
Hindistan, Fransa, Rusiya və digər dövlətlərdə yoluxanların sayının
getdikcə çoxalması pandemiyanın nə qədər təhlükəli olduğundan
xəbər verir.

hamısını kəlmə-kəlmə axtarıb
tapır, obrazların münasibətinə
uyğun tərzdə yazırdı. Quruluşçu
operator Rasim İsmayılov isə
nəinki bu filmə, ümumiyyətlə,
Azərbaycan operatorluq sənətinə
yeni üslub gətirdi. Filmin natura
obyektlərinin əksəriyyəti Bakının
Fatmayı kəndində çəkilib. Kəndin
bəzi küçələrində əlavə dekorlar
qurulmuş, fasad dəyişdirilmiş,
hasar çəkilmiş, bəzi yerlərdə

“Axırıncı aşırım”
50 il ekranda

darvazalar qoyulmuşdu. Toy
günü baş verən atışma səhnəsi
kəndin aşağı hissəsindəki yolda
lentə alınıb. Növrəstənin (aktrisa
Tamilla Rüstəmova) Qəmlodan
qaçdığı küçələr isə Fatmayıda hasar çəkilən küçənin bir
hissəsində reallaşıb. Abbasqulu bəylə Şabanzadənin (Xalq
artisti Şəmsi Bədəlbəyli) dialoqu
Bayıl qəsəbəsindən Suraxanıya
tərəf uzanan ensiz dəmir yolu
ərazisində, həmin vaxtlarda
“Kukuşka” adlanan məkanda,
Xəlilin (aktyor Həsənağa
Turabov) və Talıbovun (aktyor
Hamlet Xanızadə) dəstə topladığı
kadrlar Buzovnada lentə alınıb.

Talıbovla Şabanzadənin dialoqu
kinostudiyanın pavilyonunda
çəkilib. Səmədin evinin interyeri
studiyanın pavilyonunda, qonaqları qarşıladığı natura çəkilişi isə
Fatmayıda aparılıb. Abbasqulu
bəyin öldürüldüyü kadr Qobustanda, aktyorların iri planlı təsvirləri
kinostudiyanın həyətində ekranlaşdırılıb.
Həsən Məmmədov rola elə
ciddiliklə girirdi ki, çəkiliş zamanı
çaşırdım. Kərbəlayının evdən
getdiyini deyəndə Abbasqulu
bəyin zəhmli baxışından duruxdum. “Nəyisə düz etmədim” deyə
soruşdum. Operatorun “yox, düz
oynayırsan, davam et” sözündən
sonra çəkilişi davam etdirdik”.
Əsasən, mənfi planda təqdim
olunan Kərbəlayı İsmayılın dediyi
məşhur ifadələrə diqqət edək. Qolçomaq Kərbəlayı İsmayıl Fərman
Kərimzadənin “Qarlı aşırım”
povestində və filmin özündə də
sonda müsbət personaj kimi qeyd
olunur. Belə ki, finalda Kərbəlayı
İsmayıl dostu Abbasqulu bəyi qətlə
yetirdiyi üçün Qəmlonu öldürür.
O zaman Sovet hökumətinin
başbilənləri bu sonluğa etiraz
edir. Guya ki, bu insan heç cür
qəhrəman kimi çıxış edə bilməz.
Rejissor Kamil Rüstəmbəyov
məcburiyyət qarşısında həmin
səhnəni yeni variantda çəkməli
olur. Bildiyimiz kimi, Qəmlonu
qəbiristanlıqda gizlənən qaçaq

(Tariyel Qasımov) öldürür.
Xalq artisti Məlik Dadaşovun
yaratdığı Qəmlo filmdə uğurlu mənfi personajlardandır. O,
Qəmlonu yüksək sənətkarlıqla
təqdim edə bilib.
Qeyd edək ki, film Bakıda və
Moskvada yüksək səviyyədə qarşılandı, birinci kateqoriyada qəbul
edildi. Həmin vaxtlarda SSRİ
Kinematoqrafçılar İttifaqında hər
respublika üçün xüsusi redaktorlar
heyəti var idı. Onlar filmə baxdıqdan sonra “Baskakova (Ümum
ittifaq Kino Komitəsinin sədri)
göstərmək lazımdır” dedilər.
Baskakov filmə baxdı və “film
mütləq festivala göndərilsin” deyə
göstəriş verdi. Film 1972-ci ildə
Tbilisidə keçirilən V Ümumittifaq Kinofestivalında nümayiş
olundu. Adil İsgəndərovla Həsən
Məmmədova “ən yaxşı kişi roluna
görə” mükafatlar verildi.
Son olaraq onu da qeyd edək
ki, filmin süjetinin əvvəldən
sonadək yüksək temporitmdə
davam etməsində, tamaşaçını
daim maraq və həyəcan içində
saxlamasında, obrazların və
hadisələrin vizual təqdimatının
təsirli alınmasında görkəmli
bəstəkar Arif Məlikovun yazdığı
möhtəşəm musiqinin də müstəsna
rolu var.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti

boya qatqılarının satın alınması məqsədilə

bolt, qayka, şurup, vint və xamutların
satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.
asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.
Müraciət üçün son müddət 2021-ci il aprelin 19-u saat
17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan: Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar
plaza”, 24-cü mərtəbə.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili- 1263.

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.
asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.
Müraciət üçün son müddət 2021-ci il aprelin 21-i saat
18.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan: Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar
plaza”, 24-cü mərtəbə.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili- 1263.

Zərdab Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1.Gəlmə kəndi ərazisindəki
“BM-14” və Xanməmmədli kəndi
ərazisindəki “BM-5” nov kanalların
cari təmiri işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim
edə bilərlər.
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Bank rekvizitləriZərdab Suvarma Sistemləri
İdarəsi
VÖEN- 5300021371
• H/h- 32051019444600201146
• Bank-”Kapital Bank”ın Zərdab
filialı
• VÖEN-9900003611
• Kod- 200468
• M/h-4628010000

• S.W.İ.F.T: BİK AİİBAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60
bank günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanından arayış
(arayışların əslləri və tarixləri tender
elanından sonra olmalıdır);
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə

mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tender proseduru “Dövlət satın
almaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank zəmanəti istisna
olmaqla) 29 aprel 2021-ci il saat
16.00-a, tender təklifi və bank
zəmanətini isə 10 may 2021-ci il
saat 15.00-a qədər portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 11 may
2021-ci il saat 16.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.

Azərbaycanda da koronavirusa yoluxanların sayı az deyil. Son məlumata
görə, 273 min 869 nəfər bu virusa
yoluxub və onlardan 3 min 743 nəfəri
dünyasını dəyişib. Ölkəmizdə pandemiyaya qarşı aparılan mübarizə öz təsirini
göstərib. Belə ki, bu vaxta qədər 243
min 467 xəstə sağalaraq evə buraxılıb.
Göründüyü kimi, digər dövlətlərlə
müqayisədə ölkəmizdə həm yoluxanların, həm dünyasını dəyişənlərin, həm
də sağalanların sayı fərqlidir. Faktlar da
təsdiqləyir ki, respublikamızda pandemiyaya qarşı düzgün mübarizə aparılır.
Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
rəhbərliyi də təsdiqləyir. Üstəlik, ölkəmiz
həm ÜST-ə, həm də pandemiyadan əziyyət çəkən iqtisadi cəhətdən
zəif olan bir sıra ölkələrə köməyini
əsirgəməyib.
Respublikamızda modul tipli xəstəxanaların qısa zamanda
istifadəyə verilməsi koronavirusa qarşı
mübarizə tədbirlərindən ən zərurisi idi.
Hadisələrin gedişi də göstərdi ki, virusa
yoluxanlar bu xəstəxanalarda şəfa taparaq evlərinə buraxıldılar.
Koronavirusa qarşı aparılan əsas
tədbilrlərdən biri də peyvəndləmə
prosesinin uğurla həyata keçirilməsidir.

Müqayisə üçün diqqətə çatdırım ki,
birinci mərhələdə bir gün ərzində
peyvənd olunanların sayı 27 min 992
nəfər olub. İkinci mərhələdə isə onların
sayı 15 min 507 nəfər olub. Ümumilikdə
isə ölkədə vaksin vurulanların ümumi
sayı 1 milyon 25 min 790 nəfərdir.
Məlumat üçün bildirim ki, artıq
peyvənd olunmanın ikinci mərhələsi
başlayıb. Vaksin vurulanların sayı birinci
mərhələdə ümumilikdə 643 min 463,
ikinci mərhələdə 386 min 327 nəfəri
təşkil edir. Peyvəndləmə prosesi uğurla
davam etdirilir.
Bu faktları diqqətə çatdırmaqda
əsas məqsədimiz ölkəmizdə pandemiyaya qarşı ciddi mübarizə aparıldığını
yada salmaqdır. Hazırda Azərbaycan
pandemiyaya qarşı mübarizədə dünyanın aparıcı dövlətlərindən biridir.
Dünyanın inkşaf etmiş bir sıra
ölkələrində sərt karantin rejmi
tətbiq olunduğu, əhali ilə yerli hüquq- mühafizə orqanları əməkdaşları
arasında qarşıdurma yarandığı halda,
ölkəmizdə belə hallara rast gəlinmir. Bu
da işin düzgün təşkilindən irəli gəlir.
Təəssüf ki, bu, bəzi adamlarda arxayınçılıq yaradıb. Son vaxtların statistikası da bunu təsdiqləyir. Pandemiyaya
yoluxanların sayı sürətlə artmağa
başlayıb. Acınacaqlı olsa da, qeyd edim
ki, dünyasını dəyişənlərin sayında da
artım var. Bu, hər birimizi ciddi narahat

etməlidir. Elə ailə var ki, 4 gün ərzində
həm ata, həm də ana virusdan dünyasını dəyişib.
Pandemiya ölkəmizin başı üzərini
alan gündən bu vaxta qədər bir həkim
kimi bu virusa qarşı mübarizə aparıram.
Hər dəfə də insanlara tövsiyə edirəm
ki, tibbi maskalardan istifadə etsinlər,
ictimai yerlərdə məsafə saxlasınlar,
sanitar-gigiyenik qaydaları gözləsinlər.
Təəssüf ki, heç də hamı bu qaydalara
əməl etmir və pandemiyaya yoluxanların sayının artmasına şərait yaradırlar.
Nəticə göz qabağındadır. Dövlətimizin
humanistliyindən öz məqsədləri üçün
istifadə edənlər bununla həm özlərini,
həm ailə üzvlərini, həm də yaxınlarını
çətin vəziyyətə salırlar.
Gündəlik təcrübəmdə də bir ailədən
3-4 nəfərin koronavirusdan dünyalarını dəyişdiyinin şahidi olmuşam. Belə
acınacaqlı halların qarşısını almaq üçün
hər birimiz ciddi düşünməli, qaydalara
əməl etməli, pandemiyanın geniş yayılmasının qarşısını almalıyıq. Bu, hər
kəsin üzərinə düşən məsul vəzifədir.
Biz arxayınlığa son qoymalı, qaydalara
əməl etməklə koronavirusa yoluxanların
sayının artmasının qarşısını almalıyıq.

Çingiz FƏTULLAYEV,
Saatlı Mərkəzi Rayon Xəstəxanası
təcili-təxirəsalınmaz tibbi yardım
şöbəsinin həkimi

Gədəbəydə onlayn formatda tədbir
Gədəbəy Rayon
İcra Hakimiyyətinin,
“Sağlamlığın
Qorunması” İctimai
Birliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə
yenicə çapdan
çıxmış “Gədəbəydə
doğulan şairlər”
kitabının təqdimatı
keçirilmişdir.
Onlayn təqdimat formatında təşkil olunan mərasimdə
rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mustafayev, millət
vəkilləri Qənirə Paşayeva,
Arzu Nağıyev, Sevinc Hüseynova, həkim-oftalmoloq, tibb
üzrə fəlsəfə doktoru, “Sağlamlığın Qorunması” İctimai
Birliyinin sədri Yazgül Abdıyeva iştirak etmişlər.
Kitabda şeirləri yer almış
müəlliflərlə yanaşı, digər elm,
mədəniyyət və incəsənət

xadimlərinin də iştirak etdiyi
kitabın təqdimatı bir daha sübut etmişdir ki, özünəməxsus
ədəbi irsi olan Azərbaycan
ədəbiyyatı və mədəniyyəti
böyük qüvvəyə və zəngin
ənənəyə malikdir.
Bütövlükdə 50-dən çox
şairin şeirlərini özündə
cəmləşdirən kitab haqqında
maraqlı fikirlər söylənilmiş
və qeyd olunmuşdur ki,
rayon icra hakimiyyətinin və

adıçəkilən ictimai birliyin bu
xeyirxah təşəbbüsü hər cür
xoş sözə layiqdir.
Rayon icra hakimiyyətinin
başçısı İbrahim Mustafayev
tədbirdə iştirak edənlərin
hər birinə öz dərin minnət
darlığını bildirmiş və demişdir
ki, ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi,
uzaqgörənliyi, qətiyyəti,
şanlı ordumuzun şücaəti
sayəsində torpaqlarımız

düşmən tapdağından azad
olunduqdan sonra belə
təqdimatların, görüşlərin,
ədəbi-bədii gecələrin sayı
yəqin ki, daha çox olacaq və
heç şübhəsiz, onların böyük
əksəriyyəti doğma Qarabağımızda keçiriləcəkdir.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
öz ehtiyaclarını təmin etmək məqsədi ilə dəftərxana və
təsərrüfat mallarının satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq yuxarıda
göstərilən işlər üzrə öz yazılı tender
təkliflərini etender.gov.az internet
səhifəsində elektron qaydada
təqdim etsinlər.
Tenderdə iştirak etmək
istəyənlər aşağıdakı məbləğdə
iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş əsas
şərtlər etender.gov.az internet
səhifəsindən əldə edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs – Elçin
Mehrəliyev (telefon -598 16 53/54 –
daxili 1132).
İştirak haqqı 150 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Bank rekvizitləri- Dövlət
Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ
01360100000000003944
SWİFT -CTREAZ22
Alan-Energetika Nazirliyi
VÖEN-1300087531
H\h- AZ44CTRE
00000000000002218301

XHK 2218301
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
İqtisadi təsnifat kodu- 142330
Təkliflərin qiymətləndirilməsində
aşağıdakı meyarlara üstünlük
veriləcəkdir:
-yüksək keyfiyyət, aşağı qiymət
və müqavilənin vaxtında yerinə
yetirilməsi.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi texniki və
maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- tender təklifi (tender zərfləri
açıldıqdan sonra ən azı 30 bank

günü qüvvədə olmalıdır);
- mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektinə aid olması barədə
məlumat (statistika komitəsindən
alınmalıdır. Sənədin əslinin skan
olunaraq PDF formatında portal
vasitəsilə təqdim edilməsi vacibdir);
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır.
Elektron tender proseduru
“Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri
30 aprel 2021-ci il saat 17.00-a,
tender təklifi ilə bank təminatı
sənədlərini isə 11 may 2021-ci il
saat 16.00-a qədər portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 12 may
2021-ci il saat 17.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələrilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər
bütün prosedurlar yalnız elektron
qaydada portal vasitəsilə aparılır.
E-şərtlər toplusunu 2021-ci il
aprelin 9-dan sonra əldə etmək
olar.
Tender komissiyası
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10 aprel 2021-ci il, şənbə

ABŞ-ın dövlət katibi İordaniya Kralı ilə telefonla danışıb

Rusiya
Yuri Qaqarinin şərəfinə
Qazaxıstanın “Baykonur”
kosmodromundan
“Soyuz MS-18”
kosmik gəmisi
“Soyuz-2.1”
raketdaşıyıcısı
vasitəsilə kosmosa qalxıb. Raketin
üzərinə ilk sovet
kosmonavtı Yuri
Qaqarinin kosmosa uçuşunun 60-cı ildönümünə həsr
olunan rəsmi simvollar əks edilib. Əlamətdar yubiley uçuşu
bütün dünyada canlı yayımlanıb. “Soyuz MS-18” kosmik
gəmisində “Roscosmos” kosmonavtları Oleq Novitski,
Pyotr Dubrov və NASA astronavtı Mark Vande Hai kosmosa uçublar. Ekspedisiyanın uçuş müddəti 191 gün planlaşdırılıb.
Məlumatı TASS yayıb.

ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinkenlə
İordaniya Kralı II Abdullah arasında
telefon danışığı olub. Bu barədə ABŞ
Dövlət Departamentinin rəsmisinə
istinadən “The Associated Press”
agentliyi məlumat yayıb.
Xəbərdə qeyd olunur ki, tərəflər
iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərini müzakirə ediblər.
Dövlət katibi Birləşmiş Ştatların İordaniya ilə strateji tərəfdaşlığa sadiq
olduğunu təsdiqləyib və Yaxın Şərqdə
sülh, sabitliyin təşviqində İordaniyanın
güclü liderliyinə görə Kral II Abdullaha
təşəkkür edib.
Qeyd edək ki, bu il aprelin 3-dən
4-nə keçən gecə İordaniya Haşimilər
Krallığının Kralı II Abdullaha qarşı dövlət
çevrilişinin qarşısı alınıb. Bu ölkənin

rəsmi “Petra” informasiya agentliyi
bununla bağlı məlumat verib ki, sabiq
vəliəhd şahzadə Həmzə bin Hüseynin ev həbsində saxlanılması qərara
alınıb. Kral Məhkəməsinin keçmiş sədri
Bassəm Əvədullah və keçmiş müşavir
Şərif Həsən isə həbs ediliblər.

 Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti
əməkdaşlarının Simferopol şəhərində
keçirdikləri xüsusi əməliyyat zamanı şəhərdə
terror aktı törətmək istəyən iki Rusiya vətəndaşı
yaxalanıb.

Ən zəngin ərəb biznesmen

Qədim şəhər tapılıb
Misirin Luksor
vilayətində firon
Tutanhamonun
məbədinin axtarışları zamanı arxeoloqlar tərəfindən 3 min
il əvvələ aid olan
itirilmiş “Qızıl şəhər”
tapılıb. Bu yaşayış
məskəninin Qədim
Misirin qurucu fironu III Amenhotep dövründə salındığı bildirilir. Misirin məşhur tarixçi alimi Zahi Havass bu tapıntının
indiyədək qum təpələrinin altında aşkar edilən ən böyük
yaşayış məskəni olduğunu deyib. “Qızıl şəhər” Nil çayının
sahilində həmin dövrün ən böyük ticarət mərkəzi olub.
Məlumatı “Əl Ərəbiyyə” yayıb.

ABŞ

Ən böyük film muzeyi
ABŞ-ın LosAnceles şəhərində
memar Renzo Piano
tərəfindən dizayn
edilən Film Akademiyası Muzeyinin
inşası başa çatıb.
Mütəxəssislərin
fikrincə, bu, ABŞın ən nəhəng film

muzeyi olacaq.
Muzeyin kolleksiyasına kino tarixinə aid 12,5 milyon
fotoşəkil, 237 min film və videomaterial, 8 min ssenari və
ən əsası film istehsalı ilə əlaqəli 133 min rekvizit, kostyum
və digər əşyalar daxildir.
Xəbəri “Reuters” verib.

İngiltərə

Reşford Ronaldonun rekordunu yeniləyib
UEFA Avropa Liqasının
dörddəbir final mərhələsi
çərçivəsində keçirilən
“Mançester Yunayted”
-“Qranada” matçı İngiltərə
təmsilçisinin 2:0 hesablı
qələbəsilə başa çatıb.
Görüş “Manşçester
Yunayted”in futbolçusu
Markus Reşford üçün
əlamətdar olub. Belə ki, o “Qranada”nın qapısından keçirdiyi topla cari avrokubok mövsümündəki qollarının sayını
8-ə çatdırıb. Bununla da o, Kriştiano Ronaldonun rekordunu yeniləyib. Belə ki, “Mançester Yunayted”in tarixində
indiyədək yalnız Ronaldo bir avrokubok mövsümündə 8
qol vurmağa nail olub. 2007–2008-ci il mövsümündə Ronaldonun etdiyini bu dəfə M.Reşford təkrarlayıb.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

FES sədrinin inflyasiya
ilə bağlı açıqlaması
 “Bloomberg” agentliyinin yaydığı
məlumata görə, qlobal iqtisadiyyat normallaşsa,
qiymətlərdə müvəqqəti bir artım ola bilər, ancaq
daimi inflyasiya gözlənilmir. Agentlik yazır ki,
bunu Birləşmiş Ştatların Federal Ehtiyatlar
Sisteminin (FES) sədri Cerom Pauell bildirib.
Amerikalı diplomat məsələni şərh edərək deyib:
“Qlobal İqtisadiyyat yenidən normallaşdıqca tələbdə
artım olacaq, ancaq bunun inflyasiyanın təsiri altındakı
psixologiyanı dəyişdirəcəyi ehtimalı çətin görünür. Hesab
edirik ki, qiymətlər üzərində təzyiq istehlakçılara qiymət
artımı şəklində görünə bilər, ancaq bu təsir müvəqqəti
olacaqdır”.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

TASS-ın məlumatına görə, istintaq zamanı məlum olub
ki, onların hər ikisi “Hayat Təhrir əş-Şam” terror təşkilatının
üzvləridirlər. Onlar Simferopolda terror aktı törədib Suriyaya
qaçacaqdılar.
Terrorçuların mənzillərinə baxış zamanı xeyli hərbi
sursat, əldədüzəltmə bomba, terrorçularla əlaqə yaradan
xüsusi rabitə vasitələri və s. aşkar edilib.

Bildirilir ki, 2021-ci ilin mart ayıı
üçün məhsuldarlıq testinin nəticələrinə
görə, ən güclü “Apple” mobil qurğuları reytinqinin birinci pilləsində 12,9
düymlük üçüncü nəsil “iPad Pro” planşeti qərarlaşıb. “Apple A12X Bionic”
prosessoru, 4 giqabaytlıq operativ və
256 giqabaytlıq quraşdırılmış yaddaşla təchiz edilən planşet 727 min bal
toplayıb. İkinci və üçüncü mövqelərdə

“iPad Pro” planşetinin müvafiq olaraq
717 və 712 min xal qazanan 12,9 və
11 düymlük versiyaları yer alıb.
ABŞ brendinin 5 ən yaxşı mobil
qurğular siyahısını planşetlər tutub
– ilk beşliyə, həmçinin 11 düymlük
üçüncü nəsil “iPad Pro” və dördüncü
nəsil “iPad Air” daxil olub. Reytinq
tərtibatçıları tərəfindən ən güclü
smartfon “iPhone 12 Pro Max” seçilib.
Model aktual “Apple A14 Bionic”
çipinə, 6 giqabaytlıq operativ və 256
giqabaytlıq quraşdırılmış yaddaşa
malikdir.
Mütəxəssislər qeyd ediblər ki, yeddinci pilləyə gözlənilmədən “iPhone 12

BİLDİRİŞ
Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində
Dövlət Toxum Fondunun tələbatı
üçün mətbəə və çap məhsullarının

ÂÂ Aprelin 10-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu
olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimalqərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir. Gecə 12-14,
gündüz 15-18, Bakıda gecə 12-14, gündüz 15-17 dərəcə
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 761
mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət gecə 70-80,
gündüz 50-55 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında gün ərzində
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 8-13°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı,
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
gün ərzində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 7-12° , gündüz 13-18°
isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli, Cəbrayıl
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Tokayev deyib: “Biz pandemiyaya qarşı birgə mübarizə
məsələsində göstərdiyi köməyə və diqqətə görə Rusiya
rəhbərliyinə, şəxsən Rusiya Federasiyasının Prezidentinə
minnətdarlığımızı bildiririk. Martın 23-də RF Prezidenti ilə
danışarkən məsələ qaldırdım ki, Rusiya tərəfi bizə əlavə
4 milyon doza peyvənd göndərsin. Xahişim anlayışla
qarşılandı”.
Qazaxıstanın dövlət başçısı bildirib ki, bir qədər əvvəl
Rusiya tərəfi ilə Karaqandadakı fabrikdə birgə peyvənd
istehsal etmək barədə razılaşıblar: “Orada istehsal artıq
qaydaya salınıb. Bu yaxınlarda mən özüm də məhz
Karaqanda farmakoloji kompleksində istehsal olunmuş
“Sputnik V” peyvəndindən istifadə etdim”.
Qazaxıstan Prezidentinin mətbuat xidmətinin
məlumatında daha sonra deyilir: “Öz növbəsində,
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da QasımComərd Tokayevə Prezident Vladimir Putinin salamlarını
çatdırıb və bildirib ki, Rusiya tərəfi Qazaxıstana
peyvəndlərin göndərilməsi ilə bağlı bütün məsələləri həll
edəcək” .
Qeyd edək ki, bu il fevralın 1-dən etibarən
Qazaxıstanda əhalinin koronovirus infeksiyası əleyhinə
peyvəndlənməsi kampaniyasına başlanılıb. Prosesdə
Rusiyada istehsal olunan “Sputnik V” peyvəndindən
istifadə edilir. Fevralın axırlarında artıq ölkənin bölgələrinə
Karaqanda farmakoloji kompleksinin bazasında istehsal
olunmuş “Sputnik V” preparatları göndərilib.
Onu da bildirək ki, bu ilin ikinci rübündən etibarən
əhalinin peyvəndlənməsində Qazaxıstan istehsalı olan
“QazCovid-in” preparatlarından istifadə olunacaq. Hazırda
həmin peyvəndin kliniki sınaqlarının üçüncü fazası həyata
keçirilir.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ-da iki vaksinləmə
mərkəzi bağlanıb

Ən güclü “iPhone”
modellərinin adları açıqlanıb
“Rambler”in məlumatına görə,
ABŞ-ın “Apple” şirkətnin müasir
“iPhone 12 Pro Max” smartfonu
korporasiyanın ən güclü qurğuları
reytinqində altıncı yeri tutub.

Rusiyadan Qazaxıstana
əlavə peyvənd göndərilib

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Simferopolda
terrorçular yaxalanıb

Misir

“Forbes” jurnalı 2021-ci ildə
10 ən varlı ərəb
biznesmenin adını
açıqlayıb. Siyahıya
“Adidas” şirkətinin
səhmlərinin payçısı,
habelə ABŞ-ın Texas və Ayova ştatlarında fabriklərə sahib olan misirli biznesmen Nassif Saviris
başçılıq edir. Onun sərvəti 8,3 milyard dollar təşkil edir.
İkinci yeri əlcəzairli İssad Rebrab (4,8 milyard dollar) tutur.
İlk üçlüyü BƏƏ-nin iş adamı Məcid əl-Futtaim (3,6 milyard dollar) tamalayır. Dördüncü yerdə 3,2 milyard dollar
varidatı olan Nassifin qardaşı Macuib Saviris qərarlaşıb.
Siyahıda Qətər, Oman və Livan mənşəli biznesmenlər də
yer alıblar.
Məlumatı “Forbes.ru” yayıb.

Məlumatda sonra qeyd olunub ki,
həbslər “daxili sabitliyi qoruyub saxlamaq
və təhlükəsizlik” səbəbindən həyata
keçirilib. Həbs edilənlər arasında yüksək
rütbəli hərbçilər, bədəvi qəbilələrinin başçıları, adı çəkilməyən kəşfiyyat qurumunun əməkdaşları da var.
Xatırladaq ki, E.Blinkendən əvvəl
ABŞ Prezidenti Cozef Bayden də İordaniya lideri ilə telefonla danışaraq onu
dəstəklədiyini bildirmişdi. Bir çox aparıcı
Qərb dövlətləri, eləcə də Səudiyyə
Ərəbistanı başda olmaqla, əksər ərəb
dövlətlərinin liderləri rəsmi Əmmana öz
dəstəklərini ifadə ediblər.
10 milyona yaxın əhalisi olan İordaniya konstitusiyalı monarxiyadır və
hazırkı dövlət başçısı II Abdullah ölkəni
1999-cu il fevralın 7-dən etibarən idarə
edir.

Qazaxıstan Prezidenti Qasım-Comərd
Tokayev ölkənin paytaxtı Nur-Sultanda
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla
görüş zamanı respublikaya koronovirus
əleyhinə əlavə peyvəndlərin göndərilməsi
məsələsində göstərdiyi dəstəyə görə Rusiya
lideri Vladimir Putinə minnətdarlığını bildirib.
Bu barədə Qazaxıstan Prezidentinin mətbuat
xidmətinə istinadən TASS xəbər verib.

 ABŞ-ın Şimali Karolina və Kolorado
ştatlarındakı koronavirus infeksiyası əleyhinə
kütləvi vaksinləmə mərkəzləri müvəqqəti olaraq
bağlanıb.
mini” aktual seriyada ən ucuz “Apple”
smartfonu yüksəlib. İlk onluğu “iPhone
12”, “iPhone 12 Pro” və “iPhone 11
Pro Max” modelləri tamamlayıb.
Hesabatda vurğulanır ki, sonucu
yeri tutan “iPhone 11 Pro Max” 600
mindən az bal toplayan yeganə qurğu
olub. Lakin bütün aktual “Apple” qurğuları arasında məhsuldarlıq fərqi cüzi
olduğundan istifadəçilər üçün nəzərə
çarpmayacaq.

“The Wall Street
Journal” qəzetinin yazdığına görə, bu vaksin
mərkəzlərində əhaliyə
“Johnson&Johnson
“ peyvəndi vurulduqdan sonra onlar
özlərini pis hiss ediblər
və xəstəxanalara
yerləşdiriliblər.
Hazırda “ Johnson&Johonson” vaksininin tərkibi yoxlanılır.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

satın alınması məqsədilə 2021-ci
il martın 15-də keçirilmiş kotirovka
sorğusunda fiziki şəxs Nəsibov Anar
İlham oğlu qalib gəlmiş və həmin
fiziki şəxslə müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, fasilələrlə
yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 8-13°, gündüz
19-24° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba,
Xaçmaz, Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi,
yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 8-13°, gündüz 18-23°,
dağlarda gecə 5-10°, gündüz 15-18° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi
yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 11-16°, gündüz 21-26°
isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək.Gecə 11-14°, gündüz 17-22°,
dağlarda gecə 12-14°, gündüz 15-19° isti olacaq.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Hüseyn Mövsümov və Aqiyə Naxçıvanlı
akademik Urxan Ələkbərova oğlu
FƏRİD ƏLƏKBƏROVUN
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Xanlar Vəliyev və Hərbi Prokurorluğun
k ollektivi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının rektoru, akademik Urxan
Ələkbərova oğlu

Asif Əsgərov Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərova oğlu
FƏRİD ƏLƏKBƏROVUN
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun stomatoloji və üz-çənə kafedrasının müdiri, tibb elmləri
doktoru, professor Oqtay Seyidbəyov və kafedranın əməkdaşları kafedranın professoru
MAHİR ƏLİYEVİN

FƏRİD ƏLƏKBƏROVUN
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbərliyi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru,
akademik Urxan Ələkbərova oğlu
FƏRİD ƏLƏKBƏROVUN
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.

“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

vəfatından kədərləndiklərini bildirir,
mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı Əməkdar
incəsənət xadimi
MƏHƏRRƏM BƏDİRZADƏNİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.
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