Qəzet 1919-cu ildən nəşr edilir
www.xalqqazeti.com

№ 075 (29617) 13 aprel 2021-ci il, çərşənbə axşamı

TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev
Bakıda Hərbi Qənimətlər
Parkının açılışında iştirak edib

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev aprelin 12-də Bakıda Hərbi Qənimətlər
Parkının açılışında iştirak edib.

Azərbaycanın Vətən
müharibəsində Qələbəsinin
rəsmiləşməsindən bir gün sonra
– noyabrın 11-də Müzəffər Ali Baş
Komandan hərbçilərlə görüşündə
düşmənin qənimət götürülmüş
və məhv edilmiş texnikasının nümayişi üçün planlarının
olduğunu deyib. Dekabrın 10-da
Zəfər paradında həmin texnikaların bir qismi nümayiş etdirilib.
Eyni zamanda, Prezident İlham
Əliyev Hərbi Qənimətlər Parkının
salınması haqqında təşəbbüs irəli
sürüb. Çox qısa zamanda görülən
genişmiqyaslı işlər artıq yekunlaşıb: açıq səma altında nadir

park salınıb. Prezident, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevə
Hərbi Qənimətlər Parkının ilk
ziyarət bileti təqdim edildi.
Qeyd edək ki, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyev
tərəfindən təsdiqlənən mükəmməl
hərbi strategiya və taktika döyüş
meydanında Azərbaycan Ordusunun “Dəmir yumruq” əməliyyatını
sürətlə və az itki ilə həyata
keçirməyə imkan verdi. Nəticədə
düşmən tərəfinin 30 il ərzində
möhkəmləndirdiyi müdafiə xətləri
yarıldı, hərbi resursları məhv
edildi. Düşmənin canlı qüvvələri
isə, sözün həqiqi mənasında,

F.F.İbrahimlinin “Şöhrət”
ordeni ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının
ictimai-siyasi həyatında fəal
iştirakına görə Fəzail Feyruz

oğlu İbrahimli “Şöhrət” ordeni
ilə təltif edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 aprel 2021-ci il

mövqelərini qoyub qaçırdılar.
Ermənilərin qoyub qaçdığı atıcı
silahlar, ağır texnikalar, raket
kompleksləri, hərbi nəqliyyatlar
və digər sursatlar qənimətlər
sırasındadır.
Zəfər paradının ən yaddaqalan və rəmzi kompozisiyalardan biri – Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin işğaldan azad
olunan torpaqlarda düşməndən
qənimət götürdüyü 2000-dən
çox avtomobilin nömrə nişanından hazırlanan lövhə də parkın
ərazisindədir.
(ardı 2-ci səhifədə)

“Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye Parkının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli 1947 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
“Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye Parkının yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci
il 28 dekabr tarixli 1947 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 12,
maddə 1226; 2014, № 5, maddə 477; 2016, № 8, maddə
1384) 2-ci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. Balaxanı Sənaye Parkı sahibkarlıq fəaliyyətinin
həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastruktura və idarəetmə
qurumlarına malik olan, müasir texnologiyaların tətbiqi
yolu ilə rəqabətqabliyyətli məhsul istehsalı və xidmətlər
göstərilməsi məqsədilə istifadə edilən, yaşıl biznesin
inkişafına kömək edən ərazidir;
2.2. resurslardan davamlı və səmərəli istifadəni təmin

etmək və tullantıları minimuma endirmək məqsədilə
Balaxanı Sənaye Parkının ərazisində istehsal müəssisələri,
eləcə də tullantıların emalı (təkrar emalı) və xidmət
müəssisələri yaradılır.”.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 aprel 2021-ci il
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Lövhənin qarşısında çıxış
edən Prezident İlham Əliyev
dedi:
– Birinci Qarabağ müharibə
sindən sonra ermənilər azərbay
canlıların şəxsi maşınlarının
nömrələrini götürüb işğal edilmiş
torpaqlarda nümayiş etdirirdilər.
Bir lövhə düzəltmişdilər,
göstərsinlər ki, azərbaycanlılar öz
dədə-baba torpaqlarından didərgin
salınıb.
Əslində, bu hərəkət
Ermənistanın Azərbaycana
qarşı, xalqımıza qarşı etdiyi etnik
təmizləmənin təzahürü idi. Çünki
mülki vətəndaşlar öz əmlakını
qoyub, bəziləri ayaqyalın işğal
edilmiş torpaqlardan çıxmağa
məcbur olmuşdular. Ermənilər
bu lövhəni xarici turistlərə nü
mayiş etdirərək öz ordusunun
gücünü göstərməyə, mif ya
ratmağa çalışırdılar ki, guya
Ermənistanın məğlubedilməz
ordusu var. Azərbaycanlılar isə
şəxsi maşınlarını qoyub, öz tor
paqlarından çıxmışdılar. Biz bunu
unutmamışıq və bu lövhə erməni

fərariliyinin təzahürüdür. Çünki bu
nömrələr hərbi yük maşınlarının
nömrələridir. 522 hərbi yük maşını
Azərbaycan Ordusu tərəfindən
məhv edilib və ya qənimət kimi
götürülmüşdür. Hələ müharibənin
getdiyi dövrdə mən göstəriş
vermişdim ki, nömrələr yığılsın,
saxlanılsın, gün gələcək biz bu
nömrələri nümayiş etdirəcəyik.
Dekabrın 10-da keçirilmiş
hərbi paradda bu lövhə nümayiş
etdirildi. Azadlıq meydanında,
bütün xalqımızın gözü qarşısında
Ermənistanın məğlubiyyəti, erməni
fərariliyi bir daha göstərildi. Bu
gün Hərbi Qənimətlər Parkında

bu lövhə nümayiş etdirilir. Yük
maşınlarının burada sərgilənən
nömrələri götürülmüş texnikanın,
sadəcə, kiçik hissəsini təşkil edir.
Düşmənin 522 yük maşını məhv
edilib, qənimət kimi götürülüb.
Buraya gələn hər bir insan –
Azərbaycan vətəndaşı, ölkəmizə
gələcək qonaqlar bunu görəcəklər.
Ermənilər də bunu görsünlər.
Görsünlər ki, onların bəd əməlləri
cavabsız qalmadı. Budur, on
lara verilən cavab. Qarabağ
Azərbaycandır!
(ardı 3-cü səhifədə)
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(əvvəli 2-ci səhifədə)

Xatırladaq ki, 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə döyüş meydanında davamlı məğlubiyyətlərə
məruz qalan düşmən insanlıq
əleyhinə və müharibə cinayətləri
törədib, o cümlədən döyüş
bölgəsindən uzaqda olan
ərazilərə raket zərbələri endirib, dinc sakinləri qətlə yetirib.
Həmin faktları xronoloji ardıcıllıqla
özündə əks etdirən lövhə parkın
giriş hissəsində yerləşdirilib. Burada Şuşaya atılmış “İskəndər M”
raketinin qalıqları da var.
“İskəndər M” raketinin
qalıqlarına baxan Prezident
İlham Əliyev dedi:
– Şuşanı bax, bu “İskəndər-M”
raketləri ilə ermənilər atəşə

tutmuşdular. Haradandır bu
raketlər Ermənistan ordusunda?
Bu raketlər olmamalı idi. Artıq
bu, əyani sübutdur. Ermənistanın
hərbi cinayətinin sübutudur və
biz cavab istəyirik. Bu ölümcül
silah Ermənistanın əlinə necə

düşdü? Hələ ki, cavab ala
bilməmişik. Amma alacağıq. Hər
kəs gəlsin, görsün, Şuşanı, bizim
qədim şəhərimizi Ermənistan
“İskəndər-M” raketləri ilə məhv
etməyə çalışırdı. Şuşanı biz
azad edəndən sonra bundan
istifadə etdilər. Bizdə kifayət qədər
məlumat var. Sadəcə olaraq, biz
rəsmi açıqlama gözləyirik. Hər kəs
gəlib bunu görəcək. Bu, erməni
vəhşiliyinin, hərbi cinayətin növbəti
əyani sübutudur.
Diqqətə çatdıraq ki, nümayiş
etdirilən qənimətlər sırasında
KUB zenit-raket kompleksi,
hərəsindən bir nümunə olmaqla
tırtıllı ağır texnika da var. Onlar
saz vəziyyətdədir! Düşmənin

həm də informasiya cəbhəsində
davam edirdi. Dünya ictimaiyyəti
və beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri münaqişə bölgəsi
haqqında son məlumatları ən
etibarlı, birinci mənbədən –
Azərbaycan Prezidentindən alırdı.
Qələbə tvitləri, aparıcı media
qurumlarına müsahibələr, xalqa
müraciətlərdən ibarət hissələr
parkın ərazisindəki videozalda
nümayiş etdirilir.
Parkın ərazisindəki hər bir
element demək olar nadirdir.
Məsələn, buradakı oturacaqların alt hissəsi qənimət kimi
götürülmüş mərmi yeşiklərindən
düzəldilib. Parkın ərazisindəki
işıqlandırma sistemi mərmilərin
ərintilərindən, tullantı yeşikləri isə
tank mərmisinin barıt atıcısının

 50-dək ağır texnikası, “T-72”
1
tankları, piyadaların döyüş maşınları, 2S1 “Qvozdika” özüyeriyən
artilleriya qurğusu, “Osa” zenit-raket kompleksi və digər eksponatları da bu sıraya daxil etmək olar.
Vətən müharibəsində döyüş

futlyarından hazırlanıb.
Hərbi Qənimətlər Parkının
ən maraqlı hissələrindən biri 30
il ərzində düşmən tərəfindən
möhkəmləndirilmiş müdafiə
mövqeyi əks olunan, özündə 10
elementdən ibarət mühəndis-

***

maneələr sistemini ehtiva edən
ərazidir. Burada 5 metr enində,
3-4 metr dərinlikdə qazılan tank
əleyhinə xəndək, mina sahəsi,
tank əleyhinə beton dirəklər
və metal kirpilər, alçaq dirəklər
üzərində tikanlı məftildən tor,

hündür dirəklərdə məftilli tor,
piyada əleyhinə mina sahəsi,
az nəzərə çarpan və üçcərgəli
lent tipli məftil maneələri,
həmçinin səngər üzərində lent
tipli məftil maneələr nümayiş
olunur. Bu maneələr sistemi

Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam, Tərtər
və Goranboy istiqamətlərində
Azərbaycan Ordusu bölmələrinin
dəf etməli olduğu mühəndis
sistemlərindən idi. Otuz il ərzində
möhkəmləndirilən mövqelərin
daxilində isə yaxşı təchiz edilmiş
döyüş postu, əsgər kazarması
yerləşir. Kazarmanın yanında
şəxsi heyətin artilleriya və hava
hücumundan qorunması üçün
zavod üsulu ilə hazırlanmış
sığınacaqlar, döyüş mövqeyində
atıcı, pulemyotçu, qumbaraatan
səngərləri, uzunmüddətli atəş
nöqtələri yerləşir.
Azərbaycan Ordusuna qarşı
kustar üsulla hazırlanmış rels
üzərində hərəkət edən iriçaplı
minaatanlardan istifadə olunurdu. Özəllik ondan ibarətdir ki, bu
minaatanlar relslə arxaya doğru
çəkilir, atəş açılır, daha sonra
relslə gizlədilirdi. Beləliklə atəş
nöqtəsini müəyyən etmək daha
çətin olurdu, amma mümkünsüz
deyildi.

Prezident İlham Əliyev bütün
bu mühəndis-maneə sistemləri,
döyüş postu və əsgər kazarması
ilə tanış oldu.
Qeyd edək ki, Hərbi
Qənimətlər Parkı qazanılan tarixi
Zəfərin nümayişi baxımından
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Buraya gələn hər bir ziyarətçiyə
Vətən müharibəsinin gedişatı
barədə təqdim edilən eksponatlar
Azərbaycana Zəfər qazandıran
döyüşləri bir daha göz önündə
canlandırmağa geniş imkan
yaradır.
***
Hərbi Qənimətlər Parkı ilə
tanışlıqdan sonra Prezident,
Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali
Baş Komandanı İlham Əliyev
təltif olunan hərbi qulluqçularla
görüşdü.
Dövlətimizin başçısı görüşdə
çıxış etdi.
(ardı 4-cü səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev Bakıda
Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib

Prezident İlham Əliyevin çıxışı
(əvvəli 3-cü səhifədə)
– Salam, cənab zabitlər!
– Hərbçilər: Salam.
– Prezident İlham Əliyev:
Əyləşin.
Əziz hərbçilər, bu gün sizə
dövlətimizin yüksək hərbi mükafatları təqdim edilir. Bu mükafatlar müharibədən sonra mənim
təşəbbüsümlə təsis edilmişdir.
Mükafatların adlarını da özüm
vermişəm – “Vətən müharibəsi
qəhrəmanı” ulduzu, “Zəfər” və
“Qarabağ” ordenləri yeni təsis edilmiş yüksək hərbi mükafatlardır.
Xahiş edirəm ki, təntənəli
mərasimimizin əvvəlində Vətən
müharibəsində qəhrəmancasına
həlak olmuş şəhidlərimizin əziz
xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad
edək.
Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin. Əyləşin. Allah
onların yaxınlarına səbir versin.
Şəhidlərimizin yaxınları üçün
təsəlli odur ki, onlar öz canlarını
Vətən uğrunda qurban verdilər.
Təsəlli odur ki, torpaqlarımız
azad olundu, ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda,
təsəlli odur ki, şəhidlərimizin
intiqamını biz döyüş meydanında
aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə
qalmadı. Həm İkinci, həm də
Birinci Qarabağ müharibəsinin
şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq, o cümlədən günahsız
insanların, Xocalı qurbanlarının,
digər mülki şəxslərin intiqamını
düşməndən döyüş meydanında
aldıq. Biz döyüşərək, vuruşaraq,
qan tökərək tarixi ədaləti bərpa
etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etdik, düşməni torpaqlarımızdan
qovduq.
Bugünkü təntənəli mərasimin
yeri təsadüfən seçilmədi. Biz bu
mərasimi Yeni Bulvarda keçiririk.
Yeni Bulvar mənim təşəbbüsümlə
bir neçə il bundan əvvəl salınmışdır. Yeni Bulvarın uzunluğu 12
kilometrdir. Müqayisə üçün deyə
bilərəm ki, köhnə bulvarın uzunluğu cəmi 3 kilometrdir. Bu bulvarın
salınması dövlətimizin qüdrətini
göstərirdi, xalqa olan qayğını
göstərirdi. Bu, yenilik idi, inkişaf
idi, bu, bizim gücümüzün təzahürü
idi. İkinci Qarabağ müharibəsi
də bizim gücümüzü göstərdi,
müasirliyi göstərdi. Çünki biz XXI
əsrin müharibəsini aparmışıq və
bu gün artıq sirr deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində
İkinci Qarabağ müharibəsindəki
əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, Qələbəmiz öyrənilir. Dünya mətbuatında artıq dəfələrlə
məlumat verilmişdir ki, dünyanın
aparıcı ölkələri, o cümlədən
Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük
Britaniya, Almaniya və inkişaf
etmiş digər ölkələr İkinci Qarabağ
müharibəsinin bütün aspektlərini
öyrənirlər. Öz ordularını müasir
standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki
XXI əsrin müharibəsini nümayiş
etdirmişik, biz dünyada heç vaxt
olmayan Qələbəni qazanmışıq.
Çətin relyef şəraitində düşmənin
bir neçə istehkamının qarşısında
biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi
elm qoyduq və istədiyimizə nail
olduq, düşməni torpaqlarımızdan
qovduq.
Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad etdik. Çünki inkişaf
bizim Qələbəmizin əsasıdır. Əgər
iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər
bizim iqtisadi müstəqilliyimiz
olmasaydı, biz bunu təmin
etməsəydik, lazımi dərəcədə lazım olan müasir silahlar əldə edə
bilməzdik. Ona görə bu təntənəli
mərasimin burada keçirilməsində
böyük rəmzi məna var. Yenilik, inkişaf, güc – bunlar əsas amillərdir.
Bir də Vətən sevgisi. Çünki bax,
bu bulvarın ərsəyə gəlməsində,
bunun təməlində Vətən sevgisidir. Çünki bu zona əvvəllər
sənaye zonası idi və burada bir
çox köhnəlmiş, sıradan çıxmış
müəssisələr fəaliyyət göstərirdi.
Bütün bu ərazi təmizləndi, yeni
bulvar salındı. Sağ tərəfdə olan
boş yer də təmizlənib sərəncama
götürülüb.
Bu mərasimin burada
keçirilməsinin digər səbəbi burada yerləşən Hərbi Qənimətlər
Parkıdır. Bu Hərbi Qənimətlər
Parkının açılışını bu gün etdim.
Orada düşmənin nümayiş etdirilən
dağıdılmış və qənimət kimi

götürülmüş texnikası bir daha
bizim gücümüzü göstərir, bir daha
düşmənin məğlubiyyətini göstərir.
Burada nümayiş etdirilən texnika
məhv edilmiş və qənimət götürülmüş düşmən texnikasının kiçik bir
hissəsini təşkil edir. 125 artilleriya
topu, 366 tank, 7 “S-300” zenitraket kompleksi, 50-dən çox digər
zenit-raket kompleksləri, 522 yük
avtomaşını və digər texnikalar
məhv edilmişdir və qənimət kimi
götürülmüşdür.
Hərbi Qənimətlər Parkına
gələn hər bir insan Ordumuzun,
Silahlı Qüvvələrimizin gücünü
görəcək, iradəmizi görəcək.
Görəcək ki, bu Qələbəni əldə
etmək nə qədər çətin idi. Çünki
düşmən 30 il ərzində işğal edilmiş
torpaqlarda möhkəmlənirdi,
istehkamlar qururdu, səngərlər,
sığınacaqlar qazırdı. Bütün
bunlara baxmayaraq, Azərbaycan
hərbçiləri qəhrəmanlıq, peşəkarlıq,
Vətən sevgisi göstərərək, bütün
bu maneələri dəf edərək düşməni
məğlub etdilər.
Otuz il ərzində ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi öz həllini tapmırdı.
Ancaq bizim problemlərimiz ondan daha əvvəl başlamışdı, daha
dəqiq desəm, 1987-ci ildə. Çünki
1987-ci ildə Heydər Əliyevin
bütün vəzifələrdən, o cümlədən
Siyasi Büronun üzvü vəzifəsindən
uzaqlaşdırılması ilə ermənilərin
əlinə fürsət düşdü və onlar bu
fürsətdən istifadə etdilər. Heydər
Əliyevin istefasından iki həftə
keçməmiş bir erməni millətçisi
- Qorbaçovun müşaviri, onun
sağ əli Aqanbekyan hələ 1987ci ildə Fransada olarkən Fransa qəzetinə müsahibə verərək

Məhz o vaxt faktiki olaraq
hakimiyyətə gəlmiş və bu gəlişini
rəsmiləşdirmək istəyən AXCMüsavat cütlüyünün xəyanəti
nəticəsində Şuşa və Laçın işğal
altına düşdü. Çünki onlar üçün
hakimiyyətə gəlmək hər şeydən
vacib idi. O vaxt müdafiə naziri
onların adamı idi, hansı ki, söz
vermişdi, əgər Şuşa əldən getsə,
öz başına güllə çaxacaq. Bu günə
qədər tula kimi orada-burada
sülənir. Faktiki olaraq hakimiyyət
Xalq Cəbhəsi-Müsavatın
əlində idi. Onlar Şuşa və Laçını ermənilərə təhvil verərkən
Bakıdakı hakimiyyəti yıxmaq
istəmişdilər və buna nail oldular.
Ondan bir ay keçəndən sonra
hərbi çevriliş edərək, parlament
binasını zəbt edərək hakimiyyəti
devirdilər və qanunsuz olaraq
hakimiyyətə gəldilər. Bu, onların
böyük xəyanətidir. Ondan sonra
nələr baş verdi? Ondan sonra
ölkə faktiki olaraq idarəolunmaz
vəziyyətə düşmüşdü. Xaos,
anarxiya, özbaşınalıq, hərcmərclik, talançılıq hökm sürürdü.
Kəndlər işğal altına düşürdü, Xalq
Cəbhəsi-Müsavat hakimiyyəti
Ermənistana benzin satırdı.
Özləri də bunu etiraf etmişdilər.
Bu videomateriallar, kadrlar var.
Özləri də etiraf etmişdilər ki, bu
xəyanətin içindədirlər. Ordunu
gücləndirmək, ordumuza dəstək
vermək əvəzinə, ancaq öz
hakimiyyətini möhkəmləndirirdilər.
Heydər Əliyev imkan vermədi ki,
ermənilər blokada şəraitində olan
Naxçıvanı işğal altına salsınlar,
halbuki dəfələrlə belə cəhdlər olub.
Orada sərhəddə gedən şiddətli
döyüşlərdə bizim hərbçilərimiz
və mülki vətəndaşlar sinəsini

faktlara əsaslanaraq deyirəm.
Onların mənfur xisləti bu gün də
özünü büruzə verir. İkinci Qarabağ
müharibəsi zamanında da altdanaltdan bizim ordumuza şər ataraq,
haqq işimizə şər ataraq düşmənin
dəyirmanına su tökdülər. Ona görə
bu tarixi bilmədən bugünkü reallığa
düzgün qiymət vermək mümkün
deyil.

ehtimalı çox aşağıdır. Yenə də
xalq arxamda durdu. Yenə də
xalq müstəqil siyasəti dəstəklədi.
Bütün təzyiqlərə, bütün cəhdlərə,
– ondan sonra da cəhdlər olmuşdu, – baxmayaraq, Qarabağ
məsələsində bir faiz güzəştə
getmədim. Bunun əksinə, 2003-cü
ildə Prezident seçiləndən sonra
demişdim ki, artıq nə danışılıb,

ğımızda yaradılıbdır. 1918-ci ildə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
ilk qərarlarından biri də İrəvanı
Ermənistana vermək, paytaxt
düzəltmək idi. Mən bunu qınamışam. Demişəm ki, bu xəyanət
idi, satqınlıq idi, bağışlanmazdır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətləri var. Ancaq biz tarixi

demişdir ki, Dağlıq Qarabağ
Ermənistana birləşməlidir. Heydər
Əliyevin dövründə heç vaxt buna
cürət edə bilməzdilər. Ona görə
dünya erməniliyinin əsas hədəfi
Heydər Əliyev idi. Çünki bilirdilər,
o, nə qədər vəzifədədir, heç
vaxt imkan verməz ki, erməni
millətçiliyi baş qaldırsın. Necə ki,
1970-1980-ci illərdə Azərbaycana
rəhbərliyi dövründə bütün separatçı meyillərin qarşısı elə
yerindəcə alınırdı. İndi tarixə
baxın, sanki heç nə dəyişilməyib.
Sovet vətəndaşı, özünü akademik
sayan Fransada bu açıqlamanı
verir və artıq bu mövzu ortalığa
atılır. Biz yaxşı xatırlayırıq ondan sonra hansı proseslər baş
vermişdi. Faktiki olaraq Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan
ayırmışdılar. Xüsusi idarəetmə
komitəsi yaradılmışdı. Moskvadan
bir adam göndərilmişdi. O da sırf
ermənipərəst bir adam idi. Faktiki
olaraq bizim problemlərimiz o
vaxtdan başlamışdır. O vaxt
Azərbaycana qarşı çirkin informasiya kampaniyası aparılırdı. Bütün
bunları yaşlı nəsil yaxşı xatırlayır.
Müstəqillik əldə olunandan sonra nələr baş verdi?
Müstəqillikdən dörd ay sonra Xocalı soyqırımı törədildi. Ermənistan
və Sovet İttifaqının 366-cı alayı
hərbi cinayət törətdi, vəhşilik
törətdi. Dinc insanları qətlə yetirdi.
Onların arasında uşaqlar, qocalar,
qadınlar vardı. Xocalı soyqırımı
bu gün dünya tərəfindən tanınır.
Ondan çox ölkə bu soyqırımını
rəsmən tanıyıbdır. Xocalı soyqırımından üç ay keçəndən sonra
Şuşa və Laçın işğal altına düşdü.

qabağa verərək öz torpaqlarını
müdafiə ediblər, məhz Heydər
Əliyev amili hesabına. Onlar isə
buradan Naxçıvana hərbi desant
göndərirdilər ki, Heydər Əliyevi
hakimiyyətdən devirsinlər. O vaxt
Daxili Qoşunların komandanı, bu
gün xaricdə gizlənən bir tula, oraya
desant göndərirdi. Torpaqlar əldən
gedir, ermənilər kəndlərimizi zəbt
edir, onlar isə Naxçıvanda Heydər
Əliyevə qarşı mübarizə aparırlar.
Bunlar Xalq Cəbhəsi-Müsavat
xəyanətkarlarının əməlləridir.
Ancaq qorxdular, heç burunlarını soxa bilmədilər. Çünki xalq
qalxdı, dedilər ki, gələn kimi sizi
burada məhv edəcəyik. Vətəndaş
müharibəsinə start verdilər,
Gəncəni bombaladılar, Azərbaycan
əsgərlərini əsir götürdülər, torpaqlar işğal altına düşə-düşə. Bu,
xəyanət deyil, bəs nədir?! 1993-cü
ilin aprelində Kəlbəcəri düşmənə
verdilər. Ondan sonra təşvişə
düşdülər, qorxuya düşdülər,
depressiyaya düşdülər. Bu günə
qədər də bu depressiyadan çıxa
bilmirlər. Öz canlarını qurtarmaq
üçün o vaxt məcbur olub Heydər
Əliyevə müraciət etdilər ki, onları
burada, Prezident Aparatının
qarşısında asmasınlar. Onların dar
ağacı hazır idi. Azərbaycan xalqı
bunlara cəmi bir il dözdü. Amma
görün, bir il ərzində nə qədər
böyük ziyan vurdular – torpaqlarımız əldən getdi, ordunu məhv
etdilər, vətəndaş müharibəsinə
start verdilər, qardaş qanını
tökdülər. Ona görə, mən deyəndə
ki, bunlar xəyanətkardırlar,
satqındırlar, düşməndirlər, bax,
buna əsaslanaraq deyirəm. Tarixi

Məhz Azərbaycan xalqının
dəstəyinə arxalanaraq Heydər
Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə
gələndən sonra bütün xoşagəlməz
hallara son qoydu, bütün qanunsuz silahlı birləşmələri tərksilah
etdi, sabitlik, qayda-qanun yaradıldı və nizami ordu quruculuğu
başlandı.
Mən 2003-cü ildə hakimiyyətə
gələrək, Prezident vəzifəsinə
başlayaraq söz vermişdim ki, ərazi
bütövlüyünü qoruyacağam və bu
sözə əməl etdim. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü 17 il ərzində qorundu. Düşmənin bütün cəhdlərinə
baxmayaraq, hər hansı bir güzəşt
edilmədi. Halbuki təzyiqlər də
olmuşdur, təhdidlər də olmuşdur. Mənə qarşı çevriliş cəhdləri
olmuşdur. 2003-cü ildə Azadlıq
meydanında AXC-Müsavat cütlüyünün tör-töküntüləri hərbi çevriliş
etmək istəmişdilər, alınmadı,
xalq dəstəkləmədi. 2005-ci ildə
Azərbaycanda “narıncı inqilab”
təşkil etmək istəmişdilər. Artıq başlarına narıncı bantlar bağlamışdılar. Narıncı çadırlar gətirilmişdi.
Nə idi məqsəd? Məqsəd satqınları
hakimiyyətə gətirmək, onların əli
ilə Qarabağı ermənilərə vermək
və Azərbaycana rəhbərlik etmək.
Mən bunu qoymurdum. Ona görə
bəzi xarici paytaxtlarda qərar verildi ki, İlham Əliyevi devirməliyik.
O vaxt da “narıncı inqilab” dəbi
var idi. Orada-burada inqilablar
baş verirdi. Bu inqilabların axırı nə oldu, indi hər kəs görür.
Ölkələr bərbad vəziyyətdədir,
böhrandan çıxa bilmirlər, artıq
15-17 ildir böhran hökm sürür.
O ölkələrin böhrandan çıxma

qalsın kənarda. Mən bunu tanımıram. Sıfırdan başlamalıyıq danışıqlara, sıfırdan. Bütün təzyiqlərə
baxmayaraq, buna nail oldum.
Məhz bunun nəticəsində Madrid
prinsipləri ortalığa çıxdı. Bəli, Madrid prinsipləri bizi tam qane etmirdi. Mən bunu gizlətmirəm. Ancaq
Madrid prinsiplərinin əsasında
bizim torpaqlarımızın azad
edilməsi nəzərdə tutulurdu. Mən
dəfələrlə demişdim ki, heç vaxt
ölkəmizin ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu olmayıb, olmayacaq
və həyat bunu təsdiqlədi. Mənim
o vaxt danışıqların uğurla başa
çatmasına inamım var idi. Çünki
mən bu vəzifəyə təzə seçilmişdim,
hələ böyük siyasətin, riyakarlığın
nə dərəcədə geniş vüsət almasından xəbərsiz idim. Hesab
edirdim ki, kim, hansı tərəfmüqabil
nəyi deyirsə, o da həqiqətdir.
Sonra anladım ki, bütün bu illər
ərzində bizi aldatmağa çalışmışlar.
Məsələni həll etmək yox, dondurmaq istəmişdilər. Bu məsələ ilə
bilavasitə məşğul olan beynəlxalq
qurumlar bu torpaqları erməni
tapdağının altında daim saxlamaq
istəmişdilər. Onu sonra anladım.
Ancaq bununla paralel olaraq
danışıqlar apararaq, eyni zamanda, hazırlıq işləri də gedirdi.
Mən bunu gizlətmirdim. Dəfələrlə
demişdim ki, əgər məsələ sülh
yolu ilə həll olunmasa, biz bunu
hərbi yolla həll edəcəyik. Nəticədə
də belə oldu. Nə demişəmsə, onu
da etmişik. Bütün bu illər ərzində
demişdim ki, bizim torpağımızda
heç vaxt ikinci erməni dövləti yaradıla bilməz. Demişdim ki, birinci
erməni dövləti bizim tarixi torpa-

malalamamalıyıq, bilməliyik tarixi.
Bilməliyik, 1918-1920-ci illərdə ki,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
fəaliyyət göstərirdi, müstəqilliyimiz
yarımçıq idi. İrəvanı verdik
Ermənistana. Halbuki buna o vaxt
İrəvandan olan nümayəndələr
etiraz edirdilər. Onların səsinə
fikir verən olmamışdı. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti tam
hakimiyyəti təmin edə bilmirdi.
İngilis generallar burada meydan
sulayırdılar. Hətta bizim bayrağımızı təsdiq etmək üçün ingilis generalı gərək əmr verəydi. Hər şey
necə olub, elə də deməliyik. Saxta
tarix uydurmamalıyıq. Həm sovet
dövründə, həm də müstəqilliyin
ilk illərində bizim üçün o qədər
saxta tarix uydurmuşlar. Biz elə
saxta tarixin girovuna çevrilmişik.
Hər şeyi bilməliyik - kimin tarixdə
hansı rolu var və nəticə nədən
ibarətdir.
Biz danışıqlar masasında
prinsipiallıq göstərərək, eyni
zamanda, güclü ordu yaradırdıq.
Bütün bu 17 il ərzində bizim əsas
büdcə xərclərimiz hərbi xərclər
olmuşdur. Biz istədiyimizə nail
olduq. Ordunun döyüş qabiliyyəti
möhkəmləndi, yüksəldi, ordumuz
müasir silah-sursat, texnika ilə
təchiz edildi. Biz bir ölkədən asılı
olmamaq üçün bu texnikanı bir
çox mənbələrdən almışıq. Buna
nail olmaq üçün gərək sənin
tərəfdaş ölkələrlə sıx əlaqələrin
olsun. Çünki silah bazarı çox
həssasdır. Burada ancaq kommersiya, biznes maraqları hər şeyi həll
etmir. Siyasi məsələlər hər şeyi
həll edir. Biz tərəfdaş ölkələrdən
elə texnika, elə silahlar almışıq ki,

əgər bir mənbədən olan texnikaya
bir şey olarsa, bizim ehtiyat imkanlarımız var və İkinci Qarabağ
müharibəsi bunu göstərdi.
İkinci Qarabağ müharibəsinə
hazırlaşmalı idik və hazırlaşdıq.
Siyasi sabitlik, vətəndaş birliyi
təmin edildi. Xalqın dəstəyini
hiss edərək çox inamlı islahatlar
aparıldı və siyasi müstəvidə artıq
vəziyyət sağlamlaşdı. Beynəlxalq
müstəvidə, beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən bizə sərf edən önəmli
qərarlar və qətnamələr qəbul
edildi. Mən bu barədə əvvəlki
illərdə danışarkən bəziləri hesab
edirdi ki, bəli, bunlar qəbul olundu,
amma bunun nəticəsi yoxdur.
Bu gün gördük bunun nəticəsini,
hər kəs gördü bunun nəticəsini.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri var idi, ondan başqa
ciddi bir sənəd yox idi. BMT Baş
Assambleyasının qərarı, Qoşulmama Hərəkatının qətnamələri,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Avropa Parlamenti. Avropa
Şurası Parlament Assambleyası
həmişə bizə düşmənçilik mövqeyi
sərgiləyir, hətta onlar da məcbur
olub ərazi bütövlüyümüzə dəstək
nümayiş etdiriblər. Bütün bunlar
siyasi və hüquqi baza yaradıbdır.
Əgər bu, olmasaydı, müharibə
dövründə bizə qarşı Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin
BMT-dəki təşəbbüsü nəticə verə
bilərdi. Bunu da hər kəs bilsin, bir
çoxları bilmir. Müharibə gedəgedə bizə qarşı sanksiyalar tətbiq
etmək istəyirdilər. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Biz öz ərazi
bütövlüyümüzü bərpa edirik. Bizə
qarşı sanksiyalar tətbiq etmək
ədalətsizlikdir, vicdansızlıqdır.
Kim idi bunları təşkil edən? Minsk
qrupuna həmsədrlik edən ölkələr.
Kim bunun qarşısını aldı? Bizə
dost olan ölkələr, Qoşulmama
Hərəkatına üzv olan ölkələr.
Çünki biz Qoşulmama Hərəkatının
sədri kimi özümüzü ləyaqətlə
aparmışıq, bu ölkələrə kömək
etmişik, həm maliyyə yardımı
göstərmişik, həm də humanitar
yardım. COVID ilə bağlı 30-dan
çox ölkəyə humanitar, maliyyə
yardımı göstərmişik. Onların
maraqlarını müdafiə etmişik və
onlar da, öz növbəsində, bizə
dəstək verdilər. Düzdür, hər hansı
bir qətnamə qəbul olunsaydı belə,
bizi dayandıra bilməzdi. Heç kim
və heç nə bizi dayandıra bilməzdi.
Mən müharibə dövründə dəfələrlə
xalqa müraciət edərək demişdim,
rədd olsun düşmən bizim torpağımızdan, mən müharibəni dayandırıram. Ona görə beynəlxalq
müstəvidə hazırlıq aparılmalı idi.
İqtisadi sahədə hazırlıq aparılmalı idi. Əgər biz hansısa bir
ölkədən və yaxud da ki, hansısa
beynəlxalq maliyyə qurumundan
asılı olsaydıq, müharibəni apara
bilərdikmi? Əlbəttə ki, yox. Bizə
min cür təzyiq edəcəkdilər, bizi
təhdid edəcəkdilər, imkanlarımızı
kəsəcəkdilər.
(ardı 5-ci səhifədə)

5

13 aprel 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Prezident İlham Əliyev Bakıda
Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib
(əvvəli 4-cü səhifədə)

İqtisadi müstəqillik əsas
məsələlərdən biri idi. Buna da nail
olduq. Enerji müstəqilliyinə nail olduq.
Tarixi layihələri həyata keçirdik. 20062007-ci illərdə neft-qaz kəmərləri inşa
edildi. Əgər o kəmərlər tikilməsəydi,
bizim bu qədər vəsaitimiz olmazdı.
Vəsait yoxdursa, silah da olmayacaqdı.
Silahları bizə heç kim bağışlamayıb.
Ermənistandan fərqli olaraq 5 milyard
dolları heç kim hədiyyə eləməyib.
Onların məhv edilmiş və qənimət
götürülmüş silahlarının dəyəri 5 milyard dollardır. Biz pulla almışıq, iqtisadi
müstəqillik olmasaydı, necə ala bilərdik?
Müharibəni necə apara bilərdik? Torpaqlar erməninin tapdağı altında əbədi
qala bilərdi. Ona görə iqtisadi müstəqillik
əsas idi, bu sahədə də hazırlaşdıq.
Ermənistanı dalana çevirməli idik.
Bütün nəqliyyat, kommunikasiya, enerji
xətlərini elə çəkdik ki, onlardan yan
keçdi. Mən nə qədər təzyiqlə üzləşdim
- yox, bu xətt Ermənistan üzərindən
keçməlidir, dəmir yolu Ermənistan
üzərindən keçməlidir. Bakı-Tbilisi-Qars
inşa edilməməlidir, biz buna kredit
verməyəcəyik. Dedim, vermirsən,
cəhənnəmə vermə. Mən özüm Gürcüstana 725 milyon dollar kredit vermişəm.
Nail olduq, bunu tikdik, Ermənistan

dalana çevrildi. Bu, özlüyündə ona
gətirib çıxardı ki, Ermənistandan
kütləvi köç başlanmışdı. Köç olan kimi
bazar daralır. Bazar daraldıqca, heç
kim investisiya qoymaz. Adam gərək
dəli olsun ki, Ermənistana investisiya
qoysun, həm o illərdə, xüsusilə indi.
Beləliklə, Ermənistanı iqtisadi cəhətdən
çökdürmək əsas vəzifələrdən biri idi,
mən bunu gizlətmirdim və buna nail
olduq.
Gənclərimizin vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə olunması ən vacib
məsələlərdən biridir. İkinci Qarabağ
müharibəsi göstərdi ki, bu sahədə də
böyük uğurlar əldə edilib. Əlbəttə ki,
ilk növbədə, ordu quruculuğu. Ordunun maddi-texniki təchizatı, döyüş
qabiliyyəti, peşəkarlığı, xidmət şəraiti,
hərbçilərin məişət şəraiti yaxşılaşdırıldı.
Elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq
reytinqlərdə həmişə 50-ci yerlərdə idik,
indi müharibədən sonra təbii ki, daha
da yüksək yerlərə qalxacağıq. Müharibə
dövründə gücümüzü göstərdik.
Biz Ermənistana şans verirdik. Hələ
2016-cı ildə Aprel döyüşləri zamanı
şans verdik. Ovaxtkı xunta başçısı
Sarkisyan acı məğlubiyyətdən sonra mənə torpaqları bizə qaytarmaq
sözü vermişdi. O vaxt Aprel döyüşləri
gedə-gedə onlar gecə-gündüz Moskvaya, Rusiyanın Baş qərargah rəisinə
zəng edirdilər ki, Azərbaycana deyin
müharibə dayansın, yalvarırdılar. Biz o
şərtlə dayandırdıq ki, dərhal danışıqlar başlasın və başlamışdır. Müharibə
dayanandan bir ay sonra Vyanada artıq
Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin
xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüş
keçirilmişdir. Nə üçün o vaxta qədər bu
səviyyədə görüş keçirilmirdi? Amma
Aprel döyüşlərində biz ermənilərin
başına bir zərbə vurandan sonra dərhal
may ayında görüş keçirildi. İyun ayında
Rusiyada Zirvə görüşü keçirildi. Sarkisyan mənə söz vermişdi ki, ona iki həftə
vaxt lazımdır. Mən söz verirəm ki, bunu
həll edəcəyəm. Dedim yaxşı, çıxdı getdi. Ondan sonra orada ya özləri təşkil
etmişdilər, ya da özü-özlüyündə belə bir
hadisə baş vermişdir, polis bölməsini
zəbt etmişdilər. Bunu bəhanə gətirərək
imtina etdi. Yenə də bizi aldatdılar. Tək
Sarkisyan yox, onların hamısı. 2018ci ildə Naxçıvan əməliyyatı, yenə də
onlara dərs verdik, yenə də göstərdik
ki, axırı pis olacaq, məhv edəcəyik
sizi. O da dərs olmadı. O da düşdü
hakimiyyət dəyişikliyinə. Ermənistana
təzə hakimiyyət gəlmişdi. Ondan bir ay
sonra biz Naxçıvanda sərhəddə uğurlu
əməliyyat keçirərək önəmli strateji
yerləri götürmüşdük və artıq Qarabağa gedən yola tam nəzarət edirdik.
Müharibə dövründə, - indi bu, sirr deyil,
- bilirdik ki, Dağlıq Qarabağa nə aparılır. İstənilən an o yolu kəsə bilərdik.

Sadəcə olaraq, buna ehtiyac yox idi.
O da dərs olmadı. Ondan sonra yeni
hakimiyyət bizdən vaxt istədi. Dedi ki,
vaxt verin biz burada daxili problemləri,
köhnə xunta nümayəndələrinin
problemlərini həll edək, biz həll
edəcəyik. Bizi yenə də aldatdılar.
Ondan bir il sonra Ermənistanın baş
naziri Dağlıq Qarabağda demişdi
ki, “Qarabağ Ermənistandır”. Bu, nə
deməkdir? O deməkdir ki, danışıqlar
qurtardı, mənasızdır. Bu, danışıqların sonu idi. Təxribat xarakterli digər
addımlar, hərəkətlər, çıxışlar göstərirdi
ki, Ermənistan torpaqları qaytarmaq
istəmir. Azad edilmiş torpaqlarda
gördüyümüz mənzərə, sizin dəf etdiyiniz o təmas xətləri, o müdafiə xətləri
göstərir ki, bir qarış torpaq vermək
istəmirdilər. Başımızı aldatmaq, öz
himayədarlarına arxalanmaq, onlardan müftə silah almaq, siyasi dəstək
almaq, onların ölkələrində yaşayan
lobbiçilərdən istifadə etmək və bizi bu
vəziyyətdə əbədi saxlamaq - bu idi onların niyyəti. Ondan sonra iyul, sentyabr
aylarında dövlət sərhədində təxribatlar
törədildi, avqust ayında diversiya qrupu
göndərildi və sentyabr ayında artıq İkinci Qarabağ müharibəsi başlamışdır.
Azərbaycan xalqının müharibə ilə
bağlı geniş təsəvvürü var. Vaxt keçdikcə
ayrı-ayrı əməliyyatlar haqqında da
məlumat verəcəyik. Ancaq 44 günlük
Vətən müharibəsi bizim gücümüzü,
iradəmizi, birliyimizi göstərdi. Göstərdi
ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu
vəziyyətlə barışmayacaq. Biz düşməni
hər gün qovurduq, hər gün. Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri 44 gün ərzində bir
dəfə də geriyə addım atmamışdı,
halbuki müharibələrdə hücumlar, geriyə
dönmələr, manevrlər olur. Ermənistan
bir dəfə də uğurlu əməliyyat apara
bilməmişdir. Ermənistan ordusunda
10 min fərari olub, özləri bunu etiraf
ediblər. İndi onları əfv etmək istəyirlər.
İndi 5 minini əfv etmək istəyirlər. Bəs
qalan 5 min? Yəqin ki, çıxıb gedib,
artıq Ermənistanda yoxdur. Azərbaycan
Ordusunda, Silahlı Qüvvələrimizdə bir
nəfər də fərari olmamışdır. Yaralanmış
hərbçilər, ağır yaralanmış hərbçilər bir
amalla yaşayırdılar ki, tezliklə sağalıb
yenə də döyüşə qayıtsınlar. Azərbaycan
xalqı, Azərbaycan əsgəri, zabiti yüksək
mənəvi ruh göstərmişdir, peşəkarlıq,
qəhrəmanlıq öz yerində, mənəvi ruh.
Onlar bizi görəndə qabağımızdan qaçırdılar, biz onları hər gün qovurduq.
Bütün əməliyyatlar düşünülmüş
şəkildə aparılmışdır. Gün ərzində
görülmüş işlər hər gün mənə məruzə
edilirdi, müşavirələr keçirilirdi, növbəti
gün ərzində görüləcək işlərin planı
tutulurdu. Deyə bilərəm ki, nəzərdə
tutduğumuz bütün məsələlər əksər
hallarda öz həllini tapdı. Əlbəttə, bəzi

yerlərdə yubanmalar oldu, bəzi yerlərdə
daha da tez, yaxud da ki, daha da
böyük həcmdə əməliyyat aparıla bilərdi.
Ancaq bu, müharibədir, onu planlaşdırmaq mümkün deyil. Hər gün bizim
hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdılar. Çünki o istehkamları, o müdafiə
xətlərini keçmək həm peşəkarlıq, güc
və həm də cəsarət tələb edirdi. Bizim
aslanlarımız ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işi idi, onlar öz torpaqları
uğrunda vuruşurdular. Erməni əsgərinin
bizim torpağımızda nə işi var? Mən
bunu hələ bir neçə il bundan əvvəl bir
beynəlxalq tədbirdə demişdim. Hansısa
erməni mənə sual vermişdi ki, orada
snayper müharibəsi gedir, yaxud da
erməni əsgərləri ölür. Dedim ki, ölmək
istəmirsə, rədd olsun bizim torpağımızdan. Müharibə dövründə dəfələrlə
demişdim, Ermənistan rəhbəri mənə
tarix versin ki, bizim torpağımızdan nə
vaxt rədd olur, həmin an biz müharibəni
dayandırırıq. Belə də oldu. 300-dən
çox şəhər və kənd döyüş meydanında
azad edildi, Ermənistan ordusunun beli
qırıldı, Ermənistan ordusu məhv edildi.
On min fərarisi olan ordu biabırçılıq və
rəzalətdir. Onlar öz əsgərlərini döyüş
məntəqələrində zəncirlərlə bağlayırdılar ki, qaçmasınlar. Bu, vəhşilikdir, öz
əsgərinə qarşı vəhşilikdir.
Şuşa əməliyyatından sonra
Ermənistan diz çökdü. Şuşa əməliyyatı
ayrıca bir dastandır, o haqda hələ
çox danışılacaqdır. Ancaq Şuşaya
gedən hər bir adam o sıldırım qayaları
görərkən təsəvvür edə bilmir ki, o alınmaz qala necə alındı. Ancaq peşəkarlıq,
rəşadət, qəhrəmanlıq və milli ruh hesabına biz Şuşanı azad etdik və düşmən
diz çökdü, qabağımızda başını əydi, ağ
bayraq qaldırdı, öz məğlubiyyətini etiraf
etdi, noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atdı və biz bir güllə atmadan
Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonlarının
işğal altında olan hissəsini də geri aldıq.
İkinci Qarabağ müharibəsi bizim
şanlı tariximizdir. Xalqımız bu müharibə
ilə bağlı əbədi qürur hissi keçirəcək. Biz
müzəffər xalq kimi özümüzü dünyada
təsdiq etmişik. Ermənistan isə məğlub
edilmiş ölkədir, bizim qarşımızda
diz çökmüş ölkədir, başını, boynunu
bükmüş ölkədir və həmişə belə olacaq.
Onların törətdikləri vəhşilikləri görəndə
adam dəhşətə gəlir. Bütün şəhərlərimiz
dağıdılıb, məscidlər dağıdılıb.
Məscidlərdə inək, donuz saxlayıblar,
bütün müsəlman aləmini təhqir ediblər,
qəbirləri dağıdıblar, qəbirləri şumlayıblar, dəfn edilmiş insanların qızıl dişlərini
çıxarıblar. Bu, vəhşi deyil, nədir?
Vəhşi, hələ bəlkə də vəhşi o qədər də
ağır söz deyil. Bütün dünya gördü ki,
onların əsas ideoloji amili nə idi. Guya
onlar burada azlıqda yaşayan mədəni,
böyük sivilizasiyaya aid olan bir xalqdır,

ətrafında da vəhşi müsəlmanlar bunları
əhatə edir. Avropanın hər bir tinində
bunu deyirdilər. Rusiyanın hər bir
tinində bunu deyirdilər ki, bizə kömək
edin, yoxsa bizi burada boğarlar. İndi
hər kəs gördü bunun sivilizasiyası nədir,
bunun mədəniyyəti nədir, bunun əxlaqı,
mənəviyyatı nədir?! Qəbirləri dağıdan,
şumlayan, ölülərin qızıl dişlərini çıxaran,
məsciddə donuz saxlayan vəhşidir, başqa adı yoxdur. Bütün dünya bunu görüb
və daha da çox görəcək.
İndi azad edilmiş torpaqlara ezam
olunan insanlar və xarici qonaqlar hər
şeyi öz gözləri ilə görürlər. Biz bütün
azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik.
Sadəcə olaraq, biz erməni vəhşiliyini
heç vaxt unutmamalıyıq. Biz çox xeyirxah xalqıq. Bu, həm bizim üstünlüyümüzdür, eyni zamanda, qarşısında vəhşi
olanda, xeyirxah olmaq olmaz. Onlara
elə cavab verməliyik ki, bunu öz tarixi
yaddaşlarında əbədi saxlasınlar, bu, onların yaddaşlarından heç vaxt silinməsin
və silinməyəcək. Bu gün orada baş
qaldıran bəzi revanşist qüvvələr də
bilməlidirlər, dəmir yumruq yerindədir,
lazım olarsa, bunların başını elə əzərik
və buna əbədi son qoyulacaq.
Bu təntənəli mərasim bu gün
keçirilir. Bunun səbəbləri yəqin ki,
sizə bəllidir. İlk növbədə, yeni hərbi
mükafatlar hazırlanmalı idi, onlar yox
idi. Onların dizaynı hazırlanmalı idi,
onların hazırlanması təşkil edilməli idi.
Bu, vaxt apardı. Eyni zamanda, pandemiyaya görə qapalı yerlərdə belə
mərasimlərin keçirilməsi mümkün deyil
və hava şəraiti də uyğun olmalı idi.
Bir də ki, Hərbi Qənimətlər Parkı hazır
olmalı idi. Mən istəyirdim ki, biz Parkın
açılışı günündə görüşək və bu yüksək
mükafatlar sizə təqdim edilsin və Parkın
ilk ziyarətçiləri siz olasınız. Buna görə
bir qədər vaxt apardı. Ancaq bu gün bu
mərasim keçirilir. Sizə Ali Baş Komandan kimi dərin təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ etmisiniz, dünya azərbaycanlılarının üzünü
ağ etmisiniz. Bizim Qələbəmiz təkcə
xalqımızın qələbəsi deyil, bütün türk
dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Biz
yeni reallıq yaratmışıq. Biz qan tökərək,
cəsarət göstərərək, düşməni qovaraq
yeni reallıq yaratmışıq. Bu gün hər kəs
bizimlə hesablaşmalıdır və hesablaşacaqdır.
Eşq olsun Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinə! Yaşasın Azərbaycan!

***
Mayor Gündüz Səfərli çıxış edərək
dedi:
– Möhtərəm Prezident, cənab
Müzəffər Ali Baş Komandan.
Bu gün mən və döyüşçü yoldaşlarım
həyatımızın ən xoşbəxt, qürurlu anlarını

yaşayırıq. Xalqımızın ümummilli lideri,
ulu öndər Heydər Əliyevin özü qədər
inandığı və gələcəyinə böyük ümidlər
bəslədiyi Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərlik etdiyi rəşadətli, qalib
Azərbaycan Ordusunun əsgəri, zabiti
olmaq həqiqətən də qürurvericidir.
“Dəmir yumruq” əməliyyatı ilə başlayan
Vətən müharibəsində biz qalib gəldik.
Bu Qələbə dövlətimizin və ordumuzun
qələbəsidir. Bu Qələbə xalqımızın birliyinin, vətənpərvərliyinin, həmrəyliyinin
qələbəsidir. Bu Qələbə, cənab Prezident, şəxsən Sizin, Müzəffər Ali Baş
Komandanımızın qələbəsidir.
Yaxşı yadımdadır, Aprel
döyüşlərindən sonra Lələtəpə
döyüşçüləri ilə görüşdə bir daha
Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinə
xəbərdarlıq etmişdiniz ki, Ermənistan
silahlı qüvvələri Aprel döyüşlərindən
düzgün nəticə çıxarmasalar, Lələtəpə
əməliyyatı təkrarlana bilər. Lakin
Ermənistan riyakar, məkrli, hiyləgər
niyyətindən, əməlindən yenə də əl
çəkmədi. Odur ki, Azərbaycan işğal
edilmiş tarixi torpaqlarımızın azad
edilməsi, respublikamızın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
“Dəmir yumruq” əməliyyatı ilə Vətən
müharibəsinə qalxdı.
Cənab Ali Baş Komandan biz
döyüşlərə qələbə əzmi, böyük ruh

qiymətləndirilmiş və mən “Qarabağ”
ordeni ilə təltif olunmuşam.
Cənab Ali Baş Komandan, icazə
verin, bu ali diqqətinizə görə Sizə dərin
təşəkkürümü bildirim. Müharibədə ağır
döyüşlərə atılarkən, Vətən torpağının
hər qarışını azad edərkən, Siz Müzəffər
Ali Baş Komandanın döyüş əmrini, qatqat artan mənəvi dəstəyini hiss etmişik. Əmin ola bilərsiniz ki, Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunları qəhrəman
Azərbaycan Ordusu ilə çiyin-çiyinə
bundan sonra da Vətənin azadlığı və
suverenliyi, xalqımızın təhlükəsizliyi
naminə yüksək döyüş qabiliyyəti və
möhkəm iradə nümayiş etdirəcək. Bu
yolda canımızı belə əsirgəməyəcəyik.
Diqqətinizə görə sağ olun.

yüksəkliyi ilə gedirdik. Yaxşı bilirdik ki,
böyük Zəfər hər birimizin iradəsindən,
şücaətindən, qəhrəmanlığından çox
asılıdır. Bizi döyüşdən-döyüşə aparan
Heydər Əliyev ənənələrinə sadiqliyimiz,
Müzəffər Ali Baş Komandanın qətiyyəti,
mübarizliyi, Vətənimizə olan böyük
sevgimiz ümumxalq şüarına çevrilmiş
“Qarabağ Azərbaycandır!” sözləri və arxamızda dağ kimi dayanmış qədirbilən
xalqımızın birliyidir. Yaxşı bilirdik ki,
döyüşlərdə şəhid olsaq, intiqamımız
alınacaq, qanımız yerdə qalmayacaq,
ailələrimiz dövlətimizin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunacaq. Bu diqqət və
qayğıya görə bir daha Sizə minnətdarıq,
cənab Prezident.
Məni yüksək fəxri ada – “Vətən
müharibəsi qəhrəmanı” adına layiq
görmüsünüz. Bu, böyük etimad, eləcə
də böyük məsuliyyətdir. Bir daha qarşınızda söz verib, and içirəm ki, indən
sonra da ulu öndər Heydər Əliyevin
ənənələrinə sadiq olacaq, Müzəffər
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə
Vətənimə, dövlətimə, xalqıma sədaqətlə
xidmət edəcəyəm.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.

yerinə yetirdim”. Bəli, cənab Prezident,
ulu öndərimiz Heydər Əliyev istəyirdi
ki, müstəqil Azərbaycanın güclü ordusu
olsun, peşəkar hərbçilərimiz olsun.
Onlar bütün dünyaya göstərsinlər
ki, azərbaycanlılar suda da, quruda
da, səmada da düşmənlərimizi məhv
etməyə qadirdirlər. Elə bu məqsədlə də
ulu öndərimiz düz əlli il bundan əvvəl
indiki Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi
Liseyi yaratdı.
Cənab Prezident, Siz vaxtilə
demişdiniz ki, müasir, mütəşəkkil
ordunun yaradılması Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük
xidmətlərindən biri olmuşdur. İndi isə
mən rəşadətli, qalib bir Ordunun şəxsi
heyəti adından böyük qürur hissi ilə
deyirəm: Azərbaycan Ordusunun, qalib
ordunun səviyyəsinin yüksəldilməsi,
ordumuzun bütün güclü dünya orduları sırasında yer alması şəxsən Sizin,
Müzəffər Ali Baş Komandanımızın
adı ilə bağlıdır. Bu müharibədə digər
amillərlə yanaşı, Ulu Öndərimizin
azərbaycançılıq məfkurəsi də qələbə
çaldı, cənab Prezident.
Azərbaycan monoetnik dövlət olan
Ermənistandan fərqli bir dövlətdir,
tolerant bir ölkədir. Burada bir çox
xalqların nümayəndələri - türklər,
ləzgilər, avarlar, talışlar, ruslar,
yəhudilər, udilər, tatlar və digər xalqların nümayəndələri mehriban bir ailənin
üzvü kimi yaşayırlar. Mən avar xalqının
nümayəndəsiyəm. Mən Azərbaycan
vətəndaşıyam. Bizim bir adımız var, biz
azərbaycanlıyıq! Azərbaycanlı olmağımızla hər birimiz həmişə fəxr etmişik,
bu gün də fəxr edirik. Bu birlik, bu
dostluq, bu qardaşlıq Qələbəyə gedən
yolda daha da möhkəmləndi, daha da
bərkidi.
Cənab Prezident, mən Xocavənd,
Füzuli uğrunda döyüşlərdə, Qarabağımızın tacı olan Şuşa şəhərinədək
döyüş yolu keçmişəm. Daşaltı uğrunda
gedən ölüm-qalım savaşında tabor
komandirimiz ağır yaralandıqdan sonra
ekstremal vəziyyətdə tabor komandiri
kimi, çətin, məsuliyyətli vəzifənin ağırlığını öz üzərimə götürərək qarşımıza
qoyulan mühüm döyüş tapşırıqlarının
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinə nail
olmuşuq.
Siz isə bütün xidmətlərimi nəzərə
alaraq, məni ən yüksək fəxri ada “Vətən müharibəsi qəhrəmanı” adına layiq görmüsünüz. Sizi əmin edirəm ki, bu
ali etimadı bundan sonra da Vətənimizə,
dövlətimizə, millətimizə, öz doğma
Azərbaycanımıza sədaqətli xidmətimlə
doğruldacağam.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm,
sağ olun. 		

***
Kapitan Nurlan Məmmədov çıxış
edərək dedi:
– Cənab Ali Baş Komandan,
məruzə edirəm ki, işğal altında qalmış
ərazilərimizin azad edilməsi ilə əlaqədar
Sizin əmrinizi, hər bir hərbi qulluqçu
kimi, biz Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının xüsusi təyinatlıları
da səbirsizliklə gözləyirdik. Qırx dörd
günlük Vətən müharibəsində qazanılmış Qələbədə iştirakımla şərəf və
qürur duyuram. Vətən torpağının hər
qarışı uğrunda döyüşmək bizə də nəsib
oldu və sonda şanlı Qələbə əldə edildi,
Azərbaycanın tarixinə şanlı bir salnamə
kimi həkk olundu. Biz bu müharibədə
Qələbəni şəhidlərimizin canı, qanı bahasına, hərbçilərimizin rəşadəti hesabına qazandıq. Hər dəfə döyüşə atılanda
bizi bir amal, bir məqsəd gücləndirirdi qısa müddət ərzində düşmənə sarsıdıcı
zərbə vurub torpaqlarımızı tapdaqdan
azad edək. Vətən naminə qəhrəmanlıq
göstərən, Vətəni həyatı, sağlamlığı bahasına müdafiə edən döyüşçü
yoldaşlarımız həmişə bizim ürəyimizdə
və yaddaşımızdadır. Onlar heç vaxt
unudulmayacaq!
Bu gün böyük azadlıq missiyasını
yerinə yetirən bir qrup hərbi qulluqçumuz dövlətin orden və medalları ilə təltif
olunur. Mənim xidmət etdiyim bölmə
Füzuli, Şuşa, Kəlbəcər və Xocavənd
istiqamətlərində gedən döyüşlərdə və
bu rayonların azad olunmasında yaxından iştirak etmişdir. Həmin döyüşlərdə
iştirakım dövlətimiz tərəfindən layiqincə

***
Kapitan Ramazan Hudulov çıxış
edərək dedi:
– Möhtərəm Prezident, cənab
Müzəffər Ali Baş Komandan.
Azərbaycan tarixinin şanlı
səhifələrindən olan 44 günlük
Vətən müharibəsində qazandığımız
möhtəşəm Qələbə ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin arzusudur, vəsiyyətidir.
Siz Şuşanın işğaldan azad olunan günü
ulu öndərimizin məzarını, Şəhidlər
xiyabanını ziyarət edərkən demişdiniz:
“Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini
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Prezident İlham Əliyev Bakıda
Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib

(əvvəli 5-ci səhifədə)

Polkovnik Babək Ələkbərov
çıxış edərək dedi:
– Möhtərəm Prezident, cənab
Ali Baş Komandan.
Döyüş meydanında
göstərdiyimiz şücaət nəticəsində
torpaqlarımızın işğaldan azad
olunması ilə yekunlaşan Vətən
müharibəsi Ali Baş Komandanlığınız altında Zəfər təntənəsi kimi
qeyd edilir. Azərbaycan tarixinin ən böyük sərkərdəsi kimi
gördüyünüz işlər qalibiyyətimizi
yekunlaşdırmışdır.
Cənab Ali Baş Komandan,
Azərbaycan Respublikasının
Silahlı Qüvvələrinin hər bir hərbi
qulluqçusu kimi, biz sərhədçilər
də Sizin hücum əmrinizi
gözləyirdik. Düşmənin növbəti
təxribatlarına cavab olaraq,
Sizin Müzəffər Ali Baş Komandanlığınız ilə Dövlət Sərhəd
Xidmətinin qarşısına qoyduğunuz tapşırıqlar uğurlu icra
olunmuşdur. Azərbaycan-İran
dövlət sərhədinin 132 kilometrlik hissəsinin, Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan, Qubalı rayonlarının,
eləcə də Hadrut qəsəbəsinin,

Şuşa şəhərinin azad olunmasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin
hərbi qulluqçuları şücaət və
qəhrəmanlıq göstərmişlər.
Ermənistanla dövlət sərhədi
boyu olan ərazilərimizdə və
yüksəkliklərdə Azərbaycanın
üçrəngli bayrağı, müzəffər
bayrağı, Zəfər bayrağı dalğalanmaqdadır.
Xüsusi qeyd etmək istəyirəm
ki, İkinci Qarabağ müharibəsi
dövründə ən sürətli əməliyyat
kimi yadda qalmış hücumda
24 saat ərzində 105 kilometr
ərazini işğaldan azad edərək
düşmənə ağır zərbələr endirmişik. Dövlət sərhədində Bartaz, Şükürataz, Qızıldaş kimi
mühüm yüksəkliklər işğaldan
azad edilmişdir. Dövlət Sərhəd
Xidmətinin “Harop”, “Quzğun”
və “Hermes” kimi pilotsuz uçuş
aparatlarının peşəkar tətbiqi
nəticəsində düşmənin 290
texnikası məhv edilib. Özümü
çox xoşbəxt hesab edirəm ki,
qədim Xudafərin körpüsünün
və Zəngilan şəhərinin işğaldan
azad olunmasını cənab Ali Baş
Komandan Sizə məruzə etmək
şərəfi mənə nəsib olmuşdur.

Vətən müharibəsindəki
xidmətlərimizi qiymətləndirərək
bizi yüksək dövlət mükafatı
ilə təltif etdiyinizə görə Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk.
Möhtərəm Prezident, cənab
Ali Baş Komandan, Sizi əmin
edirik ki, bütün Azərbaycan
sərhədlərinin mühafizəyə
götürülməsi kimi çətin və şərəfli
tapşırığın öhdəsindən bundan
sonra da əzmkarlıqla gələcəyik.
Qürurluyam ki, mən qalib Ali
Baş Komandanın, qalib dövlətin,
qalib xalqın zabitiyəm.
Yaşasın Azərbaycan, Yaşasın
Ali Baş Komandan, “Qarabağ
Azərbaycandır!”.

***
Prezident İlham Əliyev:
Əziz hərbçilər, Sizi həm Qələbə,
həm də yüksək mükafatlar
münasibətilə bir daha ürəkdən
təbrik edirəm. Sizə cansağlığı,
yeni uğurlar, yeni qələbələr arzulayıram. Sağ olun.

***
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
İtaliya Senatının Xarici işlər və emiqrasiya
daimi komissiyasının sədri ilə görüşüb
Aprelin 12-də Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova İtaliya Senatının
Xarici işlər və emiqrasiya daimi
komissiyasının sədri Vito Petroçelli
ilə görüşüb.
Parlamentin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, sədr
qonağı salamlayaraq, bu səfərin
parlamentlərarası əməkdaşlığın daha
da dərinləşməsinə töhfə verəcəyinə
əminliyini ifadə edib. O, tarixən qədim
köklərə malik olan Azərbaycanla İtaliya
arasında əməkdaşlığın ölkəmiz dövlət
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəldiyini
bildirib. Qeyd olunub ki, münasibətlərin
hazırkı yüksək səviyyəyə çatmasında ölkə prezidentlərinin qarşılıqlı
səfərlərinin, aparılan danışıqların
əhəmiyyətli rolu olub. Ölkələrimiz
arasında imzalanmış sənədlər
münasibətlərimizin möhkəm hüquqi
bazasını təşkil edir.
Milli Məclisin sədri siyasi, iqtisadi
sahələrlə yanaşı, mədəni, humanitar, elm və təhsil sahələrində də
əməkdaşlığımızın yüksək səviyyədə
olduğunu qeyd edərək bildirib ki,
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,

ICESCO-nun və UNESCO-nun
xoşməramlı səfiri kimi İtaliyada həyata
keçirdiyi layihələr geniş ictimaiyyətə yaxşı məlumdur. Bu cür layihələr ölkələrimiz
və xalqlarımız arasında münasibətlərin
daha da dərinləşməsinə xidmət edir.
Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin
inkişafında parlamentlərin də rolunu
vurğulayan Sahibə Qafarova bildirib
ki, son illər Milli Məclislə İtaliya parlamentinin hər iki palatası arasında
sıx əməkdaşlıq yaranıb. Bu gün
ölkələrimizin parlamentlərində dostluq
qrupları fəaliyyət göstərir. Qarşılıqlı
həyata keçirilən yüksəksəviyyəli səfərlər
bu əlaqələrin daha da dərinləşməsinə
imkan verir.

Azərbaycanın 2020-ci ildə 44 günlük
Vətən müharibəsində əldə etdiyi Qələbə
haqqında da qonağa məlumat verən
sədr vurğulayıb ki, həmin dövrdə bir
çox italiyalı parlamentari Azərbaycanın
haqq işinə öz dəstəklərini ifadə edib.
Qeyd olunub ki, Ermənistan 30 ilə
yaxın bir dövrdə işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarında böyük
dağıntılar, vandalizm aktları törədib,
şəhərləri, evləri, kəndləri, tarixi, mədəni
və dini abidələri tamamilə dağıdıb.
Çox təəssüf ki, Ermənistan yenə də
cinayətkar fəaliyyətdən əl çəkmir və
bütün çağırışlara baxmayaraq, növbəti
dəfə hərbi cinayət törədir, beynəlxalq
humanitar hüququn prinsiplərini

kobud şəkildə pozaraq minalanmış
ərazilərin xəritələrini Azərbaycan
tərəfinə verməkdən imtina edir. Bunun
nəticəsi olaraq, müharibədən sonra
bir çox azərbaycanlı mülki şəxs və
hərbçi minaya düşərək həlak olub və
yaralanıb. Hesab edirəm ki, bu hərbi
cinayətin qarşısının alınması üçün sülh
və təhlükəsizliyi təhdid edən bu addıma
qarşı beynəlxalq ictimaiyyət də öz mövqeyini ortaya qoymalıdır.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını
bildirən İtaliya Senatının Xarici işlər
və emiqrasiya daimi komissiyasının
sədri Vito Petroçelli İtaliya Respublikası Senatının sədri, senator xanım
Maria Elisabetta Alberti Kaselattinin
salamlarını Milli Məclisin sədrinə
çatdırıb. Bu gün Azərbaycanla İtaliya
arasında münasibətlərin çox yüksək
səviyyədə olduğunu bildirən Vito
Petroçelli xüsusilə enerji sahəsində
əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd edib.
O, Azərbaycanın Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
mühüm rolunu vurğulayıb.
Qonaq ölkələrimiz arasında
yüksəksəviyyəli münasibətlərin İtaliya parlamentinin hər iki palatasının
Azərbaycan parlamenti ilə əlaqələrində
də özünü göstərdiyini bildirib.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İtaliya Respublikası Senatının
sədri, senator xanım Maria Elisabetta
Alberti Kaselattinin salamlarına görə
minnətdarlığını bildirib və onun da
salamlarını İtaliya Senatının sədrinə
çatdırmağı xahiş edib.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.

Azərbaycan ilə İtaliya arasında iqtisadi, enerji,
humanitar sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov aprelin 12-də İtaliya
Senatının Xarici əlaqələr və emiqrasiya daimi komissiyasının sədri Vito
Petroçellinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, görüşdə nazir Ceyhun
Bayramov Azərbaycan ilə İtaliya arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə
inkişaf etdiyini məmnunluqla qeyd edib.
Bu xüsusda nazir dövlətimizin başçısının
ötən ilin fevralında İtaliyaya dövlət səfəri,
səfər çərçivəsində əldə edilmiş razılaşmaları, o cümlədən “Çoxölçülü Strateji
Tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair Birgə
Bəyannamə”nin imzalanmasını vurğulayıb.

Ölkələr arasında iqtisadi, enerji,
humanitar sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı
perspektivlərindən bəhs olunub. Pandemiya
ilə bağlı məhdudiyyətlər aradan qaldırıldıqdan sonra əməkdaşlığın daha fəal şəkildə
davam etdiriləcəyindən əminlik ifadə
olunub.
Nazir İtaliya parlamentarilərinə
münaqişədən sonra bölgədə mövcud olan
cari vəziyyət, üçtərəfli bəyanatların icrası ilə
bağlı məsələlər, o cümlədən işğal amilinin
aradan qaldırılması ilə ölkələrimiz arasında

beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ciddi
hörmət əsasında münasibətlərin normallaşdırılması imkanları barədə məlumat
verib. Nazir Ceyhun Bayramov üçtərəfli
bəyanatların icrasına təhlükə törədən və
narahatlıq doğuran məsələləri də qarşı
tərəfin diqqətinə çatdırıb, bu xüsusda,
Ermənistanın birgə bəyanat imzalandıqdan
sonra Azərbaycan ərazisinə terrorçu-diversant qüvvələri göndərdiyini, Azərbaycan
hərbçilərini və mülki şəxsi qətlə yetirən bu
qrupun üzvlərinin zərərsizləşdirildiyini və
hazırda onlarla bağlı cinayət işinin aparıldığını, Ermənistanın tərəfinin əsassız şəkildə
bu şəxsləri “hərbi əsirlər” kimi qələmə
verərək, onlarla bağlı iddialar irəli sürdüyünü qeyd edib. Nazir, həmçinin azad o lunmuş

ərazilərin Ermənistan tərəfindən minalandığını və Ermənistanın minaların yerləri
ilə bağlı məlumatı hələ də Azərbaycana
təqdim etməkdən imtina etdiyini komissiya
sədrinin diqqətinə çatdırıb. Bəzi Avropa
parlamentarilərinin məsələnin mahiyyətinə
varmadan və Azərbaycan tərəfindən
təqdim edilən faktlara rəğmən bu mövzuda
tamamilə əsassız çağırışlar irəli sürüdüyünü qeyd edən nazir İtaliyanın simasında
dost ölkələrin nümayəndələri vasitəsilə
beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələdə
dürüst şəkildə məlumatlandırılmasının
əhəmiyyətini vurğulayıb.
Sonda nazir Ceyhun Bayramov italiyalı
həmkarı Luici di Maioya səmimi salamlarını çatdırıb.

Dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin
nümayəndələrinə Ermənistanın törətdiyi
genişmiqyaslı dağıntılar barədə məlumat verilib

Aprelin 11-də ADA Universitetinin və Beynəlxalq Münasibətlərin
Təhlili Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Cənubi Qafqaz üçün yeni
baxış – müharibə sonrası inkişaf və əməkdaşlıq” mövzusunda
dəyirmi masa təşkil olunub.
Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsindən
bildiriblər ki, xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramovun,
ADA Universitetinin rektoru, səfir Hafiz Paşayevin,
Beynəlxalq Münasibətlərin
Təhlili Mərkəzinin (BMTM)
İdarə Heyətinin sədri
Fərid Şəfiyevin də iştirak
etdikləri tədbirə dünyanın
15 ölkəsindən aparıcı beyin
mərkəzlərinin nümayəndələri
qatılıblar.
Tədbirdə çıxış edən nazir
Ceyhun Bayramov iştirakçılara münaqişə sonrası bölgədə
yaranan yeni vəziyyət,
üçtərəfli bəyanatlar və onların icrasına dair məsələlər,
işğal faktorunun aradan qaldırılması ilə beynəlxalq hüququn prinsipləri, xüsusilə də
beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədlər çərçivəsində

ərazi bütövlüyünə ciddi
riayət edilməsi əsasında
Azərbaycan və Ermənistan
arasında münasibətlərin
normallaşdırılması imkanının yaranması, azad
edilmiş ərazilərdə vəziyyət,
Ermənistan tərəfindən
törədilmiş genişmiqyaslı dağıntılar və qanunsuz fəaliyyət
barədə ətraflı məlumat verib.
Azad edilmiş ərazilərin
bərpa, yenidənqurma və reinteqrasiyasından bəhs edən
nazir, bu ərazilərə həyatın
yenidən qaytarılması üçün
görülən tədbirlərdən danışıb.
Nazir Ceyhun Bayramov
üçtərəfli bəyanatların icrasına maneə olan və bölgədə
yaranmış əməkdaşlıq
imkanlarına təhlükə törədən
məsələlər barədə iştirakçıları məlumatlandırıb, bu
xüsusda Ermənistanın

Azərbaycan ərazisinə
hərbçilərini gizli şəkildə
keçirmək cəhdləri, mina
xəritələrinin Azərbaycana
təqdim etməkdən imtina
etməsi, rəsmi Yerevanın revanşist açıqlamaları və digər
məsələləri vurğulayıb.
Tədbirin sonunda nazir
iştirakçıların çoxsaylı suallarını cavablandıraraq, bölgədə
Rusiya sülhməramlılarının
rolu, beynəlxalq təşkilatların
hazırkı prosesə mümkün
töhfəsi, Azərbaycana qarşı
aparılan dezinformasiya və
saxta məlumatların yayılması ilə mübarizə, regional
əməkdaşlıq imkanları və
digər məsələlər barədə
Azərbaycanın mövqeyini tədbir iştirakçılarının
diqqətinə çatdırıb.
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Ordu quruculuğunun təməlində
düşünülmüş siyasət dayanır
Ümummilli lider Heydər Əliyev
başqa sahələrdə olduğu kimi,
nizami ordunun qurulması üçün
də islahatlar həyata keçirdi. Ulu
öndər bilirdi ki, torpaqlarının 20
faizi işğal altında olan Azərbaycana
hər şeydən öncə, güclü ordu
lazımdır. Heydər Əliyev ordumuzun
tez-tez genişmiqyaslı təlimlərdə
iştirak etməsinə, əsgərlərin
döyüş vərdişlərinin artırılmasına
xüsusi diqqət yetirirdi. Ulu öndər
deyirdi: “Bizim ordumuz, Silahlı
Qüvvələrimiz torpaqlarımıza hücum
edənlərin qarşısını almağa hər
an, hər saat hazır və layiqli cavab
verməyə qadir olmalıdır”. Məhz
onun xüsusi diqqət və qayğısı
şəxsi heyətin döyüş ruhunun
yüksəlməsinə səbəb oldu.
Ümummilli lider hərbi təhsilin
inkişaf etdirilməsini də respublikanın
prioritet sahələrindən biri kimi
qəbul etmişdir. Ulu öndər 1999cu ildə Hərbi Akademiyanın
yaradılması ilə bağlı fərman
imzaladı. Onun səyi nəticəsində
Azərbaycan Ordusunda yetişən
sülhməramlı taborun şəxsi heyəti,
Əfqanıstan, İraq və Kosovada
sülhün bərqərar olmasında iştirak
etdi. Bütün bu faktlar Azərbaycanda
ordu quruculuğunun beynəlxalq
səviyyədə inkişaf etdiyindən xəbər
verirdi.
Bizə ordu gərək idi, hava kimi,
su kimi! Hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan
bu məqamın vacibliyini dərk edən
Prezident İlham Əliyev Heydər
Əliyevin ordu quruculuğunda
qazandığı uğurları davam etdirdi.
2003-cü ildən Azərbaycanın ordu
quruculuğunda İlham Əliyev dövrü
başlandı. Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı prezidentliyinin
ilk günlərindən etibarən bu işə
xüsusi diqqət ayırdı. Ölkə başçısı
xalqa hər müraciətində ordu
quruculuğunun önəmindən bəhs
edir, torpaqlarımızın azad olunması
üçün ən önəmli faktorun bu
olduğunu xatırladırdı.

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, 2003-cü ildə
uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ordumuzun madditexniki bazasının gücləndirilməsi,
şəxsi heyətin döyüş və mənəvi
hazırlığının yüksəldilməsi,
həmçinin, hərbi hissələrdə şəraitin
yaxşılaşdırılması üçün mühüm
tədbirlər həyata keçirilməyə
başlanıldı.
Zaman keçdikcə Azərbaycan
iqtisadi və siyasi mənada güclü
dövlətlərdən birinə çevrildi.
Əlbəttə, bu inkişaf paralel olaraq
ordumuzun da güclənməsi demək
idi. Ordumuzun şəxsi heyətinin
peşəkarlıq və hazırlıq səviyyəsinin
artırılması üçün mütəmadi olaraq
hərbi təlimlər keçirilir. Prezident
İlham Əliyevin tapşırığı ilə
ordumuzun maddi-texniki bazasının
inkişafı üçün hər il böyük vəsait
ayrılır. Hərb sahəsinə ayrılan
vəsait, ordumuzun ən müasir
hərbi texnologiyalar ilə təchiz
olunmasını təmin edir. Ölkə başçısı
bu barədə demişdir: “Bundan sonra
da ordumuza nə qədər vəsait
lazımdırsa, o qədər də ayrılacaqdır.
Heç bir məhdudiyyət olmayacaq.
Hərbi gücümüz, eyni zamanda,
torpaqlarımızın azad olunmasında
və ərazi bütövlüyümüzün
bərpasında öz rolunu oynayır və
oynayacaq”.

Beləliklə, ötən əsrin 90-cı illərinin
əvvəllərində bizə ordu gərək idisə,
XXI əsrdə Azərbaycanın güclü,
əzmli və ən əsası, torpaqlarını
işğaldan azad etməyə qadir olan
ordusu artıq mövcudluq qazanmışdı.
2016-cı ildəki Aprel döyüşləri
bütün dünyaya bu islahatların uğurla
həyata keçirildiyini, ordumuzun
müasir dövrün tələblərinə uyğun
texniki bazaya, yeni nəsil silah

B

izə ordu gərək idi! Ötən əsrin 90-cı illərində yenicə müstəqillik qazanmış Azərbaycanda
vahid nizami ordunun olmaması, hakimiyyət uğrunda gedən əsassız çəkişmələr
torpaqlarımızın işğalı ilə nəticələndi. Fürsətdən istifadə edən xain ermənilər keçmiş
SSRİ-dən qalma hərbi texnika və birləşmələrin fəal dəstəyi ilə lidersiz Azərbaycana qarşı elan
edilmədən, terror xarakteri daşıyan müharibəyə başladı. Respublikamızın beynəlxalq aləmdə
tanınan, hüquqi torpaqları olan Dağlıq Qarabağı və ətraf rayonlarını işğal edən ermənilər
burada misli görünməmiş insanlıq cinayətləri törətdilər. Bütün bunların ardından ölkədə
çaxnaşma yarandı. Respublikada digər sahələrdə olduğu kimi, ordu quruculuğunda da xaos
hökm sürürdü. Kəskin fikir ayrılıqlarının vətəndaş müharibəsinə çevrilmə ehtimalı var idi. Bu
çətin günlərdə Azərbaycanın cəsarətli, aydın oğulları başa düşürdülər ki, belə davam edərsə,
ölkə yeni qazandığı müstəqilliyini itirə bilər. Xalq çıxış yolunu Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıtmasında görürdü. Azərbaycanda ordu quruculuğunun təməli məhz belə gərgin siyasi
dövrdə qoyulmuşdur.

və döyüş qurğularına sahib
olduğunu sübut etdi. Bütün dünya
gördü ki, ordumuzun döyüş əzmi,
hazırlığı yüksək səviyyədədir.
Ermənistanın atəşkəs rejimini
pozaraq, Azərbaycanın ön
cəbhədəki mövqelərinə, yaşayış
məntəqələrinə intensiv artilleriya
zərbələri endirməsi nəticəsində
başlayan Aprel döyüşləri, müzəffər
ordumuzun adekvat əkshücumu nəticəsində mütləq zəfər
qazanılması ilə nəticələndi. Tərtər
rayonunun Talış kəndi ətrafındakı
yüksəkliklər, Cəbrayıl rayonunun
Lələtəpə yüksəkliyi və Cocuq
Mərcanlı, Goranboy rayonunun
Gülüstan kəndi və Tərtər rayonunun
Madagiz kəndi istiqamətində bəzi
mövqelər düşməndən azad olundu.

Pakistan Qarabağ münaqişəsi başlandığı
andan Azərbaycanı dəstəkləyib
Pakistan azad edilmiş ərazilərin bərpasında
Azərbaycanı dəstəkləyir və ümid edirik ki, tezliklə
məcburi köçkünlər öz doğma torpaqlarına
qayıdacaqlar.
Bu fikirləri ADA
Universitetində jurnalistlərə
açıqlamasında Pakistanın
Qlobal və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (CGSS) icraçı
direktoru Xalid Taimur Akram
deyib.
“Pakistan Qarabağ
münaqişəsinin başlandığı andan Azərbaycanı dəstəkləyib.
İkinci Qarabağ müharibəsi
zamanı Azərbaycan xalqı-

nın birliyinin şahidi olduq və
torpaqların azad olunması ilə
bağlı Azərbaycanın sevincini
bölüşürük”, - deyə X.T.Akram
vurğulayıb.
İcraçı direktor bildirib
ki, Azərbaycan ilə Pakistan
arasındakı münasibətlər 1991ci ildən başlayır. Pakistan
Azərbaycanın müstəqilliyini
tanıyan ilk 3 ölkədən biri olub.
Ölkələr arasında diplomatik

münasibətlər 1993-cü ilin
martında qurulub.
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İşğaldan azad olunmuş ərazilərə
səfər burada gördüklərimizi dünyaya
çatdırmaq üçün nadir imkandır
Azərbaycanda olmağımdan olduqca
məmnunam. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı
baş verən hadisələr barədə Berlində internet
vasitəsilə məlumat alırdıq. Çox təəssüf ki,
alman cəmiyyətinə müharibə barədə həqiqətləri
çatdırmaq çətin idi. Ona görə də mənim üçün
burada olmaq, işğaldan azad olunan doğma
torpaqlarınıza səfər etmək olduqca əhəmiyyətlidir.
Bu səfər mənim üçün çox vacibdir.
Bu fikirləri ADA Universitetində jurnalistlərə
açıqlamasında Berlin Humboldt Universitetinin
Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri, professor
Eva Maria Aux söyləyib.
Professor daha sonra deyib: “Siz torpaqlarınızı işğaldan azad etmək üçün uzun illər
gözləmisiniz, beynəlxalq hüquq çərçivəsində
hərəkət etmisiniz. Buna görə də bu səfər bizim

üçün vəziyyəti öz gözlərimizlə görmək, hadisə
şahidlərini dinləmək, həqiqətləri çatdırmaq üçün
nadir imkandır. Ümid edirəm ki, həmkarlarım bu
səfərdən sonra ölkələrində doğru məlumatların
yayılmasına yardımçı olacaqlar”.
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Prezident İlham Əliyev Aprel
döyüşləri ilə bağlı xalqa müraciəti
zamanı demişdir: “Biz, sadəcə
olaraq, çalışırıq ki, məsələ sülh
yolu ilə həll olunsun. Ancaq son
illər ərzində aldığımız ən müasir
— mən onu bir daha qeyd etmək
istəyirəm — dünyanın ən müasir
silahları bizə çox böyük imkan
yaradır. Aprel döyüşləri zamanı
biz sadəcə olaraq, imkanlarımızın
cüzi bir faizini nümayiş etdirdik.
Bu, bir daha onu göstərir ki,
Aprel döyüşləri Ermənistanın
təxribatı idi. İndi bəziləri müxtəlif
versiyalar, fərziyyələr irəli
sürürlər ki, Azərbaycan əməliyyat
keçirməyi planlaşdırırdı, o da sonra
dayandırıldı və sair. Birincisi, biz
nəyi etmək istəmişiksə, onu da
etmişik. Əks-hücum əməliyyatında

qarşımızda hansı hədəflər
durmuşdusa, biz o hədəflərə
də çatdıq. Bu gün hərbçilər və
beynəlxalq mütəxəssislər bilirlər
ki, əldə etdiyimiz strateji mövqelər
tamamilə vəziyyəti dəyişdirib.
Əgər Aprel döyüşləri zamanı
genişmiqyaslı əməliyyat keçirmək
fikrində idiksə, biz öz hərbi
potensialımızdan istifadə edərdik.
Bunlar sirr deyil. Burada hər şey
beynəlxalq monitorinq altındadır.
Bilirlər ki, bizim uzaqmənzilli
raketlərimizin, pilotsuz döyüş
aparatlarımızın gücü nədən
ibarətdir. Biz onlardan, demək
olar ki, istifadə etmədik. Amma
əgər istifadə etsək, işğal olunmuş
torpaqlarda düşmənin daşı-daş
üstdə qalmayacaq. Bunu onlar
bilsinlər və özünü növbəti dəfə

biabır edən Ermənistanın siyasi
rəhbərliyi danışığına fikir versin və
bizim səbrimizlə oynamasın”.
Düşmənin daşı-daş üstdə
qalmadı! Aprel döyüşlərinin
nəticələrindən nəticə çıxarmayan
mənfur düşmən 2020-ci il sentyabrın
27-də cəbhə bölgəsində yenə
təxribatlar törətdi. Ordumuz bu
təxribatlara cavab olaraq əkshücum əməliyyatına başladı. Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə aparılan əks-hücum
əməliyyatları Azərbaycan xalqının
30 ilə yaxın gözlədiyi Vətən
müharibəsi idi. Torpaqların işğal
olunması ilə başlayan həsrət
əsgərlərimizin addım-addım
irəliləməsi ilə insanların gözlərindən
çəkilirdi. Şanlı Ordumuz ay yarım
ərzində işğal altındakı torpaqlarımızı
düşməndən azad etdi. Ermənistan,
ağır məğlubiyyətlə barışmalı oldu.
Düşmən geri qalan rayonlarımızı
sülh yolu ilə qaytarmağa
məcbur edildi. Bu, həm də hərbi
kapitulyasiya idi.
Beləliklə, tarixi Zəfər qazanan
müzəffər ordumuz bütün dünyaya
sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı
heç vaxt işğalla barışmayıb.
Dövlətimiz bu müddət ərzində ordu
quruculuğunu dövlət islahatlarında
prioritet olaraq saxlayır. Prezident
İlham Əliyev bu məqamı xüsusi
vurğulayaraq deyib: “Bizim
ordumuzun son illər ərzində uğurlu
inkişafı göz qabağındadır. Bunu
Azərbaycan xalqı bilir, görür.

Dünyada orduların reytinqlərini tərtib
edən sanballı qurumlar da bunu
qeyd edirlər. Bu gün Azərbaycan
Ordusu dünyada 50 ən güclü ordu
sırasındadır. Biz bunu yorulmaz
fəaliyyət nəticəsində əldə etmişik.
Çünki mənim prezident kimi
fəaliyyətimdə ordu quruculuğu
birinci yerdədir”.
Qazandığımız Zəfər xalqın
həsrətinə son verməklə yanaşı,
həm də XXI əsr hərb tarixinə
Azərbaycanın Ermənistan üzərində
qazandığı böyük qələbə kimi həkk
olundu. Ölkə başçısının dediyi
kimi, bu gün bir çox inkişaf etmiş
ölkədə bizim təcrübəmiz öyrənilir.
Bu məsələ ilə məşğul olan bir çox
ekspert qeyd edir ki, Azərbaycan
XXI əsrin müharibəsini aparıb. XXI
əsrdə ilk dəfə olaraq, bu miqyasda
və bu səmərə ilə qısa müddət
ərzində tarixi nailiyyətlər əldə edilib.
Biz texniki cəhətdən ən müasir
silahlarla təchiz edilmişik. İkinci
Qarabağ müharibəsi bunu hər kəsə
sübut etdi.
Bu, haqqın qələbəsi idi. Bizim
işimiz haqq işi idi və biz bu haqq
işində heç vaxt geri addım atmadıq.
Və öz hüquqi torpaqlarımızı
düşməndən geri aldıq. Prezident
İlham Əliyevin dediyi kimi:
“Azərbaycan indi o dövlət deyil ki,
onun maraqlarını kimsə kənara
qoya bilər”.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

Qarabağda məcburi köçkün vətəndaşlarımız
üçün layiqli həyat şəraiti təmin ediləcək
Dövlət başçısı bu günlərdə BMT
Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti Volkan Bozkırı qəbul
edərkən də bu məsələyə toxunaraq
bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
artıq həll olunub. Bu problemi
Azərbaycan özü həll edib, 30 ilə yaxın
müddətdə kağız üzərində qalmış BMT
qətnamələrini yerinə yetirib. İndi isə
yeni dövr başlayıb – quruculuq dövrü,
bərpa dövrü. Artıq bu işlərə start verilib
və bu istiqamətdə BMT-nin bütün qurumları ilə, o cümlədən UNESCO ilə sıx
əlaqə saxlanılır.
Prezident İlham Əliyev deyib:
“Əslində, biz münaqişə dövründə
dəfələrlə UNESCO-ya müraciət
etmişdik ki, işğal altındakı bölgələrə
faktaraşdırıcı missiya göndərsin. Çünki
oradakı 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 geniş olar”.
Azərbaycan Prezidenti martın 14də İsveçin Xarici İşlər naziri, ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədri xanım Ann
Lindenin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edərkən də bildirmişdi ki,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq tarixə
qovuşub və gələcəyə baxmaq lazımdır. Azərbaycan artıq işğaldan azad
edilmiş ərazilərin bərpasına başlayıb.

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası bu
gün ölkə qarşısında duran ən önəmli vəzifədir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də son vaxtlar istər
həmin ərazilərə səfərləri, istərsə də keçirdiyi qəbullar zamanı bu barədə ətraflı söhbət açır, bərpa prosesinin ardıcıllıqla
həyata keçiriləcəyini, məcburi köçkün vətəndaşlarımızın layiqli
şəkildə öz yurd-yuvalarına qaytarılacağını bəyan edir.
Yenidənqurma proqramı həyata keçirilir.
Bu istiqamətdə çox iş görülməlidir.
Çünki işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
hər şey – şəhərlər, kəndlər, mədəni
abidələr, bütün infrastruktur dağıdılıb.
Ona görə də işlərin miqyası böyük
olacaq. Tamamilə dağıdılmış ərazi 10
min kvadratkilometrdən çoxdur. Bu
ərazilərin bərpası böyük səylər və təbii
ki, vəsait tələb edir.
Dövlət başçısının sözlərinə görə,
Ermənistanla Azərbaycan arasında kommunikasiyaların açılması ilə
bağlı danışıqlar prosesinə başlanılıb.
Məhz bu məsələ müharibə səhifəsini

tamamilə bağlamaq və onu tarixdə
qoymaq üçün başlanğıc nöqtəsi ola
bilər. Çünki kommunikasiyaların
açılması bütün region ölkələrinin
xeyrinə olacaq, regional əməkdaşlığa
dinamika gətirməklə yeni imkanlar yaradacaq. Bu, bir çox başqa sahələrdə
potensial əməkdaşlığa gətirib çıxara
bilər.
Azərbaycan lideri Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının
yeni prezidenti xanım Odil Reno-Bassonun və bankın rəhbərliyinin digər
nümayəndələrinin videoformatda
qəbulu zamanı da bəyan etmişdi ki,

hazırda bizim əsas məqsədimiz işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasıdır.
Azərbaycan doğma torpaqlarına
qayıtmağı gözləyən insanlar üçün
layiqli həyat şəraitini təmin etməlidir.
Buna görə də artıq işlərə başlanılıb.
Beynəlxalq hava limanı, avtomagistrallar tikilir, dəmir yolu xətləri inşa edilir. Bu
ilin sonuna kimi bütün Qarabağ ərazisi
üçün enerji təchizatını 100 faiz tamamlamaq nəzərdə tutulur.
Onun sözlərinə görə, işğaldan azad
olunmuş torpaqlar “yaşıl enerji” zonası
elan edilib. Əsasən bərpa olunan
enerji mənbələrindən, su, Günəş və
külək mənbələrindən istifadə ediləcək.
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı Azərbaycanda bu investisiya
layihələrinin maliyyələşdirməsində
iştirak edir. Eyni təcrübə azad edilmiş
ərazilərdə də tətbiq oluna bilər. Çünki
bərpa olunan enerji mənbələri baxımından orada böyük potensial var.
İnanırıq ki, Azərbaycan Prezidentinin bu istiqamətdə səyləri müsbət
nəticə verəcək, beynəlxalq təşkilatların
bu məsələdə Azərbaycana dəstək
verməsi işlərin daha tez yekunlaşmasına kömək edə bilərdi.

Cavanşir PAŞAZADƏ,
Milli Məclisin deputatı
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Ağdama səfər edən Türk Şurasının
informasiya və media üzrə yüksək vəzifəli
rəsmiləri erməni vəhşiliyinə şahid olublar

Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası) informasiya və media üzrə
məsul nazirləri, yüksək vəzifəli
rəsmiləri işğaldan azad olunmuş
Ağdam şəhərinə səfər ediblər.
Nümayəndə heyətini Azərbaycan
Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici
siyasət məsələləri şöbəsinin
müdiri Hikmət Hacıyev müşayiət
edib.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının informasiya və media üzrə
məsul nazirləri, yüksək vəzifəli rəsmiləri
yolboyu Ermənistan ordusunun hərbi istehkamlarının olduğu ərazilərə baxıblar.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin
müdiri Hikmət Hacıyev həmin qurğuların mürəkkəbliyi barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, üçtərəfli bəyanata uyğun
olaraq, Ağdam rayonu noyabrın 20-də
Ermənistan ordusundan boşaldılıb.
Rayonun ərazisində keçmiş təmas xətti
boyunca Ermənistan ordusu tərəfindən
yaradılmış mürəkkəb müdafiə istehkamlarının keçilməsi ciddi texnika və insan
itkisi olmadan mümkün deyildi. Ancaq
Azərbaycan Prezidentinin diplomatik
məharəti, prinsipiallığı və dəmir iradəsi
ilə Ermənistan kapitulyasiyaya və
əraziləri boşaltmağa məcbur oldu, Ağdam rayonu işğaldan itkisiz azad edildi.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının informasiya və media
üzrə məsul nazirləri, yüksək vəzifəli
rəsmiləri sonra Ağdam şəhərindəki
İmarət qəbiristanlığına gəliblər. Ağdam
ziyalısı Zülfü Qasımov məlumat verib

ki, burada Qarabağ xanlığının əsasını
qoymuş Pənahəli xanın və xanlıqda
müxtəlif illərdə hakimiyyətdə olmuş
hökmdarlar - İbrahimxəlil xanın və
onun oğlu Mehdiqulu xanın qəbirüstü
türbələri, həmçinin Mehdiqulu xanın
qızı Xurşidbanu Natəvanın məzarları
olub. Qarabağ xanlarının nəslindən
olmuş digər görkəmli şəxslər də bu
qəbiristanlıqda dəfn edilib. Lakin Ağdam
şəhəri işğal olunduqdan sonra Pənahəli
xanın buradakı sarayı və qəbiristanlıq
erməni vandalizminə məruz qalıb.
Erməni vandalları İbrahimxəlil xanın
türbəsini və Qarabağın sonuncu hakimi
Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı Xurşidbanu Natəvanın qəbirüstü abidəsini də
dağıdıblar.
İşğal edilən ərazilərdəki məscidlər,
məzarlıqlar kimi Pənahəli xanın imarəti
də ermənilər tərəfindən təhqir edilib.
Tövlə kimi istifadə edilən xan sarayında
inək və donuz saxlanılıb.

Diqqətə çatdırılıb ki, Ağdamda
məhv edilən idman infrastrukturundan
biri də bu ərazidə yerləşən rayonun
“Qarabağ” futbol klubunun meydançası olan “İmarət” stadionudur. Vaxtilə
stadionda restoran və futbolçuların
bazası da vardı. Yaxınlıqda isə Xurşidbanu Natəvanın heykəli qoyulmuşdu.
İndi onlardan əsər-əlamət qalmayıb.
Bir çox el şənlikləri, festivallar, eləcə də
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin
konsertləri məhz “İmarət” stadionunda
təşkil edilərdi.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının informasiya və media üzrə
məsul nazirləri, yüksək vəzifəli rəsmiləri
Ağdam Cümə məscidində ermənilərin
törətdikləri vəhşiliyə şəxsən şahid
olublar. Onlar ermənilərin müharibə
cinayətləri, mədəni, tarixi, dini
abidələri məhv etmələri barədə ətraflı
məlumatlandırılıb.

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Müşahidə Şurasının
növbəti iclası keçirilib. Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin İctimaiyyətlə
əlaqələr və marketinq şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, iclasda
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şirkətlə bağlı verdiyi tapşırıqların
icra vəziyyəti müzakirə olunub.

SOCAR-ın Müşahidə Şurasının
növbəti iclası keçirilib

Qonaqlara məlumat verilib ki, Ağdam Cümə məscidi 1868-1870-ci illərdə
memar Kərbəlayi Səfixan Qarabaği
tərəfindən tikilib. Bu məscid “Qarabağ
məscid memarlığı” məktəbinə aiddir.
Ermənilər tərəfindən dağıntılara məruz
qalan Ağdam məscidinin minarələri
daxildən sökülüb, tavanı bir neçə
yerdən uçurulub, dizayn və yazıları
bilərəkdən yararsız, tanınmaz vəziyyətə
salınıb.
Bildirilib ki, Ermənistanın işğalına
qədər Ağdam nəinki Qarabağ
bölgəsinin, eləcə də respublikanın
ən böyük, inkişaf etmiş şəhərlərindən
idi. İşğala qədər Ağdam rayonunda
153 min, Ağdam şəhərində isə 42
mindən çox sakin yaşayırdı. Rayonda
17 sənaye müəssisəsi fəaliyyət
göstərirdi. Ermənilər işğal etdikləri
Ağdam şəhərində və rayonun
kəndlərində yaşayış evlərini, ictimai
binaları, məktəbləri, uşaq bağçalarını,
xəstəxanaları, istehsal müəssisələrini
talan edib, dağıdıb və yandırıblar.
Diqqətə çatdırılıb ki, Birinci Qarabağ
müharibəsi zamanı Ağdam uğrunda
gedən döyüşlərdə altı min nəfərdən
çox şəhid olub. Şəhidlər Ağdamdakı
üç Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.
Erməni vandalları Şəhidlər xiyabanlarını, qəbiristanlıqları da dağıdıblar.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının informasiya və media üzrə
məsul nazirləri, yüksək vəzifəli rəsmiləri
Ağdam şəhərində mehmanxananın,
dram teatrın, rayon icra hakimiyyətinin,
bankın binalarının qalıqlarına baxıb,
ermənilərin törətdikləri müharibə
cinayətlərinin nəticələrini gözləri ilə
görüblər.

Müşahidə Şurasının sədri Mikayıl Cabbarov
vurğulayıb ki, dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq, Müşahidə Şurası SOCAR-ın
funksionallığını daha da artırmaq istiqamətində
fəaliyyət göstərir. Şura qabaqcıl təcrübə
və idarəetmə tələbləri çərçivəsində Dövlət
Neft Şirkətinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi, idarə olunmasının müasir korporativ idarəetmə standartları nəzərə alınmaqla
təkmilləşdirilməsi üçün şirkətin İdarə Heyəti
ilə əməkdaşlıq müstəvisində müvafiq addımlar atır. Azərbaycan Prezidentinin fərmanına
əsasən, Müşahidə Şurası şirkətin uzunmüddətli
inkişaf strategiyasının müəyyən olunması
istiqamətində işləri davam etdirir.
İclasda SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev və İdarə Heyətinin üzvləri şirkətin 2020-ci
il üzrə audit olunmamış, konsolidə edilmiş
maliyyə nəticələrini təqdim ediblər.
Sonra iclasda Dövlət Neft Şirkətinin
maliyyə nəticələrinin daha da yaxşılaşdırılması, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Türk Şurasının informasiya və media üzrə
yüksək rəsmilərinin Ağdam və Gəncəyə səfəri
Türkiyə mediasının diqqət mərkəzində olub

AZƏRTAC

Gəncədə Ermənistanın
müharibə cinayətləri ilə tanışlıq

Türkiyənin aparıcı kütləvi informasiya
vasitələri Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının (Türk Şurası) informasiya və
media üzrə məsul nazirləri, yüksək vəzifəli
rəsmilərinin Azərbaycanın işğaldan azad
edilmiş Ağdam rayonuna və Gəncə şəhərinə
səfəri barədə silsilə materiallar yayıblar.

Anadolu və İHA xəbər agentlikləri, “TRT Haber”, “Haber Global” telekanalları, “Sabah”, “Milli
qezete” və digər qəzetlər səfərlərin təfərrüatları
barədə məlumatları türkdilli oxuculara çatdırıblar. Xəbərlərdə diqqətə çatdırılır ki, Türk Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirləri,
yüksək vəzifəli rəsmiləri işğalçı Ermənistanın
Azərbaycan ərazilərində törətdiyi vandalizmlə
yerindəcə tanış olublar.

Aprelin 11-də Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
(Türk Şurası) informasiya və media üzrə məsul nazirləri, yüksək
vəzifəli rəsmiləri Ermənistanın
müharibə cinayətləri ilə yaxından tanış olmaq üçün Gəncədə
səfərdə olublar.
Nümayəndə heyətini Azərbaycan
Prezidentinin köməkçisi - Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti
başçısının birinci müavini Səməd
Tomuyev, Milli Məclisin deputatı Müşfiq
Cəfərov müşayiət ediblər.
Səfərin məqsədi Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası) informasiya və media üzrə məsul
nazirlərini, yüksək vəzifəli rəsmilərini
Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri
Gəncənin ayrı-ayrı məkanlarında
Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket
hücumlarının səbəb olduğu cinayət
izləri ilə tanış etməkdir.
Qonaqlar ötən ilin oktyabrın 11-də
Gəncədə erməni terroru nəticəsində
çoxlu insanın öldüyü, yaralandığı və böyük dağıntıların yarandığı
əraziyə gəliblər. Məlumat verilib ki,
işğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələri

beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərini, 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarını və onların Əlavə Protokollarını, habelə özlərinin israrlı xahişləri
əsasında Moskvada keçirilmiş görüşün
yekunu olaraq, razılaşdırılmış humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini pozaraq
Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən
hədəfə almaqla yaşayış məntəqələrini
ağır artilleriyadan atəşə tutub.
Oktyabrın 11-də Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Gəncənin mərkəzi
hissəsindəki çoxmənzilli yaşayış binalarını raket atəşinə tutması nəticəsində
10 nəfər həlak olub, 35-dən çox şəxs

yaralanıb, 10-dan artıq çoxmənzilli
binaya və 100-dən çox müxtəlif təyinatlı
obyektə ziyan dəyib.
Növbəti müharibə cinayəti isə
oktyabrın 17-də törədilib. Düşmənin
Gəncəyə xain hücumu nəticəsində
13 nəfər həlak olub, 48-dən çox şəxs
xəsarət alıb.
Qeyd olunub ki, əhalinin sıx yaşadığı ərazilərə “Toçka-U”, “Smerç”, “Skad”
və digər raketlərlə gecə saatlarında
hücumun həyata keçirilməsi çoxlu
sayda dinc insanın qətlə yetirilməsi
məqsədi daşıyıb. Baxmayaraq ki, dinc
vətəndaşların məqsədyönlü şəkildə

fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrasının
təmin edilməsi məqsədilə həyata keçiriləcək
növbəti tədbirlər müzakirə edilib.
İclas iştirakçıları SOCAR-in inzibati binasında təşkil edilmiş “Azərbaycan nefti” sərgisi ilə
tanış olublar. Sərgidə Azərbaycan neft tarixinin
həlledici mərhələlərini, neft ənənələrini, ümummilli lider Heydər Əliyevin uğurlu neft strategiyası nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətləri,
neftçilərin fədakar əməyini əks etdirən şəkil və
eksponantlar nümayiş olunur.
İclas iştirakçıları, həmçinin Dövlət Neft
Şirkətinin binasında yaradılmış böhran
vəziyyətlərinin və fövqəladə halların idarə
edilməsi otağının açılışında iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Dövlət Neft Şirkətinin
Müşahidə Şurası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin idarə edilməsinin
təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər haqqında”
2021-ci il 23 yanvar tarixli fərmanına əsasən
yaradılıb.

hədəfə alınması insanlığa qarşı
cinayətdir, Ermənistan beynəlxalq
hüquqa məhəl qoymadan müharibə
cinayətlərini davam etdirib.
Macarıstanın Xarici Əlaqələr
və Ticarət Nazirliyinin təhlükəsizlik
siyasəti üzrə dövlət katibi Peter
Sztaray jurnalistlərə açıqlamasında
Gəncədə mülki əhaliyə qarşı edilmiş
erməni terrorunun “ürəkağrısı” ilə
şahidi olduğunu və baş verənlərin
təəssüf doğurduğunu bildirib. “Sevindirici odur ki, artıq bu hadisələr sona
çatıb. Macarıstanın Xarici işlər naziri
bu yaxınlarda Azərbaycanda səfərdə
olub. Ölkəmizin Azərbaycanla çox sıx
strateji əlaqələri mövcuddur. Macarıstan
daim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyib. Bu gün biz Qarabağda da
olduq. Ümid edirik ki, Qarabağda başlamış yenidənqurma işləri uğurla başa
çatdırılacaq. Nəhayət, bu regionda sülh
bərqərar olacaq” – deyə P.Sztaray qeyd
edib.
Nümayəndə heyəti erməni terroru
nəticəsində dağıdılmış yaşayış binasının ətrafına həlak olan dinc sakinlərin
xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq gül
dəstələri düzüblər.

AZƏRTAC

Şanlı Azərbaycan Ordusunun 44 günlük
Vətən müharibəsində torpaqlarını Ermənistan
işğalından azad etdiyini bir daha diqqətə çatdıran KİV-lər düşmənin törətdiyi dəhşətli dağıntıların, eləcə də savaş günlərində ermənilərin
Gəncə və digər şəhər və rayonlarda mülki
əhalimizi hədəfə almaqla törədikləri bəşəri
cinayətlərə dair video və fotolar təqdim edib.
Yayılan informasiyalarda Türkiyə Prezidenti
Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin
sədri Fahrettin Altunun açıqlamalarına geniş yer
verilib.

Sabir ŞAHTAXTI,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Ankara

Özbəkistan Qarabağın bərpasına
öz köməyini təklif edib
Artıq bir məktəbin tikintisi ilə bağlı razılaşma əldə olunub
Qarabağ münaqişəsi
Azərbaycan xalqının torpaqlarına
böyük bəlalar və dağıntılar gətirib,
indi isə Azərbaycan öz inkişafının
yeni mərhələsinə keçir.
Bunu Özbəkistan Prezidentinin
Administrasiyası nəzdində
İnformasiya və Kütləvi
Kommunikasiya Agentliyinin
rəhbəri Asadjon Xocayev deyib.

Onun sözlərinə görə, azad edilmiş
ərazilərdə infrastruktur tikintisi və bərpası iə
bağlı çox iş görmək lazımdır: "Burada, demək
olar ki, hər şey dağıdılıb və dünya ictimaiyyəti
buna diqqət yetirməlidir".
O əlavə edib ki, bura qayıdan sakinlərin
üzlərində xoşbəxtlik əlamətləri sezilir.
Agentlik rəhbəri bildirib ki, Türk Şurası ölkələri azad edilmiş ərazilərdə bərpa
işlərində fəal iştirak edəcək və bundan əlavə,

Özbəkistan bu ərazilərin infrastrukturunun
inkişafında öz köməyini təklif edib: "Hazırda
biz mütəxəssislərlə birgə iştirak edəcəyimiz
obyektlərin siyahısını müəyyənləşdiririk. Mənə
məlum olduğu qədər, bir məktəbin tikintisi
ilə bağlı razılaşma var. Bu, Özbəkistandan
Azərbaycan xalqına hədiyyə olacaq".
A.Xocayev əlavə edib ki, tezliklə bu
əməkdaşlığın nəticələri görünəcək və ən
əsası isə odur ki, Qarabağ torpaqlarında sülh
bərqərar olub.

Hazırladı: M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Gələn il Bakıda mühüm beynəlxalq
tədbirlərindən biri keçiriləcək
Qətiyyətlə deyə bilərik ki, ölkəmiz
üzvü olduğu bütün beynəlxalq
təşkilatların qərarlarına, qoşulduğu
və ya tərəfdar kimi tanıdığı bütün
beynəlxalq konvensiyalara daim
hörmətlə yanaşmış və onların icrasına mükəmməl töhfələr vermişdir.
BMT Baş Assambleyasının elan etdiyi
Beynəlxalq İnsanın Kosmosa Uçuşu
Günü də ölkəmizdə daim qeyd olunur
və gənc müstəqil Azərbaycan dövləti
bu sahədə özünəməxsus nailiyyətlər
qazanmaqdadır.
Dövlət başçımız “Azərspace
2” peykinin orbitə buraxılması
münasibətilə xalqımıza ünvanladığı
təbrikdə xüsusi olaraq vurğulayırdı
ki, bu peyklərin çox böyük əhəmiyyəti
var: “İlk növbədə, Azərbaycan informasiya təhlükəsizliyi baxımından
daha da önəmli addım atır. Bu gün
peyklərimiz vasitəsilə Azərbaycan
telekanalları dünyaya öz verilişlərini
təqdim edə bilirlər. Bu gün Azərbaycan
telekommunikasiya sahəsində xarici
tərəfdaşlardan asılılığını tam aradan götürübdür. Eyni zamanda, kadr
hazırlığı üçün Azərbaycanın kosmik
sənayesinin inkişafı önəmli rol oynayır. Peykləri idarə edən kadrlar
azərbaycanlı mütəxəssislərdir və onların böyük əksəriyyəti gənclərdir”.
Bu məqamda düşmən
Ermənistanın bəzi ekspertlərinin
44 günlük müharibədəki rüsvayçı məğlubiyyətdən sonra dedikləri
bəzi həqiqətləri – bəli, onlar həqiqəti
söyləmişdilər – yada salmaq istərdim.
Erməni ekspert yazırdı ki, Azərbaycan
bizi təkcə sahib olduğu müasir silahlara görə deyil, həm də bizim dislokasiyamızı kosmosdan izləmək imkanlarına görə üstələdi:
“Onlar özlərinin və Türkiyənin kosmosdakı rabitə peykləri ilə bizim əkin-biçin
texnikamızın da yerini bilirdilər. Bizim
isə belə bir imkanımız yoxdur. Biz o
sahədə də kimdənsə asılıyıq”.
Dövlət başçımız bizim kosmosdakı mövcudluğumuzun başqa bir
mühüm cəhətini də yada sallır. Onun
fikrincə, kosmik sənayenin inkişafı bu
sahədə beynəlxalq əməkdaşlığımızı da
dərinləşdirir. Biz dünyanın bu sahədə
böyük təcrübəyə malik olan aparıcı
şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq edirik.
Xatırladaq ki, kosmosdakı rabitə
peyklərimizin kommersiya tərəfi var.
Yəni Azərbaycan kosmosda əldə etdiyi
məhsulunu ixrac edir və peyklərin
fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizə valyuta
gəlir. Ölkəmizin kosmik sənayedə əldə
etdiyi uğurlar, eyni zamanda, qeyri-neft
sektorumuzu inkişaf etdirir, qeyrineft sənayemizi irəliyə aparır. Eyni
zamanda, “Azersky” müşahidə peyki
vasitəsilə biz nəinki ölkəmizin, dünyanın istənilən nöqtəsində baş verən bütün hadisələri daim müntəzəm olaraq
izləyə bilirik, nəzarət edə bilirik. Dövlət
başçımız deyir: “Azərbaycanın müdafiə
və hərbi potensialının gücləndirilməsi
işində “Azersky” peykinin xüsusi rolu
vardır. Bu peykin fəaliyyəti nəticəsində
biz bu sahədə də xaricdən asılılığı
tamamilə aradan qaldırdıq və bir çox

Son zamanlar Azərbaycan diasporu özünün güclü inkişaf mərhələsinə
qədəm qoymuşdur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşmış soydaşlarımız indi daha sıx birləşir, daha tez təşkilatlanırlar. Biz bu birliyə ötən ilin
payızında Vətən müharibəsində də yaxından şahid olduq və böyük qürur
hissi keçirdik. Müsahibimiz də bu birliyə, təşkilatlanmaya öz töhfəsini verən
isimlərdəndir. Tanış olun, bu, Nadir Hollenbranddır. Əsl soyadı Xankişiyev
olan həmyerlimiz İsveç dövlətinin və cəmiyyətinin üst təbəqələrində Hollenbrand kimi tanınır. Vətənpərvər və işgüzarlığı ilə tanınan soydaşımız diaspor dünyamızda xüsusi fərqlənən bir qurumun –“Azərbaycan naminə”
cəmiyyətinin sədridir. 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən diaspor
fəaliyyətindəki xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur. Uzaq
İsveçdəki fəaliyyəti ilə Vətənini, xalqını ləyaqətlə təmsil edən soydaşımızla
müsahibəni təqdim edirik.

Son beş il ərzində Azərbaycan orbitə 3 peyk çıxara bilmişdir. Azərbaycan bu gün dünyanın kosmik klubunun
üzvüdür və dünyanın kosmik sənayesində öz mövqelərini
möhkəmləndirir. Peyklərin orbitə çıxarılması dövlətimizin
gücünü göstərir, bizim siyasətimizi göstərir. Bizim artıq
3 peykimiz var: “Azerspace 1” telekommunikasiya peyki,
“Azersky” müşahidə peyki və “Azerspace 2”.

“Ermənilər kitabları oxumaq adı ilə
götürür, qaytarmır və cəriməsini ödəyirlər”

Prezident İlham Əliyevin “Azərspace 2” peykinin orbitə
buraxılması münasibətilə xalqımıza ünvanladığı təbrikdən
Bakı, 26 sentyabr 2018-ci il

B

irləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 2010-cu il
sentyabrın 23-də Nyu-York şəhərində keçirilmiş 65-ci sessiyasının qərarı ilə “Beynəlxalq İnsanın Kosmosa Uçuşu
Günü” elan edilmişdir və bu, hər il dünya miqyasında qeyd edilir. Yeri gəlmişkən, həmin sessiyada əhatəli şəkildə çıxış edən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün regionun və dünyanın əsas reallıqlarına çevrilmiş tarixi proses barədə demişdi ki,
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində və onun ətrafında silahlı
münaqişənin tezliklə həll edilməsi bizim üçün başlıca vəzifə olaraq
qalır: “Ermənistan işğal edilmiş ərazilərdə Azərbaycanın mədəni
və tarixi köklərini nümayiş etdirən maddi sübutları yox etməyə çalışaraq, həmin yerlərin tarixi və mədəni simasını dəyişmək məqsədi
ilə ardıcıl tədbirlər görməkdədir. Nəticədə işğal olunmuş ərazilərdə
Azərbaycanın elə bir tarixi və ya mədəni abidəsi, elə bir müqəddəs
yeri qalmamışdır ki, ona zərər dəyməsin, yaxud orada vandalizm
aktları törədilməsin”.

ölkələr üçün peyk xidməti göstəririk”.
Eləcə də, infrastruktur
layihələrimizin icrası və mövcud
infrastrukturun qorunması üçün
peyklərin böyük əhəmiyyəti var. Kənd
təsərrüfatının inkişafı, ekoloji vəziyyətə
nəzarət, torpaqlardan səmərəli şəkildə
istifadə edilməsi – bütün bu işlərdə
“Azersky” müşahidə peykinin xüsusi
rolu var.
Bu məqamda xüsusilə vurğulanmalı məqamlardan biri isə 2019-cu
il oktyabırın 25-də ABŞ-dan aldığımız xəbər idi. Həmin gün Vaşinqton
şəhərində Beynəlxalq Astronavtika
Federasiyasının Baş Assambleyasında
keçirilmiş seçkilər zamanı Bakı şəhəri
2022-ci ildə keçiriləcək Beynəlxalq
Astronavtika Konqresinə ev -- sahibliyi
etmək hüququnu qazanıb. Xatırladaq
ki, həmin mötəbər tədbirə ev-- sahibliyi
etməyə namizəd olan şəhərlər arasında Sinqapur, Rio-de-Janeyro və Nyu
Dehli şəhərləri də var idi.
Dünyanın bütün ölkələrinin mətbuat
vasitələrinin yaydığı məlumatda
deyilirdi ki, 68 ölkəni təmsil edən
398 təşkilatın üzv olduğu federasiya
kosmik sahədə fəaliyyət göstərən
ən mötəbər beynəlxalq təşkilatdır.
1950-ci ildən bəri fərqli ölkələrdə
keçirilən Beynəlxalq Astronavtika
Konqresi təşkilatın əsas tədbiridir. Bu
konqres dünyanın kosmik sahədə
aparıcı agentlikləri, elm mərkəzləri və
beynəlxalq təşkilatlarının rəhbərləri,
eləcə də məşhur alimlər, özəl sektor-

dan olan yüksək səviyyəli peşəkarlar,
gənc tədqiqatçılar və tələbələr də daxil
olmaqla, dünya kosmos ictimaiyyətinin
6000-dən çox nümayəndəsini bir araya
gətirən qlobal platformadır. Konqres
zamanı iştirakçılar kosmos sahəsinə
aid aktual trendləri və ən son innovasiyaları izləmək fürsəti əldə edirlər.
Əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi,
həmin beynəlxalq tədbirin bizim
ölkəmizdə keçirilməsi barədə qərar
qəbul edilərkən, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizdə kosmik
sənayenin inkişafına göstərdiyi xüsusi
diqqət və qayğı, kosmosla bağlı olan
proseslərə verdiyi dəstək xüsusilə
nəzərə alınmışdı.
Beynəlxalq ekspertlərin, xüsusilə
kosmik tədqiqatla məşğul olan
mütəxəssislərin fikrincə, bu tədbirin
Azərbaycanda keçirilməsinin daha bir
səbəbi və tarixi var. Belə ki, Beynəlxalq
Astronavtika Konqresi ulu öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 7-13
oktyabr 1973-cü il tarixlərində keçmiş
Sovet İttifaqında yalnız bir dəfə və
məhz Bakı şəhərində keçirilib. Həmin
tədbirdə dünyanın 17 ölkəsindən
gəlmiş 1500-dən çox nümayəndə,
eləcə də kosmonavtlar iştirak edirdilər.
Alimlərimizin fikrincə, Bakıda
“Kosmik tədqiqatlar – elm və texnikaya
nüfuz” devizi altında keçirilən həmin
konqres Azərbaycanın kosmonavtika
tarixinin təməlini qoymuşdu. Belə ki,
növbəti ilin – 1974-cü ilin avqustunda
Bakıda kosmik texnika vasitələrindən

istifadə etməklə təbii ehtiyatların
tədqiqi üzrə “Kaspi” Elmi Mərkəzi
yaradılıb, həmin ilin dekabrında isə
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
nəzdində “Kosmik cihazqayırma xüsusi
konstruktor bürosu”nun fəaliyyəti ilə
kosmik tədqiqatların aparılmasına
əsaslı start verilib. Sonrakı illər ərzində
isə üç minə yaxın azərbaycanlı alim və
mühəndisin əməyi nəticəsində ərsəyə
gələn avadanlıqlar SSRİ-nin kosmik
proqramına xidmət edib, “Salyut 7” və
“Soyuz T-11” orbital komplekslərində
istifadə olunub.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın
müasir kosmik sənayesinin inkişafının keyfiyyətcə ikinci mərhələsinə
Prezident İlham Əliyevin 2008-ci ilin 4
noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması
və telekommunikasiya peyklərinin
orbitə çıxarılması haqqında imzaladığı
sərəncamı ilə start verilib. 2013-cü
ildə “Azerspace-1” telekommunikasiya peyki, 2014-ci ildə “Azersky” Yerin
məsafədən müşahidəsi peyki, 2018-ci
ildə isə “Azerspace-2” telekommunikasiya peyki orbitə çıxarılıb. Bu gün
Azərbaycan özünün peyk layihələri ilə
kosmik klubun fəal üzvüdür.
Sonda bir daha xatırladaq ki, gələn
il Azərbaycan paytaxtında müstəqillik
dövrümüzün ən mühüm beynəlxalq
tədbirlərindən biri keçiriləcək.
Beynəlxalq Astronavtika Konqresi
ölkəmizin tarixi-mədəni ənənələrini,
multikultural dəyərlərini və turizm
potensialını beynəlxalq aləmdə nümayiş etdirməklə bərabər, Azərbaycan
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması
baxımından da böyük əhəmiyyət
daşıyacaq.
Şəxsən mən çox arzu edərdim ki,
dünyanın Bakıya gələcək astronavt
və kosmonavtları, görkəmli kosmos alimləri və ən mötəbər mətbuat
vasitələrinin təmsilçiləri azğın və
pozğun düşməndən azad etdiyimiz
Qarabağdakı viranəlikləri də öz gözləri
ilə görsünlər. Doğrudur, onlar səhraya
çevrilmiş Qarabağı kosmosdan
görüblər, amma l erməni vandallarının
“əl işlərini” yerdən də görməklərinin
səmərəsi ola bilərdi.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Bu gün Azərbaycan beynəlxalq
məsələlərin həllində fəal rol oynayır
Ermənistanın 30 illik işğalçı siyasətinə Azərbaycanın öz gücü
ilə – hərbi-siyasi yolla 44 gün ərzində son qoyması ölkəmizin,
eləcə də dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin dünya miqyasındakı reytinqini daha da yüksəltdi. Dünyanın ən nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlarının, hətta ABŞ, Fransa və Rusiya Federasiyası kimi güclü dövlətlərdən ibarət ATƏT-in Minsk qrupunun da
30 il ərzində həll edə bilmədikləri Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ölkəmizin hərbi-siyasi yolla həll etməsi
dünyaya bir çox önəmli mesajlar verdi. Bu gün Azərbaycan
beynəlxalq məsələlərin həllində də mühüm rol oynayan dövlətlər
sırasındadır.
Bugünlərdə respublikamızda
rəsmi səfərdə olmuş BMT Baş
Assambleyasının 75-ci sessiyasının
prezidenti Volkan Bozkır da ölkəmizin
beynəlxalq aləmdə artan reytinqini
yüksək qiymətləndirərək dedi ki,
Azərbaycan regionda və dünyada
öz sözü və nüfuzu olan ölkədir:
“Düşünürəm ki, ölkəniz bundan sonra
da beynəlxalq əməkdaşlığa töhfələrini
verməkdə davam edəcək. Azərbaycan
BMT üçün çox önəmli bir ölkədir”.
Volkan Bozkırın ölkəmiz haqqında
yüksək fikir səsləndirməsi ABŞ-ın yeni
Prezidenti Co Baydenin Novruz bayramı
münasibətilə Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevə ünvanladığı
təbrik məktubundakı bəzi məqamları
xatırlatdı. Təbrik məktubundan da aydın
olurdu ki, Bayden Administrasiyası
Azərbaycanla yeni iqtisadi əməkdaşlıq
münasibətlərinin qurulmasında
maraqlıdır. Bu da təsadüfi deyil.
Çünki Azərbaycan dünyada sülhsevər
ölkə kimi tanınıb. Uzun illər davam
edən Ermənistan --Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tənzimlənməsində Prezident İlham
Əliyev həmişə sülh, münaqişənin qan
tökülmədən aradan qaldırılmasının

tərəfdarı olduğunu nümayiş etdirmişdi.
Ancaq Ermənistan işğalçı mövqeyindən
əl çəkmədi və nəticədə layiqli cavabını
aldı.
Prezident Co Baydenin dövlətimizin
başçısına ünvanladığı təbrik
məktubundakı məqamlar da bir daha
təsdiqlədi ki, iki ölkə arasında ikitərəfli
və çoxtərəfli münasibətlər dinamik
inkişaf tempinə malikdir. Bu əməkdaşlıq
gələcəkdə daha geniş perspektivlərdən
xəbər verir. ABŞ Prezidenti bir daha
vurğulayıb ki, bu yeniləşmə çağı
bizim əməkdaşlığımızın və sülhə
sadiqliyimizin bir daha vurğulanması
üçün fürsətdir. Prezident Co Bayden
bu fikirləri səsləndirməklə iki ölkə
arasında formalaşmış qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq mühitinin gələcəkdə də
möhkəmləndirilməsindən məmnun
olduğunu ifadə edir. O, təkcə ölkəsinin
deyil, Azərbaycanın da eyni səvyyədə
sülhə sadiq qaldığını və bu prosesə
töhfə vermiş olduğunu xüsusi
vurğulayır.
Göründüyü kimi, rəsmi Vaşinqton
bir sıra mühüm istiqamətlər üzrə
Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərinin qorunub
saxlanılmasında və sonrakı inkişafında
maraqlıdır. Bu, ölkəmizin 44 günlük

müharibədə qalib olmasından sonra
dünya birliyində mövqeyinin getdikcə
daha da möhkəmləndirilməsinin bariz
nümunəsidir.
BMT Baş Assambleyasının 75ci sessiyasının prezidenti Volkan
Bozkır da səfəri zamanı bu məqamları
xüsusi olaraq vurğuladı. Ölkəmizin
BMT – dən sonra ikinci böyük təşkilat
olan Qoşulmama Hərəkatına uğurla
sədrlik etməsi, COVID -19 - la
mübarizəyə həsr olunmuş Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının,
eləcə də Qoşulmama Hərəkatının
videoformat şəklində zirvə görüşlərinin
keçirilməsinin təşəbbüskarı olması
Volkan Bozkırın dediyi kimi, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin BMT Baş
Assambleyasının xüsusi sessiyası
çərçivəsində COVID-19-la mübarizə
məqsədilə konfransın keçirilməsi
təşəbbüsü ilə çıxış edərək liderlik
nümayiş etdirməsi və bununla
da dünyaya çox önəmli mesajlar
verməsi dünya ictimaiyyətinin diqqət
mərkəzindədir. Onu da qeyd edək ki,
dövlət başçımızın təşəbbüsü uğurla
həyata keçirildi. BMT Baş Assambleyası
çərçivəsində COVID-19-la mübarizəyə
həsr olunmuş xüsusi sessiya keçirildi.
Bir faktı da qeyd edək ki, möhtərəm

Prezidentimizin bu təşəbbüsü
dünyanın 130-dək ölkəsi tərəfindən
dəstəklənmişdi.
Dövlətimizin başçısı BMT Baş
Assambleyasının 75-ci sessiyasının
prezidenti Volkan Bozkırı qəbul
edərkən də bir daha diqqətə çatdırdı
ki, 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...”

Çingiz QƏNİZADƏ,
Demokratiya və İnsan Hüquqları
Komitəsinin sədri, hüquq üzrə
fəlsəfə doktoru

– Nadir bəy, illərdir Azərbaycandan
kifayət qədər uzaq bir məmləkətdə yaşayır
və fəaliyyət göstərirsiniz. Məlum olduğu kimi, soydaşlarımızın təşkilatlanmaq
məsələsində ciddi problemləri olmuşdur.
Bəs konkret olaraq İsveçlə bağlı sizin
müşahidələriniz necədir?
– Artıq 22 ildir ki, İsveçin Stokholm
şəhərində yaşayıram. Buraya gəldiyim ilk
gündən diaspor fəaliyyətinə başlamışam.
İnanın, necə deyərlər, qapı-qapı gəzib soydaşlarımızın Azərbaycan naminə təşkilatlanması
üçün təbliğatlar aparmışıq. Çətin günlər idi…
Vətəndən iraq, öz mədəniyyətindən uzaq bir
ölkədə Vətən həsrəti ilə yaşamaq, həqiqətən
də, asan deyil. O vaxtlar İsveçdə, ümumiyyətlə,
azərbaycanlı çox az idi. Tanıyanda hamı birbirilə dost olurdu. Biləndə ki, qarşımızdakı
həmvətənimizdir, öz azərbaycanlımızdır, o
qədər sevinirdik ki... Şübhəsiz ki, indi də elədir.
İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə mən
birliyimizin yenidən ”doğuluşuna” şahid oldum.
Təsəvvür edə bilməzsiniz necə güclü diaspor
fəaliyyəti var idi. Bu, bir nonsens idi. Hədəf
Qarabağ idi və hər kəs həmrəy olmuşdu. Mən
istəyirəm ki, biz Qələbədən sonra dayanmayaq, hərə öz evinə, öz işinə çəkilməsin, ümumi
işimizə fayda verməyə çalışsın. Ümumi işlərimiz
o qədərdir ki...
Əlbəttə, mən ümidimi itirmirəm, biz yenə də
həmrəy olacağıq, yəqin ki, bunun üçün zaman
lazımdır. Bunun üçün çox güclü potensialımız var və əlbəttə ki, bizə hər zaman dəstək
olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi öz işini
uğurla davam etdirir. Komitə ilə yüksək şəkildə
əməkdaşlıq aparılır. Şəxsən sədri olduğum
”Azərbaycan naminə” təşkilatı adından bizi
diaspor fəaliyyətimizdə tək qoymadığına görə
dövlətimizə təşəkkürümü bildirirəm.
Qeyd etmək istəyirəm ki, son zamanlar
davam edən pandemiya problemi də İsveçdə
yaşayan azərbaycanlıları bir-birindən uzaq salıb. Canlı görüşlər və tədbirlər bir ildən artıqdır
ki, virtual göruşlərlə əvəz edilib. Bu da diaspor
fəaliyyətimizə məhdudiyyətlər gətirir. Axı biz
azərbaycanlılar istiqanlı insanlarıq, uzaqdan
göruşlər bizi bir-birimizdən soyudur. Araya gözə
görunməz sərhədlər çəkir. Əvvəllər müxtəlif
tədbirlərdə bir araya gələrdik, ənənələrimizi
Vətəndən uzaq da olsa, burada yetişən yeni
azərbaycanlı nəsilə çatdırardıq.
– Məlum olduğu kimi, Skandinaviyada,
o cümlədən İsveçdə xeyli azərbaycanlı
yaşayır. Soydaşlarımızın bu ölkənin mühüm
qurumlarına, ictimai-siyasi sferasına inteqrasiyası nə vəziyyətdədir?
– Əgər digər ölkələrlə müqayisə etsək, konkret olaraq İsveçdə yaşayan azərbaycanlıların
müxtəlif sferalara inteqrasiyası ürəkaçandır.
İsveç parlamentində bir azərbaycanlı xanım
deputatımız, 5 nəfər isə regional millət vəkilimiz
var. Bundan əlavə, həkimlərimiz, müəllimlərimiz,
hətta, rəssamlarımız belə var. Məncə, bu, gözəl
göstəricidir. İsveçdə yetişən gənc azərbaycanlı
nəsli də həddindən artıq səmərəli nəticələr
göstərir. Çox bilikli və hərtərəfli dünyagörüşünə
malik olan gənclərimiz yetişib. Əgər diaspor
işlərində fəallıqları ilə seçilərlərsə, gələcəkdə
indikindən daha böyük uğurlu nəticələr əldə edə
bilərik.
– Azərbaycan 44 günlük İkinci Qarabağ
müharibəsində zəfər qazandı. Nəticədə 27
il düşmən işğalında olan torpaqlarımız azad
edildi. Azərbaycanın qələbəsi, bu qələbədə
müzəffər ordumuzun, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rolu barədə soydaşlarımızın,
o cümlədən sizin nə düşündüyünüz, keçirdiyiniz hisslər maraqlıdır...
– Çox böyük qürur hissi keçirdik. Eyvanlarımızdan, maşınlarımızdan Azərbaycan
bayraqları dalğalanırdı. Bu qələbədə, əlbəttə ki,
Ali Baş Komandanımızın rolu əvəzsizdir. Əgər
cənab Prezidentin ”dəmir yumruq” əməliyyatı,
zamanında verilmiş düşünülmüş qərarları
olmasaydı, çətin ki, Azərbaycan xalqı belə bir
möhtəşəm qələbə sevinci yaşayardı. Bütün bu
qeyd olunanlar və atılan praqmatik addımlar
27 illik həsrətə son qoydu. Cənab Prezident
möhtəşəm bir diplomatiya sərgilədi. Hər birimiz
azərbaycanlı olmağımızla fəxarət hissi keçirdik. İnanın ki, iş yerlərimizdə ermənipərəst
həmkarlarımızla tez-tez mübahisələrimiz
olurdu. Azərbaycan həqiqətləri bütün dünyaya
çox möhtəşəm bir şəkildə çatdırılırdı. Hər gün
evlərimizdən Qarabağa həsr olunmuş mahnı avazları eşidilirdi. Əlbəttə, müharibə hər
zaman ağırdır: itkiləri və ölümləri ilə, gözüyaşlı
anaların ahı, körpələrin naləsiylə, lakin Vətən
uğrunda canından keçmək və şəhidlik zirvəsinə
yüksəlmək ali məqamdır. Bu, hər kəsə də
qismət olmur. Əlbəttə, sevincimiz kədərimizə,
kədərimiz isə sevinc göz yaşlarına qarışdı.
Amma necə cəsur və qorxmaz gənclərimiz
varmış. Bunun da şahidi olduq. Şəhidlərimizə
Allahdan rəhmət, doğmalarına səbr və dözüm
diləyirəm.
Müharibə müddətində diaspor komitəsinin
dəstəyi ilə təşkilatımız 2 günlük Qarabağ
kampaniyası təşkil etmişdir. Böyük yük maşınları üzərində ”Qarabağ Azərbaycandır ! ”,
”Ermənistan işğalçıdır !”, şüarları yazılmış iri
yük maşınları şəhərlərin küçələrində hərəkət
etdilər. Bütün soydaşlarımız bütöv və həmrəy
olmuşdular. Sevincimizin həddi-hüdudu yox
idi. Böyük bir mitinq keçirildi. Mitinqə əllərində
bayraqlarımız, üzlərində sevinc əhval-ruhiyyəsi
olan çox sayda azərbaycanlımız gəlmişdi. Bir
daha Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevə
və bu qələbədə birbaşa əməyi olan əsgər və
zabitlərimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu
qələbəni bizə onlar canları və qanları hesabına
yaşatdılar.

– Uzaq Avropa ölkəsində, başqa xalqın
əhatəsində, həm də erməni diasporunun
da olduğu bir məkanda vətənpərvərlik, milli
dəyərlərə sadiqlik göstərmək, şübhəsiz,
çətindir, lakin şərəflidir. Bu müharibədən
öncə və döyüşlər ərzində İsveçdəki diaspor
təşkilatlarımız konkret olaraq hansı addımları atdı?
– Əlbəttə ki, milli dəyərlərimizi hər zaman
qoruyub saxlamağa çalışmışıq və həmişə bunu
qürur və şərəf hissi ilə etmişik. İstər bayramlar, istərsə də xalqımızın faciə ildönümlərini
hamılıqla qeyd edirik. Qələbə isə bizə xüsusi
bir sevinc və qürur hissi yaşatdı. Erməni lobbisi
əlindən gələni edir ki, qondarma soyqırımlarını
İsveç ictimaiyyətinə çatdırsın və Qarabağla bağlı öz cəfəng iddialarını hər zaman təbliğ etsin.
Lakin biz var gücümüzlə erməni saxtakarlığını
ifşa etməyə, İsveç ictimaiyyətinə bunun yalan
olduğunu çatdırmağa çalışırıq. Azərbaycan
həqiqətləri, tarixdə erməni məsələsi, onların
əsassız iddiaları ilə bağlı Bakıda çap olunan
maarifləndirici kitabların tərcüməsini İsveç kitabxanalarına təqdim edirik.
Bir məsələni də qeyd edim ki, erməni
diasporu bu həqiqətlərin yayılmasının qarşısını
hər vəchlə almağa çalışır. Dəfələrlə olub ki,
kitabxanalarda erməni yalanlarını ifşa edən
kitabların sonradan yoxa çıxmasının şahidi
olmuşuq. Deməli, ermənilər bu kitabları oxumaq
adı ilə götürürlər, sonra qaytarmır və cəriməsini
ödəyirlər. Onlar bu alçaqlığa da gedirlər.
Biz Vətən müharibəsindən öncə və
döyüşlər ərzində də xeyli toplantılar keçirmişik. BMT qətnamələrinin surətini siyasətçilərə
göndəmişik, İsveçdə yaşayan hər bir
azərbaycanlı sosial mediada fərdi mübarizəsini
ortaya qoyub. Hətta müharibənin şiddətli keçdiyi günlərdə Serqels Torq meydanında İsveç
azərbaycanlıları mitinq keçirərək ordumuza
və Ali Baş Komandanımıza dəstək oldular.
Xeyli maddi vəsait toplandı və şəhid ailələrinə
göndərildi. Bir sözlə, Qarabağ kampaniyası
aparıldı. Yük maşınlarının üzərində Azərbaycan
bayrağı və erməni təcavüzünü əks etdirən
şəkil və lövhələr olundu. İnşallah, pandemiya
bitdikdən sonra Qələbəmizi geniş əhatədə
keçirmək üçün planlarımız var.
– İllərdir “Azərbaycan naminə”
cəmiyyətinə rəhbərlik edirsiniz. Bu
qurum İsveçdə bizim köklü diaspor
təşkilatlarımızdan biri kimi tanınır. Təşkilatın
fəaliyyəti, qarşıdakı perspektivləri barədə
məlumat verərdiniz...
– Xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm.
Əlbəttə ki, ”Azərbaycan naminə” uzun
illərdir fəaliyyət göstərir. Məqsədimiz milli
həqiqətlərimizi Avropaya çatdırmaq, təbliğ
etmək, Azərbaycana dostlar qazandırmaqdır.
Bu yolda fəaliyyətimizi bundan sonra da davam
etdirəcəyik. Planlarımız çoxdur, lakin pandemiya zamanı, hər yerdə olduğu kimi, burada da bir
sıra layihələrimiz sonraya saxlanıldı. Az öncə
qeyd etdiyim kimi, böyük bir qələbə tədbiri təşkil
etmək istəyirik. Əgər hər şey planlaşdırdığımız
kimi olarsa, Stokholmun mərkəzindəki Kunqstradqarden parkında böyük bir konsert proqramı
keçirəcəyik. İndiyədək xeyli işlər görülüb və bu
barədə Diaspor Komitəsinə məlumat verilib və
həmçinin mətbuatda da xalqımızın diqqətinə
çatdırılıb.
– İsveç–Azərbaycan əlaqələrinin tarixi
qədimdir. Bu sahədə Nobel qardaşlarının
da böyük rolu olmuşdur. Bəs, Azərbaycana,
azərbaycanlılara uzaq İsveç cəmiyyətində,
xüsusilə ziyalı kəsimində münasibət
necədir?
– Münasibət hər zaman yaxşı olmuşdur. Onların ziyalıları bunu bilirlər, əlbəttə ki,
dəyərləndirməyə çalışırlar. Lakin biz də bu
məsələdə fəal olmalıyıq, İsveç–Azərbaycan
əlaqələrinin dərin köklərini öyrənib təbliğ
etməliyik. Bir sözlə, erməni qara piarını
üstələmək üçün dayanmamalıyıq.
– Diaspor rəhbəri kimi necə düşünürsünüz: biz nə etməliyik ki, dünyanın hər
yerində Azərbaycan həqiqətləri eşidilsin?
– Əlbəttə, hamıya yaxşı olmaq çətin
məsələdir. Mümkün olsa da, hər kəs tərəfindən
eyni dərəcədə başa düşülməmək reallığını
nəzərə almalıyıq. Biz, sadəcə öz yolumuza, daha doğrusu, inandığımız dürüst yolla
irəliləməkdə davam etməliyik ki, dünya bizi aydın görüb seçə bilsin. Hər bir ölkə və cəmiyyətin
öz siyasi dünyagörüşü, məsələlərə öz baxış bucağı var. Lakin öz həqiqətlərimizi, doğrularımızı
da gizlətməməliyik. Sadəcə maksimum şəkildə
çalışmalıyıq ki, Azərbaycanın dostları, ölkəmizi,
onun dəyərlərini müsbət qiymətləndirənlərin
sayı çox olsun. Çünki yalnız bu şəkildə
düşmənin haqqımızda yaratdığı informasiya
mühasirəsini yararaq, gerçəklərimizi olduğu kimi
dünya ictimaiyyətinə təqdim edə bilərik.

Müsahibəni qələmə aldı:
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”
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Zəngilan və Qubadlı ərazilərində erməni ekoloji terroru

Çox da ki, çəməni çiçək-çiçəkdir,
Dərib qoxlamaram, gül orucuyam.
Elə odlandırıb közüm qalmayıb –
Bir ocaq yerində kül orucuyam...

A

Ehtiram İlham
Nəhayət, on bir ayın sultanı – Ramazan
gəldi. İkili hisslər keçirirəm. Ötən illərdəki
orucluq aylarında etdiyimiz duaların başında
Şuşa, Qarabağ diləklərimiz, alqışlarımız, bir də,
xəstəlikdən – dərddən uzaq günlər dururdu. Bu
xəlqi, insani arzulardan gerçəkləşəni də oldu,

On bir ayın sultanı gəldi...

qismən reallaşanı da. Bir sonrakı sultan ayın
daha yeni diləklərə qanadlandıracağına şübhəm
yoxdur. Xalqımız şadlıq içindədir.
Builki Ramazan ayına qlobal pandemiya
bitmədən giririk. Hər ziyanda bir xeyir, hər
xeyirdə iki xeyir var, deyərlər. O iş ki, bizdən asılı deyil, nə mümkündürsə, onu edirik. İmkanlar
az olan yerdə də alqış, dua imkanları genişdir.
Mən bu sətirləri yazarkən bacım, əmim, yaxın
dostum ayrı – ayrı modul tipli xəstəxanalarda
COVID – 19 - dan intensiv müalicə almaqdadır.
Keçən günlərdə taclı virusdan çox sayda tanış,
qohum itirdik. Bir nəfərin itkisi belə çoxdur, o da
ola, qulağın daim səksəkədə qala: “Hansı klinikadan, kimdən nə xəbər gələcək?” – deyə...
Beləliklə, özümüz - özümüzə kömək olmalıyıq, özümüz həkimlərimizə kömək etməliyik,
özümüz xalqımıza, dövlətimizə kömək durmalıyıq. Bu, elə bəşəriyyətə də kömək olmaq
deməkdir.
İnsanı düşünmək insanlığı düşünməklə
çiçəkləyir. Qlobal pandemiyanın tüğyan etdiyi
bir vaxtda qarşıladığımız sultan ayda insanları qorumaq amacı ilə daha düzgün qərarlar,
davranış və rəftar sərgiləmək gərəkdir. İsa
Peyğəmbərin məşhur sözünü bu situasiyaya
şamil etməyə ehtiyac duydum: İnsana sağlamlıq gərəkdir! İbadət ruhun sağlamlığıdır,

virusdan qorunmaq bədənin! Ruh sağlamlığı ilə
bədən sağlamlığının bir-birini tamamlaması nə
gözəldir!
Xatırlayıram, ötənilki Ramazan ayı
dövründə rəsmi qapanma tətbiq edildi, bu da,
yoluxmaların sayını önəmli dərəcədə azaltdı.
Rəsmi qapanma olacaqmı, olmayacaqmı, bunu
bilmirəm. Bildiyim odur ki, özümüz – özümüzə
insan, insanlıq adına məhdudlaşdırma qoymağı
bacarsaq, Ramazan ayının dəyərlərinə töhfə
vermiş olarıq. Bu, savab əməl və, iradə nümayişi olar.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən bilgiyə görə, Azərbaycan
Respublikasında sutka ərzində koronavirus
infeksiyasına 2414 nəfər yoluxub, 1695 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, COVID – 19 üçün
götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 36
nəfər vəfat edib. Hər gün yoluxma sayı enib –
qalxır: 100 az, 300 çox... Nə etməliyik? Öncə,
kütləvi tədbirlərdən uzaq durmalıyıq, vaksin
olunmanı təşviq etməliyik, maska taxmalı,
ara məsafəni gözləməli, şəxsi gigiyenaya fikir
verməliyik!
Çətindirmi? Deyil. Çətin olsa da, Ramazan
kəraməti ilə bacarmalıyıq...
Allah imanımızı kamil eləsin! Amin!

Əkbər QOŞALI

Türkiyə Bosfor boğazına paralel yeni
İstanbul kanalının çəkilişinə başlayacaq

Qardaş Türkiyənin nəinki Avrasiya məkanında, eləcə də beynəlxalq nəqliyyatkommunikasiya sistemində rolunu və mövqeyini önəmli dərəcədə gücləndirəcək daha
bir qlobal layihənin – İstanbul kanalının çəkilişinin gündəmə gəlməsi Azərbaycanda da
böyük sevinc və məmnunluqla qarşılanıb.
Dünyanın informasiya məkanında geniş
yer alan xəbərdə bildirilir ki, Türkiyə dövləti
bu ilin yayından İstanbul kanalının tikintisinə
başlamağı planlaşdırır. Bosfor boğazına
paralel çəkiləcək kanal Qara dənizlə Mərmərə
dənizini birləşdirəcək. Ümumilikdə, görüləcək
işlər 15 milyard dollar vəsait və 7 il vaxt
tələb edəcək. İstanbulun Avropa hissəsinin
yaxınlığından keçəcək kanalın hər iki sahilində
yarım milyon insanın yaşayacağı şəhərlər də
salınacaq.
Türkiyəli ekoloqlar kanalın İstanbulu
su ilə qidalandıran göllərin üzərindən
keçməsinə görə narahatlıqlarını ifadə etsələr
də, ölkə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan
qiymətləndirmə işlərinin yekunlaşmaqda
olduğunu elan edib. Türkiyə hökuməti
buvaxtadək Bosfordan keçən və ildə 150
milyon ton neftdaşıyan tankerlərini yeni
İstanbul kanalından buraxmağı planlaşdırır.
Kanaldan ildə 85 min gəminin keçməsi və
gələcəkdə kommersiya əsaslı olması nəzərdə
tutulur. Hazırda Bosfor boğazı yüklənib və ildə
55 min gəminin keçidini təmin edir. Burada
ildə 20-dək qəza olur.

Xəbərlərdə qeyd edilr ki, İstanbul kanalı
üçün ən böyük təhlükə Montrö Konvensiyası
ilə bağlıdır. 1936-cı ildə qəbul olunan həmin
konvensiya Bosfor və Dardanel boğazlarında
hərbi və mülki gəmilərlə bağlı kvota müəyyən
edən beynəlxalq sənəddir. Bu beynalxalq
sənəd Qara dəniz sahillərində yerləşməyən
ölkələrin hərbi gəmilərinin boğazlardan
keçidinə və Qara dənizdə qalma müddətlərinə
məhdudiyyət tətbiq edir.
Türkiyə İstanbul kanalını Montrö
Konvensiyanın təsir dairəsindən çıxarmaqla
Qara dənizlə Aralıq dənizi arasında dəhlizə
tam nəzarət etmək şansı qazanacaq.
Digər tərəfdən, Qərb ölkələri İstanbul
boğazının fəaliyyətinin beynəlxalq qaydalarla
tənzimlənməsində və Montrö Konvensiyasının
təsir dairəsinə salınmasında maraqlı olacaq.
Türkiyə və Rusiya prezidentləri Rəcəb Tayyib
Ərdoğanla Vladimir Putin arasında bugünlərdə
olmuş sonuncu telefon danışığı zamanı
Montrö Konvensiyasının dəyişilməz qalması
barədə müzakirə Kremlin İstanbul kanalı ilə
bağlı narahatlığının ifadəsi olmuşdur.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Avstriyanın IMC Krems Universitetinin
əməkdaşları ilə onlayn görüş

A

zərbaycan Turizm və Menecment Universiteti (ATMU)
ilə Avstriyanın IMC Krems
Universiteti arasında 10 ildən çox
davam edən ikili diplom proqramı 200 –dən çox savadlı kadrların
yetişdirilməsində böyük rol oynayıb.
Əməkdaşlığın daha səmərəli təşkili və
“2019 – 2023 - cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət
Proqramı”nı başlıca məqsəd kimi dəstəkləyən
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti və Avstriyanın IMC Krems Universitetinin
rektorları İlham Mədətov və Karl Ennsfellner,
Azərbaycan – Avstriya Turizm Proqramının

(AATP) koordinatorları Elmira Hacıyeva və
Yens Peter Ennen, rektor müşaviri Elvin Yusifli
və Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Orxan
Musa onlayn görüşün tərəf müqabili olublar. Onlayn görüşdə hər iki ali təhsil müəssisəsinin rektorları ixtisaslı kadrların hazırlanması istiqaməti
üzrə Azərbaycan – Avstriya Turizm Proqramının
(AATP) daha səmərəli təşkili, təhsilin keyfiyyəti,
rəqabətliliyin artırılması sahəsində birgə
fəaliyyəti günün tələbi kimi dəyərləndiriblər.
Fikir mübadiləsi şəraitində keçən görüşdə
hər iki ali təhsil müəssisəsinin nümayəndələri
adıkeçən proqramın müasir tələblərə uyğun, rəqabətədavamlı tərəflərinə münasibət
bildiriblər.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

zərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Azərbaycan
Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində
müvəqqəti xüsusi idarəetmənin
təşkili haqqında” 29 oktyabr
2020-ci il tarixli fərmanı ilə
verilmiş tapşırıqlara əsasən,
ətraf mühitin qorunması, təbii
sərvətlərdən səmərəli istifadə və
onların ilkin qiymətləndirilməsi
məqsədilə yaradılmış əməliyyat
qərargahlarında təmsil olunan
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin əməkdaşları Qubadlı və Zəngilan rayonlarında
monitorinqlər aparmışlar.
Məlum olmuşdur ki, Arazboyu bütün
binalar, tarixi abidələr, qəbiristanlıqlar
tamamilə dağıdılıb, yolların kənarındakı
tut, qovaq, çinar, şam və meyvə ağacları kəsilib, bəzi yerlərdə isə tamamilə
yandırılıb.
Meşələrdə və yaşıllıq massivlərində
qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində
bitki örtüyü, münbit torpaq qatı və
digər canlı aləm məhv edilib. Cənab
Prezident Zəngilan və Qubadlıya səfəri
zamanı yolboyu bu yerlərdə törədilən
ekoloji terrorla bağlı demişdir: “Baxın,
ağacları necə qırıblar. Baxın, vəhşi
düşmən neyləyib, bütün ağacları
kəsib. Zəngilanın çox zəngin təbiəti
var, nadir meşələri var. Çinar ağacları.
Baxın, neyləyib düşmən. Baxsın bütün
dünya, ermənipərəst qüvvələr bu günə
qədər kimi müdafiə edirlər? Bizə qarşı
qətnamələr qəbul edən ölkələr baxsınlar, gözlərini açsınlar.”
Avropada yeganə təbii çinar meşəsi
Zəngilan rayonundadır. Bəsitçay
vadisində 117 hektar sahəni əhatə edir.
Onun 107 hektarı Bəsitçay Dövlət Təbiət
Qoruğuna məxsusdur. Qoruq 1974-cü
ildə mərhum akademik Həsən Əliyevin
təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Təəssüf ki,
bu çinar meşəsi də ermənilər tərəfindən
qırılıb və məhv edilib.
Zəngilan rayonunun Rəzdərə
kəndində çinar meşəsinin yerləşdiyi
ərazidə ermənilər ağac emalı sexi açmışdılar. Sex fasiləsiz olaraq işlədilirdi,
mebel materialı istehsal olunurdu.
Ətrafda olan çinar, qoz, palıd ağaclarını ucdantutma qırıb istifadə edirdilər.

Ermənistan 30 ilə yaxın müddətdə
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında ekoloji terror törədib. Qədim
tarixə, nadir maddi və mənəvi irsə,
özünəməxsus flora və faunaya, zəngin
yeraltı və yerüstü sərvətlərə malik olan
Qarabağ düşmən tərəfindən vəhşicəsinə
istismar edilib. Regionun meşə örtüyü
məqsədli şəkildə məhv edilib, münbit torpaqlar, su ehtiyatları ekoloji və radioaktiv çirklənməyə məruz qoyulub.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ermənilər qırılan ağacların yerini itirmək
üçün onun kökünə partlayıcı maddə
qoyub dağıdır, sonra isə yandıraraq
cinayətlərinin izini itirməyə çalışırdılar.
Ərazidə saxlanılan mal-qaraya cavan
pöhrələr yedizdirilir, toxumdan əmələ
gələn cücərtiləri məhv edirdilər. Belə
faktlar isə ekoloji terrordan başqa bir
şey deyildi.
Daha bir fakt. Zəngilan rayonunun
Muğanlı kəndində 100 milyon dollar
dəyərində yeni ağac emalı zavodu
tikilib. Onun istifadəçiləri İsfahan
erməniləri idi. Guya bu zavodun əsas
xammal bazası Araz çayından axıb
keçən ağaclardır. Halbuki, zavodun
istifadəyə verilməsinin başlıca məqsədi
Zəngilanın və ətrafdakı digər işğal
edilmiş rayonların meşələrinin kökünün kəsilməsi idi. Əlbəttə ki, başlıca
zərbə yenə də ağacların şahı olan
çinarlara dəydi. Bu barədə bir neçə
dəfə beynəlxalq konfranslarda məsələ
qaldırmışdı. Çünki Bəsitçay vadisindəki
çinar meşəsi təkcə Azərbaycana deyil,
bütün Avropa təbiətinə məxsus olan
nadir inci idi.
Azərbaycanın ən iri çaylarından
olan Arazın sol qolu Oxçuçay öz
mənbəyini Ermənistandan götürür
və Zəngilan rayonu ərazisində 43
kilometrədək axaraq Araza qovuşur.
Ermənistan tərəfindən Oxçuçayın ən
ağır formada çirkləndirilməsi də böyük
ekoloji terrordur.
1951-ci ildən istismara verilmiş
Ermənistanın Qacaran mis-molibden və
Qafan filizsaflaşdırma kombinatlarının

tullantı sularının tərkibində ağır metallar, fenol, və radioaktiv maddələr də yol
verilən qatılıq normadan 1000 dəfələrlə
çoxdur.
İşğal dövründə əraziyə heç bir
nəzarət olmadığına görə təmizləyici
qurğuların və çökdürmə sahəsinin istismar müddətini artırmaq, onsuz da çatışmayan elektrik enerjisinə qənaət etmək
üçün bütün çirkab birbaşa Oxçuçaya
axıdılaraq, onu “ölü zona”ya çevirmişdi.
Hazırda işğaldan azad edilmiş yasaqlıq ərazisində monitorinqlər aparılmaqdadır.
Erməni vandallığını sübut edən
faktlardan biri də, sovet dövründən xüsusi qorunma statusu olan unikal təbiət
abidələri siyahısına daxil edilmiş minillik
qədim ağacların qəsdən kəsilməsi
və zəngin təbiət tarixinin bilərəkdən
silinməsinə şərait yaradılmasıdır.
Belə ki, bir neçə gün ərzində aparılan monitorinqlərin nəticələrinə görə,
Zəngilan və Qubadlı ərazilərində yaşı
1600, 900 və 500 il olan Şərq çinarları
məhv edilmışdir. Bu ağacların yerində
bitən 2 metrə qədər pöhrələri bu qədim
çinarların bir neçə il əvvəl kəsildiyini
təsdiq edir.
Dövlət başçımız Qubadlıda olarkən
buranın təbiətinə, gözəlliyinə heyran
olduğunu bildirmişdir. Cənab Prezident demişdir ki, Qubadlı ölkəmizin
ən gözəl rayonlarından biridir və qısa
müddət ərzində burada lazım olan
bütün bərpa işləri də nəzərdə tutulur.
Xarici ekspertlər cəlb olunub, dəvət
edilib, onlar bütün qiymətləndirmə

işlərini aparacaqlar. Videosənədlər,
fotosənədlər toplanır, bütün dəymiş
ziyan hesablanacaq. Bizim torpaqlarımız, təbii ehtiyatlarımız istismar edilirdi.
Zəngilan rayonunda qızıl yatağı istismar
edilirdi. Azad edilmiş digər ərazilərdə
də, həmçinin. Bütün bunların hesabını
Ermənistan dövləti verəcək.
1969-cu ilin iyulunda Qubadlı Təbiət
Yasaqlığı Qubadlı və Laçın rayonlarının ərazisində yaradılmışdır.Qubadlı
rayonunun şimal və Laçın rayonunun
cənub hissəsində dağ- bozqır sahələrini
əhatə edir. Bu yasaqlığın yaradılmasının məqsədi həmin ərazilərin heyvanlar
aləmini, xüsusilə burada məskunlaşmış
məməli heyvan növlərini (cüyür, çöl
donuzu) və quşları (qırqovul) qorumaq
idi. Sahəsi 20 000 hektardır.
Qubadlı rayonunun videoçəkilişi
zamanı Hal və Məmər kəndlərindən
rayon mərkəzinə gedən asfalt yolun
sağ və solunda, həmçinin görüntülərdə
müşahidə olunan həyətyanı sahələrdə
doğranmış çoxillik ağacların kötükləri
görünür. Həmin ərazidə ötən illərdə
törədilmiş yanğının qalıqları aydın seçilir. Kəndlərdə yaşayışdan və iridiametrli
çoxillik ağaclardan əsər-əlamət yoxdur.
Bütün ərazini kəsilmiş ağacların 2-3 illik
pöhrələri, böyürtkən kolları basmışdır.
Əlbəttə, belə faktlar çoxdur. Amma,
bu rayonların ərazisində məhv edilmiş
təbiətin yenidən canlandırılması üçün
tədbirlər görülməsinə start verilmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Vaksin vurdurmaqla yanaşı, qorunma
tələblərinə də əməl edilməlidir
Bildirilir ki, Almaniyada tətbiq edilən
karantin rejimi və məhdudiyyətlər aradan qaldırılsa, may ayında bütün reanimasiyaların xəstə ilə dolması gözlənilir.
Ona görə də elm adamları virusa
qarşı maksimum tədbirlər görülməsini
irəli sürürlər. Son günlər vəziyyət
nəinki ürəkaçan deyil, hətta kritikdir.
Peyvəndlənmə strategiyasında Avropa
ölkələrində elmi əsaslı maarıfləndirmə
təbliğatı daha əvvəlcədən hazırlanıb. Hələ birinci dalğa yayılan zaman
vaksinlərin əhəmiyyəti və onların təsiri
barədə əhali arasında maarifləndirmə
işi aparılıb. Hər kəsin başa düşəcəyi
səviyyədə vaksinin əhəmiyyəti izah
ediləndən sonra böyük klinikalarda
həkimlərlə xəstələrin söhbəti təşkil
olunmuşdu.
İnfeksionist, pulmonoloq, epidemioloq, virusoloqlar – bir sözlə, bu
sahənin mütəxəssisləri bildirirlər ki,
xəstəliyi keçirənlərin yalnız bir doza
peyvənd alaraq immunitet qazana
biləcəyi mümkündür. Son bir il ərzində
Amerikada aparılan elmi tədqiqatlara
görə, gen texnologiyası ilə hazırlanan
peyvəndlərdə, xüsusilə “AstraZeneca”
və “BioNTech-Pfizer” vaksinlərində
birinci dozanı xəstəliyi keçirənlərə
vurduqdan sonra onlarda anticisimlərin
miqdarı xəstəliyi keçirməyib peyvənd
alanlarla müqayisədə daha çox olub.
Onlara ikinci dozanın vurulması əlavə
simptomlara səbəb olub. Ona görə də
ola bilər ki, xəstəliyin strategiyasında
dəyişiklik edilsin. Sadə dillə desək,
mümkündür ki, xəstəliyi keçirənlər
yalnız bir peyvənd dozası almaqla
kifayətlənsinlər.
Uşaqlar arasında “Britaniya
ştammı”nın yayılması ilə əlaqədar
nüfuzlu elmi jurnallarda dərc olunan
tədqiqatların da nəticələri var. Böyük
Britaniyada olan statistika virusun
uşaqlar arasında daha çox yayıldığını və ölüm hallarının çox olduğunu
göstərirdi. Həmin hal dünya mediasında, o cümlədən Azərbaycanda da
sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirə
edildi. Əslində belə tədqiqatları daha
dərindən araşdırmaq lazımdır, çünki
mütəxəssislərin fikrincə, təkcə uşaqlarla əlaqədar belə bir ağırlaşmanın
olması heç də gözlənilən məsələ deyil.
Sonradan tədqiqat aparanlar belə
nəticəyə gəldilər ki, Böyük Britaniyada uşaqlar arasında yoluxma sayının
çoxluğu həmin dövrdə məktəblərin
açıq, digər strukturların isə bağlı olması
ilə əlaqədar olub. Bundan sonrakı
tətil müddətində bir daha infeksiyanın
uşaqlar arasında yayılmasına baxanda,
yoluxmanın və ağırlaşma hallarının
aşağı düşdüyü aşkar edilib.
Mütəxəssislərin ümumi fikri belədir
ki, pandemiyaya qalib gəlmək üçün
əhalinin orta hesabla 60 – 70 faizinin
immunitet qazanması tələb olunur.

Yeni növ koronavirusa yoluxma hallarının son həftələrdə yenidən
artmasını mütəxəssislər müxtəlif səbəblərlə əlaqələndirirlər. İzahlar fərqli olsa da, əsas fikir insanların tələblərə biganə yanaşması,
virusa yoluxanların evdə qalmalı olduqları halda, bəzilərinin karantin qaydalarını pozaraq, cəmiyyət arasında sərbəst hərəkət etmələri
üzərində dayanır. Amma Avropanın bəzi ölkələrində virusla bağlı
indiyə qədər yayılan dalğalarda məsuliyyətsizlik hissinin əsas rol
oynadığını söyləmək olmaz. Çünki əhalinin çox böyük hissəsi tələb
olunan qaydalara ilk gündən ciddi şəkildə əməl edib. Yoluxma
sayının çox olduğu ölkələrdən olan Almaniyada elmi əsaslı strategiyalara üstünlük verilir və indiyə qədərki dalğaların hər birinin
müxtəlif səbəblər nəticəsində yarandığı deyilir. Əvvəlki dalğalarda
ölkənin sərhədlərinin bağlanmaması, turistik gediş-gəliş və bunun
nəticəsində yoluxmaların artması göstərilirdisə, indiki dalğanın
yayılması “Britaniya ştammı” ilə əlaqələndirilir.
Azərbaycanda da əhalinin həmin
hissəsi peyvənd edilərsə, pandemiyaya qalib gəlmək olar. Ekspertlərin
fikrincə, buna daha tez nail olmaq
üçün ölkəmizdə fərqli strategiyalar
tətbiq etmək barədə düşünmək olar.
Məsələn, strategiyada yuxarı yaş
qrupundan sonra aşağı yaş qrupunda
olanların peyvəndlənməsinə, yaxud,
peyvəndləmə tədbiri buna icazə verirsə,
paralel olaraq 20 – 30 yaşlıların da
həmin tədbirə cəlb olunması prosesin
daha da sürətlənməsinə və hədəf kimi
müəyyənləşən rəqəmlərə daha tez
çatmağa kömək edərdi, çünki gənc
nəsil virusun yayılmasında ən önəmli
rollardan birini oynayır.
Alimlər bu bəşəri bəladan xilas
olmaq barədə proqnoz söyləyərkən
deyiblər ki, istər dünyada, istərsə də
Azərbaycanda yalnız peyvənd aparılması yolu ilə pandemiyaya qalib
gəlməyi düşünmək elmi cəhətdən doğru
deyil. Bununla yanaşı hər kəs bilməlidir
ki, peyvəndləmə ilə yanaşı bu günə
qədər göstərilən bütün tədbirlərə əməl
edilməlidir, çünki burada müəyyən
formada təkrar yoluxma, peyvənddən
sonra yoluxma və s. hallar da var.
Tədqiqatçı alimlər, həmçinin bildirirlər ki,
hazırda tətbiq olunan peyvəndlər birinci
nəslə aid edilir, ikinci nəsil peyvəndlər
burun spreyləri formasında ola bilər.
“AstraZeneca” şirkəti və Çin şirkətləri
ikinci nəsil peyvəndlərin istehsal və
tətbiqinə başlayıblar. İcazə verildiyi
təqdirdə həmin peyvəndlərin tətbiqi bu
ilin axırları üçün nəzərdə tutulur. Ondan
sonra virusa qalib gəlmək haqqında
düşünmək olar, lakin bunun nə qədər
çəkəcəyi və ortaya yeni problemlər
çıxarsa, nə qədər uzanacağı çox böyük
sual altındadır. Pandemiyanın bu ilin
axırlarında yekunlaşacağını ehtimal
etmək düzgün deyi. Ən mümkün
variantda gələn ildən etibarən yavaş yavaş normal həyata qayıtmaq barədə
düşünmək olar.
Hazırda Avropa və Birləşmiş
Krallıqda “AstraZeneca” peyvəndi

vurduran şəxslərdə az miqdarda nadir
görülən tromboembolik fəsadlara (aşağı
trombositlər olan qan laxtaları) rast
gəlinməsi xəbərlərinə cavab olaraq,
ÜST - ün Peyvənd Təhlükəsizliyi üzrə
Qlobal Məsləhət Komitəsi (GAVCS),
Avropa Dərman Agentliyi (EMA) və
Birləşmiş Krallığın tənzimləyici qurumu (MHRA) qeydə alınan halların bu
peyvənd ilə əlaqəsinin olub - olmadığını
müəyyən etmək üçün mövcud bütün
məlumatları nəzərdən keçirir. ÜST– ün
Azərbaycandakı nümayəndəliyindən
bildiriblər ki, təhlil aparan qurumlar
“AstraZeneca” peyvəndinin faydalarının çox nadir qeydə alınan potensial
risklərini üstələdiyi qənaətinə gəliblər.
ÜST ölkələrə milyonlarla insanın
həyatını xilas edən və ağır xəstəliyin
qarşısını alan “AstraZeneca” peyvəndi
ilə vaksinasiya olunmağa davam etməyi
tövsiyə edir. Bu günə qədər 190 milyon
dozadan çox “AstraZeneca” peyvəndi
tətbiq edilib. Trombositopeniya ilə 182
tromboembolik hadisə məruzə edilib.
Qeyd edilən hallarla hər hansı bir əlaqə
varsa, bu hadisə çox nadirdir və risk
olduqca azdır. Bir sıra ölümcül hallar
da bildirilib. Lakin müqayisə üçün qeyd
edək ki, son statistik məlumata əsasən
dünyada 136 milyon 660 min 311 nəfər
koronavirusa yoluxub və bu xəstələrdən
2 milyon 950 min 152 nəfər dünyasını
dəyişib və infeksiyaya yoluxma halları
artmaqda davam edir.
ÜST - ün Azərbaycandakı
nümayəndəliyinin məlumatında deyilir:
“ÜST potensial olaraq peyvəndin səbəb
olduğu və əlavə araşdırma tələb edən
hadisələr barədə məlumatları aşkar
etmək və riskləri idarə etmək üçün
yerli qurumlar və peyvənd istehsalçıları
ilə sıx əməkdaşlıq edir. Təhlükəsizlik
bizim əsas prioritetimizdir. ÜST
tövsiyələri hazırlamaq və peyvəndlərin
təhlükəsiz və effektli istifadəsini optimallaşdırmaq üçün elmi araşdırmalara
əsaslanan məlumatlardan istifadə
edir. Peyvəndlərin istifadəsi ilə bağlı
tövsiyələrimizdə hər hansı bir dəyişiklik

olarsa, şəffaf və operativ şəkildə
ictimaiyyəti məlumatlandırmağa davam
edəcəyik”.
Ötən həftə COVID – 19 - a səbəb
olan SARS-CoV-2 virusunun mənşəyinə
dair məruzənin yayılmasına həsr olunmuş mətbuat konfransında ÜST rəhbəri
doktor Tedros Qebreyesus deyib ki, hələ
virusun mənbəyi tapılmadığına görə,
elmi araşdırmaları davam etdirmək və
bundan ötrü bütün səyləri əsirgəməmək
lazımdır. Bu məqsədlə hələ yanvar
ayında Avstraliya, Böyük Britaniya,
Vyetnam, Almaniya, Danimarka, Qətər,
Keniya, Çin, Hollandiya, Rusiya, ABŞ
və Yaponiyadan olan 34 nəfərdən ibarət
alimlər qrupu infeksiyanın mənbəyi
olan Çinin Uhan şəhərində olublar.
Mütəxəssislər virusun mənşəyinin dörd
yol: vəhşi heyvandan insana ötürülməsi,
vasitəçi heyvanla ötürülməsi, dondurulmuş qida məhsulları ilə yoluxma
və laboratoriyadan sızma versiyasını
araşdırıblar. Amma son bir nəticəyə gələ
və mövcud fərziyyələrdən birini tamamilə
təkzib və ya təsdiq edə bilməyiblər.
Məruzədə deyilir ki, hətta, səfər zamanı
mütəxəssislərdə gələcək araşdırmalarda cavablandırılacaq bir sıra suallar
yaranıb. Alimlər vəhşi heyvan əti satılan
Uhan bazarında çoxsaylı yoluxma
hallarını təsdiqləsələr də, yoluxmanın
mənbəyini müəyyən edə bilməyiblər.
Ekspertlər Uhandakı bir neçə laboratoriyada olublar və sızma nəticəsində
virusun insana ötürülmə ehtimalının az
olduğu qənaətinə gəliblər. Amma ÜST
rəhbəri hesab edir ki, bu versiyanın təhlili
dərin olmayıb, daha çox məlumatlara və
əlavə araşdırmalara ehtiyac var.
ÜST rəhbəri və bir sıra dünya
lideri qlobal pandemiyalara hazırlığın
artırılması üzrə beynəlxalq müqavilənin
hazırlanmasına çağırıblar. Onların
bəyanatında virusdan müdafiə üçün
peyvəndləmənin vacibliyi xüsusi qeyd
edilir. Bəyanatı ÜST– ün Baş direktoru ilə yanaşı, Fransa, Almaniya,
Böyük Britaniya, İspaniya, Portuqaliya, Ukrayna, Çili, Keniya, İndoneziya
və Cənubi Koreya də daxil olmaqla,
20 - dən çox ölkənin lideri imzalayıb.
Onlar koronavirus pandemiyasını
İkinci Dünya müharibəsindən sonra
qlobal ictimaiyyətə “ən böyük çağırış” adlandırıblar və bəşəriyyəti yeni
pandemiyalar və səhiyyə sahəsində
yeni fövqəladə halların gözlədiyini
vurğulayıblar. Mütəxəssislərin
fikrincə, bu bəyanat ölkələr arasında
əməkdaşlığı möhkəmləndirməyə, bu
cür problemlərin həllinə kompleks yanaşmanın işlənib hazırlanmasına, milli,
regional və qlobal səviyyədə pandemiyalara hazırlığın artırılmasına imkan
verəcək.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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“Yaşıl marafon” çərçivəsində daha
1225 ədəd müxtəlif növ ağac əkilib
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti,
IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Ümumrespublika
Yaşıllaşdırma Marafonu” (“Yaşıl marafon”)
çərçivəsində ölkə üzrə kütləvi ağacəkmə
aksiyaları uğurla davam edir.

IDEA İctimai Birliyindən
bildirilib ki, aprelin 9-da
Tərtər rayonunda və Bakının Xocasən qəsəbəsində
yerli könüllü gənclərin
iştirakı ilə ərazinin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun olmaqla
1225 ədəd müxtəlif növ
ağac əkilib.
IDEA İctimai Birliyi və
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı
ilə keçirilən layihənin
əsas məqsədi yaşıllıq
sahələrini artırmaq, ağac
əkilməsini təşviq edərək
ətraf mühitin mühafizəsinə,
o cümlədən ölkəmizin flora
biomüxtəlifliyinin artırılmasına, yaşıllıqların qorunması ilə
bağlı maarifləndirməyə töhfə
verməkdir.
Ümumi ekoloji vəziyyətin
yaxşılaşdırılmasında, eyni
zamanda, iqlim dəyişmələri
ilə bağlı təsirlərin minimuma
endirilməsində əvəzsiz rolu
olan yaşıllıqların artırılmasına xüsusi önəm verən IDEA
İctimai Birliyi Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə
birgə ölkəmizin digər rayon-

larında da genişmiqyaslı
ağacəkmə tədbirlərini davam
etdirir.
Yaz və payız
mövsümlərində ölkə üzrə
1 milyona yaxın ağac
əkilməsini hədəfləyən layihə
tərəfdaşları hər kəsi bu
təşəbbüsə dəstək olmağa
və təbiətimizin yaşıl gələcəyi
naminə birləşməyə çağırır.

“Yaşıl marafon”
çərçivəsində Şəmkirdə
ağac tingləri paylanılıb
Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti, IDEA İctimai
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
ilə “Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu” (“Yaşıl
marafon”) çərçivəsində
Şəmkirdə əhaliyə ağac
tingləri paylanıb.
İctimai Birlikdən bildirilib
ki, aprelin 10-da IDEA İctimai
Birliyi, Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi və BRAVO
supermarketlər şəbəkəsinin
birgə təşkilatçılığı ilə
Şəmkirdə yerləşən BRAVO
hipermarketini ziyarət edən
alıcılara ağac tingləri hədiyyə
edilib.
Sözügedən tədbir zamanı
tinglərin paylanması ilə yanaşı, vətəndaşlara ağacların
düzgün əkilməsi, suvarılması
və qulluq göstərilməsi qaydaları da izah olunub.
Qeyd edək ki, “Yaşıl marafon” layihəsinin
əsas məqsədi yaşıllıq
sahələrini artırmaq, ağac
əkilməsini təşviq edərək
ətraf mühitin mühafizəsinə,
o cümlədən ölkəmizin flora
biomüxtəlifliyinin artırılmasına, yaşıllıqların qorunması
ilə bağlı maarifləndirməyə
töhfə verməkdir. Layihə əkin
mövsümü müddətində 1 milyona yaxın ağac əkilməsini,
yaşıllıq sahələrinin artırılmasını hədəfləyir.

AZƏRTAC

Azərbaycan Ordusunda
raket-artilleriya batareyalarının
taktiki təlimləri başlayıb

 Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci

ilin döyüş hazırlığı planına əsasən Raket və
artilleriya qoşunları bölmələrinin taktiki təlimləri
başlayıb.

Ağstafada şəhidin adı əbədiləşdirildi
Vətən müharibəsi
zamanı şəhidlik zirvəsinə
ucalan Həsənov Elnur
Elman oğlunun xatirəsi
əbədiləşdirilib. Ağstafa
şəhərində inşa olunan
bulaq kompleksinin
açılışında rayon icra
hakimiyyətinin başçısı
Seymur Orucov, şəhidin
valideynləri, yaxınları
və rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri iştirak
ediblər. Tədbir iştirakçıları
şəhidin xatirə lövhəsi
önünə tər qərənfillər
düzmüşlər.
Seymur Orucov, şəhidin
atası Elman Həsənov və
başqaları çıxış edərək torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin
qəhrəmanlığından, eləcə də
ölkəmizdə şəhid ailələrinə və
qazilərə, dövlət səviyyəsində
göstərilən diqqət və qayğıdan geniş söz açıblar.

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” publik hüquqi şəxs
havalandırma, isitmə - soyutma sistemlərinin cari təmiri və xüsusi laborator
qaz sisteminin quraşdırılması işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına
(portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil
olsunlar və havalandırma, isitmə - soyutma sistemlərinin cari təmiri və xüsusi
laborator qaz sisteminin quraşdırılması
işlərinin satın alınması üçün açıq tender
haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki
imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 300 (üç yüz) manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilat - Azərbaycan Qida
Təhlükəsizliyi İnstitutu publik hüquqi şəxs
VÖEN - 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN - 9900003611
H/h - AZ71AIIB38090019440419396102
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
Kod - 200026

SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda
və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada)
təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (təkliflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin ümumi qiymətinin
1 faizi məbləğində bank təminatı (tender
təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30
bank günü çox qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud 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;
- iddiaçının son iki ildə havalandırma,
isitmə- soyutma və ya xüsusi laborator qaz sisteminin təchizatı və təmiri
sahəsində uğurla yerinə yetirlmiş ,yaxud
davam edən müqavilələrin sayı 2 və
daha çox olmalı;
- işləri yerinə yetirəcək səriştəli heyət
barədə məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 5 may 2021ci il saat 15.00-a və tender təklifi ilə bank
təminatını isə 18 may 2021-ci il saat
15.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 19 may
2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi
ilə tanış ola bilərlər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Məlumat üçün bildirək
ki, Elnur Həsənov 15 sentyabr 1992-ci ildə Ağstafa
şəhərində anadan olub.
O, Füzuli, Laçın və Şuşa
uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmanlıq göstərib. 8
noyabr, 2020-ci il tarixində
Şuşa şəhərinin azadlığı
uğrunda gedən şiddətli
döyüşlərdə canını sipər

edərək şəhadətə ucalıb.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə “Vətən
uğrunda”, “Cəsur döyüşçü” və
“Şuşa uğrunda” medalları ilə
təltif olunub.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından
1052 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 1151 yeni yoluxma faktı
qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən məlumata
görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 29
nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 287 min 144 nəfərin koronavirus
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 251 min 760
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3944 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı
31440 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 26 min 132 test aparılıb. Dünənki
test sayı isə 17687-dir.

“Xalq qəzeti”

2021-ci ilin tələbatına uyğun olaraq NNAK kitabçalarının, “Kvota” icazələri və
sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri (daşıyıcılar) üçün fərqlənmə nişanlarının, xüsusi
fərqlənmə nişanlarının və sair çap işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
tender təkliflərini “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanununa uyğun olaraq etender.gov.az
elektron portalında yerləşdirsinlər. İddiaçılar öz tender təkliflərində bütün vergi və
rüsumları nəzərə almalıdırlar.
İşlərin yerinə yetirilməsi 2021-ci ilin
sonunadək nəzərdə tutulur.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak
haqqını sifarişçinin bankdakı hesablaşma
hesabına köçürdükdən sonra etender.gov.
az elektron portalından tenderin əsas şərtlər
toplusunu ala bilərlər. Tenderin əsas şərtlər
toplusu Azərbaycan dilində tərtib edilmişdir.
İştirak haqqı 300 manatdır.
Tender sənədləri üçün köçürülmüş
vəsait geri qaytarılmır.
İştirak haqqı aşağıdakı hesaba
köçürülməlidir:
Təşkilatın adı–Dövlət Avtomobil
Nəqliyyatı Xidməti
H/hAZ17CTRE00000000000002777701
VÖEN- 1501956531
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
Bankın VÖEN-i -1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T: CTREAZ22

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
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;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının analoji iş təcrübəsi
barədə məlumat;
-peşəkarlığı, təcrübəsi, texniki
imkanları, idarəetmə səriştəsi, etibarlığı barədə məlumatlar (festivalın
rejissoru tanınmış incəsənət xadimi
olmalı və festivalın seçim turunu
respublikanın tanınmış incəsənət
xadimləri qiymətləndirməlidirlər);
- tender bitməmiş ssenari təqdim
edilməlidir.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender sənədləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir). İddia-

FHN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
paytaxtın Qaradağ rayonunun Qobustan və Ələt qəsəbələrinin
Xəzər dənizi ərazisində təşkil edilmiş reyd zamanı 12 asma
mühərrikli qayıq saxlanılaraq onların texniki və qeydiyyat
sənədləri, sürücülük vəsiqəsi, təchizat və xilasetmə vasitələri
yoxlanılıb.
Kiçikhəcmli gəmilərin təhlükəsiz istismar qaydalarının müvafiq bəndlərini pozan 3 gəmi istifadəçisi inzibati məsuliyyətə cəlb
olunaraq barələrində protokol tərtib edilib.
Eyni zamanda, gəmi istifadəçilərinə kiçikhəcmli gəmilərin
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət qeydiyyatına
alınmasının və texniki baxışdan keçirilməsinin, habelə gəmi
sürücüləri tərəfindən sürücülük vəsiqələrinin alınmasının vacibliyi izah olunaraq, onlarla maarifləndirici söhbətlər də aparılıb.

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti

tələbə baharı XV ümumrespublika tələbə yaradıcılığı festivalının keçirilməsinin satın alınması üçün

01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman
Nazirliyi
H/h- AZ50CTRE
00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142330
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-iddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-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

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçikhəcmli
Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət
Xidmətinin əməkdaşları kiçikhəcmli gəmi
istifadəçiləri tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına
riayət olunmasının müəyyən edilməsi məqsədilə
reyd keçiriblər.

Azərbaycanda koronavirusa
1151 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi

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. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
• İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın
bank rekvizitləri:
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod -210005
M/h- AZ41NABZ

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
taktiki təlimlərdə döyüş texnikasının geniş tətbiqi ilə ərazidə
nümunəvi döyüş təlimləri
keçiriləcək.
Təlimlərdə əsas səylər
Vətən müharibəsində əldə
edilən təcrübə nəzərə alınmaqla real döyüş şəraitinə uyğun,
gündüz və gecə bölmələrin
fasiləsiz idarəedilməsi,
onların digər qoşun növləri
ilə qarşılıqlı əlaqədə döyüş
fəaliyyətinin təşkili üzrə praktiki
vərdişlərin təkmilləşdirilməsinə
yönəldiləcək.

Kiçikhəcmli gəmilərin
təhlükəsiz istismarı ilə
əlaqədar reyd keçirilib

çılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.Tender proseduru
“Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 30 aprel
2021-ci il saat 18.00-a , tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 11
may 2021-ci il saat 18.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 12 may 2021-ci il
saat 12.00-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 13-dən sonra əldə etmək olar.

Tender komissiyası

Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Büdcə təsnifatının kodu-142330
Ödəniş sənədlərində məqsədli
maliyyələşmə olması göstərilməlidir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 3
may 2021-ci il saat 10.00 -dək aşağıdakı
sənədləri etender.gov.az elektron portalında yerləşdirməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
-vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında son 1 maliyə ili
nəzərdə tutulan arayış;
-son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması haqqında vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən son 1 maliyə ili nəzərdə
tutulmaqla təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının rəsmi blankında təqdim
olunmuş bank rekvizitləri və ünvanı;
-qeydiyyatdan keçdiyi ölkə (reysterdən
çıxarış);

-nizamnamə ;
-analojı işlərin yerinə yetirilməsinə aid
iddiaçıların potensial imkanları haqqında
məlumat (maddi-texniki baza, avadanlıq,
işçi qüvvəsi və s.).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim
olunan sənədlər qəbul edilməyəcəkdir.
Tender təklifi zərflərin açıldığı gündən
sonra ən azı 30 bank günü müddətində
qüvvədə olmalıdır.
Həmin təminat zərflərin açıldığı
gündən sonra ən azı 60 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır.
İddiaçılar tender təkliflərini 12 may
2021-ci il saat 13.00-a qədər etender.gov.
az elektron portalında yerləşdirməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
sənədlər qəbul edilməyəcəkdir.
Tender proseduru 17 may 2021-ci il
saat 10.00-da etender.gov.az elektron
portalında keçiriləcəkdir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün etender.gov.az, office@danx.gov.
az elektron portalına və ya əlaqələndirici
şəxsə müraciət etmək olar.
Əlaqələndirici şəxs- Həsənov Vüqar
Etibar oğlu, telefon – 012-566-52-58 (mobil telefon – 055-767-77-57).

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının Katibliyi
mebel avadanlıqlarının və interyer xidmətinin satın alınması məqsədilə

təkliflər sorğusu həyata keçirir
Təkliflər sorğusunda iştirak etmək
istəyən malgöndərənlər (podratçılar)
təklifləri, müvafiq sənədləri və məlumatları
qapalı zərfdə, imzalanıb möhürlənmiş
şəkildə 28 aprel 2021-ci il saat 17.00-a
qədər Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti
152 nömrəli ünvanda “Çinar Plaza” biznes
mərkəzinin 3-cü mərtəbəsində şura katibliyinin ofisinə təqdim edə bilərlər.
Əlaqə vasitələri-

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin tender
komissiyasının sədri Elnur Bağırlı, telefon(012) 493-17-80 (daxili-200).
- E-poçt ünvanına ebagirli@cssn.gov.az
Ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı
linkə daxil olmaq lazımdır.
https://drive.google.com/file/d/1tbUqvx8PiH9Wsd7Bv4s6rpx8uMtDomC/
view?usp=sharing

“Бинягяди Йцк Автоняглиййат –1” АСЪ сящмдарларынын нязяриня!
28 may 2021-ъi ил саат 11.00-да “Бинягяди
Йцк Автоняглиййат–1” АСЪ сящмдарларынын
нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Эцндяликdяki мясяляляр:
1. Ъямиййятин 2020-ъi тясяррцфат или цзря
малиййя балансынын тясдиги.

2. Дивидендлярин верилмяси.
3. Диэяр мясяляляр.
Йыьынъагда сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Цнван- Бакы шящяри, Бинягяди району, 4-ъц
Мядян кцчяси.
İdarə heyəti

12

13 aprel 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya və
Ukraynanı dialoqa dəvət edib
Braziliya

İsa Məsihin yeni heykəli inşa olunur
Braziliyanın Enkantado şəhərində
İsa Məsihin yeni
heykəli inşa edilir.
Bildirilir ki, yeni
heykəl Rio-deJaneyrodakı məşhur
abidədən hündür
olacaq. Abidənin
ümumi hündürlüyü
postamenti ilə birgə 43 metr təşkil edir ki, bu da onu İsa
Məsihin dünyadakı üçüncü ən hündür heykəli edəcək. O,
bu göstəriciyə görə yalnız İsa peyğəmbərin İndoneziyadakı
(52,55 metr) və Polşadakı (52,5 metr) heykəllərindən geri
qalacaq.
Xəbəri BBC verib.

Türkiyə
Uğurlu sınaq
Türkiyə
Ay missiyası
üçün nəzərdə
tutulan hibrid
raket mühərrikini
uğurla sınaqdan keçirib.
Bu bəyanatla
Türkiyənin
sənaye və
texnologiya naziri Mustafa Varank çıxış edib. Nazir deyib:
“Milli kosmos proqramı çərçivəsində Ay missiyasının birinci
mərhələsi olan sərt eniş üçün hazırlıqlarımız davam edir.
“FireSonda” (SORS) raketinin mühərrik qurğusu və “RocketHibrit” mühərrikinin testi uğurla nəticələnib”.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

Ərdoğanın sözlərinə görə,
Moskva və Kiyev arasında
münaqişənin dialoq yolu ilə
tənzimlənməsi regionda sülh
və təhlükəsizliyin təminatı
üçün çox vacvibdir.
Türkiyə lideri görüşdə
həmkarının diqqətini son
zamanlar Qərb ölkələri
tərəfindən Ankaranın
siyasətini tənqid etmək
hallarının artmasına cəlb
edib: “Xarici siyasətdə özünü
doğrultmayan və şəxsi ambisiyalarını tutduqları vəzifədən
üstün hesab edən siyasətçilər
bu çatışmazlıqlarını gizlətmək
üçün mənə və müsəlmanlara
hücum edirlər”.

O, əlavə edib ki, hələ
də Avropadakı türkləri
keçən əsrin 60-cı illərinin
dar çərçivəsinə sıxışdıqmaq istəyənlər artmaqda
olan reallığı və diasporun
möhkəmləndiyini qəbul
etmək istəmirlər.
Türkiyənin dövlət başçısı
qeyd edib ki, son 19 illik dövr
ölkəsinin rekord nailiyyətləri
və uğurları ilə doludur: “Bu,
bizim gənc nəslin və ölkənin
qadın hissəsinin dəstəyi
sayəsində mümkün olub”.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan,
eyni zamanda, Türkiyənin

Məşhur aktyor vəfat edib

“B-21 Raider”lər “DF-17”-ləri üstələyəcək

ABŞ-ın yeni “B-21 Raider” strateji bombardmançısı Çinin “DF-17 hipersonik” (səsdən sürətli) raketlərini
üstələyəcək. Bildirilir ki, bu, Sakit okeanda ABŞ və Çin
arasındakı qüvvələr balansını dəyişəcək. Bu iddia ilə
amerikalı hərbi ekspert Aleks Xollinqs çıxış edib. O, “B-21
Raider”lərin Sakit okeanda ABŞ-a böyük yardım edəcəyini
vurğulayıb.
Məlumatı “Reuters” yayıb.

Almaniya

 İtaliyada yay turizm mövsümü iyunun
2-də – Respublika Günündə açıla bilər. Bu
bəyanatla İtaliyanın turizm naziri Massimo
Qaravalya çıxış edib.
Onun sözlərinə görə,
hökumət xarici qonaqların
qəbul edilməsi üçün bir sıra
şərtləri nəzərdən keçirir.
Aparıcı turizm rayonlarında əhalinin əksər hissəsi

Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

vaksinasiya edilməlidir.
Bu, prosedur ölkəyə daxil
olan səyahətçilər üçün də
keçərlidir. Həmçinin onlar
müvafiq sertifikat təqdim
etməlidir. Bunun alternativi
isə koronavirus testinin mənfi
nəticələri ola bilər.
“Aprel ayının sonlarında Kapri, İski və Sorrento
əhalisinin vaksinasiyasına
başlanılacaq. Siciliya və
Sardiniya kimi iri adalarda
da immunizasiya prosesi
keçiriləcək”, - deyə nazir
bildirib.
Turizm Nazirliyinin
planları ölkəninn Baş naziri
Mario Draqi tərəfindən də
dəstəklənib. Nazirlər Kabinetinin rəhbəri ölkədəki

yay turizm məkanlarının
əksəriyyətinin artıq italiyalılar tərəfindən tutulduğunu
və xarici turistlərin yoxluğunun əsasən, “incəsənət
şəhərlərinə” mənfi təsir
göstərdiyini deyib.
Xatırladaq ki, İtaliyada
məhdudiyyətlər rejimi aprelin
30-dək davam edəcək.
Ölkəyə daxil olan əcnəbilər
koronavirus testindən
keçməlidir. Avropa İttifaqı
ölkələrinin vətəndaşları üçün
beş günlük, digər dövlətlərin
vətəndaşları üçün isə iki
həftəlik karantin qaydaları
müəyyənləşdirilib.

ÂÂ Aprelin 13-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
əsasən yağmursuz hava şəraiti üstünlük
təşkil edəcək. Lakin günün birinci yarısında
bəzi yerlərdə qısamüddətli yağış yağacağı
ehtimalı var. Gecə və səhər duman olacaq.
Mülayim şimal küləyi əsəcək. Gecə 9-11,
gündüz 15-19, Bakıda gecə 9-11, gündüz
17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
normadan yüksək 766 mm civə sütunundan
763 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət
gecə 75-85, gündüz 45-55 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gündüzdən bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
fasilələrlə yağış yağacağı ehtimalı var. Dolu
düşəcəyi, axşam dağlıq ərazilərdə qara
keçəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 5-10°, gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
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Raab öz Twitter
səhifəsində belə yazıb:
“Dövlət katibi Blinken və
mən razılaşdıq ki, Rusiya
gərginliyi dərhal azaltmalıdır və ATƏT-də imzaladığı
beynəlxalq öhdəlikləri yerinə
yetirməlidir”.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

KXDR-in yeni atom
sualtı qayığı
“Reuters” agentliyinin yaydığı məlumata görə, Şimali
Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) yeni 3
min tonluq atom sualtı qayığı istismara hazırdır. Mənbə
qeyd edir ki, bu barədə məlumatı Cənubi Koreya və ABŞ
kəşfiyyat xidmətləri əldə ediblər.
Məlumata görə,
Koreya Əmək
Partiyasının (TPK)
səkkizinci qurultayında KXDR-in
lideri Kim Çen In
ölkənin yeni atom
sualtı qayığının
hazırlanmasının
başa çatdırıldığını,
nüvə silahlarının
hazırlanmasını və
təkmilləşdirilməsini
davam etdirəcəyini bəyan edib.
Cənubi Koreya və Amerika kəşfiyyat orqanları hesab edirlər
ki, Şimali Koreya 2019-cu ilin iyulunda təqdim olunan 3 min
tonluq sualtı qayığın tikintisini başa çatdırıb. Submarin “Pukkıkson-3” kimi üç ballistik sualtı raket daşıya biləcək.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbərliyi və kollektivi iş
yoldaşları Eltun Süleymanova anası

 Yaz-yay gursululuq dövrü Azərbaycanın çaylarında aprel
ayının əvvəlindən başlayır və iyun ayının ortalarınadək davam edir.
Qış aylarında yüksək dağlıq ərazilərdə toplanan qar ehtiyatları və
yaz aylarındakı yağıntıların intensivliyi çaylarda gursululuq axımını
təyin edir. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya
Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev bildirib.
O qeyd edib ki, ölkəmizdəki çayları qidalandıran qar ehtiyatlarını
qiymətləndirmək məqsədilə mart ayı
ərzində Böyük və Kiçik Qafqazın dağ,
dağətəyi zonalarına təşkil edilən ekspedisiyalar zamanı 25 müxtəlif marşrut üzrə
çay hövzələrində tədqiqat işləri aparılıb.
Hər marşrut üzrə qar örtüyünün hündürlüyü, çəkisi, sıxlığı və sululuğu müəyyən
olunub.
“Nəticələrə əsasən bu il Böyük
Qafqaz çaylarının hövzələrində sululuq
çoxillik normanın 80-93 faizini (2020-ci
ildə 69-84 faiz), Kiçik Qafqaz çaylarının
hövzələrində isə normanın 68-95 faizini
(2020-ci ildə 63-78 faiz) təşkil edib”.
Xidmət rəsmisi onu da bildirib ki,

daxilində hərəkətinin suveren, daxili məsələ olduğunu
bildirib.
Kremlin sözçüsü Dmitri
Peskov bu il aprelin 11-də “heç
kəsin müharibəyə getməyi
planlaşdırmadığını” bildirib,
lakin Moskvanın Ukraynanın
şərqində yaşayan rusdilli
əhalinin taleyinə “laqeyd qalmayacağını” əlavə edib.
Britaniyanın xarici işlər

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Respublika çaylarında yaz-yay
dövründə gözlənilən vəziyyət

Markus Qizdol istefaya göndərilib
Almaniyanın
“Köln” klubu baş
məşqçisi Markus
Qizdolu istefaya
göndərib. Bildirilir
ki, buna “Maynts”la
matçdakı 2:3 hesablı məğlubiyyət
səbəb olub. Belə
ki, komanda ilə
yollarını ayıran 51 yaşlı mütəxəssis 8 oyun idi ki, qələbə
qazana bilmirdi. İyirmi səkkiz oyundan sonra 23 xal toplayan “Köln” 18 komanda arasında 17-ci yerdədir.
Məlumatı “Futbol.ua” yayıb.

yeni növ koronavirus pandemiyasına qarşı uğurla
mübarizə apardığını bildirib. Onun sözlərinə görə,
pandemiya başlayandan bəri
Türkiyə 142 xarici ölkədən
100 min vətəndaşını vətənə
qaytarıb.
Ərdoğan deyib: “Türkiyə
və türk xalqı bu günə qədər
152 ölkəyə və 12 beynəlxalq
təşkilata yardım göndərərək,
özünün xeyirxahlığını bütün
dünyaya nümayiş etdirib”.

“Prezident Bayden bunu
çox aydın şəkildə bildirib.
Əgər Rusiya ehtiyatsız
və aqressiv hərəkət etsə,
bunun bədəli olacaq, bunun
nəticələri olacaq”,- deyə
ABŞ-ın dövlət katibi Entoni
Blinken NBC telekanalına
müsahibədə bildirib.
Son zamanlar Ukrayna hökumət qüvvələri və
ölkənin şərqində Rusiyanın
dəstəklədiyi separatçılar
arasında artilleriya atəşlərinin
intensivləşdiyi müşahidə
olunur. Bununla yanaşı, Rusiyanın öz hərbi qüvvələrini
Ukrayna sərhədləri və
Rusiyanın ilhaq etdiyi Krım
istiqamətində cəmləşdirdiyi
bildirilir.
Rəsmi Kreml hərbi
qüvvələrini geri çəkmək çağırışlarını rədd edərək, bunun
təhlükə yaratdığını inkar edib
və hərbi qüvvələrin Rusiya

İtaliyada turizm mövsümü
iyunun 2-də açılacaq

Nazir məsələni şərh
edərək deyib: “Bu, daha gec
müddətə planlaşdırıla bilməz,
əks halda turistlər uğrunda mübarizə digər rəqibdövlətlərə uduzulacaq”.

naziri Dominik Raab aprelin
11-də London və Vaşinqtonun
“Rusiyanın Ukraynada sabitliyin pozulması kampaniyasına qətiyyətlə etiraz etdiyini”
bildirib və Rusiyanı vəziyyəti
gərginləşdiməməyə çağırıb.

E.Blinken xəbərdarlıq edib

Ankara Rusiya və Ukrayna
arasındakı fikir ayrılıqlarının
tezliklə sülh və danışıqlar
yolu ilə həllinə tərəfdardır.
Bu barədə Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan
İstanbulda ukraynalı həmkarı
Vladimir Zelenski ilə görüşü
haqda danışarkən bəyan edib.
Məlumatı “Anadolu” verib.

ABŞ
Məşhur amerikalı aktyor Cozef
Siravo 64 yaşında
vəfat edib. Bildirilir
ki, dünya şöhrətli
aktyorun ölüm
səbəbi xərçəng
xəstəliyi olub.
O, 1993-cü ildə
“Carlito's Way”
cinayət dramında
rol alıb. Filmdə Al
Paçino və Şon Pen ilə birlikdə oynayıb. Həmçinin, aktyor “The Sopranos” serialındakı baş qəhrəman Toninin
atası Connyi Soprano rolunun ifaçısı kimi geniş tamaşaçı
kütləsinin rəğbətini qazanıb.
Xəbəri “The Independent” verib.

Birləşmiş Ştatlar Moskvanın Ukrayna sərhədinə
hərbi qüvvə cəmləşdirildiyi ilə bağlı narahatlıqlar
fonunda Rusiyanın Ukraynaya qarşı “ehtiyatsız və
aqressiv hərəkət etdiyi” təqdirdə bunun “nəticələri”
ilə qarşılaşacağına dair xəbərdarlıq edib.

aparılan kompleks təhlillərə və meteoroloji proqnoz materiallarına əsasən bu ilin
yaz-yay gursululuq (aprel-iyun) dövründə
transsərhəd çaylar üzrə Kür çayından
Şəmkir su anbarına axımın çoxillik
normanın 52-69, Qanıx çayının Cəlayir
məntəqəsindən Mingəçevir su anbarına
isə normanın 68-87 faizini təşkil edəcəyi
gözlənilir.
A.Verdiyevin sözlərinə görə respublikanın yerli çayları üzrə bu ilin gursululuq
dövründə Böyük Qafqazın cənub-qərb
(Balakən-Şəki, Oğuz-Qəbələ), şimal-şərq
(Quba-Qusar-Xaçmaz) yamacı çaylarında sululuğun çoxillik normaya yaxın və
bir qədər az olmaqla 80-110 faiz, Kiçik
Qafqaz (Daşkəsən-Gədəbəy-Göygöl),
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı, bəzi
yerlərdə sulu qara, qara keçəcəyi gözlənilir.
Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi
ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq.Şərq küləyi əsəcək, gündüz
arabir güclənəcək. Gecə 2-7°, gündüz 9-14°
isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Ayrıayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə
7-10°, gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə
intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək

ŞƏRƏF XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio
Şurasının üzvləri və şura aparatının kollektivi Cəfərovlar
ailəsinə
MƏMMƏD CƏFƏROVUN

Naxçıvan MR və Lənkəran-Astara
bölgəsi çaylarında isə normadan az 5085 faiz olacağı gözlənilir.
“Bu il çaylarda gözlənilən sululuğun
2020-ci illə müqayisədə bir qədər yüksək
olacağı proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda,
yaz-yay gursululuq dövrünün ayrı-ayrı
günlərində yağacaq leysan xarakterli
yağışlar nəticəsində Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarından qısamüddətli
daşqınların keçəcəyi ehtimal olunur”.
Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə
5-10°, gündüz 14-19°, dağlarda gecə 3-8°,
gündüz 8-13° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin səhər və axşam
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə
8-13°, gündüz 19-24° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı, gündüz
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 7-11°, gündüz 15-20°,
dağlarda gecə 5-9°, gündüz 13-17° isti
olacaq.

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

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

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının rektoru, AMEA-nın həqiqi üzvü, akademik
Urxan Ələkbərova oğlu tarix elmləri doktoru, professor
FƏRİD ƏLƏKBƏRLİNİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
“Xalq qəzeti”nin kollektivi iş yoldaşları Səriyyə
Məhərrəmovaya bacısı
SÜRƏYYA XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
Əzizağa, Məlahət, Aydın və Toğrul Talışinskilər əziz
dostları, professor
MAHİR ƏLİYEVİN
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun
ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Rəhim Məmmədov ailəsi ilə birlikdə Yunis və Lalə
Nəsibovlara əzizləri
ASLAN NƏSİBOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
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