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Prezident İlham Əliyevin Qobustan, İsmayıllı və Ağsu rayonlarına səfəri
Qobustanda “Diri Baba” türbəsində
aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva avqustun
12-də Q
 obustan rayonunda “Diri Baba” türbəsində
turizm infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı aparılan
yenidənqurma işləri ilə tanış olublar.

Azərbaycan Dövlət Turizm
Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev
dövlətimizin başçısı və birinci xa
nıma türbədə görülən işlər barədə
məlumat verdi.

Bildirildi ki, Bakı-Şamaxı ma
gistral yolunun 1,5 kilometrliyində
yerləşən, 1402-ci ildə Şirvanşah
hökmdarı I İbrahimin əmri ilə
tikilən “Diri Baba” türbəsi dövlət
mühafizəsinə götürülmüş ölkə
əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir.
Sufi şeyxlərindən birinin şərəfinə
tikilən türbənin bir hissəsi qaya
içərisində yerləşdiyindən Qafqa
zın ən nadir abidələrindən hesab
olunur. İkimərtəbəli türbə yaxınlı
ğında yerləşən süni şəkildə yara
dılmış bir neçə mağara və kaha,
həmçinin üzbəüz orta əsrlərə aid
qəbiristanlıq və qədim türbə qa
lıqları birlikdə vahid bir kompleks
əmələ gətirir.
Türbə Azərbaycanın şimalqərb turizm dəhlizində birinci vacib
dayanacaq kimi, il ərzində xeyli
sayda turist qəbul edir. Ərazidə
turizm imkanlarının yaradılması
yerli kiçik sahibkarlığın və icma
əsaslı turizm dəyər zəncirinin
formalaşmasına, bölgənin digər
turizm əhəmiyyətli abidələrinin
turizm potensialından istifadəyə və
regional turizm klastrının yaran
masına töhfə verəcək.
Məlumat verildi ki, abidənin
tarixi-mədəni əhəmiyyəti ilə ya
naşı, turizm potensialı qiymətlən
dirilərək, həmçinin antropogen və
təbii amillərin təsiri ilə deqradasi
yaya uğramasının qarşısını almaq
məqsədilə Dövlət Turizm Agentliyi
tərəfindən burada bir sıra infra
struktur və bərpa işləri aparılıb.
(ardı 2-ci səhifədə)

Azad olunmuş ərazilərdə döyüş
növbətçiliyi yüksək səviyyədə təşkil olunur

Almaniya kansleri “Şimal axını” ilə
qaz nəqlinin azalmasından narahatdır
Almaniya Fedrativ Respublikasının kansleri Olaf Şolts Rusiyaya müraciət
edərək Kanadada təmir olunmuş qaz turbinlərindən istifadə etməklə “Şimal
axını” ilə qaz nəqlini artırmağa çağırıb.
“Şimal axını” boru kəmərində iki qaz
turbininin sıradan çıxması səbəbindən
qaz nəqlinin həcmi iyulun 27-dən buraxılış
gücünün cəmi 20 faizini təşkil edir. “ Qazprom”
şirkəti bildirir ki, “Siemens” turbinlərdəki
nasazlığın yalnız dörddəbirini aradan qaldırıb.
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov
da Qərb tərəfin “Siemens” turbinləri ilə bağlı
mövqeyinin aydın olmadığını qeyd edib .
Olaf Şolts isə keçirdiyi mətbuat konfransında
bəyan edib ki, turbinlər Almaniyadadır, götürə
bilərsiniz.
Məsələ araşdırılarkən bəlli olub ki,
turbinlərdən biri Kanadada “Siemens” Energy
şirkəti tərəfindən hazırlandığından təmir üçün
Monreala göndərilib. Kanada Rusiyaya qarşı
sanksiya tətbiq etdiyinə görə şirkət təmir
olunmuş turbini əvvəlcə Almaniyaya qaytar
maqdan imtina edib. Almaniyanın çoxsaylı
xahişlərindən sonra şirkət turbini Almaniyaya
göndərməyə qərar verib.
“Qazprom” isə iyulun 25-də “Portovaya”
kompressor məntəqəsində daha bir qazturbin

Cari ilin ilk yeddi ayında
qeyri-neft sektoru üzrə
ixrac 24,2 faiz artıb
mühərrikinin əsaslı təmirə dayandırıldığını
bildirib. Beləliklə, işlək vəziyyətdə yalnız bir
mühərrik qalıb.
Yaranmış vəziyyətdə Avropa Komissiyası
bəyan edib ki, Avropa İttifaqının sanksiyaları
Siemens turbinlərinin “Şimal axını” üçün Rusi
yaya göndərilməsini qadağan etmir. Siemens
Energy də təsdiq edib ki, kəmərin fəaliyyəti
üçün zəruri olan mühərrik istismara hazırdır
və Almaniya tərəfi onu Rusiyaya göndərə
bilər.

Söz və əməl birliyi

“Xalq qəzeti”

(bax səhifə 8)

“İxrac icmalı”nın avqust sayında bildirilir ki,
2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanın
ümumi ixracı 22,6 milyard ABŞ dolları, qeyri-neft
sektoru üzrə ixrac 1,7 milyard ABŞ dolları təşkil
edib.
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya
Mərkəzindən verilən məlumata görə, qeyri-neft sektoru üzrə
ixrac 2021-ci ilin ilk yeddi ayı ilə müqayisədə 24,2 faiz artıb.
2022-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində meyvə-tərəvəz
məhsulları ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,5 faiz
artaraq 376,9 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Müvafiq dövr
ərzində kimya sənayesi məhsullarının ixracı 3,6 dəfə,
alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixracı 99 faiz,
qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı
28,1 faiz, pambıq lifi ixracı 5,4 faiz, çay ixracı isə 57,2 faiz
artıb.
2022-ci ilin iyul ayı üzrə ixrac 4,1 milyard ABŞ dolları
təşkil edib. Qeyri-neft sektoru üzrə ixracda artım 17,2 faiz
təşkil etməklə 224,6 milyon ABŞ dolları olub. 2022-ci ilin iyun
ayı ərzində yeyinti məhsulları üzrə ixrac 43,7 faiz artaraq
61,7 milyon ABŞ dolları, qeyri-yeyinti məhsulları üzrə 9,5 faiz
artaraq 162,9 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən azad edilmiş ərazilərimizdə dislokasiya
olunan bölmələrin xidməti-döyüş fəaliyyəti yüksək
səviyyədə təşkil edilir.
Müdafiə Nazirliyindən
bildiriblər ki, çətin relyefli və
sərt iqlim şəraitli ərazilərdə
gecə və gündüz fasiləsiz

xidmət aparan şəxsi heyətin
döyüş qabiliyyətinin daha
da artırılması, döyüşə
hazırlıq vəziyyətinin yüksək

səviyyədə saxlanılması
istiqamətində zəruri tədbirlər
görülür.
Dəqiqləşdirilmiş döyüş
mövqelərində xidmət edən
hərbi qulluqçularımız istə
nilən təxribatın qarşısını
almağa hər an hazırdırlar.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan İslam Həmrəyliyinin
güclənməsinə öz töhfəsini verir
(bax səhifə 9)
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Qobustanda “Diri Baba” türbəsində
aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Ərazidə bulaq, qurbangah
və söhbətgah tikilib, meydan
döşəməsi yenilənib, türbəyə
qalxan pilləkənlər yenidən
üzlənib, ərazi abadlaşdırılaraq
oturacaqlar quraşdırılıb.
Eyni zamanda, türbədə gecə
işıqlandırılması təmin edilib,
kommunikasiya xətləri qurulub və yenilənib. Bununla
bərabər, sel sularını axıdan
kanal bərpa olunub, türbə
kompleksinin ətrafı çəpərlənib,
həmçinin 20 yerlik avtodayanacaq tikilib.
Diqqətə çatdırıldı ki, XV
əsrə aid və abidənin ayrılmaz
tərkib hissəsi olan tarixi
qəbiristanlığın ərazisində 40
qəbir tədqiq edilib və annotasiyası hazırlanıb. Qəbiristanlığın
ərazisi abadlaşdırılıb, burada
şeyxlərdən birinin türbəsi aşkar
edilərək arxeoloji işlər aparılıb.
Abidənin ətrafındakı 8 mağara
tədqiq olunub, onlardan bir
neçəsi turistlərin ziyarət edə
bilməsi üçün təmizlənərək
hazır vəziyyətə gətirilib. Bu
abidənin daş kitabəsi tədqiq
edilərək rəqəmsal surəti
çıxarılıb.
AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
İsmayıllıda “Basqal Resort & Spa” otelinin açılışında iştirak ediblər

Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva
avqustun 12-də İsmayıllı
rayonunda “Basqal
Resort & Spa” otelinin
açılışında iştirak ediblər.
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin İşlər müdiri Ramin
Quluzadə dövlətimizin başçısına
və birinci xanıma oteldə görülən
işlər barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, dağlıq ərazidə
yerləşən və səfalı meşələrlə
əhatə olunan “Basqal Resort
& Spa” oteli 179 otaq və
lüks nömrələrdən, üçotaqlı 4
kottecdən və isidilən açıq hovuzlu 1 kottecdən ibarətdir.
Qonaqlar dünya mətbəxinin
və milli mətbəximizin təamlarını
təqdim edən müasir və möhtə
şəm “SƏDƏF” restoranının
yeməklərindən həzz alıb, dağlara
və mənzərəli guşələrə açılan
“MÜCRÜ LOBBY LOUNGE”da
zərif və ənənəvi Azərbaycan
çayından içərək dincələ bilərlər.
Həmçinin “VİTAMİN BAR”da sərin
hovuz ətrafında əylənərək və
qəlyanaltılardan dadaraq gününü mənalı keçirəcək, meşələrlə
əhatələnmiş “PALID CAFE”nin
xoş mühitli söhbətgahlarında
ailə və dostlarla gözəl anlar

y aşayacaq və ya “RAST”ın
bənzərsiz atmosferində heyrəta
miz mənzərələrdən və qeyri-adi
mətbəxdən zövq alacaqlar.
Qeyd edilib ki, “KIDS CLUB”
hər yaşda əyləncə axtaran

uşaqlar üçün qapalı məkanda
və açıq havada oyun meydançaları olan ideal yerdir. Burada
peşəkar animasiya komandası
gün ərzində uşaqların asudə
vaxtının səmərəli və əyləncəli

keçirilməsini təmin edəcək.
“LİMON CAFE”də balaca qonaqlara müxtəlif ləzzətli təamlar təklif
olunacaq.
(ardı 3-cü səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
İsmayıllıda “Basqal Resort & Spa” otelinin açılışında iştirak ediblər

(əvvəli 2-ci səhifədə)

“ECAZ” zalı bol çeşidli açıq
bufetdə şirniyyatlar, yerli və
dünya mətbəxinin isti yeməklərini
təklif edən dəbdəbəli restoran,
həmçinin toy, təntənəli günlərin
keçirilməsi üçün 500-ə qədər qonağı rahatlıqla qəbul edə biləcək
möhtəşəm məkandır. Otelin

qonaqları “HAZE Club & Karaoke
Lounge”da peşəkar barmenlərin
hazırladığı məşhur kokteyllərdən
və ləzzətli qəlyanaltılardan dada
bilərlər.
Diqqətə çatdırılıb ki, “NİYAL
SPA” geniş sahədə yerləşən 4
prosedur otağı, masaj otağı, 2
türk hamamı, 2 fin saunası, 2 buxar otağı, istirahət zonası və yay

terrası ilə qapalı üzmə hovuzu
təklif edir.
“Basqal Resort & Spa”nın
120 nəfərlik “Hələbi” və “Heyrati”
konfrans zallarında biznes kon
frans, seminar və tədbir keçirmək
üçün hər cür şərait yaradılıb.
Həmçinin açıq havada tədbirlərin
keçirilməsi üçün burada geniş
imkanlar mövcuddur.

Bildirilib ki, otelə gələn
qonaqlar İsmayıllı rayonunun
ərazisində çoxsaylı gəzinti,
yürüş və velosiped cığırlarından
yararlana bilərlər. “Basqal
Resort & Spa” təbiətin qoynunda
istirahət və əyləncə dolu yeni
məkandır.

AZƏRTAC

“Basqal” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
ərazisində aparılan və icrası nəzərdə
tutulan tikinti-bərpa işləri ilə tanışlıq

Avqustun 12-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
İsmayıllı rayonunda “Basqal” Dövlət Tarix-Memarlıq
Qoruğu ərazisində aparılan və icrası nəzərdə tutulan
tikinti-bərpa işləri ilə tanış olublar.

Azərbaycan Dövlət Turizm
Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev
dövlətimizin başçısına və birinci
xanıma görülən işlər barədə
məlumat verdi. Bildirildi ki, Şeyx
Məhəmməd məscidinin içərisində,

Bazar meydanında, Qalabaşı
ərazisində aparılan fundamental
arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində
tarixi Basqal qalasının divarlarının
yeri aşkar edilib, XVII əsrə aid
edilən tarixi hamamın ətrafında
Azərbaycanın ən qədim kanalizasiya sistemlərindən biri hesab
olunan kürəbənd sisteminin işləmə
prinsipi aşkara çıxarılıb. Şeyx
Məhəmməd məscidinin dəqiq yaşı
tam şəkildə təyin edilərək mədəni
qatları haqqında ilk dəfə tədqiqat
işləri aparılıb, çoxsaylı maddimədəniyyət nümunələri tapılaraq
tədqiq edilib və qoruğun muzey
fonduna təhvil verilib.
Qeyd edildi ki, etnoqrafik və elmi-tarixi araşdırmalar nəticəsində
Basqalın tarixi dərindən araşdırılaraq qoruğun elmi-inventar fondu
hazırlanıb, əski əlifba ilə yazılmış
dini, elmi və sosial həyatla bağlı
minlərlə qiymətli əlyazma mətni
aşkar edilərək fonda təhvil verilib.
Basqal və ətraf ərazilərin tarixi və

mədəni irsi ilə birbaşa bağlı olan
qeyri-maddi mədəni irs nümunələri
toplanıb, qədim divarüstü yazılar,
daş qəbirlər, müxtəlif kitabələr
dərindən tədqiq edilib və dövlət
mühafizəsinə götürülüb. Basqalda yaşayan əhalinin son iki yüz il
ərzində məşğuliyyəti, sənətkarlıq
nümunələrinin tarixi təkamülü
üzə çıxarılıb, elmi-publisistika və
mədəni turizm sahələrində istifadə
ediləcək çoxsaylı tarixi materiallar
əldə olunub. Basqalın mədəni
irsinin əsas elementi olan kəlağayı
naxışları toplanıb, inventarlaşdırılıb və nəşr edilib.
Həmçinin qoruğun ərazisində
başladılan təmir-bərpa,
konservasiya və yenidənqurma
işlərinin elmi-nəzəri bazasını
formalaşdırmaq, gələcəkdə
aparılacaq tikinti və bərpa işlərinin
mədəni irsin və yerli memarlıq
ənənələrinin tələblərinə uyğun
şəkildə həyata keçirilməsini təmin
etmək üçün müvafiq normaların

müəyyənləşdirildiyi “Basqal
Mədəni İrsi: Təmir-bərpa kitabı”
elmi-praktiki dərslik ərsəyə
gətirilib.
Diqqətə çatdırıldı ki, Dövlət
Turizm Agentliyi tərəfindən tarixən
Basqalın mərkəzi hesab olunan
orta əsrlər yol mədəniyyətinə xas
olan pilləkənvari və daş döşəməli
yolların, ənənəvi hasarların və

qədim taxta qapı-darvazaların
qorunub saxlanıldığı 8 tarixi
məhəllənin birləşdiyi Bazar meydanının abadlaşdırılmasına xüsusi
diqqət yetirilib.
Məlumat verildi ki, qoruğun
mühüm tarixi abidələrindən biri
hesab olunan Basqal hamamı
maddi-mədəniyyət nümunələri
mizin qorunması məqsədilə dövlət
nəzarətinə götürülüb, Bazar
meydanında Hamam Muzeyi
olaraq əsaslı şəkildə bərpa edilib.
Muzeydə Azərbaycanda hamam
mədəniyyətinin özəllikləri, inkişafı
haqqında, eləcə də hamamla
bağlı xalq adət və ənənələri,
onun külxana adlanan döşəməaltı
istilik sistemi haqqında maraqlı
məlumatlar təqdim olunur.
Aparılan tədqiqatlar
nəticəsində 1854-cü ildə tikilən
tarixi-memarlıq abidələrindən biri
olan Hacı Bədəl məscidi, nəhəng
gövdəsi və iri koğuşu ilə seçilən,
dünyada əkilmə tarixi dəqiq bilinən
yeganə ağac, 1563-cü ilə aid
edilən və keçmişdə Basqal camaatı tərəfindən “Pir Çinar” adlandırılaraq müqəddəs hesab edilən
çinar ağacı, XV əsrə aid olunan,
2020-ci ildə arxeoloji qazıntılar
nəticəsində aşkara çıxarılıb tarixi
üslubda yenidən təmir edilmiş
“Pir çinar bulağı” və onlarla digər
tarixi abidələr haqqında müfəssəl
məlumatlar əldə edilib.

(ardı 4-cü səhifədə)
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“Basqal” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
ərazisində aparılan və icrası nəzərdə
tutulan tikinti-bərpa işləri ilə tanışlıq
yerləşir. Bu ərazinin 50 hektarı
1989-cu ildə yaradılan “Basqal”
Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğuna aiddir. Statistik məlumatlara
görə, hazırda qəsəbədə rəsmi
olaraq 1480 nəfər qeydiyyatdadır.
Onlardan təxminən 600 nəfəri
qoruq ərazisində yaşayır.
Basqal qəsəbəsi nadir memarlığı, qədim ipəkçilik, dəmirçilik
kimi xalq sənətkarlıq ənənələri və
orta əsr şəhərsalma mədəniyyəti
ilə Azərbaycanın mədəniyyət
tarixində xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. Basqal tarixən Lahıc,
Şəki, Qəbələ və Şamaxıdan gələn
yolların kəsişməsində yerləşərək
qovşaq funksiyasını, sosial-iqtisadi

(əvvəli 3-cü səhifədə)
Bundan əlavə, 7 sənətkar
emalatxanası təmir olunub,
magistral yoldan qoruğa qədər
olan yol yenidən qurulub. Qoruq
ərazisində 2 küçədə qaz xətləri
yerin altına salınıb, ərazidə olan
rabitə xətləri yenilənib. Həmçinin
Basqal qəsəbəsinin elektrik
təchizatı sisteminin yenidən

qurulması işləri aparılıb, su və
kanalizasiya şəbəkəsinin bərpası
üzrə işlər başa çatdırılıb. Bazar
meydanı ərazisində köhnə yarımçıq tikililər sökülüb, qəsəbənin
girişində avtomobil dayanacağı,
turizm məlumat mərkəzi tikilib.
Ərazidə abadlıq işləri aparılaraq
yol və səkilər düzəldilib, Bazar
meydanında qoruq üçün inzibati

bina inşa olunub. Küçələr boyunca
divarlar, döşəmələr, qapı və darvazalar bərpa edilərək tarixi mühitə
uyğunlaşdırılıb və işıqlandırma
işləri görülüb.
Qeyd edək ki, İsmayıllı
rayonunun Basqal qəsəbəsi
Bakıdan 160 kilometr məsafədə,
dəniz səviyyəsindən 965 metr
yüksəklikdə 240 hektarlıq ərazidə

və ticarət mərkəzi rolunu oynayıb.
Dövlətimizin başçısı və birinci
xanım buradakı emalatxanada
kəlağayı ustası ilə söhbət etdilər.
Mehriban xanım Əliyeva:
Salam, xoş gördük!
Prezident İlham Əliyev:
Salam!
Usta: Salam! Xoş gəlmisiniz!
Allah Sizi var eləsin! Mən Sizinlə

Prezident İlham Əliyev Ağsuda ulu öndər
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib

fəxr edirəm ki, Sizin sayənizdə
Azərbaycan xalqı qalib gəldi.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun. İşləriniz necə gedir?
Usta: Yaxşıdır, çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev:
Müştəri çoxdur?
Usta: Bəli, olur. Çox sağ olun.
Allah Sizi var eləsin.
Fuad Nağıyev: Cənab

Prezident, turistlər yavaş-yavaş
gəlməyə başlayıblar.
Usta: Mehriban xanım, bu,
bizim naxışımızdır, biz buna “Basqalı” naxışı deyirik. İstəyirsinizsə,
əyləşin, bir naxış da siz vurun.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva
kəlağayıya naxış vurdu.
Usta: Mehriban xanım, bu,
qədim təsvirləri olan kəlağayıdır.

Dövlətimizin başçısı abidənin önünə gül
dəstəsi qoyub.
AZƏRTAC

AZƏRTAC

Ağsuda Gənc Sənətkarlar Mərkəzinin və
Dövlət Rəmzləri Muzeyinin açılışı olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev avqustun 12-də Ağsu şəhərindəki
Bayraq meydanında Gənc Sənətkarlar
Mərkəzinin və Dövlət Rəmzləri Muzeyinin
açılışında iştirak edib.

Avqustun 12-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin
Ağsu şəhərinin mərkəzində ucaldılan abidəsini
ziyarət edib.

Biz buna “Heratı” deyirik. Naxışları
təmiz Azərbaycan naxışlarıdır.
Bu naxışların ən azı 300-400
illik tarixi var. Bunu bu alətlə
işləmişəm. O dövrdə ustalar bunu
necə gözəl yonublar. Azərbaycan
sənətkarlar yurdudur. Bu da onun
bir nümunəsidir.

Prezident İlham Əliyevə əvvəlcə Gənc Sənətkarlar
Mərkəzində yaradılan şərait barədə məlumat verildi.
Bildirildi ki, mərkəzin inşasına 2017-ci ilin dekabrında
başlanılıb. Tikinti işləri cari ilin yanvarında başa çatdırılıb.
Mərkəzin binası 36 yerlik akt zalı, məşq səhnəsi, teatr
dərnəyi, rəsm, heykəltəraş, foto, dərzi otaqları, moda nümayişi podiumu, inzibati və yardımçı otaqlardan ibarətdir.
Bina müasir avadanlıq, videomüşahidə, yanğın əleyhinə
siqnalizasiya sistemləri ilə təchiz edilib.

(ardı 5-ci səhifədə)
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Ağsuda Gənc Sənətkarlar Mərkəzinin və
Dövlət Rəmzləri Muzeyinin açılışı olub

(əvvəli 4-cü səhifədə)
Sonra Prezident İlham Əliyev Dövlət
Rəmzləri Muzeyi ilə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, muzeyin inşasına
2017-ci ilin dekabrında başlanılıb. Tikinti
işləri cari ilin yanvarında başa çatdırılıb.
Muzey binası sərgi zalından, inzibati
və yardımçı otaqlardan ibarətdir. Sərgi
zalında, ümumilikdə, 16 bölmə yaradılıb.
Burada Azərbaycan xanlıqlar dövrünün
xəritəsi, orta əsrlərə aid döyüşçüləri əks

etdirən manikenlər, həmin dövrdə xanlıqların istifadə etdiyi bayraqlar, XIX əsr
Azərbaycan şəhərlərinin gerbləri, qədim
metal sikkələr, kağız pullar, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan SSR
və müstəqillik dövrlərində qəbul edilmiş
konstitusiyalar, gerblər, bayraqlar,
Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələrinin geyim formaları, ümummilli lider Heydər Əliyevin andiçmə
mərasiminə dair fotoşəkillər, dövlət
rəmzləri haqqında kəlamları, Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin andiçmə, Bayraq meydanlarının
açılışı mərasimlərinə dair fotoşəkillər,
poçt markaları, orden və medallar nümayiş olunur.
Dövlət Rəmzləri Muzeyinin yerləşdiyi
ərazidə 1,27 hektar sahədə Bayraq
Meydanı yaradılıb. Burada hündürlüyü
65 metr olan Dövlət Bayrağı ucaldılıb,
ətrafında fəvvarə kompleksi inşa edilib.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev “Ağsu
Aqropark”ın fəaliyyəti ilə tanış olub
bitkiləri əkilib, ot örtüyü yaxşılaşdırılıb. Əkin sahələrinin suvarılması
məqsədilə Yuxarı Şirvan kanalının
suyunun səmərəli şəkildə istifadəsi
təşkil olunub, uzunluğu 22 kilometr
olan su xətti çəkilib, 5 nasosxana
və 6 artezian quyusu istifadəyə
verilib, 800 hektar sahədə yüksək
standartlara cavab verən pivot
suvarma sistemləri qurulub.
Əkinçilikdə növbəlilik sistemi tətbiq
edilir. Həmçinin toplanılan silosun
saxlanılması məqsədilə ərazidə 16
min tonluq beton silos quyuları və
13 min 500 kubmetr taxılsaxlama
anbarları tikilib. Aqroparkda saatda
5 ton yem istehsal edən, avadanlığı Türkiyədən gətirilən zavod
istifadəyə verilib.
Məlumat verildi ki, müəssisənin
ərazisində toxumçuluq təsərrüfatı
da fəaliyyət göstərir. Toxumçuluq
təsərrüfatı il ərzində 10 min ton
toxum təmizləmək gücünə malikdir.
Müəssisədə 38 traktor və kombayn, 133 digər kənd təsərrüfat
texnikasından ibarət nəqliyyat-

Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti İlham
Əliyev avqustun 12-də
Ağsu rayonunda “Ağsu
Aqropark” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə
tanış olub.
“Ağsu Aqropark” QSC-nin
baş direktoru Atababa İsayev
dövlətimizin başçısına görülən işlər
barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, 2018-ci ildən
heyvandarlıq və əkinçilik sahəsi
üzrə fəaliyyətə başlayan “Ağsu
Aqropark”ın ümumi ərazisi 1843
hektar olmaqla layihə dəyəri 18
milyon manatdır. Aqroparkın tikintialtı sahəsi 10 hektar təşkil edir.
Yerli mütəxəssislərə önəm verən
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti əhalinin
məşğulluğunun təmin edilməsini
mühüm bir vəzifə kimi öz üzərinə
götürüb. Hazırda burada 200-ə
yaxın daimi işçi çalışır, mövsümdən
asılı olaraq 240-250 nəfər işlə
təmin edilir.
Qeyd edildi ki, müəssisənin
infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm işlər
görülüb, ümumilikdə 34 kilometr
uzunluğunda yeni yol çəkilib,
mövcud yollar yenidən qurulub. Aqroparkın elektrik enerjisi ilə təmin
edilməsi məqsədilə Ərəbmehdibəy
kəndi ərazisində 1 elektrik stansiyası, 2 ədəd 630 kilovoltluq, 1
ədəd 100 kilovoltluq, 1 ədəd 35
kilovoltluq, ümumilikdə isə 7 ədəd
transformator məntəqəsi quraşdırılıb. Bununla yanaşı, 45,4 kilometr-

lik elektrik xətti çəkilib, rabitə, SİP
kabelləri yenilənib, işıqlandırma
işləri görülüb. Həmçinin Girdimançay üzərində müasir körpü tikilərək
istifadəyə verilib, müəssisənin
qazla təmin olunması məqsədilə
33 kilometr uzunluğunda qaz xətti
çəkilib.
Aqroparkın əsas fəaliyyət
istiqamətlərindən biri heyvandarlıqdır. Burada ümumilikdə
2200 baş iribuynuzlu südlük və
ətlik heyvan bəslənilir. İl ərzində
müəssisədə 4 milyon litr süd istehsal olunur.

Diqqətə çatdırıldı ki, aqroparkın
ərazisindəki torpağın münbitliyinin artırılması məqsədilə orqanik
və mineral gübrələrdən istifadə
edilir. Torpağın üst qatında lazer
səviyyələndirmə texnikası ilə
hamarlama işləri aparılıb, drenaj kanalları çəkilərək şoranlıq
problemi həll edilib, nəticədə 1600
hektardan artıq torpaq sahəsi əkin
üçün yararlı hala gətirilib. Həmin
ərazidə yüksək məhsuldarlığı olan
qarğıdalı, arpa, buğda, noxud,
həmçinin yonca, vələmir kimi yem

texnika parkı yaradılıb. “Ağsu
Aqropark”ın məhsulları daxili
bazarın tələbatının ödənilməsinə
yönəldilir.
Qeyd edək ki, son illərdə
milli iqtisadiyyatımızın dayanıqlı
inkişafının təmin olunması
məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər
çərçivəsində elmi yanaşma, qabaqcıl texnologiya və təcrübənin
tətbiqi ilə yaradılan aqroparklar
ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin
möhkəmlənməsinə, idxaldan
asılılığın azaldılmasına,

r egionların tarazlı inkişafının və
əhalinin məşğulluq səviyyəsinin
yüksəldilməsinə, həmçinin emal
sənayesinin yerli xammalla
təminatının yaxşılaşdırılmasına
mühüm töhfələr verir. Aqroparkların
yaradılması aqrar sahədə inkişafı
sürətləndirməklə bərabər, ixracyönümlü məhsulların sayının artmasında və ölkənin ixrac potensialının
güclənməsində əhəmiyyətli rol
oynayır.
Respublikamızın 32 rayonu
üzrə 239,3 min hektar ərazidə
ümumi layihə dəyəri 2,4 milyard
manat olan 51 aqropark və iri
fermer təsərrüfatı yaradılıb. Bunlardan 34-ü bitkiçilik, 14-ü bitkiçilik

və heyvandarlıq, 1-i heyvandarlıq
fəaliyyəti, 2-si isə çeşidləməqablaşdırma, emal və logistika
sahələri üzrə ixtisaslaşıb.
İndiyədək aqroparklara 1,3
milyard manat özəl investisiya
qoyulub. Bununla yanaşı, dövlət
tərəfindən aqroparklara müvafiq
dəstək tədbirləri görülüb. Belə ki,
investisiya təşviqi sənədi almış
27 aqroparkdan 26-sına texnika,
texnoloji avadanlıqlar və qurğuların
idxalına görə 43,7 milyon manat
dəyərində güzəşt tətbiq olunub,
25 aqroparkın yaradılması və ya
fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün
184,2 milyon manat güzəştli kredit
verilib. Həmçinin aqroparklar üçün

infrastruktur təminatı dövlət vəsaiti
hesabına həyata keçirilir.
Aqroparklar məşğulluq
səviyyəsinin artırılmasında da mühüm rol oynayır. Hazırda aqroparklarda ümumilikdə 4491 işçi daimi,
6303 işçi isə mövsümi işlə təmin
olunub. Gələcəkdə əlavə 4672 iş
yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Artıq ölkədə 44 aqropark
fəaliyyətə başlayıb, digərlərində
isə layihələndirmə işləri aparılır.
Bu aqroparklardan biri də Ağsu
rayonunun Çiyni kəndində “Ağsu
Aqropark” QSC tərəfindən yaradılmış aqroparkdır.

AZƏRTAC
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Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsi
Avqustun 12-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev İsmayıllı rayonunun Basqal
qəsəbəsində Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib.
AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.
– Cənab Prezident, ilk
növbədə, icazənizlə bugünkü
səfərinizlə bağlı təəssüratlarınızı
öyrənmək istərdik.
– Mənim bölgələrə səfərlərim
müntəzəm xarakter daşıyır, həm
vəziyyətlə tanış olmaq, həm
də əlavə göstərişlərin verilməsi
üçün. Gedən işlərə, bildiyiniz
kimi, özüm nəzarət edirəm və
son illər ərzində bütün bölgələrdə
quruculuq-abadlıq işləri daha geniş vüsət almışdır. Bu gün Ağsu,
İsmayıllı rayonlarına səfərim
çərçivəsində burada görülmüş
və görüləcək işlər haqqında həm
göstərişlər verilmişdir, eyni zamanda, məruzələr edilmişdir.
Son illərdə hər iki rayonda böyük infrastruktur layihələri icra edilmişdir. Demək olar ki, infrastruktur
layihələrinin əsas hissəsi başa
çatmışdır. İstər qazlaşdırma,
istər elektrik enerjisi, su təchizatı,
yolların tikintisi ilə bağlı çox böyük
layihələr icra edilmişdir. Təkcə onu
demək kifayətdir ki, dağlıq rayon
olmasına baxmayaraq, İsmayıllı
rayonunda qazlaşdırma 80 faizdən
çoxdur, Ağsu rayonunda 100 faizə
yaxındır. Bu iki rayonda son illərdə
10-dan çox elektrik yarımstansiyası inşa olunmuşdur və elektriklə
təchizat tam təmin edilib. Yolların
çəkilişi ilə bağlı – həm kənd yollarında, eyni zamanda, İsmayıllı-Muğanlı yolunun yeni hissəsində işlər
icra edilir.
Sosial infrastrukturla bağlı
böyük layihələr icra olunub. Hər iki
şəhərdə – Ağsuda və İsmayıllıda
160 çarpayılıq xəstəxana tikilmişdir, 100-ə yaxın məktəb inşa
edilmiş, ya da əsaslı şəkildə təmir
olunmuşdur. İş yerlərinin yaradılması ilə bağlı böyük layihələr
icra edilib. Bir sözlə, bu bölgənin
gələcək inkişafı ilə bağlı çox güclü
zəmin yaradılıb. Çünki bildiyiniz
kimi, infrastruktur layihələri icra
edilmədən inkişafdan söhbət gedə
bilməz.
Bu gün isə yolüstü “Diri Baba”
türbəsində gedən işlərlə tanış
oldum. Bir müddət bundan əvvəl
mənim tərəfimdən göstəriş verilmişdir ki, bu tarixi abidəmiz bərpa
edilsin, həm konservasiya olunsun, həm də onun ətrafında turizm
infrastrukturu yaradılsın. “Diri
Baba” türbəsi öz nadirliyi ilə bütün
Qafqaz bölgəsində seçilir. Yaşı
500 ildən çox olan bu türbə əsrlər
boyu Azərbaycan xalqı tərəfindən
müqəddəs yer kimi tanınıb.
Əlbəttə, bizim borcumuzdur ki, bu
qədim tarixi abidəni yaşadaq, ona
yeni həyat verək, bərpa edək və
onun ətrafında mövcud olan şərait
də müasir standartlara cavab
verməlidir.
Eyni zamanda, Basqal
qəsəbəsinin inkişafı, Basqalın
tarixi irsinin qorunması ilə bağlı
bir neçə il bundan əvvəl mənim
tərəfimdən xüsusi sərəncam
verilmişdir. Bu sərəncam əsasında
Dövlət Turizm Agentliyi burada
artıq bir müddətdir ki, işlər
aparır. İşlərin təqribən 50 faizi
başa çatıb və bu gün hər kəs
bunu görə bilər. Basqal bizim
qədim kəndlərimizdən biridir,
özünəməxsus tarixə malik olan bir
yerdir. Əlbəttə, mən çox istəyirdim
ki, həm bu yerin tarixi siması
qorunsun, eyni zamanda, burada
yaşayan insanlar üçün daha yaxşı
şərait yaradılsın, – bunu da biz
təmin etdik, – iş yerlərinin yaradılması üçün yeni imkanlar açılsın.
Əminəm ki, Basqal qəsəbəsi
Lahıc qəsəbəsi kimi, bu bölgənin
çox qədim tarixi yaşayış məkanı
olaraq öz simasını bütün dünyaya
açacaq. Yəni, həm Azərbaycan
vətəndaşları, həm ölkəmizdə
olan qonaqlar, bildiyiniz kimi, indi
Lahıca durmadan səfərlər edirlər.
Əminəm ki, eyni aqibət Basqal
qəsəbəsi üçün də olacaq. Bu
məqsədlə bu tarixi yaşayış yerinin
konservasiyası, bunun tarixi simasının qorunması xüsusi əhəmiyyət
daşıyır.
Bu gün Basqal qəsəbəsinin
girəcəyində yeni, 179 otaqlı müasir otelin açılışı oldu. Bu otelin
açılışı, əlbəttə ki, bölgənin turizm
potensialını böyük dərəcədə
genişləndirəcək. Eyni zamanda,
İsmayıllı rayonunda bu obyektlərin
yaradılması yüzlərlə iş yerinin
açılması deməkdir. Təkcə Basqaldakı oteldə 300-ə yaxın iş yeri
açılır və orada işləyənlər də yerli
vətəndaşlardır.
Bu gün, eyni zamanda, Ağsu
rayonunda böyük aqroparkın
fəaliyyəti də bölgə iqtisadiyyatına
töhfə verir. Orada da 200-ə yaxın
iş yeri açılıb.

Yəni, iş yerlərinin açılması prosesi Azərbaycanda daim aparılmalıdır. Çünki bizim əhalimiz artır,
iş yerlərinə tələbat artır. Dövlət öz
tərəfindən həm dediyim layihələrin
icrası nəticəsində, eyni zamanda,
özəl sektor üçün yaradılmış şərait
nəticəsində yeni iş yerlərinin açılmasına böyük dəstək olur.
Əlbəttə ki, bu bölgənin həm
turizm, həm kənd təsərrüfatı
istiqamətləri bölgənin gələcək
inkişafını təmin edəcək. Kənd
təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı əvvəlki illərdə qəbul edilmiş
qərarlar öz bəhrəsini verir.
Bildiyiniz kimi, bu gün ərzaq
təhlükəsizliyi ilə bağlı dünyada
çox böyük narahatlıq var. O
cümlədən, Azərbaycan da bu
istiqamətdə fəal iş aparır. Görülmüş və görüləcək işlər nəticəsində
biz özümüzü bu sahədə də təmin
etmiş ölkəyə çevirəcəyik və ərzaq
təhlükəsizliyi məsələləri, əminəm
ki, Azərbaycanda maksimum
dərəcədə təmin olunacaq.
– Cənab Prezident, növbəti
sualımız ərzaq təhlükəsizliyi ilə
bağlıdır. Artıq buna toxundunuz.
Qiymətlərin durmadan artması, xüsusilə taxıl qıtlığı bu gün
dünyada başlıca mövzulardan
birinə çevrilib. Azərbaycanda
bu istiqamətdə hansı tədbirlər
nəzərdə tutulur, hansı addımlar
atılır?
– Biz əlbəttə, öz iqtisadiyyatımızı dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiya edərək bazar iqtisadiyyatının bütün təməl prinsiplərini
Azərbaycanda tətbiq etdik. Bu
gün Azərbaycanın ümumi daxili
məhsulunun strukturuna baxsaq, görərik ki, ümumi daxili
məhsulumuzun əksər hissəsini
özəl sektor formalaşdırır, həm yerli
şirkətlər, həm xarici investorlar,
xarici şirkətlər. Belə olan halda
dünyada gedən istənilən iqtisadi
proses bizə də təsirsiz ötüşmür,
bizə də təsir edir. O cümlədən,
dünyada mövcud olan ərzaq
mallarının bahalaşması da, əlbəttə
ki, bizə də təsir edir. Bu il dünyanın əksər ölkələrində inflyasiya
ikirəqəmli inflyasiyadır. Bildiyiniz
kimi, inkişaf etmiş ölkələrdə inflyasiya çox aşağı səviyyədə olur. İndi
biz hətta o ölkələrdə ikirəqəmli
inflyasiyanı görürük.
Ərzaq mallarının qiymətinin
qalxması da Azərbaycana
bir növ, – əgər belə demək
mümkündürsə, – idxal olunub.
Çünki biz hələ də özümüzü
tam, yəni, 100 faiz əsas ərzaq
məhsulları ilə təmin edə bilmirik.
Ancaq bu istiqamətdə ardıcıl işlər
aparılır. Məsələn, bizim üçün
ənənəvi olmayan heyvandarlıq
sahəsində, yəni, - mən sovet
dövrünü nəzərdə tuturam, o vaxt
heyvandarlıq Azərbaycanda
demək olar ki, az inkişaf
etmişdi, – bu gün biz özümüzü ət
məhsulları ilə 90 faiz, quş əti ilə
80 faiz, süd, süd məhsulları ilə
85 faiz səviyyəsində təmin edirik.
Əminəm ki, növbəti 3-5 il ərzində
biz yüz faiz səviyyəsinə çıxacağıq, baxmayaraq ki, tələbat da
artır. Çünki əhali artır.
Amma əfsuslar olsun ki, biz
özümüzü taxılla hələ uzun illər
tam təmin edə bilməyəcəyik.
Özümüzü buğda ilə təminetmə
əmsalı Azərbaycanda bu ilin
əvvəlinə 62 faiz idi. Məhz bu
məqsədlə xüsusi proqram işlənib
hazırlandı, yeni növ subsidiyaların tətbiq edilməsinə start verildi
və bunun nəticəsində əminəm ki,
ərzaqlıq buğdanın Azərbaycanda
istehsalı kəskin artacaq. Ancaq bu, vaxt tələb edəcək. Mən
hesab edirəm ki, təqribən 3-4 il
ərzində biz özümüzü ərzaqlıq
buğda ilə 80 faiz səviyyəsində
təmin edə bilsək, bu, çox böyük nəticə olacaqdır. Ona görə
taxılın qiymətinin dünya bazarlarında qalxması bütün ölkələrə
təsir göstərir. Ancaq bugünkü
vəziyyət ondan ibarətdir ki, təkcə
qiymətdən söhbət getmir, eyni
zamanda, taxıl qıtlığı yaşanır.
Bildiyiniz kimi, Rusiya-Ukrayna
müharibəsi nəticəsində bir çox
ölkələr fiziki cəhətdən öz əhalisini
buğda ilə, taxılla təmin edə
bilmirlər. Çünki taxılın əsas ixtracatçıları Rusiya və Ukrayna olduğu halda, indi müharibə əlbəttə ki,
bu məsələdə çox böyük əngəllər
törətmişdir. Ancaq Azərbaycanda
bu sahədə heç bir problem
yoxdur. Biz ənənəvi olaraq taxılı
da, gübrəni də Rusiyadan alırıq.
Rusiyalı tərəfdaşlarımızla əldə
edilmiş razılaşmalar nəticəsində
Azərbaycana istədiyimiz qədər

həm gübrə, həm taxıl ixrac edilir
və ediləcək. Gübrəyə gəldikdə
isə, bildiyiniz kimi, biz özümüz də
artıq gübrə istehsalçısı olmuşuq
və hətta karbamid gübrəsini
ixrac edirik. Amma digər gübrələr
Azərbaycana idxal olunur.
Bir sözlə, bax, bu amillər
reallıqdır və biz real həyatda
yaşayırıq. Özümüzü bütün
problemlərdən tam sığortalamaq
üçün praktiki işlər aparırıq və
aparacağıq. Əminəm ki, növbəti
illərdə həm bu gün mövcud
olan əkin sahələrində daha bol
məhsul götürmək üçün suvarma
layihələri, düzgün aqrotexniki
tədbirlərin görülməsi və digər
tədbirlər, subsidiyalar nəticəsində
biz məhsuldarlığı böyük dərəcədə
artıra biləcəyik. Eyni zamanda,
biz artıq azad edilmiş torpaqlarda
da əkin-biçinlə məşğuluq. Mənim
göstərişimlə vaxt itirmədən əkin
işləri aparılmışdır, minalardan
təmizləmə işləri aparılmışdır.
Hesab edirəm ki, gələcəkdə Qara
bağda və Şərqi Zəngəzurda yetiş
diriləcək məhsullar, o cümlədən,
ərzaq təhlükəsizliyimizin tam
təmin edilməsində bizə böyük
kömək göstərəcək.
– Elə bu mövzunun davamı
olaraq, erməni işğalından azad
edilmiş torpaqlarımızda Sizin
göstərişinizlə əkin işləri aparılır. Azad edilmiş ərazilərdə,
ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı
sahəsində hansı işlər görülür?
– Azad edilmiş ərazilərdə həm
kənd təsərrüfatı, həm maldarlıq,
həm bitkiçilik üçün çox münbit
iqlim və təbii şərait var. Biz,
əlbəttə ki, maksimum dərəcədə
bundan səmərəli şəkildə istifadə
etməliyik. Eyni zamanda, ərzaq
təhlükəsizliyi ilə bağlı mövcud olan məsələlər, bu günün
məsələləri deyil. Sadəcə olaraq,
Rusiya-Ukrayna müharibəsi
nəticəsində bu məsələlər daha
da kəskinləşir. Əlbəttə, torpaqlarımız işğalçılardan azad olunandan sonra mən dərhal göstəriş
verdim ki, biz vaxt itirmədən bu
torpaqlarda əkin-biçinlə məşğul
olmalıyıq. Bu il 50 min hektarda
taxıl əkilmişdir və artıq məhsul
yığımı da sona çatmaq üzrədir.
Düzdür, məhsuldarlıq çox aşağıdır, bu da təbiidir. Çünki uzun
illər bu torpaqlar istifadəsiz
qalmışdır, suvarma da yoxdur,
dəmyə şəraitində taxıl yetişdirilir
və birinci ildir ki, əkin aparılmışdır. Ona görə hektardan orta
məhsuldarlıq təqribən 1 tondan
aşağıdır. Ancaq əminəm ki,
növbəti illərdə məhsuldarlıq daha
da artacaq, əkin sahələri artacaq.
Mən hesab edirəm ki, biz azad
edilmiş torpaqlarda taxılçılıq üçün
ən azı 100 min hektarı dövriyyəyə
buraxmalıyıq və əlbəttə ki, bütün
müasir aqrotexniki tədbirlərin
görülməsi, o cümlədən suvarma məsələlərinin düzgün təşkil
edilməsi şərtilə. Xüsusilə nəzərə
alsaq ki, bizim əsas çaylarımız da
erməni işğalına məruz qalmışdı.
Mənfur düşmən bizi öz suyumuzdan da məhrum etmişdi. Bildiyiniz
kimi, Tərtər çayının suyundan biz
faktiki olaraq istifadə edə bilmirdik. Həkəri çayın suyundan, Bazar çayın suyundan istifadə edə

bilmirdik. Bunlar, azad edilmiş
torpaqlarda əsas çaylardır, amma
o çayların sayı daha da çoxdur.
Ona görə bu amili nəzərə
alsaq və azad edilmiş torpaqlarda
kənd təsərrüfatının müasir planlı
şəkildə ixtisaslaşma əsasında
təşkili bizə imkan verəcək ki, oraya qayıdacaq insanlar əkin-biçinlə
məşğul olmaqla öz güzəranını
özləri təmin edəcəklər, yaxşı
vəsait əldə edəcəklər, eyni zamanda, ölkəmizin ərzaqla təminatı və
ixrac imkanları böyük dərəcədə artacaq. Məsələn, Kəlbəcər, Laçın,
Zəngilan rayonlarında heyvandarlığın çox böyük perspektivləri
var və biz vaxt itirmədən artıq
ikinci ildir ki, çobanları qoyun
sürüləri ilə oraya göndərmişik və
bunun nəticəsini görürük. Arıçıları
göndərmişik. Artıq Kəlbəcər və Laçın rayonlarında yüzlərlə arıçı öz
təsərrüfatını qurub və bol məhsul
götürür. Artıq biz bal ixracatçısına
çevrilmişik.
Füzuli, Ağdam, Cəbrayıl,
Qubadlı rayonlarında taxılçılıq, o cümlədən üzümçülük,
meyvəçilik, fındıqçılıq sahələri
inkişaf etməlidir. Yəni, dövlət öz
tövsiyələrini verəcək. Fermerlərə,
oraya qayıdacaq vətəndaşlara
həm dəstək göstərəcək, subsidiya
verəcək, tövsiyə verəcək, onların
yetişdirdikləri məhsulu bazarlara
çıxarmaları üçün dəstək olacaq.
Bu bölgələrdə – Şərqi Zəngəzur
və Qarabağ bölgələrində kənd
təsərrüfatının inkişafı, yenə
də deyirəm, ən müasir əsaslar
üzərində qurulmalıdır. Çünki biz
faktiki olaraq işlərə sıfırdan başlayırıq, ona görə səhvə yol verə
bilmərik. Vaxtilə Azərbaycanda
aparılmış kənd təsərrüfatı islahatı zamanı buraxılan səhvlərə
yol verə bilmərik. Hər şey düzgün, şəffaf olmalıdır və əminəm
ki, bunun nəticəsində ən böyük
məhsuldarlıq məhz işğaldan azad
edilmiş torpaqlarda olacaq.
– Cənab Prezident, məlum
olduğu kimi, avqustun
əvvəllərində erməni təxribatı
nəticəsində Qarabağda qarşıdurma baş verdi. Bu hadisə ilə
bağlı nə deyə bilərsiniz?
– Bəli, Ermənistan tərəfi
növbəti dəfə silahlı təxribata əl
atdı. Bu hərbi təxribat nəticəsində
bir hərbçimiz şəhid oldu. Allah
ona rəhmət eləsin. Allah bütün
şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Ancaq hər kəs gördü və görməlidir
ki, şəhidimizin qanı yerdə qalmadı. Biz dərhal “Qisas” əməliyyatı
keçirərək şəhidimizin qanını aldıq
və qarşı tərəfi ciddi cəzalandırdıq.
Bir neçə saat ərzində davam edən
“Qisas” əməliyyatı cəza tədbiri
idi. Azərbaycan şəhidinin qanı
düşmənlərə baha başa gəldi və
onlar bunu unutmamalıdır. Əgər
yenə də buna oxşar təxribat
törədilərsə, cavab da eyni olacaq
və heç kim bizə mane ola bilməz,
heç kim bizi durdura bilməz.
Biz öz torpağımızda istənilən
əməliyyatı istənilən zaman apara
bilərik. Sadəcə olaraq, “Qisas”
əməliyyatının çox təsirli, ancaq
qısamüddətli olması onu göstərir
ki, bizim gücümüz də yerindədir,
eyni zamanda, biz yeni müharibə
istəmirik. Çünki İkinci Qarabağ

müharibəsi gücümüzü göstərdi və
biz istədiyimizə hərbi və ondan
sonra hərbi-siyasi yollarla nail
olduq. Digər arzularımıza da çatacağıq, zaman gələndə onlara da
çatacağıq. Bizim gündəliyimizdə
həm taktiki, həm strateji addımlarımızın təsbit edilməsi reallıqdır.
Əminəm, Ermənistan da bilir
ki, biz bilirik nəyi nə vaxt etmək
lazımdır və nəyi deyiriksə, onu
da edirik. Dəfələrlə Ermənistana
xəbərdarlıq etmişdik ki, odla oynamasınlar, özlərini yaxşı aparsınlar,
yeni reallıqları qəbul etsinlər və
hərbi təxribatlara əl atmasınlar.
Əfsuslar olsun ki, bu dəfə də
onlara dərs verməli olduq. Ümid
edirəm ki, bu dəfə bu dərs onların
yaddaşında qalacaqdır. “Qisas”
əməliyyatı təkcə şəhidimizin qisasının alınması məqsədi daşımırdı.
Digər məqsədlər, vəzifələr Ali Baş
Komandan kimi mənim tərəfimdən
qarşıya qoyulmuşdu və bütün
vəzifələr icra edildi. Nəticə də
bəllidir, bu barədə çox danışmaq
istəmirəm. Təkcə onu demək
istəyirəm ki, nə istəmişiksə, onu
da etmişik, artıqlaması ilə və qarşı
tərəf bunu bir daha qəbul etməyə
məcburdur.
Prinsip etibarilə gələcəkdə
Ermənistanın bu vəziyyətlə, yeni
reallıqla barışması labüddür,
çünki başqa yolu yoxdur. “Qisas”
əməliyyatı Ermənistana bir daha
göstərdi ki, bizi heç kim və heç
nə dayandıra bilməz, nə kiminsə
bəyanatı, nə kiminsə açıqlaması,
nə hansısa telefon zəngi. Heç
nə və heç kim. Bunu Azərbaycan
xalqı yaxşı bilir. İkinci Qarabağ
müharibəsi bunu göstərmişdir.
Əminəm ki, qarşı tərəf də bunu bilir. Sadəcə olaraq, hərdənbir bunu
unudur. Ona görə bax bu faciəvi
hadisələr baş verir.
Biz müharibədə Zəfər çalmışıq.
Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etmişik. Nə üçün bizim övladlarımız müharibədən sonra ölməlidir?
Nə üçün ermənilər tərəfindən
öldürülməlidir? Biz buna imkan
verə bilmərik. Bir daha demək
istəyirəm, əgər yenə də, buna
oxşar təxribat təkrarlanarsa,
cavab daha da sərt olacaq, daha
da peşman olacaqlar, daha da gur
səslə imdad diləyəcəklər. Amma
yenə də deyirəm, bizim niyyətimiz
yeni müharibə başlamaq deyil. Kifayətdir. Biz istədiyimizə
nail olmuşuq. Biz istəyirik ki,
erməni silahlı birləşmələri Qarabağı birdəfəlik tərk etsin. Bu,
Ermənistanın öhdəliyidir, 10
noyabr 2020-ci ildə Ermənistan
tərəfindən imzalanmış kapitulyasiya aktında təsbit edilib və biz buna
nail olacağıq və nail oluruq.
Onu da bildirməliyəm ki,
“Qisas” əməliyyatından sonra
yüzlərlə erməni hərbçisi Qarabağ
bölgəsindən çıxarılıb. Bu onu
göstərir ki, əfsuslar olsun ki, belə
əməliyyatların təsiri var. Ona görə
“əfsuslar olsun” deyirəm ki, buna
gətirib çıxarmaq lazım deyildi.
Sadəcə olaraq, Ermənistan bizim
xəbərdarlıqlarımızı düzgün təhlil
edib düzgün nəticə çıxarsaydı, buna ehtiyac qalmazdı. Hər
halda, birinci biz başlamamışıq.
Biz istədiyimizi təmin etmişik, öz
torpağımızda möhkəmlənmişik və
möhkəmlənəcəyik.

– Cənab Prezident,
Azərbaycan tərəfi Ermənistana
vaxt vermişdi ki, bu il avqust
ayının sonuna qədər Laçın
şəhəri, Zabux və Sus kəndlərini
boşaldaraq geri qaytarsın. Bununla bağlı məsələ nə yerdədir?
– Əslində, bu tarixi Qarabağda
Rusiyanın sülhməramlı qüvvə
lərinin müvəqqəti yerləşdiyi
ərazidə yaşayan yerli ermənilər
bizdən xahiş etmişdilər. Biz
də buna razılaşdıq. Onu da
bildirməliyəm ki, 10 noyabr
2020-ci il Bəyannaməsində
açıq-aydın göstərilir ki, yeni yol
çəkiləcək və üç il ərzində bu yolun
planlaşdırılması və razılaşdırılması təmin edilməlidir. Onu da
bildirməliyəm ki, bu bəndi üçtərəfli
Bəyanata saldıran məhz mənəm.
Çünki 2020-ci il noyabrın 9-da son
danışıqlar aparılarkən, – danışıqlar Rusiya Prezidenti Vladimir Putin vasitəsilə aparılırdı, Ermənistan
rəhbərliyi, o cümlədən Rusiya
özü də bu danışıqlarda fəal iştirak
edirdi, – mən çox təkid edirdim
ki, mütləq bu bənd salınmalıdır.
Çünki Ermənistanı Xankəndi ilə
birləşdirən yol Laçın şəhərinin
içindən keçir. Əgər bu bəndi mən
saldırmasaydım, o zaman Laçın
şəhəri həmin bu beş kilometr
enində olan zonaya düşəcəkdi
və tez bir zamanda oraya keçmiş
köçkünləri qaytarmaq mümkün
olmayacaqdı. Ona görə mən təkid
edirdim və buna nail oldum ki, bu,
məhz o məqsədlə sənədə salındı.
Əlbəttə ki, bütün Qarabağda
və Şərqi Zəngəzurda bildiyiniz kimi
indi, genişmiqyaslı işlər aparılır,
o cümlədən bu yolun tezliklə inşa
edilməsi mənim tərəfimdən əsas
vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdu.
Biz bu yolu cəmi bir il ərzində inşa
etdik, 32 kilometr uzunluğunda olan
bir yoldur. Ondan əvvəlki dövrdə,
İkinci Qarabağ müharibəsindən
dərhal sonra biz bu yolun marşrutu
ilə bağlı Rusiya tərəfi ilə danışıqlara başlamışdıq. Yəni, bu yol
öz-özünə yaranmadı. Biz bu yolu
razılaşdırdıq. Bir neçə marşrut var
idi və nəticədə bu marşrut seçildi.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi ən yüksək
səviyyədə bu marşrutu bizimlə
razılaşdırdı və təsdiqlədi. Əgər
başqa cür olsaydı, biz Rusiyanın müvəqqəti nəzarətində olan
ərazidə necə yol inşa edə bilərdik?
Yəni, bu, təbiidir. Əgər kimsə bizi
ittiham etmək istəyir ki, biz nəyisə
qanunsuz etmişik, yaxud da,
hansısa birtərəfli addım atmışıq,
qətiyyən belə deyil. Biz istənilən
səviyyədə bunu sübut edə bilərik.
İndi Rusiyanın rəsmi orqanlarına
sorğu göndərilə bilər, necə bu yol
tikilib bütün sənədlər var, bütün
razılaşmalar var. Bu marşrut
razılaşdırılmışdır. Əlbəttə ki, biz bu
marşrutu Ermənistanla razılaşdırmalı deyildik. Çünki Ermənistanın
buna heç bir aidiyyəti yoxdur.
Sadəcə olaraq, Ermənistana bildirildi ki, Ermənistan sərhədinə çıxış
hansı nöqtədən olacaq və onlar da
öz tərəfindən yeni yolu o nöqtəyə
gətirib çatdırmalı idilər. Amma
əfsuslar olsun ki, bunu etmədilər.
Nə üçün? Vaxtı uzatmaq üçün.
Bunun başqa səbəbi yoxdur.
Biz bu yeni Laçın yolunu
inşa etməyə başlayanda Rusiya tərəfi vasitəsilə Ermənistana

müraciət etdik və dedik ki, – çünki
mən təxmin edirdim ki, onların
necə deyərlər belə hoqqabazlığı
olacaq, – təklif etmişdik ki, gəlin
biz də sizin ərazidə yol tikək.
Orada cəmi 8-9 kilometrdir. İmtina
etdilər bundan. Dedilər ki, yox,
biz özümüz edəcəyik. Və nə vaxt
buna başladılar?! Özü də buna
başlamaq demək mümkün deyil,
çünki elə ancaq texniki-iqtisadi
əsaslandırmasını bunlar indi
işləyirlər. O vaxt ki, biz artıq rəsmi
məktubla Rusiya tərəfinə bildiriş
göndərdik. Bildiriş göndərdik ki,
bu yolu biz başa çatdırırıq avqustun 5-də və xahiş edirik ki, siz
sülhməramlı kontingentin postlarını köhnə yoldan yeni yola keçirin.
Bu da təbiidir. Biz bu məktubu
onlara göndərəndə yəqin ki,
Ermənistan tərəfi də o məktubla
tanış oldu, ondan bir gün sonra
Ermənistan bəyan etdi ki, biz bu
yolun iqtisadi əsaslandırmasını
başlamaq istəyirik və 2023-cü
ilin sonuna qədər biz bunu inşa
edəcəyik. Yəni, bu, faktiki olaraq
manipulasiyadır. Tamamilə qeyriciddi və qeyri-adekvat addımdır. Biz dedik, əgər belədirsə,
onda biz avqustun 5-də Laçın
dəhlizinə giririk, postlar qururuq
və baxarıq sonra siz necə hərəkət
edəcəksiniz. Ondan sonra aləm
dəydi bir-birinə və Qarabağda
yaşayan ermənilər bizə müraciət
etdilər, xahiş etdilər. Dəfələrlə
xahiş etmişdilər ki, onlara avqustun sonuna vaxt verilsin. Biz
də buna razı olduq. Çünki indi
avqustun 5-i olmasın, 25-i olsun,
sentyabrın 1-i olsun böyük fərq
etmir. Eyni zamanda, Qarabağda yaşayan ermənilər bizə
müraciət etdilər ki, Ermənistan
sərhədinə birləşdiriləcək nöqtəyə
qədər 4 kilometr qrunt yolu da
Azərbaycan tiksin. Ona da biz
razılaşdıq. Amma əlbəttə ki,
Laçın şəhərindən, Zabux və
Sus kəndlərindən qanunsuz
məskunlaşmış insanlar çıxarılmalıdır. Bu, təbiidir. Onların orada
qalması, əslində, hərbi cinayətdir.
Çünki o, Cenevrə konversiyalarının qaydalarına ziddir. İşğalçı
ölkə işğal edilmiş torpaqlarda
qanunsuz məskunlaşma apara
bilməz. Bu, hərbi cinayətdir. Bəlkə
də orada yaşayanlar Suriyadan,
Livandan gəlmiş ermənilər bunu
bilmirlər, amma Ermənistan
rəhbərliyi bunu yaxşı bilir. Ona
görə oradan bəzi xəbərlər gəlir,
biri deyir ki, mən çıxmayacağam,
o biri deyir ki, mən çıxmayacağam. Özləri bilər. Onlar hərbi
cinayətkardırlar. Yenə də bizi, bizim səbrimizi sınağa çəkməsinlər.
Öz xoşu ilə oradan çıxıb getsinlər.
Haraya gedirlər bizi maraqlandırmır.
Biz Laçına qayıtmalıyıq,
Zabuxa, Susa qayıtmalıyıq. Mən
Dövlət qaçqınkoma göstəriş verdim, Laçın şəhərinin, Sus, Zabux
kəndlərinin camaatı ilə əlaqə
saxlasınlar və biz onları yaxın
zamanlarda öz doğma yerlərinə
qaytaracağıq.
Yəni, hadisə belə cərəyan etmişdir və buradan, bu hadisədən
bir neçə nəticə çıxarmaq olar.
Birincisi, Azərbaycan üzərinə
götürdüyü bütün öhdəliklərinə
sadiqdir. Biz bu yolu da və digər
addımlarımızı da bu öhdəliklər
əsasında atmışıq və işləri görmüşük. Ermənistan isə, sadəcə
olaraq, yenə də fitnəkarlıqla
məşğuldur. Bir də ki, onlar başa
düşməlidirlər, vaxt uzatmaq
onlara heç nə verməyəcək.
Əgər onlar fikirləşirlər ki, bir
ildən, ya ilyarımdan sonra nəsə
dəyişəcək bunların xeyrinə,
səhv edirlər. Nəsə dəyişə bilər,
amma bizim xeyrimizə. Çünki
dünyada, bölgədə gedən geosiyasi vəziyyət göz qabağındadır.
Böyük siyasətçi olmaq lazım
deyil ki, bunu hər kəs görsün.
Azərbaycanın artan gücü, həm
hərbi, həm iqtisadi, həm siyasi
gücü, Ermənistanın faktiki olaraq,
əgər belə demək mümkündürsə,
təklənməsi və nə üçün təklənməsi
ona görədir ki, onlar haqsızdırlar.
Onlar nahaq iş görürlər. Onlar
hələ də Azərbaycana qarşı ərazi
iddialarından əl çəkməyiblər.
Halbuki, mən onlara birbaşa
demişəm özü də rəsmi qaydada.
Əl çəkin, ərazi iddialarından.
Əl çəkməsəniz, o zaman biz
də ərazi iddiası qaldıra bilərik
Ermənistana qarşı. Ona görə
vaxt uzatmaq onlara bir şey
verməyəcək və eyni zamanda,
onlar başa düşməlidir bir nəticə
də odur ki, Azərbaycan istədiyinə
nail olur. Kimin hansı mövqedə
olmasından asılı olmayaraq, nail
olur və biz bir nöqtəyə vururuq və
nəticə də hasil edilir.
(ardı 7-ci səhifədə)
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Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsi
(əvvəli 6-cı səhifədə)
Digər nəticə ondan ibarətdir ki,
– mən bunu ilk dəfə deyirəm, çünki
artıq bu prosesin təzahürləri var idi,
sadəcə olaraq, yeni Laçın yolunun
hadisəsi bunu daha da qabarıq
şəkildə göstərdi, – Ermənistan
hakimiyyəti Qarabağda yaşayan
ermənilərə öz təsir imkanlarını itirirlər.
Bu, həqiqətdir. Əksinə, Azərbaycan
hakimiyyəti öz təsir imkanlarını artırır.
Bu, reallıqdır. Bunun səbəbi, məncə,
ondan ibarətdir ki, Qarabağda yaşayan ermənilər açıq-aydın gördülər
ki, Ermənistan hakimiyyəti onların
problemlərini həll etmək iqtidarında
deyil - nə təhlükəsizlik, nə iqtisadi, nə
maliyyə, nə başqa. Heç bir problemi
həll etmək iqtidarında deyil. Əksinə,
gördü ki, Azərbaycan hakimiyyəti
onlara öz vətəndaşları kimi yanaşır və
mən bunu demişəm, birinci dəfə deyil.
Qarabağda yaşayan ermənilər bizim
vətəndaşlarımızdır. Nə qədər onlar
bunu tez dərk etsələr və bu proses
artıq başlayır, o qədər də hamımız
üçün yaxşı olar.
Bu gün Ermənistanla Azərbaycan
arasında gedən normallaşma
prosesində Qarabağ mövzusu yoxdur. Belə cəhdlər olub, amma mən
buna heç vaxt razılıq verməmişəm.
Ermənistanın buna nə dəxli var? Bu,
bizim daxili işimizdir. Bu gün danışıqlar masasında hər hansı bir statusdan, ümumiyyətlə, söhbət belə getmir. Nədən söhbət gedir? Qarabağda
yaşayan ermənilərin hüquqları və
təhlükəsizliyi. Mən də demişəm bəli,
onların hüquqları da, təhlükəsizliyi də
Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin

ediləcək və mən nəyi deyirəmsə, onu
da həmişə icra edirəm. Yeni Laçın
yolunun inşası zamanı biz bunu gördük. Çünki mən deyə bilərəm ki, biz
bu yolu təzə inşa etməyə başlayanda
rus sülhməramlıları bizim inşaatçıları
elə bil ki, qoruyurdu yerli əhalidən,
ya da ki, onları bizdən, bizim inşaatçılardan. Bilmirəm kimi kimdən
qoruyurdu, amma hər halda onlar var
idi orada. Bir müddətdən sonra onlar
çıxıb getdilər və təqribən son 6-7 ay
ərzində, ümumiyyətlə, yol boyunca bir
dənə də Rusiyanın sülhməramlıları
yox idi, ehtiyac yox idi. Bizim inşaatçılar oradakı kəndlərdə yaşayan
yerli ermənilərlə təmasda idilər,
hətta onların bəziləri gəlib kömək
edirdi, təşəkkürünü bildirirdi ki, belə
keyfiyyətli yol tikirik. Nəinki Qarabağın, Ermənistanın tarixində belə
keyfiyyətli yol olmayıb. Onların
tikdirdiyi yollar indi dağılır, bir il hələ
keçməyib. Ona görə bu təmaslar artıq
gedir və bu, çox önəmlidir, mən də
bunu alqışlayıram. İnsanlar arasındakı təmaslar uzunmüddətli, sülhə
xidmət göstərəcək.
Yenə də qayıdıram bu əsas mövzuya. Bu hadisələrin nəticələrindən,
önəmli nəticələrindən biri də odur ki,
Ermənistan öz təsir imkanlarını itirmək
üzrədir, Azərbaycan hakimiyyətinin
müsbət təsiri artır və atacaq. Qarabağda yaşayan ermənilər düzgün
addım atmalıdırlar, başa düşməlidirlər
ki, onların gələcəyi ancaq Azərbaycan
cəmiyyətinə inteqrasiyadan keçir.
Başqa cür mümkün deyil. Yəni, biz
real həyatda yaşayırıq. Həm iqtisadi,
həm coğrafi, həm nəqliyyat nöqteyinəzərdən Qarabağ Azərbaycanın

ayrılmaz hissəsidir, tarix nöqteyinəzərdən, beynəlxalq hüquq nöqteyinəzərdən tərkib hissəsidir. Əgər
Qarabağda kimsə yenə də, bilmirəm,
hansısa populizm naminə, yaxud
da ki, indi, necə deyərlər, kimdənsə
qorxduğu üçün hansısa statusdan,
müstəqillikdən söhbət aparırsa,
bilmək lazımdır ki, o, erməni xalqının
birinci düşmənidir. Çünki Qarabağda yaşayan ermənilərin nə statusu
olacaq, nə müstəqilliyi olacaq, nə də
ki, hansısa xüsusi imtiyazı olacaq.
Azərbaycan vətəndaşları necə, onlar
da elə. Azərbaycan vətəndaşlarının
hüquqları necə qorunursa, onların da
elə. Azərbaycanda yaşayan xalqların
hüquqları necə qorunursa, onların da
elə. Ancaq budur yol. Bu hadisələr
onu göstərdi ki, biz yenə də anlayışla
yanaşdıq. Biz deyə bilərdik ki, yox,
ayın 5-idir vəssalam, çıxın gedin, biz
gəlirik, dururuq, kim bizi dayandıra
bilər? Heç kim bizi dayandıra bilməz.
Yüz minlik ordunu kim dayandıra
bilər? Özü də Laçın yolu bizim ayağımızın altında. Etmədik onu. Nə üçün?
Çünki bizdən xahiş etdilər. Biz də
dedik ki, yaxşı gözləyək, ayın sonuna
qədər. Yəqin ki, eşitmişiniz, indi orada
yerli ermənilər, yəni, nüfuz sahibləri
orada yaşayan insanlara deyirlər ki,
amanın günüdür, evləri yandırmayın,
damları uçurmayın, o santexnikanı
çıxarmayın, aparmayın. Yəni, iki il
bundan əvvəl bunu deyirdilər? Yox! İki
il bundan əvvəl onlar qürurlanırdılar
bundan. Ayıb olmasın, bəzi əşyaları
belinə alıb harasa aparır, bütün dünyanın gözü qarşısında rəzil oldular.
Amma indi deyirlər ki, sənin evin
deyil. Sən buraya gəlmisən, nə vaxt

Nazirlər Kabinetindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki,
təşəkkür məktubunda
F.Kişida cari ilin sentyabrında Azərbaycan-Yaponiya
diplomatik əlaqələrinin
qurulmasının 30 illiyinin qeyd
olunacağını xüsusi vurğulayıb. İki ölkə arasında müxtəlif
sahələrdə geniş əməkdaşlıq
münasibətlərinin inkişaf
edəcəyinə ümidvarlıq ifadə
olunub.

– Çox sağ olun, cənab Prezident, müsahibəyə görə təşəkkür
edirəm.
– Sağ ol.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında
uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə
Azərpaşa Zəfər oğlu Nemətov “Şərəf”

ordeni ilə təltif edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 avqust 2022-ci il

Ağsu rayonunun Ağsu–Kürdəmir–Bəhrəmtəpə (19 km)–
Ərəbmehdibəy–Dədəli–Qasımbəyli–Xəlilli–Mustafalı–
Göydəlləkli–Təklə–Dəlilər–Qaraqoyunlu–Kəndoba
avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. On min nəfər əhalinin yaşadığı
12 yaşayış məntəqəsini birləşdirən
Ağsu–Kürdəmir–Bəhrəmtəpə (19 km)–
Ərəbmehdibəy–Dədəli–Qasımbəyli–Xəlilli–
Mustafalı–Göydəlləkli–Təklə–Dəlilər–Qaraqoyunlu–Kəndoba avtomobil yolunun
tikintisi məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində dövlət
əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)
üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün
1.26.18-ci yarımbəndində göstərilmiş
məbləğin ilkin olaraq 3,2 milyon (üç milyon
iki yüz min) manatı Azərbaycan Avtomobil
Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu sərəncamın 1-ci hissəsində

göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi bu sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən avtomobil yolunun tikintisinin başa
çatdırılması üçün zəruri olan maliyyə vəsaitini
Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il
dövlət büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı
vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə
nəzərdə tutsun.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 avqust 2022-ci il

Mərkəzi Bank son günlər ipoteka ilə bağlı
mətbuatda gedən məlumatlara aydınlıq gətirib

Yaponiyanın Baş naziri Azərbaycanın
Baş nazirinə təşəkkür məktubu ünvanlayıb
Yaponiyanın Baş
naziri Fumio Kişida
ölkəsinin görkəmli
dövlət xadimi, sabiq
Baş nazir Şinzo Abenin
ölümü ilə əlaqədar ona
başsağlığı məktubu
ünvanladığına
görə Azərbaycan
Respublikasının Baş
naziri Əli Əsədova
təşəkkür edib.

gəlmisən sən buraya? 1994-cu ildə.
Bəs o vaxta qədər kim yaşayıb burada? Azərbaycanlı yaşayıb, çıx get.
Bax belə, vəziyyət bundan
ibarətdir və deyə bilərəm ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən təxminən iki il
keçir, amma görün bu iki il ərzində nə
qədər böyük dəyişikliklər baş verib?
Mən hələ orada apardığımız bərpa,
yenidənqurma işlərini kənara qoyuram, bunlar hamısı göz qabağındadır.
Şüurda nə qədər dəyişikliklər baş verir? Nəyə görə? Düzgün siyasətimizə
görə. Çünki müharibə başa çatandan
dərhal sonra mən demişəm ki, bizə
sülh lazımdır. Biz Ermənistanla sülh
danışıqlarına başlamalıyıq. Hələ ki,
müsbət cavab almamışıq, amma
ümid edirəm ki, alacağıq. Delimitasiya
komissiyası yaradılmalıdır. Ona da
etiraz edirdilər, nəticədə razılaşdılar.
Zəngəzur dəhlizi lazımdır, ona da
etiraz edirdilər. İndi yaxın həftələrdə
Zəngəzur dəhlizinin marşrutunu
biz onlardan gözləyirik. Qarabağda
yaşayan ermənilər, onlar da gördülər
ki, Azərbaycandan onlara ancaq xeyir
gələ bilər.
Ona görə mən gələcəyə nikbinliklə
baxıram. Bir daha demək istəyirəm,
biz istədiyimizə həmişə nail oluruq.
İstədiyimiz də odur ki, bölgədə sülh
olsun, əmin-amanlıq olsun, müharibə
olmasın, Azərbaycan uğurla inkişaf
etsin, xalqımız yaxşı, firavan yaşasın.

A.Z.Nemətovun “Şərəf” ordeni ilə
təltif edilməsi haqqında

Son günlərdə kütləvi informasiya vasitələrində (KİV)
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən
mülkiyyətində yaşayış sahəsi olan fiziki şəxslər tərəfindən
alınan ipoteka krediti şərtlərinin sərtləşdirilməsi ilə bağlı yanlış
məlumatlar yer almaqdadır.

Yaponiyanın Baş naziri
bildirib ki, Azərbaycan ilə
Yaponiya arasında dostluq münasibətlərini inkişaf
etdirmək üçün çalışmış

Ş.Abenin iradəsinin davamçısı olaraq, ikitərəfli əlaqələrin
daha da möhkəmlənməsi
istiqamətində səylərini
əsirgəməyəcəkdir.

MEDİA-da maliyyə yardımı göstərilən
onlayn media subyektlərinin
rəhbərləri ilə görüş keçirilib
Avqustun 12-də Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) İcraçı
direktoru Əhməd İsmayılov 2022-ci ilin ikinci yarımilliyi üzrə maliyyə
yardımı göstərilən onlayn media subyektlərinin rəhbərləri ilə görüşüb.

MEDİA-dan AZƏRTAC-a verilən
məlumata görə, görüşdə Əhməd İsmayılov
bildirib ki, maliyyə yardımının göstərilməsində
əsas məqsəd onlayn media subyektlərinin inkişafı, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi,
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, habelə
dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb
edən layihələrin həyata keçirilməsidir. Bu
istiqamətdə qarşıya qoyulmuş hədəflərə
çatmaq üçün müqavilə üzrə öhdəliklərin tam
icra olunması, xüsusilə, maliyyə yardımına
dair hesabatlılığın vaxtında təmin edilməsi
zəruridir.

Onlayn media subyektlərinin rəhbərləri
tərəfindən ötən dövr ərzində maliyyə
yardımının göstərilməsi nəticəsində bir
çox veb-saytların texniki problemlərinin
həll edildiyi, yeni rubrikaların yaradıldığı,
bəzilərinin tamamilə yeni tərtibata keçdiyi,
həmçinin müvafiq media subyektlərində
fəaliyyət göstərən jurnalistlərin əmək
münasibətlərinin rəsmiləşdirildiyi xüsusi
vurğulanıb.
Görüşdə bəhs olunan məsələlərlə bağlı
ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

Mərkəzi Bankın məsələ ilə bağlı
açıqlamasında bidirilir ki, Mərkəzi
Bankın 22 iyul 2022-ci il tarixli 29/1-2
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Kredit riskləri, o cümlədən iri kredit
riskləri ilə bağlı prudensial normativ
və tələblərə dair Qayda”da daşınmaz
əmlak krediti üzrə ilkin ödənişə dair
tələblər sərtləşdirilməmiş, əksinə,
yumşaldılmışdır: "Yeni qaydanın
qəbulundan sonra daşınmaz əmlak
krediti mülkiyyətində yaşayış sahəsi
olmayan fiziki şəxs tərəfindən alındıqda və həmin yaşayış sahəsinin
ipotekası ilə təmin edildikdə kreditin
təminata nisbəti əmsalına dair tələb
yumşaldılaraq 70%-dən 85%-ə

 aldırılmışdır (yəni, ilkin ödəniş miniq
mum 30%-dən 15%-ə salınmışdır).
Digər daşınmaz əmlak kreditləri üzrə
kreditin təminata nisbəti əmsalına
dair tələb isə 2018-ci ilin 16 noyabr
tarixindən etibarən tətbiq edildiyi kimi,
maksimum 70% həddində saxlanılmışdır. Bununla yanaşı qeyd edək ki,
Mərkəzi Bankın sözügedən tələbləri
yalnız bankların daxili daşınmaz
əmlak kreditlərinə şamil edilir.
Azərbaycan Respublikasının
İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına verilən ipoteka
kreditlərinə dair tələblər Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il
22 iyun tarixli 940 nömrəli fərmanı ilə

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 298 		

Bakı şəhəri, 12 avqust 2022-ci il

“Əlilliyin qiymətləndirilməsi məqsədilə tibbi-
sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin
verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi və “Tibbi-
sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin
verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2016-cı il 30 mart tarixli 140 nömrəli Qərarının
ləğv edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 16 yanvar tarixli
12 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
“Əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdud
luğunun qiymətləndirilməsi sisteminin təkmilləş
dirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 sentyabr tarixli 595 nömrəli
Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 10 iyun tarixli
1714 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2020-ci il 16 yanvar tarixli 12 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2020, № 1, maddə 69; 2021, № 12, maddə 1532) ilə
təsdiq edilmiş “Əlilliyin qiymətləndirilməsi məqsədilə
tibbi-sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin
verilməsi Qaydası”nın 2.7-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.7. Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi
“Elektron hökumət” portalı vasitəsilə real vaxt
rejimində aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının)
“Tibbi-sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin
reyestri”nə çıxışını, habelə göndəriş barədə məlumatların real vaxt rejimində Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin “Vahid Səhiyyə İnformasiya
Sistemi”nə ötürülməsini təmin edir.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət
Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka
kreditinin, o cümlədən güzəştli

ipoteka kreditinin verilməsi Qaydası”
ilə tənzimlənir".

“Xalq qəzeti”

Konya İslamiadası birlik və
həmrəylik rəmzidir
Avqustun 9-da Türkiyənin Konya
şəhərində V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının
təntənəli açılış mərasimi dünyada böyük
əks-səda doğurdu. Mərasimdəki nümunəvi
çıxışlar, konsert proqramı iştirakçılara xoş
anlar yaşatdı. Müqəddəs “Qurani-Kərim”dən
ayələrin oxunması mərasimə ilahi bir
ovqat gətirdi. Bir daha göründü ki, İslam
sivilizasiyasının mühüm mərkəzlərindən
sayılan Konya şəhərinə müxtəlif
mədəniyyətlərin bir araya gəldiyi harmonik
ruh hakimdir.

Möhtəşəm tədbirdə Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin, digər dövlət və
hökumət başçılarının iştirakı İslamiadanın necə
böyük əhəmiyyət daşıdığını göstərir. Arenaya
daxil olarkən cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva
və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyeva ilə qısa söhbət etməsi də
ölkələrimizin sıx yaxınlığının, qardaşlığının
nişanəsi idi. “İstiqlal Marşı”nını sədaları altında
hərbçilərin Türkiyə Dövlət Bayrağını səhjnəyə
gətirməsi hər kəsə qürur dolu anlar yaşatdı.
Sonra “Konya-2021” V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının könüllülərinin və komandaların
möhtəşəm paradı xalqlarımızın birlik, həmrəylik
məramını bir daha ifadə etdi. Azərbaycan
atletlərinin meydana daxil olduğu anlar isə bizim
hər birimizi yetərincə duyğulandırdı. Qardaş
ölkənin cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan
V İslam Həmrəyliyi Oyunlarını açıq elan etdi.
Sonra atəşfəşanlıq oldu və ecazkar təqdimatlar,
kompozisiyalar davam etdi. Beləcə, idmanın
birləşdirici gücü ilə həmrəyliyi inkişaf etdirməyi
hədəfləyən V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının
təntənəli açılış mərasiminin unudulmaz anları
uzandıqca uzandı.
Bir neçə gün əvvəl start verilən V İslam
Həmrəyliyi Oyunlarında ölkəmiz 281 idmançı

ilə təmsil olunur. Artıq atletlərimiz bəzi növlər
üzrə yarışlarda medallar qazanıblar. Konyada
güləşçilərimizin, voleybolçularımızın, gimnastlarımızın uğurlu çıxışları nailiyyətlərin daha da
artırılacağına böyük inam yaradır. Qarşıdakı
günlərdə təmsilçilərimizin qələbə soraqlarını
daha çox eşidəcəyimizə əminik. Çünki bundan
əvvəlki “Bakı-2017” Oyunlarında idmançılarımız
nəyə qadir olduqlarını layiqincə sübut edə
biliblər. Xatırladaq ki, IV Oyunlara 425 atletlə
qatılan Azərbaycan 162 medalla (75 qızıl, 50
gümüş və 37 bürünc) birinci olubdur. Türk
mediası Azərbaycan komandasının Konyada
geniş tərkiblə təmsil olunmasını ortaq idman
tariximizdə böyük hadisə kimi dəyərləndirir.
Hazırkı Olimpiada zamanı Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin görüşləri barədə
rəsmi xəbərlər, həmçinin Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyevanın rəsmi instaqram
səhifəsində Türkiyənin Konya şəhərində
keçirilən V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının video
və foto paylaşımları bu yarışlara necə böyük
önəm verildiyini bir daha nümayiş etdirdi.

Nəbi İSKƏNDƏROV,
Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar
İttifaqı Cəlilabad rayon komitəsinin sədri
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qərəzsiz və bitərəfdir, Azərbaycan və
Ermənistan tərəfindən etimad göstərilir.
Bu nüfuzlu qurumun məqsədi, ilk
növbədə, Azərbaycan–Ermənistan
münasibətlərinin normallaşdırılmasıdır.
Son illər Azərbaycanla Aİ a
 rasında
münasibətlərin yeni inkişaf səviyyəsinə
yüksəlməsi, bu qurumla enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
ölkəmizin rolunun daha da yüksəlməsi,
Aİ Şurasının prezidenti Şarl Mişellə
Prezident İlham Əliyev arasında
intensiv dialoq və təmaslar iki ölkə
arasında münasibətlərin normallaşması
istiqamətində müvafiq mexanizmin formalaşması, sülh müqaviləsi, sərhədlərin
delimitasiyası, kommunikasiyaların açılması kimi məsələlərin həlli istiqamətində
əməli addımlar atılması üçün mühüm
şərtdir.

dəhlizini Azərbaycana qarşı siyasi şantaj
alətinə çevirməyə cəhdlər edilib.
Bu məqamda, adıçəkilən dəhliz
Azərbaycan, eləcə də dünya və region
ölkələri üçün mühüm önəm daşıyır.
Çünki bu nəqliyyat infrastrukturunun
gerçəkləşməsi ilə Azərbaycandan
Türkiyəyə daşınan yüklərin qısa
müddətdə Avropa və Yaxın Şərq
ölkələrinə çatdırılma imkanı reallaşır.
Eyni zamanda, respublikamızın tranzit
imkanları daha da genişlənir.
Hazırda Bərdə–Ağdam, Horadiz–
Ağbənd dəmir yolu xətlərinin yenidən
qurulması və yeni Füzuli–Şuşa dəmir
yolu xəttinin inşası istiqamətində işlər
davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
təməli qoyulan Horadiz–Ağbənd dəmir
yolu xəttinin uzunluğu 110,4 kilometrdir.

Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılması
ilə bağlı Ermənistan tərəfindən heç bir
işin görülmədiyi, indiyədək bu dəhlizin
Mehri hissəsində tikiləcək dəmir yolunun
texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının hazırlanmadığı, həmçinin avtomobil yolunun
marşrutunun ölkəmizə verilməsi ilə
əlaqədar işğalçı dövlətin öhdəliyi yerinə
yetirmədiyi də diqqətə çatdırılır.
Beləliklə, dövlət başçısı cari ilin altı
ayında iki ölkə arasında əlaqələrin normallaşdırılması istiqamətində müəyyən
addımlar atıldığına baxmayaraq, real
nəticə əldə edilmədiyini, işğalçı dövlətin
hələ də məcburən üzərinə götürdüyü
öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini vurğulayıb. Ölkə rəhbəri Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə delimitasiya üzrə işçi
qrupların birinci görüşünün keçirilməsini
müsbət addım kimi qiymətləndirərək,

Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarmalı idi. Lakin məlum bəyanatın digər
maddələrinə münasibətdə olduğu kimi,
bu maddəyə də saymazyana yanaşdı.
Fransa Prezidenti Emmanuel
Makronun avqustun 4-də ölkə rəhbəri
İlham Əliyevlə telefon söhbətində
də dövlətimizin başçısı Ermənistan
tərəfindən növbəti hərbi təxribatın
törədildiyini və Rusiya sülhməramlı
qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi
Azərbaycan ərazisində baş vermiş
bu təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuzun həlak olduğunu vurğulayıb.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin bu təxribatın qarşısını
aldığını, lazımi cavab tədbirləri gördüyünü deyib və baş vermiş gərginliyə görə
bütün məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə
düşdüyünü bildirib.

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki,
dövlətimizin başçısının Aİ Şurasının
prezidenti Şarl Mişellə davamlı
görüşləri və apardığı danışıqlar
nəticəsində postmüharibə dövründə yeni
format – Brüssel sülh gündəliyi yaranıb.
İlk üçtərəfli görüş 2021-ci il dekabrın
14-də keçirilib, bununla da Prezident
İlham Əliyev və Şarl Mişel tərəfindən
Brüssel sülh gündəliyinin əsası qoyulub.
Bunun davamı olaraq tərəflər arasında
intensiv təmaslar aparılıb, telefon danışıqları gerçəkləşib. Bu il aprelin 6-da isə
Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh
müqaviləsi üzrə danışıqların başlanması
və bununla bağlı işçi qrupun yaradılması
qərara alınıb.
Burada onu da qeyd edək ki, tərəflər
arasında sülh razılaşmasının əsas
komponenti Azərbaycanın irəli sürdüyü 5
maddədən ibarət təklif olub. Eyni zamanda, razılaşmada işğaldan azad edilən
ərazilərin minalardan təmizlənməsi, itkin
düşmüş şəxslərin tapılması, eləcə də
quruculuq işlərində Azərbaycana dəstək
göstərilməsi kimi məsələlər də öz əksini
tapıb. Bütün bunlarla bərabər, nəqliyyatkommunikasiya xətlərinin bərpası və
qurulması, dəmir yolu və avtomobil
yolunun çəkilməsi, İqtisadi Məşvərət
Şurası mexanizminin yaradılması da
qərara alınıb.
Yuxarıda vurğulanan məsələlərin
həyata keşirilməsi, həmçinin 2020-ci
il noyabrın 10-da imzalanan üçtərəfli
Bəyanatda nəzərdə tutulan öhdəliklərin,
vəzifələrin yerinə yetirilməsi Ermənistan
tərəfindən müxtəlif bəhanələrlə ləngidilib.
Məsələn, Ermənistan ordusu Qarabağı
tam tərk etməyib, hətta həmin yerlərdə
mövqeləri möhkəmləndirmək üçün vaxtaşırı istehkamların tikintisi aparılıb, yeri
gəldikcə təxribatlar törədilib, Zəngəzur

Xatırladaq ki, bu xətlərin çəkilməsi
Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlaması
üçün ilkin şərtdir. Bu səbəbdən də Horadiz–Ağbənd dəmir yolunda işlərin sürətlə
həyata keçirilməsinə xüsusi önəm verilir.
Birxətli dəmir yolu üzərində 8 stansiyanın tikilməsi nəzərdə tutulur. Bununla
bərabər, layihə çərçivəsində ümumilikdə
300-ə yaxın süni mühəndis qurğusunun
inşası da planlaşdırılır.
Zəngəzur dəhlizinin açılmasına
Ermənistan mane olmaq istəsə də, dünyanın nüfuzlu ölkələri tərəfindən buna
böyük maraq göstərilir. Çin, Rusiya və
Türkiyə bu dəhlizin açılmasında israrlıdır.
Üstəlik, Avropa ölkələri də bu dəhlizin
açılmasını dəstəkləyir.
Prezident İlham Əliyev bu ilin
altı ayının yekunlarına həsr olunan
müşavirədəki nitqində Zəngəzur
dəhlizinin əhəmiyyətindən danışaraq
deyib: “Bəzi istiqamətlər üzrə, xüsusilə
Şimal-Qərb Nəqliyyat Dəhlizi üzrə artım
300 faizdir. Bizim coğrafi yerləşməyimiz
və yaradılmış infrastruktur, əlbəttə,
imkan verir ki, biz çox önəmli tranzit
ölkəsinə çevrilək. Onsuz da Azərbaycan
üzərindən tranzit yüklərin daşınması
hər il artır, amma bu il biz daha
kəskin artım görürük. Əlbəttə, burada
Zəngəzur dəhlizinin imkanları da nəzərə
alınmalıdır. Ona görə biz Zəngəzur
dəhlizinin yaradılmasına daha sürətlə
çalışırıq”.
Göründüyü kimi, Azərbaycan
Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliyi uğurla həyata keçirir və
bununla da söz və əməl birliyini nümayiş etdirir. Ermənistanın fəaliyyətində
isə fərqli mənzərə müşahidə olunur.
Prezident İlham Əliyev xatırlatdığımız
müşavirədəki çıxışında 10 noyabr
üçtərəfli Bəyanatda öz ifadəsini tapan

o zaman Ermənistan tərəfinin buna o
qədər də meyilli olmadığını, görüşün
respublikamızın səyi ilə gerçəkləşdiyini
bildirib.
Xatırladaq ki, Prezident İlham
Əliyev Vətən müharibəsi ilə ədalətin
bərpa olunmasından, parlaq qələbə
əldə edilməsindən sonra ordusu və
iqtisadiyyatı acınacaqlı duruma düşən
Ermənistana vəziyyətdən çıxmağın
yeganə yolunu sülh müqaviləsinin
bağlanmasında gördüyünü dəfələrlə
xatırladıb, Qarabağın təhlükəsizlik,
sabitlik və sülh şəraitində inkişafı
məsələlərini önə çəkib. Dövlətimizin
başçısı ayrı-ayrı çıxışlarında bu
istiqamətdə göstərilən bütün müsbət
səyləri, etimadyaratma tədbirlərini
dəstəkləyib, Azərbaycanın sülh
danışıqları üçün konkret prosesə
başlamağa, mümkün sülh sazişini
hazırlamağa və bu saziş üçün bütün
zəruri elementləri həll etməyə daim hazır
olduğunu diqqətə çatdırıb.
Lakin ötən müddət ərzində
Ermənistan yuxarıda vurğuladığımız
kimi, verdiyi vədə, üzərinə götürdüyü
öhdəliklərə əməl etməyib, sülhyaratma prosesini müxtəlif vasitələrlə
ləngitməyə çalışıb. Bütün bunlar işğalçı
ölkənin mahiyyətinin dəyişməz olduğunu, münaqişənin dinc vasitələrlə
tənzimlənməsinə maraq göstərmədiyini,
qəsbkarlıq siyasətini davam etdirməkdə
israrlılığını sübuta yetirib.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
indiyədək yönələn bütün təxribatları,
vəhşilikləri də, əslində, bu dövlətin
2020-ci il 10 noyabr tarixində
imzalanan birgə bəyanata olan laqeyd
münasibətinin məntiqi nəticəsidir. Həmin
sənədin dördüncü maddəsinə uyğun
olaraq, işğalçı öz silahlı birləşmələrini

Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində
mövcudluğunu davam etdirən
Ermənistan özünün silahlı qüvvələrinin
və qanunsuz erməni hərbi birləşmələri
ünsürlərinin ərazimizdən çıxarılmasını
indiyədək reallaşdırmayıb. Beləliklə,
rəsmi İrəvan 2020-ci il 10 noyabr
Bəyanatının müddəalarını pozub
və üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə
yetirməyib.
Beləliklə, Azərbaycan tərəfi 2020-ci
il 10 noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatın
müddəalarına uyğun olaraq, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin və qanunsuz erməni
hərbi birləşmələrinin ərazilərimizdən
çıxarılması məsələsini dəfələrlə
gündəliyə gətirsə də, işğalçı ölkə
tərəfindən bu öhdəlik yerinə yetirilmir,
müxtəlif bəhanələr və ziddiyyətli
bəyanatlarla qəsdən vaxt uzadılır.
Nəticədə Ermənistan silahlı qüvvələri
və qanunsuz erməni hərbi birləşmələri
ünsürləri sülh sazişinin imzalanmasına
təhlükə törədir.
Sonda bir məsələni də qeyd etmək
istərdik. Məlum üçtərəfli Bəyanatda
Laçın dəhlizinə alternativ yolun yaradılması məsələsi də öz ifadəsini tapıb.
Azərbaycan tərəfi artıq bu istiqamətdə
özünə aid olan bütün işləri yerinə yetirsə
də, Ermənistan indiyədək bununla bağlı
heç bir əməli fəaliyyət göstərməyərək,
prosesi süni şəkildə əngəlləməklə
məşğul olub.
Xatırladaq ki, yeni yolun açılması
Laçın şəhərinə tam çıxışımızı təmin
edəcək. Yəni, şəhərdə və ətraf
kəndlərdə nəzarəti Azərbaycan tərəfi
həyata keçirəcək.

Söz və əməl birliyi

İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bölgədə yeni vəziyyət y
 arandı.
Azərbaycan regionda sabitliyin, əmin-amanlığın təmin o
 lunması
üçün Ermənistanla münasibətlərin normallaşması, sülh sazişinin
bağlanması istiqamətlərdə davamlı çağırışlara, təşəbbüslərə başladı,
regionda hər hansı yeni müharibə risklərinin minimuma endirilməsi
üçün n
 üfuzlu dövlət başçıları, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə
təmaslarını genişləndirdi. Eyni zamanda, 2020-ci il noyabrın 10-da imza
lanan üçtərəfli Bəyanatla üzərinə düşən öhdəliklərin, qarşıya qoyulan
vəzifələrin yerinə yetirilməsini diqqət mərkəzində saxladı. Ümumiyyətlə,
Azərbaycan bu taleyüklü məsələyə konstruktiv yanaşdı, hər zaman
əsas diqqəti Cənubi Qafqazda postmüharibə vəziyyətinə yönəldərək,
ölkəmizin sülhə, sabitliyə və proqnozlaşdırılmaya sadiqliyini bəyan etdi.
Ölkəmizin Vətən savaşından ötən
iki ilə yaxın bir müddətdə apardığı
bu mübarizə mürəkkəb geostrateji
şəraitdə, beynəlxalq münasibətlər
sistemində nəzərə çarpan sürətli və ciddi
dəyişikliklər fonunda baş verib. Başqa
sözlə, regionda normallaşma siyasətinin
icrasına beynəlxalq hüququn təməl
prinsiplərini təşkil edən ərazi bütövlüyü,
suverenlik və müstəqillik, bir-birilərinin
daxili işlərinə qarışmamaq və digər
prinsiplərə bütün ölkələr tərəfindən eyni
məsuliyyətlə yanaşılması, münaqişələrin

və ədalətsizliklərin qarşısının alınmasına
maraq göstərilməsi şəraitində cəhd
göstərilib.
Dünyada özünü qabarıq büruzə
verən bütün bu çətinliklərə baxmayaraq,
Azərbaycanın sülhə, sabitliyə sadiqliyi
bir sıra nüfuzlu ölkələr, beynəlxalq
təşkilatlar, xüsusilə Avropa İttifaqı
(Aİ) tərəfindən yüksək səviyyədə
dəstəklənib.
Xatırladaq ki, bu təşkilat dünyada
mövcud olan ən böyük siyasi
və iqtisadi mərkəzlərdən biridir,

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Konyadan dünyaya mesaj Azərbaycan ilin birinci yarısında 165 ölkə
ilə xarici ticarət əlaqələri saxlamışdır

Türkiyənin Konya şəhərində V İslam
Həmrəyliyi Oyunları davam edir. Xatırladaq
ki, bu oyunlar sonuncu dəfə 2017-ci ildə
Azərbaycanda keçirilmişdi. Bir neçə il əvvəl
koronavirus pandemiyası dünyanı lərzəyə
salanda digər tədbirlər kimi, bu idman yarışları da təxirə salındı. Uzun fasilədən sonra
idmançılar da yenidən yarış meydançalarına
qayıdıblar. Qardaş Türkiyənin tarixi K
 onya
şəhərində keçirilən V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarında müxtəlif yarışlar üzrə idmançı
larımızın fəxri yerlərə yüksəlməsi, bayrağı
mızın qaldırılması və Dövlət Himnimizin
səsləndiriməsi kimi xoş xəbərlər eşidirik.
V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış
mərasimində Prezident İlham Əliyev və
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyeva da iştirak ediblər. Həmin mərasimdən
əvvəl Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
arasında keçirilən görüşdə ölkələrimizin
dostluq, qardaşlıq və müttəfiqlik əlaqələrinin
bütün sahələrdə inkişaf etdiyi məmnunluqla
vurğulanıb. Qardaş ölkə Prezidenti Qarabağdakı son hadisələrlə əlaqədar Türkiyənin
dəstəyini ifadə edib. Həmçinin işğaldan azad
edilmiş torpaqlarda postmüharibə dövründə
enerji və nəqliyyat, o cümlədən, iki ölkə arasında hərbi sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri
müzakirə olunub. Bu, Azərbaycanla Türkiyə
arasında dostluq və qardaşlığın sarsılmazlığı
barədə dünyaya növbəti mesaj idi.
Ümumiyyətlə, tarix boyu Türkiyə və
Azərbaycan xalqları istər xoş günlərdə,
istərsə də çətin vaxtlarda birlik nümayiş etdirib, bir-birinin sevincini və kədərini bölüşüblər.
Azərbaycan – Türkiyə münasibətləri son
illərdə sürətlə inkişaf etməkdədir. Burada iki
ölkə liderinin rolu və xidmətləri əvəzsizdir.
Qarşılıqlı səfərlər, davamlı görüşlər bu

Cari ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikasının
hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 165 ölkəsindəki tərəfdaşları
ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmiş, 113 ölkəyə məhsul
ixrac olunmuş, 151 ölkədən idxal olunmuşdur.

əlaqələrin inkişafına sanballı töhfə verir.
Dövlət başçımızın və Birinci vitse-prezidentin
V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış
mərasiminə dəvət olunmaları da dostluq və
qardaşlığın növbəti təzahürüdür.
Konya şəhərində təşkil olunan
V İslam Həmrəyliyi Oyunları çərçivəsində
“Azərbaycan günü”nün keçiriməsi iki ölkə
arasındakı sarsılmaz birliyini dünyaya
nümayişinin növbəti nümunəsi oldu.
Tədbirdə qədim Azərbaycan müsiqilərinin
səsləndirilməsi və milli rəqslərimiz tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.
İdmançılarımızın uğurlu çıxışları
sevincimizə sevinc qatır. Xatırladaq ki,
Azərbaycanı İslamiadada müxtəlif idman
növləri üzrə 281 idmançı təmsil edir. İdmançılarımız arasında Olimpiya, dünya çempionları, eləcə də, gənc idmançılar var. Onlar
Azərbaycanın bayrağını qaldırmaq və Dövlət
Himnimizi səsləndirmək üçün var qüvvə ilə
mübarizə aparırlar.

Məlahət İBRAHİMQIZI,
Milli Məclisin deputatı

Dövlət Statistika Komitəsindən
verilən məlumatda bildirilir ki, gömrük
orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa
çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və
təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş
dəyəri nəzərə alınmaqla 2022-ci ilin
yanvar-iyun aylarında ölkənin xarici
ticarət dövriyyəsi 25 milyard 885,6
milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir.
Ticarət dövriyyəsinin 19 milyard 528,6
milyon dollarını və ya 75,4 faizini
ölkədən ixrac olunmuş məhsulların,
6 milyard 357,0 milyon dollarını (24,6
faizini) isə idxal məhsullarının dəyəri
təşkil etmiş, nəticədə 13 milyard 171,6
milyon dollar məbləğində müsbət
saldo yaranmışdır. 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə xarici
ticarət dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə
73,4 faiz, real ifadədə isə 8,1 faiz
artmışdır. İxrac real ifadədə 14,4 faiz
artmış, idxal isə 2,9 faiz azalmışdır.
2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında qeyri
neft-qaz məhsullarının ixracı əvvəlki
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə faktiki
qiymətlərlə 25,4 faiz, real ifadədə
12,4 faiz artaraq 1 milyard 457,6
milyon dollar təşkil etmişdir. Dövlət
Gömrük Komitəsindən daxil olmuş
məlumatlara əsasən ölkənin xarici
ticarət dövriyyəsinin 36,7 faizi İtaliya,
11,7 faizi Türkiyə, 6,3 faizi Rusiya,

3,9 faizi Çin, 3,8 faizi İsrail, 3,6 faizi
Hindistan, 2,9 faizi Birləşmiş Krallıq,
2,4 faizi Yunanıstan, 2,2 faizi Almaniya, hər biri 1,8 faiz olmaqla Ukrayna
və Gürcüstan, 1,7 faizi Portuqaliya,
1,5 faizi İspaniya, 1,4 faizi İsveçrə, hər
biri 1,3 faiz olmaqla Çexiya, Tunis və
Qazaxıstan, 1,1 faizi Tailand, 13,3 faizi
isə digər ölkələr ilə aparılmış ticarət
əməliyyatlarının payına düşmüşdür.
İxracın 48,6 faizini İtaliyaya, 10,0
faizini Türkiyəyə, 5,1 faizini İsrailə, 4,4
faizini Hindistana, 3,3 faizini Birləşmiş
Krallığa, 3,1 faizini Yunanıstana, 2,3
faizini Portuqaliyaya, hər biri 2,1 faiz
olmaqla Rusiya və Gürcüstana, 1,9
faizini İspaniyaya, hər biri 1,8 faiz olmaqla Tunis və Ukraynaya, hər biri 1,7
faiz olmaqla İsveçrə və Çexiyaya, 1,5
faizini Almaniyaya, 1,3 faizini Tailanda,
0,8 faizini Xorvatiyaya, hər biri 0,7 faiz
olmaqla Rumıniya və İrlandiyaya, 5,1
faizini isə digər ölkələrə göndərilmiş
məhsulların dəyəri təşkil etmişdir.
Qeyri neft-qaz məhsulları üzrə ixracın
dəyərində Türkiyəyə (29,4 faiz), Rusiyaya (26,2 faiz), Gürcüstana (6,1 faiz),
İsveçrəyə (5,8 faiz), ABŞ-a (3,9 faiz),
İtaliyaya (2,6 faiz), Niderlanda (2,1
faiz), Hindistana (2,0 faiz), Qazaxıstana (1,6 faiz), Özbəkistana (1,4 faiz),
Rumıniyaya (1,4 faiz), Braziliyaya (1,3
faiz), Belarusa (1,2 faiz), İsveçə (1,1

faiz), Ukraynaya (1,1 faiz) göndərilmiş
malların payı üstünlük təşkil etmişdir.
Ölkəyə idxal olunmuş məhsulların
ümumi dəyərinin 18,6 faizi Rusiya,
16,6 faizi Türkiyə, 14,8 faizi Çin, 4,8
faizi Qazaxıstan, 4,4 faizi Almaniya,
3,5 faizi İran, 2,7 faizi ABŞ, 2,3 faizi
İtaliya, 2,1 faizi Ukrayna, 1,9 faizi Yaponiya, hər biri 1,8 faiz olmaqla Koreya, Türkmənistan, Fransa və Birləşmiş
Krallıq, 1,4 faizi Hindistan, hər biri 1,0
faiz olmaqla Özbəkistan, Belarus və
İndoneziya, 16,7 faizi isə digər ölkələr
ilə aparılmış idxal əməliyyatlarının
payına düşmüşdür.
2022-ci ilin yanvar-iyun
aylarında əvvəlki ilin eyni dövrü
ilə müqayisədə mühüm məhsul
növlərindən təzə meyvə ixracı 2,2
faiz, tütün – 2,7 dəfə, çay – 95,0 faiz,
mineral gübrələr – 3,8 dəfə, emal
olunmamış alüminium – 90,2 faiz,

qara metallardan çubuqlar – 47,4 faiz,
sement klinkerləri – 22,5 faiz, qara
metallardan borular – 7,3 faiz, bentonit gili – 3,3 faiz artmış, təzə tərəvəz
ixracı 8,6 faiz, kartof – 14,9 faiz, bitki
yağları – 26,5 faiz, şəkər – 59,6 faiz,
meyvə və tərəvəz şirələri – 16,8 faiz
azalmışdır.
2021-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə
müqayisədə 2022-ci ilin yanvar-iyun
aylarında təzə meyvə idxalı 11,3
faiz, kərə yağı, digər süd yağları və
pastaları – 31,8 faiz, polietilen – 82,1
faiz, sement – 52,3 faiz artmış, buğda
idxalı isə 0,5 faiz, bitki yağları – 9,2
faiz, xam şəkər – 25,1 faiz, hesablama
maşınları, blok və qurğuları – 22,7
faiz, yük avtomobilləri – 17,5 faiz,
rezin şinlər – 7,8 faiz, məişət soyuducuları – 43,8 faiz azalmışdır.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”
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İştirakçıların miqyası və ölkələrin əhatə dairəsi baxımından
İslam Həmrəyliyi Oyunları, şübhəsiz ki, dünya əhəmiyyətli
hadisədir. Dünyanın 4 qitəsindən 57 müsəlman ölkəsini bir
araya gətirən bu möhtəşəm tədbirdə idmançılar məharətlərini
nümayiş etdirməklə bərabər, humanizm, sülh kimi mühüm
prinsiplər naminə həmrəylik də göstərirlər. 2017-ci il Bakıda
keçirilən uğurlu İslam Həmrəyliyi Oyunları iştirakçı ölkələrin
həmrəyliyini göstərməklə yanaşı, həm də İslamın harmoniya,
sülh və dostluq dini kimi əsl simasını təqdim etmişdi. Bu gün
də eyni mənzərə qardaş Türkiyənin Konya şəhərində müşahidə
olunur. Azərbaycanlı idmançıların da mübarizə apardıqları
V İslam Həmrəyliyi Oyunları uğurla davam edir.

Təbii ki, İslam həmrəyliyi təkcə
İslam ölkələrinin həmrəyliyi deyil.
Bu, bir növ dünya əhalisini dinindən
asılı olmayaraq dostluq, qardaşlıq
və multikulturalizm şəraitində birgə
yaşamağa çağırışdır. İslam Oyunlarının keçirilməsi məhz bu xoş amala
xidmət edir. Xüsusilə, Azərbaycan
dövləti idman yarışlarında bu ideyanın önə çıxarılmasına həmişə önəm
verir. Təsadüfi deyil ki, “Gücümüz
həmrəylikdədir” devizi altında keçirilən
“Bakı-2017” IV İslam Həmrəyliyi Oyunları bunu əyani şəkildə bütün dünya
ictimaiyyətinə nümayiş etdirmişdi.

daim inkişafına diqqət ayırmaq tələb
olunur. Aydındır ki, dialoq olmayan
yerdə anlaşılmazlıq, qarşıdurma kimi
təhlükəli inkişaf meyilləri müşahidə
edilir. Bu mənada avqustun 4-də
radikal dini qrupun Azərbaycanın
London şəhərindəki səfirliyində
törətdiyi təxribat da məhz dialoqun
daim davam etdirilməsinin aktuallığını
təsdiqləyir. Bu, həm də müsəlmanlar
arasında həmrəyliyin gücləndirilməsi
baxımından da zəruridir. İslam
Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsinin
əsas məqsədlərindən biri də məhz
budur.

Azərbaycan İslam Həmrəyliyinin
güclənməsinə öz töhfəsini verir
Ümumiyyərlə, İslam Əməkdaşlıq
Konfransına daxil olan ölkələr 4 ildən
bir İslam Həmrəylik Oyunları keçirirlər.
2001-ci ildə İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı ölkələrinin konfransında
hər 4 ildən bir “İslam sülhdür” devizi
altında yarışların keçirilməsi barədə
qərar qəbul edilmişdi. Bu yarışların
məqsədi bütün müsəlman ölkələri
arasında idmanın inkişafına nail
olmaq və İslamı müsbət mənada
təqdim etməkdir. Qeyd etmək yerinə
düşər ki, bu oyunların ilkin ideyasının
1981-ci ildə III İslam Zirvə görüşü
zamanı Şahzadə Faysal bin Fəhd bin
Əbdüləzizin verdiyi bildirilir. İlk İslam
Həmrəylik Oyunları da 2005-ci ildə
Səudiyyə Ərəbistanında keçirilmişdi.
53 ölkədən 7 minə yaxın idmançının
13 idman növü üzrə mübarizəyə
qoşulduğu oyunlarda yalnız kişilər
iştirak etmişdi. Növbəti oyunlarda isə
qadınların da iştirakına icazə verilmişdi. Növbəti yarışlar 2009-cu ilin
aprelində Tehranda keçirilməli olsa
da, İran və ərəb ölkələri arasındakı
fikir ayrılığı buna mane olmuşdu. III
İslam Həmrəyliyi Oyunları 2013-cü il
sentyabrın 2
 2-dən 1 oktyabra qədər
İndoneziyanın Sumatra adasındakı
Palembanq şəhərində keçirilmişdi.
Həmin yarışlarda İndoneziya medal
hesabında önə çıxaraq 29 qızıl medalla yarışların qalibi olmuşdu. IV İslam
Oyunları Azərbaycanda baş tutmuşdu.
Əlbəttə, idman dinc həyatın simvoludur. İdman olan yerdə sülh var, çünki
o, bütün ölkələri birləşdirir. Əsrlər boyu
İslam sivilizasiyasının tərkib hissəsi
kimi müsəlman intibahında mühüm
rol oynayan və bu gün İslam dünyasının ön sıralarında olan Azərbaycan
ümumbəşəri əhəmiyyət kəsb edən ideyaların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün ənənəvi məkan rolunu oynadığını dəfələrlə sübut etmişdir. Məhz bu

bəşəri dəyərləri yüksək qiymətləndirən
Azərbaycan IV İslam Həmrəylik
Oyunlarını yüksək səviyyədə
keçirməklə, dünyaya sülh, bərabərlik
və humanizm kimi mühüm mesajlar
göndərmişdi. Tarixən çoxmillətli və
çoxkonfessiyalı ölkə, İslam dəyərləri
və multikultural ənənələr diyarı olan
Azərbaycanda Həmrəylik Oyunlarının
keçirilməsi böyük tarixi hadisə kimi
qiymətləndirilmişdi. IV İslam Həmrəyliyi
Oyunlarını keçirməklə Azərbaycan
müsəlman dünyasında unikal dünyəvi
dövlət modelini nümayiş etdirmişdi.
Bununla yanaşı, Azərbaycan İslam
həmrəyliyi proseslərində və müsəlman
ölkələri arasında birliyə nail olmaqda əsas rol oynamağa qadir dövlət
olduğunu da çoxdan təsdiqləmişdir.
Milli birlik, dünyəvilik və müasirlik
prinsipləri ilə yanaşı, dini dəyərlərə,
mənəvi birliyə, İslam həmrəyliyinə
bağlılığını təsdiqləyən ölkəmiz IV
İslam Həmrəyliyi Oyunlarını yüksək
səviyyədə keçirməklə, müsəlman
ölkələri arasında həmrəyliyin daha da
güclənməsinə öz töhfəsini vermişdir.

Azərbaycanda keçirilmiş oyunlar,
ilk növbədə, İslam həmrəyliyini
gücləndirməsilə, həm İslam dünyasına, həm də bütün dünyaya İslamın
sülh, mərhəmət və qardaşlıq dini
olduğunu göstərməsi ilə yadda qalmışdı. IV İslam Həmrəyliyi Oyunları
bir daha göstərmişdi ki, Azərbaycan
böyük potensiala malik, ən mötəbər
beynəlxalq yarışlara evsahibliyi
etməyə qadir ölkədir. Eyni zamanda,
2017-ci ildə İslam Həmrəyliyi Oyunlarına evsahibliyi etməklə Azərbaycan
mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafındakı rolunu da nümayiş etdirmişdi.
Həqiqətən də, “Bakı-2017” dostluq
bayramı olmaqla yanaşı, həm də
böyük idman bayramı kimi tarixə
düşmüşdü. Azərbaycan dünyaya
göstərmişdi ki, İslam dünyası birdir və
bu birlik bizim gücümüzün mənbəyidir.
Bu gün mədəniyyətlər arasında dialoqun aparılması və inkişaf
etdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Hətta konfessiyalar, eləcə də dini
təriqətlər arasında belə münasibətlərin

Bundan başqa, Azərbaycan İslam
Oyunlarında hamını üstələməklə
güclü idman ölkəsi olduğunu da
təsdiqləmişdi. Avqustun 9-da Prezident
İlham Əliyev Türkiyənin Konya
şəhərində keçirilən V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarında ölkəmizi təmsil edən
idmançılarla görüşündə bildirdi ki,
Azərbaycan bu gün dünyada güclü
idman ölkəsi kimi tanınır və bizim
qələbələrimiz həm Olimpiya Oyunlarında, həm də dünya, Avropa çempionatlarında artıq adi hala çevrilib. Əlbəttə,
dövlət başçısının idmançılarımızla
görüşməsi onların qələbə qazanmalarına böyük stimul verir. Konyadan gələn
xəbərlər də onu göstərir ki, idmançılarımız ümidlərimizi doğruldurlar. Belə ki,
Oyunların yeddinci gününün yekunlarına görə Azərbaycan 7 qızıl, 10 gümüş
və 18 bürünc medalla dördüncü pilləyə
yüksəlib.
Bir sözlə, qalib ölkənin idmançıları
növbəti dəfə mötəbər yarışlarda
güclərini sınayırlar. Prezident İlham
Əliyevin yarışöncəsi dediyi kimi, ilk
dəfə olaraq Azərbaycan idmançıları
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında
qalib ölkəni təmsil edəcəklər: “Bu,
hamımız üçün böyük qürurverici
hadisədir. Çünki biz artıq müzəffər
xalqın nümayəndələri, qalib ölkənin
nümayəndələri kimi bu Oyunlarda
iştirak edəcəyik. Döyüş meydanlarında əldə edilmiş Qələbə idman
yarışlarında da özünü əks etdirəcək”.
İdmançılarımızın Konyadakı uğurları
belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycan
bu dəfə də güclü idman ölkəsi kimi
dünyaya səs salacaq və İslam
Həmrəyliyinin güclənməsi prosesinə
öz töhfəsini verəcək.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda xarici
investisiya qoyuluşu
üçün hər cür şərait var
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda son
illərdə qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin olunması,
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin şaxələndirilməsi, ölkəmizin
ixrac potensialının artırılması, xarici investisiyanın cəlb edilməsi,
biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması
istiqamətində bir sıra önəmli layihələr icra olunub.
Respublikada xarici investiya
qoyuluşu diqqət mərkəzində saxlanılmaqla yanaşı, dövlət müəssisələrinə
ayrılan sərmayələrin səmərəli
istifadəsinə də nəzarət gücləndirilib.
Belə ki, dövlət müəssisələrinin
maliyyə sağlamlığını və dayanıqlılığını yaxşılaşdırmaq, maliyyə
resurslarının, habelə xarici borcların
cəlb olunmasını səmərəli meyarlar
əsasında idarə etmək məqsədi ilə
Prezident İlham Əliyevin müvafiq
sərəncamına əsasən Azərbaycan
İnvestisiya Holdinqi yaradılıb.
Bu, dövlət müəssisələrinin profisitinin artırılmasına, onların büdcədən
asılılıqlarının azaldılmasına, azad bazar münasibətlərinin hərtərəfli inkişafına, özəl mülkiyyətin genişlənməsinə,
daha sağlam prinsiplərə söykənən
idarəçiliyə əsaslanmaqla iqtisadi
inkişafın sürətləndirilməsinə hesablanan mühüm bir qərardır. Başqa
sözlə, Azərbaycan İnvestisiya
Holdinqinin təsis olunması ilə ölkədə
vahid idarəetmə modeli işə düşür
və bununla da dövlət şirkətlərinin
maliyyə durumlarının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin həyata
keçirilməsinə başlanılır.
Xatırladaq ki, Azərbaycana
xarici investisiya qoyuluşunu
sürətləndirmək üçün digər bir sıra
tədbirlər də həyata keçirilib. Belə

ki, son illərdə investisiya mühitinin
daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə
vergi və gömrük islahatları davam
etdirilib, onlayn vahid ixrac ərizəsi,
“Yaşıl dəhliz”, elektron məhkəmə,
elektron satınalma, tikintidə “bir
pəncərə”, biznesə başlama, elektrik
enerjisinə çıxış, kreditlərə əlçatanlıq,
müqavilələrin icrası və əmlakın qeydiyyatı sahələrində mühüm layihələr
gerçəkləşdirilib.
Azərbaycana investisiya qoyuluşuna marağın getdikcə artması,
həm də ölkəmizin siyasi cəhətdən
sabit olması, milli, dini və irqi tolerantlığı baxımından seçilməsi ilə
bağlıdır. Bununla bərabər, respublika
hökuməti tərəfindən həyata keçirilən
iqtisadi siyasət, aparılan islahatlar
nəticəsində ölkədə güclü iqtisadi
potensial mövcuddur. Yaradılan
əlverişli biznes və investisiya mühiti,
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
etibarlı tərəfdaş kimi tanınması, regionda əlverişli mövqeyə malik mühüm
tranzit mərkəzi olması, insan kapitalının inkişafı da ölkəmizin investisiya
qoyuluşu baxımından cəlbediciliyini
artırır. Eyni zamanda, Azərbaycan
beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn
öhdəliklərini tam şəkildə və vaxtında
yerinə yetirir. Ölkəmizin təşəbbüskarı
olduğu transmilli layihələr bu gün Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin

edilməsində mühüm rol oynayır.
Beləliklə, son illərdə reallaşdırılan
islahatlar, qeyri-neft-qaz sahələrinin,
xüsusilə özəl təşəbbüslərin sürətli
inkişafında xarici investisiyalar mühüm rol oynayıb. Təkcə 2011‒2021-ci
illərdə ölkənin qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatına bütövlükdə 11,1 milyard
ABŞ dolları həcmində birbaşa xarici
investisiya yatırılıb. Xarici investisiyalar yüksək məhsuldar sahələrdə
rəqabətli dəyər zəncirinin inkişafına
və müasir infrastrukturun yaradılmasına yönəldilib.
Yuxarıda xatırlatdığımız kimi,
xarici investorların fəal cəlbini əlverişli
biznes mühiti və makroiqtisadi sabitlik
şərtləndirib. Dövlət büdcəsi həm
sosial rifahın dəstəklənməsində, həm
də iqtisadi fəallıq üçün investisiyaların
təmin olunmasında fəal olub.
Hazırda qlobal birbaşa investisiyaların cəlbi üzrə rəqabət kəskinləşir.
Bu investisiyalar sağlam və şəffaf
biznes mühitinin mövcudluğunu,
makroiqtisadi sabitlik və maliyyə sabitliyi tələb edir. Qeyd olunan şərtlər
mövcud olmadığı halda, ölkəyə
yüksək texnologiya və bilik gətirən
birbaşa xarici investisiyaların axınına
maneə yarana bilər. Təcrübə göstərir
ki, sürətli inkişafın əsas drayveri olan
birbaşa xarici investisiyalar ölkədə
dayanıqlı yeni iş yerləri yaratmaqla yanaşı, yüksəkkeyfiyyətli insan
kapitalı formalaşdırmaq imkanına
malikdir.
“Azərbaycan Respublikasının
2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisadi

inkişaf Strategiyası”da qeyd edilir
ki, qarşıdakı son 5 il ərzində qeyrineft-qaz sektoruna birbaşa xarici
investisiya cəlbi sürətlə təşviq
ediləcək, dövlət mülkiyyətində olan
aktivlərin özəl sektora transformasiyası reallaşdırılacaq. Strateji sahələr
istisna olmaqla, dövlətə məxsus olan
hüquqi şəxslərin özəlləşdirilməsi və
dövlət‒özəl tərəfdaşlıq mexanizmləri
ilə iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsi
həyata keçiriləcək. Bütün bunlarla
yanaşı, dövlət investisiyalarının
səmərəliliyi də artırılacaq, onun özəl
investisiyaları stimullaşdırma potensialı yüksəldiləcək.
Respublikaya birbaşa xarici investisiya cəlbini prioritet iqtisadi sahələrə
yönəltmək üçün yeni mexanizmlər
formalaşdırılacaq, investorlarla birbaşa dialoq mexanizmləri tətbiq olunacaq. Beynəlxalq inkişaf institutlarının,
xüsusilə özəl sektorun inkişafının
maliyyələşməsi üzrə ixtisaslaşan
institutların maliyyələşmə potensialından optimal istifadə təmin ediləcək və
nəticədə, qeyri-neft-qaz sektoru üzrə
birbaşa xarici investisiyaların həcmi
illik 10‒15 faiz artacaq.
Onu da qeyd edək ki, hazırda
ölkəmizə birbaşa xarici investisiyaların təşviqi ilə bağlı strategiya hazırlanır. Sənədin bu il qəbul edilməsi
gözlənilir. Strategyada, eyni zamanda, investisiya yatırılması nəzərdə
tutulan sahələr də müəyyənləşdirilir.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

İdmançılarımız İslamiadada
qalib Azərbaycanı təmsil edirlər
Bu günlərdə Türkiyənin qədim Konya şəhərində V İslam Həmrəyliyi
Oyunları keçirilir. Fikrimcə, bu, müsəlman ölkələrinin mədəni həyatında,
xüsusilə idmanın inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən əlamətdar bir
hadisədir. Axı, ta qədimdən bütün dünyada idman sülh, sağlamlıq və gözəllik
rəmzi kimi qəbul olunur.
Bu il avqustun 18-dək davam edəcək
V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 56 ölkədən
4 mindən çox atlet idmanın 24 növü üzrə
483 dəst medal uğrunda mübarizə aparır.
Azərbaycanı İslamiadada 281 idmançı
təmsil edir. Onlar ağır atletika, atıcılıq,
basketbol, cüdo, futbol, gimnastika, aerobika, həndbol və başqa idman yarışlarında
güclərini sınayırlar.
Tədbirin açılış mərasimində möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva iştirak ediblər. Cənab İlham
Əliyev yarışlarda ölkəmizi təmsil edən idmançılarla görüş zamanı deyibdir: “Onu da qeyd
etməliyəm ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan
idmançıları İslam Həmrəyliyi Oyunlarında
qalib ölkəni təmsil edəcəklər. Bu, hamımız
üçün böyük qürurverici hadisədir. Çünki biz
artıq müzəffər xalqın nümayəndələri, qalib
ölkənin nümayəndələri kimi bu Oyunlarda
iştirak edəcəyik. Döyüş meydanlarında əldə
edilmiş Qələbə idman yarışlarında da özünü
əks etdirəcək”.
Möhtərəm Prezidentimiz sonra vurğulayıb
ki, bu dəfə Oyunlar Bakıdan sonra Konyada,
qardaş ölkədə, Türkiyədə keçirilir. İdmançılarımız, əlbəttə, burada özlərini öz evlərində
olduğu kimi hiss edirlər. Azərbaycan–Türkiyə
dostluğu, qardaşlığı əbədidir. Dövlətimizin
başçısı əmin olduğunu bildirib ki, İslamiada
həm idman bayramı, həm də İslam həmrəyliyi
bayramı kimi yadda qalacaq.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
idmançıları son illər çox sayda mötəbər
beynəlxalq yarışlarda fəal iştirak edərək
yaxşı nəticələr əldə edirlər. Bu, ona dəlalət
edir ki, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü
və rəhbərliyi ilə Azərbaycanda idmanın

inkişafına böyük diqqət göstərilir. İdmançılarımız bu qayğıdan çox məmnundurlar və hər
bir yarışda xalqımızın başını uca etmək üçün
əllərindən gələni edirlər.
Bəllidir ki, beş il bundan əvvəl Bakıda
keçirilmiş İslam Həmrəyliyi Oyunlarında
bizim komandamız çox gözəl nəticələr
göstərmişdir, ölkəmiz komanda hesabında
birinci olmuşdur. Bu dəfə də komandamız
ən yüksək yerlərə iddialıdır. Yarışların ilk
günündən Konyadan idmançılarımızın parlaq
uğurları barədə xoş müjdələr eşidirik. Təbii
ki, idmançılarımızın hər bir qələbəsi bizi çox
sevindirir.

Sadiq QURBANOV,
Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika
və ekologiya komitəsinin sədri

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi
815 güzəştli mənzili satışa çıxarır
Bakı şəhərinin Yasamal rayonunun Xarici dairəvi yolu
“6” ünvanında yerləşən Yasamal Yaşayış Kompleksinin
ikinci mərhələsinin 4 saylı binası üzrə 64, 5 saylı binası
üzrə 53, 6 saylı binası üzrə 44, 9 saylı binası üzrə 44,
10 saylı binası üzrə 64, 11 saylı binası üzrə 54, 12 saylı
binası üzrə 44, 14 saylı binası üzrə 21, 17 saylı binası
üzrə 44, 18 saylı binası üzrə 44, 19 saylı binası üzrə 41, 20
saylı binası üzrə 8, 21 saylı binası üzrə 44, 22 saylı binası
üzrə 39, 23 saylı binası üzrə 39, 24 saylı binası üzrə 24,
25 saylı binası üzrə 72 və 26 saylı binası üzrə 72 mənzilin,
ümumilikdə, 815 mənzilin satışı sentyabrın 15-də saat
11:00-da başlayacaq və sentyabrın 22-də saat 11:00-dək
davam edəcək.
Mənzil İnşaatı Dövlət
Agentliyindən (MİDA) verilən
məlumatda bildirilir ki,
“Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət
Agentliyinin sərəncamında
olan mənzilləri vətəndaşların
güzəştlə əldə etməsi
Qaydası”na uyğun olaraq
gözləmə qaydasında
mənzillərin seçimi sentyabrın 19-da saat 11:00-da
başlayacaq və sentyabrın
22-də saat 11:00-dək davam
edəcək.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 noyabr
2016-cı il tarixli 1113 nömrəli
fərmanına əsasən Mənzil
İnşaatı Dövlət Agentliyinin
sərəncamında olan

mənzillərin əldə edilməsi
“Elektron hökumət” portalı
üzərində (www.e-gov.az)
“Güzəştli mənzil” sistemi
vasitəsilə elektron qaydada
həyata keçirilir.
Yalnız “Güzəştli mənzil”
sistemində elektron kabinetə

sahib olmuş vətəndaşlar
mənzil almaq hüququna malikdir. Elektron kabinetə sahib
olmuş bütün vətəndaşlar
qeydiyyat tarixindən və sıra
nömrəsindən asılı olmayaraq mənzillərin seçimində
bərabər hüquqa malikdirlər.
“Güzəştli mənzil” sistemin
dən istifadə qaydası ilə bağlı
ətraflı məlumatla, o cümlə
dən mətn və video formatlı

təlimatlarla www.mida.gov.az
və www.mida.az internet
saytlarının ana səhifələrində
“Güzəştli mənzil sistemi”
keçidi vasitəsilə tanış olmaq
mümkündür.

“Xalq qəzeti”

Yanvar-iyul aylarında 74 milyard
155 milyon manatlıq ümumi daxili
məhsul istehsal olunmuşdur

2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkədə
74 milyard 155,2 milyon manatlıq və ya əvvəlki
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,2 faiz çox
ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur.
Statistika Komitəsi bildirib
ki, iqtisadiyyatın neft-qaz

sektorunda əlavə dəyər 0,4
faiz azalmış, qeyri n
 eft-qaz

sektorunda isə 9,9 faiz
artmışdır.
ÜDM istehsalının 52,9
faizi sənaye, 7,7 faizi ticarət,
nəqliyyat vasitələrinin
təmiri, 6,0 faizi nəqliyyat
və anbar təsərrüfatı, 5,0
faizi kənd təsərrüfatı, meşə
təsərrüfatı və balıqçılıq, 3,8
faizi tikinti, 1,4 faizi turistlərin
yerləşdirilməsi və ictimai
iaşə, 1,3 faizi informasiya və
rabitə sahələrinin, 14,3 faizi
digər sahələrin payına düşmüş, məhsula və idxala xalis
vergilər ÜDM-in 7,6 faizini
təşkil etmişdir.
Əhalinin hər nəfərinə
düşən ÜDM 7375,9 manata
bərabər olmuşdur.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
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Erməni separatizminin bəşəri dəyərlərlə
bir araya sığmayan fəaliyyəti sərhəd tanımır
Bir sözlə, bu gün erməni revanşizmi daim Azərbaycan–Ermənistan
arasında mövcud ziddiyyətləri
kəskinləşdirməyə, yaranan uçurumu daha da dərinləşdirməyə can
atır. “Daşnaksütyun” partiyasının
təmsilçisi İşxan Saqatelyan bu
məsələdə Ermənistanın keçmiş və
indiki rəhbərliyinin faşist xislətindən
heç də fərqlənməyən bir davranış nümayiş etdirir. O, İrəvandakı
Erablur panteonuna gedib, orada
hərbçiləri “yeni müharibəyə” səsləyir:
“Erməni əsgərləri, yeni savaşa hazır
olun! Biz müqəddəs savaşı davam
etdirərək, torpaqlarımızı düşməndən
təmizləməliyik!”.
“Daşnaksütyun” partiyasının
təmsilçisindən soruşmaq lazımdır
ki, Ermənistanın hansı əraziləri
işğal edilib? Bəlkə o, Qarabağı,
Zəngəzuru (fərqi yoxdur, ya Şərqi,
ya da Qərbi) doğma, əzəli-əbədi
torpağı, yurdu sayır? Bəlkə İşıqlı,
Murov dağlarını dədə-babalarının
oylaq, yaylaq yerləri hesab edir?
Bəlkə bu partiya təmsilçisinin tarixdən
heç xəbəri yoxdur? Yox, İşxan
Saqatelyan, çox şübhəsiz ki, “böyük
Ermənistan” xülyasından da, indiki
Ermənistanın necə qurulmasından
da, bu dövlətin ərazisinin Azərbaycan
torpaqları hesabına zaman-zaman
necə genişləndirilməsindən də yaxşı
xəbərdardır. Sadəcə, onu faşist xisləti
yuxuda gördüklərini həqiqət kimi
deməyə, yozmağa vadar edir.
Görəsən, “qədim mədəni xalqın”
katalikosu I Aram Ermənistan ordusunun işğal dövründə Qarabağı
vəhşicəsinə yerlə-yeksan etdiyi,
taladığı barədə indiyə kimi heç
olmazsa, dalda-bucaqda belə dilinə
bir kəlmə gətiribmi? Görəsən, katalikos soydaşlarının bütün millətlərdə
müqəddəs məkan sayılan məzarlıqları
dağıtmalarından, qəbirləri eşib oradan
qızıl dişlər axtarmalarından, maddimədəni abidələrimizi dağıtmalarından,
inanc yerlərimizi murdarlamalarından
vicdan əzabı çəkirmi? Yox! Yox! Sizcə,
əsgərlərini yeni “müqəddəs” savaşa
səsləməklə, “torpaqları düşməndən
təmizləməyə” çağırmaqla qana
susadığını nümayiş etdirən bu “din
xadiminə” mənəviyyat daşıyıcısı kimi
yanaşmaq olarmı?!..
Erməni katalikosu 1-ci Aram bu
əxlaqı, bu düşüncəsi ilə, əslində,
dinsiz-imansızlığını nümayiş etdirir.
Çünki dindar, din sevgisi ilə yaşayan şəxs heç vaxt özgə torpağına,
özgə mülkünə tamah salmaz. Öz
xoşbəxtliyini qonşunun yurd-yuvası,
od-ocağı üzərində qurmaz. Qəlbindəkönlündə insanlığa məhəbbət hissi
yaşadar, xalqını sülhə, əmin-amanlığa
səsləyər.

A

zərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsindən ötən
müddətdə sülh sazişinin bağlanılması istiqamətində
atdığı addımlar zamanı bir sıra maneələrlə üzləşib. İstər
İrəvanda, istərsə də Qarabağda revanşist qüvvələr
tərəfindən Vətən savaşı başa çatandan buvaxtadək işğalçı
ölkədə ixtişaşlar törətmək, əhali arasında çaşqınlıq yaratmaq
və Ermənistan–Azərbaycan sərhəd xəttində silahlı münaqişə
gerçəkləşdirməklə bağlı saysız cəhdlər göstərilib. Şübhəsiz ki,
əsas məqsəd iki dövlət arasında illərlə davam edən düşmənçiliyi
daha da dərinləşdirmək, sülh sazişinin imzalanması yönündə
fəaliyyəti məhdudlaşdırmaq, həmçinin məlum üçtərəfli Bəyanatın
müddəalarının icrasının qarşısını almaq olub.
Ermənistan uzun illər işğalda saxladığı torpaqlarımızda tarixi abidələri,
mədəniyyət nümunələrini, məscidləri
din, əxlaq və mənəviyyatla bir araya
sığmayan şəkildə barbarcasına dağıtdı, yerlə bir etdi, bununla da müqəddəs
dəyər kasadlığını göstərdi. Erməni
ziyalıları, din xadimləri isə bütün bu
vəhşiliyi susqunluqla qarşılayaraq,
İlahi haqdan üz çevirdi, soydaşlarının
təcavüzkar əməllərinin qarşısını almaq
təşəbbüsünün zəruriliyini unutdu.
Əvəzində insanları xristian dininin də
mahiyyətinə zidd olan terrora yönəltdi,
silaha sarılıb təcavüzkar ordunu
dəstəkləməyə çağırdı.
Antisemitizmin iliyinə qədər
işlədiyi bir millətin bəşəri mövqe
sərgiləməsini, dünya xalqlarının
qədim tarixi abidələrinə, mədəniyyət
nümunələrinə sayğı ilə yanaşmalarını düşünmək sadəlövhlük olardı.
Ötən il Hindistan liderinin qondarma
“erməni soyqırımı”nın baş verməsi
faktını inkar etməsindən sonra
Ermənistanda törədilən vandallıq
da bunun bariz ifadəsi idi: bir dəstə
erməni millətçisi İrəvanda Hindistanın
Azadlıq hərəkatının siyasi rəhbəri və
dini lideri Mahatma Qandinin abidəsini
yandıraraq, hind xalqına nifrətini bütün dünyaya bəyan etdi. Yaxud, ötən
illərdə İkinci Dünya müharibəsində

A

zərbaycan və Rusiya prezidentləri, habelə Ermənistan
baş nazirinin imzaladıqları 10 noyabr 2020-ci il tarixli
üçtərəfli Bəyanatdan iki ilə yaxın vaxt keçir. Azərbaycan
üçtərəfli bəyanatın qarşıya qoyduğu tələblərə riayət edir, bölgədə
kommunikasiya xətlərinin, dəmir və avtomobil yollarının bərpasını
davam etdirir. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə
bağlı üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirir. Dövlət sərhədlərinin
dəqiqləşdirilməsi hər iki tərəf üçün önəmli məsələdir. Bununla həm
də bölgə üzrə davamlı sülhü təmin etmək mümkündür. Təəssüf ki,
Ermənistan həmin bəyanatın tələblərini yerinə yetirmək əvəzinə,
təxribatlar törətmək kimi çirkin əməlindən əl çəkmir, öz hərbçilərini
işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərindən çıxarmır. Politoloq
Şəbnəm Həsənova ilə söhbətimiz bu barədə oldu. O dedi:

həlak olanların monumentlərinin məhv
edilməsi bu xalqın faşizm xislətinin
təsdiqi idi.
Erməni ziyalıları Azərbaycanın
tarixi ərazisində məkrli plan əsasında
yaradılan keçmiş Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinin Ermənistanın
inzibati-ərazi bölgüsünə daxil olunması barədə 1988-ci il fevralın
21-də qərar qəbul ediləndə susdu.
Bundan bir gün sonra bu təcavüzə
etiraz olaraq, Əsgəran rayonu
ərazisində keçirilən Ağdam və
Əsgəran sakinlərinin dinc nümayişi
zamanı iki azərbaycanlı gəncin – Əli
Hacıyev və Bəxtiyar Quliyevin qətlə
yetirilməsinə heç nə olmamış kimi
laqeydlik göstərdi. Həmin vaxtdan
başlayaraq, iki il ərzində 250 mindən
çox azərbaycanlı Ermənistandakı
dədə-baba yurdundan didərgin salınanda, 217 nəfər vəhşicəsinə qətlə
yetiriləndə, bu ölkədə etnik təmizləmə
ilə yanaşı, 300-dən çox məscid, 500dən çox qəbiristanlıq yerlə-yeksan
ediləndə, bu ərazilərdə əzəli sakinlərin
– azərbaycanlıların bütün tarixi və
mədəni izləri qəsdən silinəndə,
yaxud özününküləşdiriləndə, qədim
toponimlərimiz erməniləşdiriləndə də
siyalı səsi, etirazı eşidilmədi.
Erməni kilsəsi mövcudluğu
tarixində bir dəfə belə olsun
işə düşməsi, ilk növbədə, Rusiyanın
elə öz maraqları baxımından lazımdır.
Rusiya isə aydın dərk edir ki, buna
gedən yol regionda qalan qanunsuz
erməni silahlı dəstələrinin çıxarılmasından keçir . Məlum olduğu kimi, bununla
bağlı da Azərbaycan qəti mövqeyini
bildirirb. Zəfərimiz Cənubi Qafqazdan
başlayaraq, Mərkəzi və Cənub-Şərqi
Asiyaya qədər bütün xalqlara sülh, rifah
və fayda gətirəcək.
Ş.Həsənova bildirdi ki, Azərbaycan
üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq,
Qarabağda yaşayan ermənilərin
Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistana
maneəsiz keçidini təmin etdi. Bunun

Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi
haqqında əsl həqiqəti dilə gətirərək,
bununla bağlı təmsil etdiyi xalqa
çağırış etməyib, soydaşlarını sülhə,
əmin-amanlığa səsləməyib. Əslində,
susmaqla, səssiz qalmaqla terroru,
qəsbkarlığı, barbarlığı dəstəkləyib,
hətta bir çox hallarda bu aktların
təşəbbüskarı və müdafiəçisi kimi çıxış
edib. Ən dəhşətlisi isə odur ki, Allah
evi adlandırdığı kilsədə separatizmi
körükləyən kilsə “Qarabağ bizimdir!” şüarına imza atanlara, talan,
terror və digər cinayət törədənlərə,
necə deyərlər”, qol-qanad, ruh verib,
“Qarabağ” (komitəsi) və “Krunk”
(cəmiyyəti) təşkilatlarına pul yardımında öndə gedib. Bundan imtina
edənləri isə qınayıb. Bununla da
ermənilərin xalqımıza nifrət, kinküdurət alovunu daha da gücləndirib.
İstintaqın müəyyənləşdirdiyi Sumqayıt hadisələrinin təşkilatçısı, qatı
cinayətkar “Paşa” ləqəbli Eduard
Qriqoryanı beynəlxalq aləmdə
lənətləyənlərə nifrət bəslədiyini bildirib.
Görəsən, erməni faşizmi
tərəfindən Azərbaycana qarşı həyata
keçirilən Xocalı soyqırımı törədilməklə
106 qadın, 63 uşaq, 70 qoca olmaqla 613 şəxs ağlasığmaz vəhşiliklə
qətlə yetiriləndə, 1275 nəfər girov
götürüləndə erməni kilsəsində xaç
çevirənlərin vicdanı titrəyibmi?!.
İkinci Qarabağ savaşında
Azərbaycanın parlaq qələbəsindən
sonra erməni faşizmi insanlıqla,
bəşəri dəyərlərlə bir araya sığmayan
fəaliyyətini daha da genişləndirib.
Ölkəmizin sülh çağırışlarına məhəl
qoymayan düşmən artıq Vətən
müharibəsində sarsılan Ermənistanın
dövlət ideologiyasını – ultramillətçiliyi,
erməniliyi yenidən dirçəltmək, canlandırmaq yönündə addımlar atır,
bu məqsədlə erməniləri revanşizmə
səsləyir, bunun üçün əvvəlcə acı
məğlubiyyətdən sonra parçalanan, iki
qütbə bölünən milləti birləşdirməyə,
bunun üçün dini əsaslara söykənən
layihələr gerçəkləşdirməyə çalışır.
Ötən ilin sonlarından başlanan və indi
də icrası davam etdirilən şüarı “Qarşıdan gələn qələbənin simvolu”olan
“Hakobavankın intibahı” adlı ideoloji
layihə bunun bariz ifadəsidir.
Xatırladaq ki, layihəyə əsasən,
Kəlbəcərdəki ermənilərin Dadivəng
adlandırdıqları Xudavəng monastırının bərpası qarşıya mühüm vəzifə
kimi qoyulub. Burada yenilənmə
aparılmaqla yanaşı, qazıntı əsasında
elm-tədqiqat işinin həyata keçirilməsi
də nəzərdə tutulub.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
ki, Prezident İlham Əliyev hər dəfə
çıxışlarında Ermənistanın regional
layihələrdən məhz işğal siyasətinə
görə təcrid olunduğunu çəkinmədən
bəyan edir. Dövlət başçımız deyir ki,
indi elə bir diplomatik gedişlər həyata
keçirir ki, ümumiyyətlə, Ermənistanın
öhdəliklərdən yayınması onun bir
dövlət kimi subyektliyini şübhə altına
alacaq. Digər tərəfdən Ermənistan
ordusu və cəmiyyəti də pərişan haldadır. Dalana dirənən işğalçı ölkənin
baş naziri Nikol Paşinyan yaranan
reallıqları bütün çılpaqlığı ilə cəmiyyətə
söyləyə bilmir. Digər tərəfdən revanşist qüvvələr bir tərəfdən həm öz,

“44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsindəki şanlı Qələbədə xüsusi igidlik və
şücaəti olmuş oğullarımızdan biri də Ağsu rayonunun Gəgəli kəndindən olan
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin leytenantı, şəhid Quluzadə Kamran Pərviz oğludur.
O, beş medaldan sonda ordenə də layiq görülüb.” Bu fikirlər Ağsu Rayon İcra
Hakimiyyətində təşkil olunmuş tədbirdə səsləndirildi. Tədbirdə rayon icra
hakimiyyətinin başçısı Rövşən Bağırovla yanaşı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin
Ağsu rayon şöbəsinin rəisi Fuad Təhməzov, SHXÇDX-nin Ağsu rayon şöbəsinin
rəisi Aqşin Xancanov, Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun zabiti, polkovnikleytenant Bəhruz Xalıqov və şəhidin ailə üzvləri iştirak edirdilər.

Ağsuda şəhid leytenantın
ordeni ailəsinə təqdim edildi

İcra hakimiyyətinin başçısı
çıxış edərək bildirdi ki, bu
gün ölkəmizdə ordu quruculuğuna xüsusi diqqət yetirilir.
Bu sahədə görülən işlərin,
həyata keçirilən tədbirlə`rin
nəticəsidir ki, Vətən
müharibəsi bizim böyük
Qələbəmizlə başa çatdı.
Vurğulandı ki, bu
Qələbədə xüsusi igidlik və
şücaəti olmuş oğullarımızdan
biri də Ağsu rayonunun
Gəgəli kəndindən olan
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin
leytenantı, şəhid Quluzadə
Kamran Pərviz oğludur.
O, ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Şuşanın
azad olunmasına görə”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”, “Füzulinin azad
olunmasına görə”, “Hərbi
xidmətdə fərqlənməyə görə”
medalları ilə təltif edilmişdi.
Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsində xüsusi
xidmətlərinə, qəhrəmanlıq
nümunəsinə, həmçinin

igidlik və mərdlik nümayiş
etdirdiyinə görə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 25 iyun
2022-ci il tarixli sərəncamı
ilə Kamran Quluzadə 3-cü
dərəcəli “Vətənə xidmətə
görə” ordeni ilə təltif olunub.
Çıxışlardan sonra Vətən
müharibəsi şəhidi Kamran
Quluzadənin ordeni ailəsinə
təqdim edildi.

Şəhidin valideynləri
övladlarına verilən bu yüksək
qiymətə, bütün şəhid ailə
lərinə göstərilən xüsusi
diqqət və qayğıya görə ölkə
başçısına minnətdarlıqlarını
bildirdilər.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Yüksək Texnologiyalar Parkının
mütəxəssisləri Gənclərin innovasiya
düşərgəsi çərçivəsində təlimlər keçiblər

Ermənistan seçim qarşısındadır

– Vətən müharibəsi bitən
kimi, P
 rezident İlham Əliyev istər
Ermənistanın, istərsə də işğalçı ölkəyə
havadarlıq edən qüvvələrin nəzərinə
çatdırdı ki, tarix boyu baş verən hər
şeyə rəğmən Ermənistanı sülhə
dəvət edirik. Üstəlik, nəzərə almaq
lazımdır ki, təklif edilən əməkdaşlıq
platformaları regional dövlətlərin hər
birini ehtiva etməklə, ilk növbədə, elə
məhz işğalçılıq siyasətindən əl çəkə
bilməyən ölkənin özünə geniş imkanlar yaradırdı. Əsas məqsədi regionda
pozuculuq etməklə diktə siyasətini
həyata keçirmək, asılı xarici siyasət
yürüdərək, digər dövlətlərin əlində alətə
çevrilən Ermənistan 10 noyabr 2020- ci
il tarixli üçtərəfli Bəyanatın imzalanmasından keçən 1 il 9 ay müddətində
nəinki üzərinə götürdüyü öhdəlikləri
yerinə yetirmədi, üstəlik, təxribatlar
törətməkdə davam etdi.
Görünür, Ermənistan “dəmir
yumruq”dan ötrü darıxır. Əslində ,
bu məqamı işğalçıların özü yetişdirmişdi. Dövlət başçımızın dəfələrlə
xəbərdarlıqlarına, açıq mesajlarına

baxmayaraq, işğala vərdiş etmiş
erməni hərbçiləri faşist əməllərindən əl
çəkmədilər. Onların həyata keçirdikləri
terrora qarşı Azərbaycan “Qisas”la
cavab verdi. Baş verən hadisələr bir
daha təsdiqlədi ki, bu diplomatiya
qısamüddətli deyil, uzunmüddətli strateji hədəflərə köklənib. Belə ki, istər Rusiya, istərsə də Qərb bloku tərəfindən
siyasi şəxslərin zənglərinin məhz
onların təşəbbüsü ilə həyata keçirilməsi
Azərbaycanın birmənalı olaraq, üstün
mövqeyinin bariz nümunəsidir. “Qisas”
əməliyyatının qətiyyətini və gücünü
görən Ermənistan yenə də əl-ayağa
düşərək, imdad dilədi, Azərbaycan yalnız vasitəçilərin müraciətlərindən sonra
əməliyyatı dayandırdı.
İndiki məqamda hadisələrin
inkişaf ssenarisi onu deməyə əsas
verir ki, Cənubi Qafqazda baş verən
hadisələr artıq Ermənistan–Azərbaycan
kontekstindən çıxaraq, daha qlobal
məna kəsb etməyə başlayıb. Belə ki,
regionda maraqların kəsişməsi daha da
intensivləşir.
Ukrayna–Rusiya hadisələrinin
nəticəsi olaraq, Qərbin Rusiyaya tətbiq
etdiyi sanksiyalar fonunda Rusiya əlavə
bazarlar axtarmaqda maraqlıdır. Bu
məsələdə isə Şimal-Cənub multimodal
daşımaları birinci yerdə dayanır ki, bu
da birbaşa Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır.
Deməli, nəqliyyat və kommunikasiyaların üçtərəfli bəyanata da uyğun olaraq

əksinə olaraq , Ermənistan Naxçıvan
Muxtar Respublikasının blokadadan
çıxması istiqamətində üzərinə götürdüyü öhdəliyi icra etmədi. Şübhəsiz ki,
buna mane olan qüvvələr də müxtəlif
üsul və metodlarla bu öhdəliyin yerinə
yetirilməməsi üçün var gücləri ilə
çalışırlar. Bütün bunlara baxmayaraq,
Azərbaycanın çoxvektorlu diplomatiyası bu istiqamətdə də öz sözünü
dedi. Belə ki, Araz çayı üzərində ilk
körpünün tikintisinə artıq start verilib.
Yəni, Ermənistan düşünürsə ki,
Naxçıvan blokada şəraitində saxlanılacaq, tamamilə yanılır. Azərbaycanın
Ermənistandan keçmədən Araz çayı
ilə İran üzərindən Naxçıvana getməsi
üçün alternativi mövcuddur. Seçim isə
Ermənistanındır. Əlbəttə ki, regional
əməkdaşlıqdan kənar qalmaqla itirəcək
tərəf özü olacaq.
Möhtərəm Prezidentimizin çoxvektorlu diplomatiyasından söhbət açan
politoloq bu siyasətin hər məqamda öz
sözünü dediyini vurğuladı. O, sözünə
davam edərək vurğuladı ki, məhz
bu uzaqgörən siyasətin nəticəsi kimi
təşəbbüslər verən və şərtləri diktə
edən tərəf də bizik: “Azərbaycan 44
gün ərzində Ermənistana hərbi və
siyasi cəhətdən elə bir zərbə endirdi ki, bu dövlətin özünə gəlməsi
üçün illər, əsrlər lazımdır. Ölkəmiz
bu reallığı illər ərzində yaratdı. Belə

həm də xarici dairələrin əlində alət
olmaqla, onların maraqlarını təmin
etmək baxımından cəmiyyəti çaşqınlıq içində saxlamağa cəhd edir. Daha
radikal revanşistlərə isə aqibətlərinin
beynəlxalq məhkəmələr olacağı yaxşı
məlum olduğundan proseslərə hər
vəchlə mane olmağa çalışırlar. Bu
qüvvələr üçün şəxsi maraqlar hər şeyin fövqündə dayanır. Bəllidir ki, onlar
üçün nəinki region, heç Ermənistan
da maraqlı deyil. Maraqlı olan öz
aqibətləridir ki, bunun da heç də yaxşılığa doğru getmədiyini görürük...”
Politoloq Ermənistanın seçim
alternativinin olmadığını da bildirdi
və bu ölkənin yeganə çıxış yolunun
Azərbaycanın təklif etdiyi beş baza
prinsiplərini qəbul edərək , sülh
müqaviləsini imzalamaqda gördüyünü
bildirdi: “Ermənistan anlamalıdır ki, yalnız bu halda düşmüş olduğu acınacaqlı
durumdan xilas ola bilər. Ümid etmək
olar ki, bundan sonra ölkəyə kapital
axını gələ bilər. Bu da nəticə etibarilə
Ermənistanın özündə siyasi, iqtisadi
sabitliyin dayanıqlı inkişafının əsasını
təşkil edə bilər. Hadisələr də təsdiqləyir
ki, Ermənistan olum, ya ölüm dilemması qarşısındadır”.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və AMEA-nın Gənc
Alim və Mütəxəssislər Şurasının təşkilatçılığı ilə Mingəçevirdəki Kür Olimpiya
İdman Tədris Mərkəzində ölkə üzrə gənc alim və mütəxəssislərin, müxtəlif ali təhsil
müəssisələri tələbələrinin iştirakı ilə Gənclərin innovasiya düşərgəsi keçirilir.
İnnovasiya düşərgəsi çərçivəsində
müxtəlif istiqamətlər üzrə keçirilmiş əyanipraktik təlimlərdə Yüksək Texnologiyalar Parkının (YTP) və onun rezidenti olan “Troniq”
MMC-nin mütəxəssisləri də təmsil etdikləri
qurumlar haqqında iştirakçılara ətraflı
məlumat veriblər.
YTP-nin baş direktorunun müşaviri
Müşviq Rəsulzadə texnoparkda yüksək
texnologiyaların hazırlanması, işlənilməsi
və təkmilləşdirilməsi məqsədilə aparılan
tədqiqatların nəticələrinin sənaye, xidmət və
digər sahələrdə tətbiqi üçün geniş infrastruktura malik olduğunu bildirib. Qeyd edib
ki, YTP innovativ və yüksək texnologiyalar
əsasında rəqabət qabiliyyətli elmtutumlu
istehsalın inkişafı üçün böyük üstünlüklər
təklif edir. Texnoparkın əsas məqsədlərindən
biri elmin kommersiyalaşdırılması sahəsində
daha böyük uğurlar əldə etmək, iqtisadiyyatın
davamlı inkişafına və rəqabət qabiliyyətinin
artırılmasına nail olmaqdır.
Daha sonra YTP-nin rezidenti olan
“Troniq” MMC-nin baş direktoru Anar Nəbiyev
rəhbərlik etdiyi müəssisədə istehsal olunan
texnoloji yeniliklər haqqında məlumat
verib. A.Nəbiyev “Troniq” MMC-nin müxtəlif

 vadanlıqların və robototexnikaların istehsalı,
a
onların süni intellekt vasitəsilə idarə edilməsi
üçün müvafiq proqram təminatlarının yazılması, eyni zamanda, həmin avadanlıqlarda
və digər sahələrdə istifadə olunacaq ana
plataların istehsalının həyata keçirildiyini
diqqətə çatdırıb.
Təlimlərdə, həmçinin “Troniq” MMC-nin
əməkdaşı, süni intellekt üzrə mütəxəssis
Ömər Kərimov tələbələrə süni intellekt, robotoxenika sahəsində əldə olunan innovativ
yeniliklər, onların birləşməsindən əmələ gələn
məhsulların imkanları barədə məlumat verib,
eləcə də dəzgahların və robotun yığılması
qaydalarını izah edib.
Təlimlər zamanı tələbələrin YTP-də
yaradılmış innovativ şəraitlə yaxından tanış
olmaları üçün növbəti aylarda texnoparka
ekskursiya təşkil olunması qərara alınıb.
Qeyd olunub ki, təlimlərdə elmi və innovativ
potensialı ilə seçilən gənclərin gələcəkdə
YTP-də işlə təmin olunması da nəzərdə
tutulur.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Birinin məşğulluğuna dəstək,
o birinin sağalmasına kömək...
“Nəfəs” İctimai Birliyi yarandığı ilk gündən ətrafına
könüllüləri toplayaraq fəaliyyət göstərir. İnsanlara yardım
etmək, eyni maraqlar uğrunda birləşmək bu kollektivi bir
araya gətirib. Ötən müddət ərzində ictimai birlik yüzlərlə
insana və ailələrə maddi-mənəvi dəstək olub, onların
arzularını reallaşdırıb. Təşkilatın məqsədi ölkəmizin sosial, ictimai və mədəni həyatında əhəmiyyətli işlər görərək
dövlətə dəstək olmaqdır. Bugünlərdə Vətən müharibəsi
qazisi üçün çox nəcib və faydalı bir işə imza atıldığını eşitdik. Təşəbbüskarlardan biri, “Nəfəs” İctimai Birliyinin sədri
Firəngiz Balakişiyeva bununla bağlı dedi ki, söhbət torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda ordumuzun
apardığı 44 günlük müharibədə şərəfli döyüş yolu keçən
qazimiz Camal Alxasovdan gedir...

...Qubadlıda vəhşi düşmənlə
ölüm-dirim savaşında ağır yaralanan Camal aldığı minamyot
zərbəsindən hər iki ayağını itirir.
Çox ağır vəziyyətdə Qubadlı səhra
hospitalına gətirilən qazimizə orada ilkin yardım edilsə də, paytaxta
çatdırılması məqsədəuyğun hesab
edilir. Qazinin həyatını onu Bakıya –
Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalına çatdıraraq xilas edən şəxs isə
Vətən müharibəsi boyunca könüllü
olaraq ön cəbhədə yaralılarımıza tibbi
xidmət göstərən “Huner Qroup”un
təsisçisi və direktoru Ehtiram Quliyev
olur.
Qazi ilə aralarında dərin mənəvi
bağlılıq yarandığından, sağaldıqdan
sonra da Camalı tez-tez ziyarət edən
Ehtiram Quliyevə “Nəfəs” İctimai
Birliyinin sədri Firəngiz Balakişiyeva
da qoşulub. Qazinin məişət şəraiti
ilə tanış olub, arzusunu, istəyini
dinləyiblər. Hər iki şəxs əl-ələ verib
Camalın istəyi üzrə onun ümdə arzusunu reallaşdırıblar. Belə ki, Sumqayıt şəhərində yaşayan qazimizin
məşğuliyyəti üçün evinin yaxınlığında
ikimərtəbəli bina inşa olunub, təmir
edilib və bütün lazımi avadanlıqlarla
təchiz olunaraq təhvil verilib. Binanın
birinci mərtəbəsində avtomobil və
xalça yuma xidməti göstərilir, ikinci mərtəbədə isə mövsümə uyğun
olaraq internet klubu fəaliyyətə
başlayacaq.
Firəngiz Balakişiyeva deyir ki,
dövlətimiz tərəfindən qazilərə və
şəhid ailələrinin övladlarına yüksək
səviyyədə diqqət və qayğı göstərilir.
Onların mənzil, məişət və məşğulluq

problemləri yetərincə həll edilir. Amma
cənab Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin dediyi kimi, həssas
kateqoriyadan olanlara dövlətdən
başqa hər bir məmur və vətəndaş da
diqqət və qayğı göstərməlidir. Şəhid
ailələrinə və qazilərə həssas yanaşmaq hər birimizin vətəndaşlıq və
insanlıq borcudur. Biz də bu prinsipə
sadiq qalaraq, qazimizin yaşayışını dəyişdirmək istədik və buna nail
olduq. Vətən müharibəsində sağlamlığını itirən bütün qazilərimizə Allahdan

şəfa diləyir, onlara minnətdarlığımızı
bildirirəm. “Əzizim Camal, bu gün
müstəqil Azərbaycan sənin ayaqlarının üstündə irəliyə gedir! Odur ki, nə
qədər canımızda can varsa, biz siz
qazilərə borcluyuq və çox təşəkkür
edirik!” – deyirəm.
Firəngiz xanım deyir ki, həmişə
şəhid ailələri və Vətən müharibəsi

Həsən Əbluc-80
Yəqin ki, siz də onun səsinin sehrinə düşmüsünüz. Bu aktyorun ifasında
dinlədiyimiz şeirlər ruhumuza hopurdu, bizi poetik dünyaya qovuşdururdu.
Tanrı ona elə bir böyük məharət, məlahətli səs bəxş etmişdi ki, bu
təkrarolunmaz səs və deyim tərzi, yalnız və yalnız ona məxsus idi. Həsən Əbluc
gözəl, ecazkar, cəlbedici, inandırıcı səsi ilə sözə bağlı olanların sevimlisinə
çevrilmişdi.

Səsin sehri

Onun səsləndirdiyi istər
poeziya, istərsə də nəsr
nümunələrini başqaları
nədənsə dinləyicinin daxilinə,
varlığına o cür hakim edə
bilmirdi. Bu ləngərli, tutarlı,
sanballı üslub Həsən Əblucu
zaman baxımından çoxlarından fərqləndirirdi. Sağlığında
da, ölümündən sonra da...
Həsən Əbluc 1942-ci il
aprelin 22-də Təbriz şəhərində
anadan olmuşdu. Cənubi
Azərbaycanda demokratik
hərəkat süquta uğrayandan
sonra ailəsi Bakıya köçən

qazilərinin yanında olmaqdan şərəf
və qürur duymuşam. “Bizə başucalığı
gətirən şəhidlərimizin əmanətlərini
qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur. Qeyd edim ki, birliyimiz
tərəfindən ötən il 300-dən çox şəhid
və qazi ailəsi ziyarət olunub, 50-yə
yaxın qazinin müayinə və müalicə
xərcləri qarşılanıb, həmçinin 8
qazinin əməliyyatı həyata keçirilib.
Eyni zamanda, 50-dən çox şəhid
və qazi ailəsinə birdəfəlik maddi
dəstək göstərilib və 1 şəhid övladı
birlik tərəfindən himayəyə götürülüb. Aztəminatlı ailələrdən olan 62
tələbənin təhsil xərcləri ödənilib və
100-dən çox ailənin sosial qayğılarına
dəstək göstərilib. Biz yardımsevər insanları bir araya toplayaraq ölkəmizin
sosial, ictimai və mədəni həyatında
əhəmiyyətli işlər görmək, xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan insanlara,
heyvanlara, təbiətə, bir sözlə, bütün
canlı aləmə yeni “nəfəs” vermək və
bu şəkildə öz dəstəyimizi göstərmək
istəyirik”.
Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki,
“Nəfəs” İctimai Birliyi iyun ayında
Hadrut uğrunda gedən
döyüşlərdə həyatından
keçən qəhrəman
şəhidimiz İbrahim
Hüseynlinin ailəsinə
də dəstək olub. Belə
ki, dövlət tərəfindən
ailəyə bağışlanan
mənzili yaşayış üçün
zəruri olan mebel
və avadanlıqlarla
təmin edib, yaşayış
üçün hazır vəziyyətə
gətiriblər. “Şəhidimizin
özü kimi mərd yoldaşı
Sürfanə xanımı və
doğulduğu gündən
etibarən himayəmizdə
böyüyən, atasının son
arzusuna əsasən, Alituran adı verilən
balamızı yeni evinə köçürdük. Dəyərli
ailəmizə yeni mənzilində qayğısız,
sevincli günlər arzu edirik” – deyir
Firəngiz xanım.
Qeyd edək ki, Azərbaycan
Ordusunun kiçik çavuşu olan şəhid
İbrahim Hüseynli Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin sərəncamlarına

əsasən, ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.
...Gültəkin xanım barbar qonşularımızın təcavüzü
nəticəsində uzun illər çadır
şəhərciyində,yataqxanalarda yaşamalı olub. Antisanitariya, aclıq, çətin
şərait və digər problemlər nəticəsində
dəfələrlə malyariya xəstəliyinə tutulub. Həyatda mübariz olub savaşmaq
və təslim olmaq var. Gültəkin xanım
birinci yolu seçib.
Firəngiz xanım məhz bu
mübarizliyinə görə ona çox hörmət
edir. “Onun, bəlkə bir çoxumuz
kimi uşaqlıqdan bəxti gətirməyib”
– deyir… Qara ciyəri fəaliyyətini
dayandıran, ayaqları tutulan köçkün
xanım uzunmüddətli müalicələrə
baxmayaraq, ayaqüstə dura bilmir
və yatağa bağlanır. Amma ümidini
üzmür. Son anda “Nəfəs” İctimai
Birliyinə zəng edir və deyir ki, qara
ciyərim dəyişdirilməlidir, donorum
qardaşım olacaq. Gültəkin, eyni
zamanda, əməliyyat üçün müəyyən
vəsaitə ehtiyac olduğunu bildirir. Bir
neçə gün sonra lazımi vəsait xanımın hesabına köçürülür və Gültəkin
əməliyyata girir... Bu gün sağalıb
ayağa qalxan və gül balalarını bağrına basan Gültəkinin bu halından
qürur duyan F. Balakişiyeva deyir:
“Bütün çətin günlər artıq arxada qaldı,
Gültəkin xanım!” Əlavə edir ki, mən
ona həyatının qalan günlərini sağlam,
xoş və firavan yaşamağı arzu edirəm.
Qoy, həyat ondan aldığı uşaqlığını,
sağlamlığını, gözəl günlərin əvəzini
artıqlaması ilə geri versin.
Biz də deyirik, Allah sizin kimi
insanlıq nümunəsi olan QHT
rəhbərlərindən də razı olsun ki, dara
düşənin harayına Simurq quşu kimi
çatır, bu əməlinizlə, həm şəhid ailələri
və qazilərə, həm də dövlətin apardığı
sosial siyasətə dəstək olursunuz.
Birinin məşğulluğuna dəstək, başqasının sağalmasına səbəb olursunuz.
Birini himayənizə alır, digərinin təhsil
xərclərini ödəyirsiniz. Bu yolda sizə
uğurlar arzulayır, “işiniz həmişə avand
olsun, Firəngiz xanım” – deyirik.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Həsən Əbluc hələ uşaq vaxtlarından aktyorluğa böyük həvəs göstərmişdi. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra o, Azərbaycan Dövlət Politexnik İnstitutuna (indiki Texniki Universitet) daxil
olmuşdu. Birinci kursdan sonra sənədlərini
M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr
İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə vermişdi. Elə
həmin il Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında
rumın yazıçı Sebastyanın “Adsız ulduz” tamaşasına quruluş vermişdi.
O, Tofiq Kazımov kimi istedadlı rejissorun
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında hazırladığı tamaşalarda ikinci rejissor
işləmiş və həm də onun kursunda təhsilini
davam etdirmişdir. 3-cü kursda oxuyanda Akademik Dram Teatrına işə dəvət olunmuşdur.
Ona səhnə danışığından Müxlis Cənizadə dərs
demişdir. O, gözəl danışığına, sənətinə, diksiyasına, savadına görə Həsən Əblucu assistent
götürmüşdü.
Həsən Əbluc 30 il Azərbaycan Dövlət
İncəsənət Universitetində pedaqoji fəaliyyət
göstərmiş, gənclərə sənətin sirlərini
öyrətmişdir.
Vaxtilə Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunda Azərbaycan qrupu
yaradılmışdı. Məşhur aktyor, rejissor Yevgeni
Matfeyev həmin qrupun rəhbəri idi. Ayda bir
həftə səhnə danışığından dərs demək üçün
Həsən Əblucu Moskvaya dəvət edirdilər.
H.Əbluc radio tamaşalarında da
saysız-hesabsız baş rollarda çıxış etmişdir.
Dublyaj filmlərində bütün rejissorlar baş rolları
səsləndirməyi Həsən Əbluca həvalə edirdilər.
Həm müəllim, həm rejissor, həm də aktyor
olan Həsən Əbluc, eyni zamanda, bir-birindən
maraqlı hekayələr, dram əsərləri yazmışdır.
40-a yaxın filmdə çəkilib. “Ağ atlı oğlan”,
“Alman klinikasına şəxsi səfər” , “Babək”,
“Bakıda küləklər əsir”, “Bircəciyim” ,“Qatır
Məmməd” , “Qara gölün cəngavərləri”,

“Pəncərə” və digər filmlərdə maraqlı obrazlar
yaradıb.
Azərbaycanın Əməkdar artisti
Həsən Əblucun rejissor kimi sonuncu işi
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram
Teatrının səhnəsində quruluş verdiyi Cəlil
Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsəri
idi. Rejissor tamaşanı Novruz bayramına kimi
təhvil vermək istəyirdi və buna görə gecəgündüz çalışırdı. Lakin 1994-cü il martın
13-də tamaşanın məşqi zamanı ürəktutması
nəticəsində halı pisləşib və huşunu itirən
Həsən Əbluc xəstəxanada dünyasını dəyişib.
Tamaşa üzərində işi isə qardaşı, kinorejissor
Ənvər Əbluc yekunlaşdırmışdır.
O, cəmi 52 il yaşadı. Bu işıqlı dünyadan
ömrünün kamilliyə yenicə çatdığı bir vaxtda
ayrılan Həsən Əbluc yaddaşlarda da öz səsi ilə
elə bu yaşda qaldı...
Sənətkarın qardaşı, kinorejissor Ənvər
Əbluc оnun haqqında “Həsən Əbluc” filmini
lentə alıb. Bu, Həsən Əbluca qardaş sevgisi ilə
yanaşı, həm də bir tamaşaçı sevgisindən irəli
gəlib.
Bu yazıda sənətkarın qızı Elnaz Əblucun
atası haqqında bir xatirəsini də diqqətə
çatdırmaq istərdik: “Mən həmişə demişəm
ki, o, təkcə gözəl ata deyildi, həm də böyük
dost idi. Atam gülləri çox sevərdi. Və bayramlarda təkcə mənim üçün deyil, məktəbimizin
müəllimləri üçün də gül alardı. Bir də,
əlbəttə ki, mənim hər ad günümün səhəri
gözəl gül dəstəsi ilə başlayardı. Hər yay o,
anamla birlikdə məni Moskvaya sanatoriyaya göndərər, daha sonra özü də gələrdi.
Məktəbə gedəndə mənim üçün elə dadlı
buterbrodlar hazırlayardı ki…
Hamı fikirləşərdi ki, onları anam hazırlayır, amma biləndə ki, atam hazırlayıb,
təəccüblənərdilər. O, çox diqqətli, həssas,
gözəl qardaş, qayğıkeş ailə başçısı və sevən
ər, dostların yolunda hər şeyə hazır olan
dost idi. Peşəsində isə çox məsuliyyətli idi,
səhhətindəki hər hansı problem onu sevimli
işindən ayıra bilməzdi.
Atam mənim rejissor olmağımı çox istəyirdi,
lakin sağlığında mən bunu istəmirdim. Yalnız
onun qəfil ölümündən sonra məndə atamın
arzusunu yerinə yetirmək istəyi yarandı. Mən
rejissor oldum və qəlbimin dərinliklərinədək bu
peşəni sevdim.
Mən heç vaxt onun ucaldığı zirvəyə çata
bilmərəm, lakin məni görəndə və soyadımı
eşidəndə insanların atamı böyük hörmətlə yad
etmələri xoşdur. Çox heyif ki, o, özünün aktyor
və rejissor potensialından sonadək istifadə edə
bilmədi...”

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir” MMC

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

2022-ci ildə Tovuz rayonunda “Şəhidlər xiyabanının təmiri” işlərinin satın alınması məqsədilə

Lot - 1. Bakı şəhəri, Balaxanı
qəsəbəsində Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyəti tabeliyindəki təşkilatlar
üçün təsərrüfat səhəsinin tikintisinin
satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra müsabiqə üçün təkliflərini təqdim
edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs Əhməd Məmmədov, 050-612-15-27) .
İştirak haqqı 2000 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba köçürməlidirlər: TəşkilatBakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin “Bakı
Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
H\h- AZ22IBAZ38030019446253269215
VÖEN-1702563281
Kod- 805625
VÖEN- 9900001881
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944

SWİFT-IBAZAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə ;
- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 90 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi qiymətlərin 1 faizi həcmində (təklifin təminatı) bank
zəmanəti (zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 120 bank günü müddətində
qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi
orqanlarından arayış;
- iddiaçının son bir il ərzində
maliyyə vəsaiti haqqında bank
tərəfindən verilmiş arayış;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;
- müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları;
- dövlət satınalmaları müsabiqəsində
iştirak etmiş oxşar işlərə aid son 3 ildə
bağlanmış müqavilələrin surəti (təsdiqli
formada);
- müəssisənin rəhbərinin

məhkumluq haqqında arayışı (notarial
təsdiqli);
- mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq subyektinə aid olması barədə
məlumat;
- tikinti işlərinin həyata keçirilməsi ilə
bağlı müvafiq lisenziya.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar 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 15 sentyabr 2022-ci il saat 12.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə Bakı,
Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi 17 nömrəli
ünvana 23 sentyabr 2022-ci il saat
12.00-a qədər təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 26 sentyabr
2022-ci il saat 12.00-da Bakı, Nəcəfqulu
Rəfiyev küçəsi 17 nömrəli ünvanda
açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
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.
Əlaqələndirici şəxs - Məmmədov
Mübariz Məmməd oğlu, telefon- 050
264-62-48.
İştirak haqqı 150 manatdır.
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız
Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə
bilər. İddiaçılar müsabiqəyə daxil olduqdan sonra "Asan Ödəniş et" düyməsini
sıxaraq ödənişi etdikdən sonra
müsabiqədə iştirak edə bilərlər.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin

açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü (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;
- müflis elan olunmaması,
əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması,
ödənişə yönəlmiş girovun olmaması,
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması
barədə arayış;
- satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin,
habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud
satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə

məhkum olunmaması, yaxud onların
müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan
edilməməsi;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri.
Tender təklifi Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2
sentyabr 2022-ci il saat 11.00-a , tender
təklifi və bank təminatını isə 12 sentyabr 2022-ci il saat 17.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 13 sentyabr
2022-ci il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə
tanış ola bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası
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Zelenski hərbi ekspertləri Ukraynanın
müdafiə planlarını açıqlamamağa çağırıb

Türkiyə
Ordu TOGAN-la təchiz olunub

Türkiyə ordusu ölkənin “Defence Technologies Engineering and Trade Inc” şirkəti tərəfindən hazırlanmış TOGAN
kvadrokopterləri ilə təchiz olunub. Bildirilir ki, pilotsuz uçuş
aparatı, təxminən, 1 metr diametrə malikdir və atəşin
tənzimlənməsi, kəşfiyyat və müşahidə funksiyalarını yerinə
yetirə bilir. O, 45 dəqiqə havada qala bilir və buraxılış
yerindən 10 kilometrədək məsafəni qət edə bilir.
Məlumatı TRT yayıb.

İsveç
Okan Kale Ankaraya təhvil verilir

U

krayna Silahlı
Qüvvələrinin hücum
planları ilə bağlı
bəzi hərbi ekspertlərin
ölkə mediasında və sosial
şəbəkələrdə yerli-yersiz
açıqlamaları ölkə rəhbərliyinin
narazılığına səbəb olub.
Ukrayna Prezidenti
Volodimir Zelenski hərbi
ekspertləri müdafiə planlarının təfərrüatlarını açıqlamamağa çağırıb. UNIAN
agentliyi xəbər verir ki,
dövlət başçısı bu barədə
xalqa müraciətində bildirib.
“Ümumi qayda sadədir:
müharibə, şübhəsiz ki,
boşboğazlıq və səs-küylü
bəyanatlar vaxtı deyil.
Müdafiə planlarımız haqqında
nə qədər az təfərrüat
versəniz, bu planların həyata

keçirilməsi bir o qədər yaxşı
olar”, – deyə dövlət başçısı
bildirib. Prezident sonra bu
sözləri əlavə edib: “Arxanızda səs-küylü başlıqlar
buraxmaq istəyirsinizsə,
bu başqa məsələ. Açığı,

məsuliyyətsizlikdir. Əgər
Ukraynanın qələbəsini
istəyirsinizsə, bu başqa
məsələ və dövlətimizin
müdafiə və ya əks-hücum
larda nəyə hazırlaşdığı
barədə deyilən hər sözə

görə öz məsuliyyətinizi hiss
etməlisiniz”.
Hazırda Ukraynanın
şərqində və cənubunda ağır
döyüşlər davam edir. Bu arada xəbər yayılıb ki, Xerson
vilayətində Rusiya ordusunun
silah anbarı məhv edilib. Bu
barədə Cənub Operativ Komandanlığı məlumat verib.
Xəbərdə deyilir ki, ötən
sutka Ukrayna aviasiyası
Xersonda 2 reyd keçirib.
Nəticədə, Rusiyaya məxsus
2 silah anbarı və 4 zirehli
texnika məhv edilib, 19 hərbçi
zərərsizləşdirilib. Rusiya
tərəfi, əksinə, son günlər
Ukrayna Ordusunun daha çox
canlı qüvvə və texnika itkisinə
məruz qaldığını iddia edir.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

McDonald's Ukraynadakı
restoranlarını yenidən
açmağı planlaşdırır
ABŞ-ın məşhur restoranlar şəbəkəsi olan McDonald's
Ukraynada Rusiyanın hücumundan sonra bağladığı bəzi
restoranlarını yenidən açmağı planlaşdırdığını açıqlayıb.
Bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

İsveç hökuməti Türkiyədə 3 banka qarşı fırıldaqçılıqda
ittiham olunan Okan Kaleni Ankaraya ekstradisiya
etməyə hazırlaşır. Məlumat üçün deyək ki, ona qarşı
2010–2011-ci illərdə ittiham qaldırılıb. İndiyədək o, ədalət
mühakiməsindən yayınmaq üçün müxtəlif yollara əl atıb.
Qeyd edilir ki, Okan Kaleni Türkiyədə 14 illik həbs cəzası
gözləyir.
Xəbəri “Sammnytt” verib.

İtaliya
Qərbi Nil virusuna yoluxma artıb
İtaliyada son
bir həftədə Qərbi
Nil virusuna
yoluxma 53 faiz
artıb. İtaliya Ali
Səhiyyə İnstitutunun (ISS) yaydığı açıqlamaya
görə, xəstəlik daşıyıcılarının sayı
ötən həftə 94-dən 144-ə yüksəlib. İndiyədək ölkə daxilində
10 nəfər bu virusdan dünyasını dəyişib.
Qeyd edək ki, Qərbi Nil virusuna yoluxma hallarına
daha çox Afrika, Avropa, Yaxın Şərq, Şimali Amerika və
Qərbi Asiya ölkələrində rast gəlinir. Virus insanlara ağcaqanadlar vasitəsilə yoluxur.
Məlumatı “Haber Global” yayıb.

Fransa
“Qalatasaray”, yoxsa “Mançester Yunayted”?

Şirkətdən verilən açıqlamada vurğulanıb ki, Ukraynada xalqa dəstək onların
bir nömrəli prioriteti olaraq
qalır: “Ukrayna hakimiyyət
orqanları, təchizatçılar və
təhlükəsizlik ekspertləri ilə
geniş məsləhətləşmələr və
müzakirələrdən sonra biz
işçilərimizin geri qayıtmaq
tələbini nəzərə alaraq, digər

müəssisələrin təhlükəsiz
şəkildə açıldığı Kiyevdə
və Ukraynanın qərbində
bəzi restoranların yenidən
açılması üçün mərhələli planı
həyata keçirmək qərarına
gəldik”.
Konkret bir tarix
verilməyən açıqlamada,
yaxın bir neçə ayda
məhsulların restoranlara

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Ukraynaya hücumundan
sonra Ukrayna və Rusiyadakı bütün restoranlarını
bağlamaq qərarına gəlmişdi.
Həmçinin şirkət may ayında
30 ildən artıqdır ki, fəaliyyət
göstərdiyi Rusiya bazarını
tərk edəcəyini açıqlamışdı.

ÂÂ Avqustun 13-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək.
Gecə 22-26°, gündüz 33-38°, Bakıda gecə
23-25°, gündüz 35-37° isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə
60-65, gündüz 35-40 faiz olacaq. Abşeron
çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu:
Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı,
Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 26-27° isti,
Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil,
Şıx) 27-28° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında yağmursuz
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“Ukrayna qüvvələrinin əlavə təlim və təhsilə ciddi
ehtiyacı var. Norveç Böyük Britaniyanın Ukrayna
hərbçilərinin Böyük Britaniyada təlim keçməsi ilə bağlı
təşəbbüsünə müsbət yanaşır. Biz də bəzi digər ölkələr kimi,
təlimatçılarımızı ilkin əsgər hazırlığı üçün göndərəcəyik”, –
deyə Qram bildirib. Məlum olduğu kimi, Norveç və Finlandiya NATO-ya üzv olmaq niyyətindədirlər.
Xatırladaq ki, Ukrayna hərbçilərinin Britaniyada təlim
keçməsi proqramı iyunda Kiyevə səfəri zamanı Böyük
Britaniyanın bu yaxınlarda istefa vermiş baş naziri Boris
Conson tərəfindən Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə
təklif edilib. B.Conson qeyd edib ki, Britaniya hərbçiləri hər
120 gündə 10 minə qədər Ukrayna əsgərinə təlim keçə
bilər. Ukrayna hökuməti bu təklifi böyük məmnunluqla qəbul
edib.
Bu məqamda qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Britaniya
Ukraynaya Rusiya hücumunu dəf etmək üçün dəfələrlə
hərbi və maliyyə yardımları göstərib. Londonda hesab
edirlər ki, Rusiya silahlı qüvvələri Ukrayna ərazisini
tamamilə tərk etməyincə, iki ölkə arasında sülh danışıqları
aparıla bilməz.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Neft bahalaşır

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
bahalaşmaqda davam edir. Londonun “İCE”
(“Inter Continental Exchange Futures”) Birjasının
məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 1,09
faiz artaraq bir bareli 99,79 dollar olub.

“Svt.se” portalının məlumatına görə, bunu
İsveçin müdafiə naziri Peter Xultqvist Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən konfransda söyləyib.
Qeyd edək ki,
Kopenhagendə keçirilən
konfransda müdafiə
nazirlərinin görüşü
zamanı uzunmüddətli
dəstəyin üç əsas
istiqaməti müəyyən
edilib. Bildirilib ki,
Ukrayna hərbçilərinə
təlim keçmək üçün 120
təlimatçı verən İsveç Ukrayna üçün silah istehsal
edə bilər.
Peter Xultqvist deyib:
“Mən bunu istisna etmirəm, amma indidən danışmaq hələ
tezdir. Biz hər üç tədbirdə müsbət şəkildə iştirak edirik,
lakin sonda bunların hamısını necə bir araya gətirdiyimizi
görürük”.
Xultqvistin sözlərinə görə, Slovakiya, Polşa və Çexiya
artıq silah istehsalına kömək edə biləcəklərini bəyan
ediblər.
“Söhbət Ukraynaya birbaşa çatdırıla bilən silahların
istehsalı üçün müxtəlif ölkələrdəki istehsal xətlərindən
istifadə etməkdən gedir”, – nazir deyib.
Xatırladaq ki, Kopenhagendə keçirilən konfransda
Ukraynaya hərbi yardım üçün 1,5 milyard avro toplanıb.

N

orveçin bir qrup əsgər və zabitinin Böyük
Britaniyada Ukrayna hərbçiləri üçün
genişmiqyaslı təlim proqramına qoşulacağı
barədə məlumatlar yayılıb. “Euronews” agentliyi
xəbər verib ki, bu barədə Norveçin müdafiə naziri
Bern Aril Qram bildirib.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

İsveç Ukrayna üçün
silah istehsal edə bilər

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

PSJ-nin futbolçusu Mauro İkardi karyerasını İngiltərənin
“Mançester Yunayted” və ya Türkiyənin “Qalatasaray” klubunda davam etdirə bilər. Bildirilir ki, argentinalı hücumçunun agenti və həyat yoldaşı Vanda Nara artıq hər iki klubla
danışıqlara başlayıb. Qeyd olunur ki, İstanbul təmsilçisi ilə
onun arasında 3 dəfə görüş baş tutub. Forvardın transferi
baş tutsa, o, Türkiyə klubunda icarə əsasında çıxış edəcək
və maaşının bir hissəsi də PSJ tərəfindən ödəniləcək. Mançester təmsilçisi ilə danışıqlarda isə İkardinin satınalma şərti
olmaqla icarə əsasında transfer olunması müzakirə olunur.
Məlumatı “TyC Sports” yayıb.

çatdırılması, mühitin
müştərilərə xidmət üçün
hazır olması vəziyyətinə
gətirilməsi, restoran işçilərinin
təkrar geri qaytarılması və
işçilərlə müştərilər arasında
təhlükəsizliyin təmin edilməsi
üçün işlərə başlanıldığı qeyd
edilib.
Xatırladaq ki, McDonald's
mart ayında Rusiyanın

Norveç Ukrayna hərbçilərinin
Britaniyada keçirilən
təlimlərinə qoşulacaq

Rusiyada
rekord yoluxma
Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına
görə, son sutka ərzində ölkədə 27 min 816 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. 2629 nəfər xəstəxanaya
yerləşdirilib. 14 min 320 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 57 nəfər vəfat edib.
Rusiyanın paytaxtı Moskvada son 24 saat ərzində 7381
nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. 358 nəfər xəstəxanaya
yerləşdirilib. 5955 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 20 nəfər
vəfat edib. Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyasının “deltakron” ştammı Moskvada və Sankt-Peterburq şəhərində qeydə
alınıb.
Operativ qərargahın məlumatına görə, pandemiya başlanandan indiyədək Rusiyada 18 milyon 824 min 282 nəfər
COVID-19 virusuna yoluxub. 383 min 11 nəfər koronavirus
infeksiyasının qurbanı olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə
20-25°, gündüz 34-39° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Mülayim
şərq küləyi əsəcək. Gecə 13-18°, gündüz 21-26°
isti olacaq.
ÂÂŞərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 13-18°, gündüz 21-26° isti
olacaq.
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 20-25°,
gündüz 34-39° isti olacaq.
ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,

Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 19-24°,
gündüz 31-36°, dağlarda gecə 15-20°, gündüz
27-32° isti olacaq.
ÂÂMingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Mülayim şərq küləyi
əsəcək. Gecə 22-26°, gündüz 35-39°, bəzi
yerlərdə 41° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Mülayim
şərq küləyi əsəcək. Gecə 22-25°, gündüz 
31-36°, dağlarda gecə 17-19°, gündüz 24-28°
isti olacaq.

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

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

“NYMEX” (“ New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı
neftinin qiyməti 0,72 faiz artaraq bir bareli 93,84, Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 3,3 faiz artaraq bir bareli
99,76 dollar olub.
“Reuters”in məlumatına görə, Rusiyanın “Transneft” şirkəti
bildirib ki, Rusiyadan Slovakiyaya və Macarıstana gedən neft
kəməri açılacaq. Artıq Slovakiyanın “Slavnaft” neftayırma
zavodu neft alacaq.
Çinin “South Çhina Morning Post” (“SÇMP”) nəşrinin
məlumatına görə, İndoneziya Rusiya neftinə məhdudiyyət
qoymayacaq. ABŞ-ın maliyyə naziri Canet Yellen İndoneziyada
danışıqlar aparmış və Rusiya neft məhsullarını azaltmaq barədə
təklif irəli sürmüşdür.
Nəşrin məlumatına görə, İndoneziya Çin və Hindistandan
nümunə götürməli və Rusiya neftinin ixracını azaltmamalıdır.
“Reuters”in məlumatına görə, Qazaxıstan Gürcüstan,
Azərbaycan və Türkiyə ilə danışıqlar aparır. Qazaxıstan istəyir
ki, onun nefti Avropaya bu ölkələr vasitəsi ilə nəql edilsin. İndiyə
kimi Qazaxıstan nefti Rusiya vasitəsi ilə digər ölkələrə ixrac edilir.
Ancaq Novorosiysk şəhərində Qazaxıstanın neft kəmərinin partlaması nəticəsində dənizə neft axması baş verdiyindən Rusiya
məhkəməsi Qazaxıstan neftinin ixracına 30 sutka qadağa qoydu.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
dənizçi MTK-nın balansında olan yaşayış
binalarına santexnika avadanlıqlarının
quraşdırılması xidmətlərinin (mal-material və
işçilik daxil) satın alınması məqsədilə

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