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Şuşada “Xarıbülbül” təntənəsi
Uzun illərin a
 yrılığından
sonra ikici bahardır ki,
mədəniyyət paytaxtımız Şuşada, dünyada bənzəri olmayan
Cıdır düzündə keçirilən “Xarıbülbül” festivalından “Əziz
Şuşa, biz qayıtmışıq” nidasına qarışıb yayılan muğamı,
musiqi sədalarını bütün dünya
eşidir. Sülhün, əmin-amanlığın
simvoluna çevrilən bu
möhtəşəm tədbir Qarabağın,
Şuşanın əsl sahibinin kim olduğunu əyani surətdə nümayiş
etdirir, ölkəmizin haqq səsini–
“Qarabağ Azərbaycandır”
deyimini təsdiqləyir, ecazkar
musiqi dili ilə beynəlxalq aləmə
mənəvi-siyasi mesajlar ötürür.
“Xarıbülbül” festivalında xarici
ölkələrin musiqiçilərinin, rəqs
kollektivlərinin, həmçinin respublikamızın folklor qruplarının
diqqətçəkən çıxışları Qarabağın–Azərbaycanın bu qədim
yurd yerinin xalqlar arasında
dostluq və qardaşlıq məkanına,
barış məkanına çevrildiyindən
xəbər verir.
Cıdır düzü də, 270 illik bir ömür
yaşayan Şuşa da qəsbkarın tapdağı altında olduğu zaman sınmadı,
əyilmədi, aurasını, ruhunu itirmədi.
Televizya ilə festivalı izləyərkən
Prezident İlham Əliyevin mədəniyyət
paytaxtımızla bağlı söylədiyi fikirlər
xatırlandı: “Ermənilər nə qədər
çalışsalar da, Şuşadan Azərbaycan
ruhunu silə bilmədilər. Bəli, mənfur

düşmən tərəfindən binalar dağıdıldı, məscidlərimiz dağıdıldı, tarixi
abidələrimiz dağıdıldı. Ancaq Şuşa
Azərbaycan ruhunu qoruya bildi.
Şuşa 28 il yarım əsarətdə idi, ancaq
əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini qorudu, milli ruhunu qorudu, Azərbaycan
ruhunu qorudu”.
Yeri gəlmişkən, bu məqamda
onu da qeyd edək ki, ümummilli

lider Heydər Əliyev Azərbaycana
rəhbərliyinin birinci dönəmində milli
ruhun yüksək səviyyədə reallaşması üçün çox böyük işlər görmüşdü,
eyni zamanda, doğma Qarabağa,
Azərbaycanın incisi sayılan Şuşaya
sevgisinin ifadəsi olaraq, mühüm
layihələr gerçəkləşdirmişdi...
Təəssüf ki, dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, o zaman heç

kimin ağlına gələ bilməzdi ki, bir neçə
ildən sonra burada separatizm baş
qaldıracaq, Ermənistan Azərbaycana
qarşı təcavüz edəcək, bu tarixi
şəhərimiz işğal altında qalacaq, tarixi
abidələrimiz, məscidlərimiz, Vaqifin
məqbərəsi dağıdılacaq. Azərbaycan
xalqının çoxəsrlik irsi Qarabağ diyarından silinməyə məruz qalacaq.

(ardı 5-ci səhifədə)

Vətən müharibəsindən sonra istər işğaldan azad edilən torpaqlarımıza,
istərsə də xarici ölkələrə tez-tez səfərlər edən Prezident İlham Əliyev, Qarabağın bərpası ilə paralel, Azərbaycanın dünyadakı nüfuzunun artırılması
istiqamətində də davamlı işlər görür. Qeyd edək ki, belə səfərlərdən biri də bu
gün gerçəkləşəcək. Belə ki, dövlətimizin başçısı Türkiyəyə səfəri zamanı qardaş ölkənin Prezidenti ilə birlikdə yeni hava limanının açılışında iştirak edəcək.

Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığı
tarixin sınağından çıxıb

Rizə–Artvin Hava Limanı Rizədən 34
kilometr, Hopadan 54 kilometr, Artvindən
125 kilometr məsafədə yerləşir. Bu aeroport Türkiyənin ikinci ən böyük uçuş-enmə
zolağına malikdir. Hava limanının açılışının
Türkiyə və Azərbaycan liderlərinin işıtirakı
ilə keçirilməsi isə dünyaya verilən növbəti
qardaşlıq mesajıdır.

Yaxşı xatırlayırıq, Türkiyə P
 rezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan II Qarabağ
müharibəsində qazandığımız Qələbəyə
həsr edilən Zəfər paradında iştirak etmiş,
Azərbaycan xalqına, ümumilikdə, türk dünyasına səslənərək, birlik mesajları vermişdi.

(ardı 6-cı səhifədə)

Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr
tarixi, mədəni birlik üzərində qurulub

Türkiyə İsveç və Finlandiyanın NATO-ya
üzvlüyü məsələsinə müsbət yanaşmır

Azərbaycan və Türkiyə üçün əsas qardaşlıq prinsipi Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir” və ümummilli lider
Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” kəlamlarıdır. Bizim müttəfiqliyimiz bu
anlayışlar əsasında qurulub.

Türkiyə prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan
İstanbulda jurnalistlərə
açıqlamasında bildirib ki,
İsveç və Finlandiyanın
NATO-ya üzvlüyü
məsələsinə müsbət
yanaşmırıq.

Bu sözləri Türkiyənin Azərbaycandakı
səfiri Cahit Bağcı “Şuşa Bəyannaməsi
və Azərbaycan–Türkiyə diplomatik
münasibətlərinin 30-cu ildönümü” adlı
konfransda söyləyib.
Diplomat Azərbaycan ilə Türkiyə
arasında əlaqələrin 30 il əvvəl yaradılmadığını, daha əvvəlki tarixlərə söykəndiyini
diqqətə çatdırıb. C.Bağcı iki ölkə arasındakı əlaqələrin tarixi, mədəni birlik üzərinə
qurulduğunu vurğulayıb.

“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq Enerji Agentliyinin Azərbaycanda
neft hasilatı ilə bağlı proqnozu
Beynəlxalq Enerji Agentliyi (BEA) Azərbaycanda neft hasilatının 2022-ci ildə
0,7 milyon barel/sutka təşkil edəcəyini proqnozlaşdırır.
Agentliyin hesabatına əsasən, 2022-ci
ilin birinci rübündə Azərbaycanda neft hasilatı 0,7 milyon barel/sutka təşkil edib. Bu
ilin ikinci və üçüncü rüblərində 0,69 milyon
barel/sutka, dördüncü rübdə 0,7 milyon
barel/sutka hasilat proqnozlaşdırılır.
Hesabatda qeyd olunub ki, 2021-ci ilin
birinci rübündə Azərbaycanda neft hasilatı
0,7 milyon barel/sutka, ikinci rübündə 0,69
milyon barel/sutka, üçüncü və dördüncü
rübündə 0,71 milyon barel/sutka təşkil
edib.
2022-ci ilin aprelində Azərbaycanda
neft hasilatı kondensat nəzərə alınmadan
0,58 milyon barel/sutka təşkil edib. Bu
göstərici mart ayı ilə müqayisədə dəyişməz
qalıb.

Bolqarıstan iyulun 1-dən
Azərbaycan qazını tam
həcmdə alacaq
Bolqarıstanın baş naziri Kiril Petkov parlamentdə
çıxışı zamanı bildirib ki, Bolqarıstan iyulun 1-dən
etibarən Azərbaycan qazını tam həcmdə ala biləcək.
Kiril Petkov deyib: “Biz iyulun 1-dən Azərbaycan qazını tam həcmdə ala bilərik, Yunanıstan ərazisində DESFA
şirkətinin qaz-kompressor stansiyası var. Nea Mesimvriya
məntəqəsindən Azərbaycan qazını ala bilərik. Azərbaycan
tərəfi bildirib ki, bu, texniki cəhətdən mümkündür”.
Qeyd edək ki, Bolqarqaz enerji holdinqi əvvəllər bildirmişdi ki, ölkə Azərbaycan qazını tam həcmdə yalnız İGB
interkonnektorunun tikintisinin başa çatdırılmasından sonra
ala bilər.
Baş nazir əlavə edib ki, iyun ayında ABŞ-dan iki tankerlə
mayeləşdirilmiş qaz tədarükünə dair müqavilə imzalanıb.

“Xalq qəzeti”

Qeyd olunur ki, aprel ayında
Azərbaycan OPEC+ sazişinin icra
olunmasını 376 faiz yerinə yetirib.

“Xalq qəzeti”

Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təminatında
Azərbaycanın rolu artmaqdadır
(bax səhifə 9)

Rəcəb Tayyib Ərdoğan
deyib: “Biz hazırda İsveç və
Finlandiya ilə bağlı prosesləri
izləyirik. Amma bununla bağlı
müsbət düşüncə içində deyilik. Təəssüf
ki, bu ölkələr terror təşkilatlarının bir növ
qonaq evi kimidir.
PKK İsveçdədir, DHKP-C İsveçdədir.
Niderlandda qərargahları var. Hətta o

ölkələrdə parlamentlərdə də təmsil olunurlar. Ona görə də bu məsələyə müsbət
baxmağımız mümkün deyil”.

“Xalq qəzeti”

DSMF-nin bu il əhaliyə ödədiyi
vəsaitin məbləği açıqlanıb
Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
tərəfindən 2022-ci ilin yanvar–aprel
aylarında pensiya, müavinət, təqaüd,
ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə
əhaliyə 2 milyard 188 milyon manat
vəsait ödənilib.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi bildirib ki, bu vəsait ötən ilin eyni
dövrü ilə müqayisədə 8 faiz və ya 162,5
milyon manat çoxdur.
Xatırladaq ki, sosial islahatların
yeni mərhələsi kimi, cari ilin əvvəlindən
əmək haqqı, pensiya və müavinətlərin,
təqaüdlərin növbəti dəfə artırılması təmin
olunub.

“Xalq qəzeti”
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Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Vitse-prezidenti,
Baş naziri və Dubay Əmiri Əlahəzrət
Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al Məktuma
Əlahəzrət!
Görkəmli dövlət xadimi, Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx
Xəlifə bin Zayed Al Nəhyanın vəfatı
xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladıq.
Xalqının lideri olan, bütün həyat və
fəaliyyəti ilə ölkəsinə hədsiz sədaqət
nümunəsi göstərmiş Şeyx Xəlifə
bin Zayed Al Nəhyan beynəlxalq
aləmdə yüksək nüfuz sahibi idi.
Azərbaycan Respublikası ilə Birləşmiş
Ərəb Əmirlikləri arasında dostluq
və əməkdaşlıq münasibətlərinin

inkişafında və genişlənməsində onun
müstəsna xidmətləri olmuşdur.
Bu ağır anlarda dərdinizə şərik
çıxır, Sizə, mərhumun ailəsinə,
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dost
xalqına öz adımdan və Azərbaycan
xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı
verirəm.
Allah rəhmət eləsin!
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 may 2022-ci il

Əbu-Dabi Əmirliyinin Vəliəhdi, Birləşmiş
Ərəb Əmirlikləri Silahlı Qüvvələrinin
Ali Baş Komandanının müavini Əlahəzrət
Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyana
Əlahəzrət!
Qardaşınız – böyük şəxsiyyət,
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Xəlifə bin Zayed Al
Nəhyanın vəfatı xəbəri məni olduqca
kədərləndirdi.
Bütün həyat və fəaliyyətini doğma
ölkəsinə ləyaqətlə xidmətə həsr etmiş
Şeyx Xəlifə bin Zayed Al Nəhyan öz
xalqının sevgisini və rəğbətini qazanmışdır. Azərbaycan Respublikası ilə
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında
əlaqələrin inkişafında onun böyük

xidmətləri olmuşdur. Onun parlaq
xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır.
Bu əvəzsiz itki ilə əlaqədar
dərdinizi bölüşür, Sizə, ailənizin
bütün üzvlərinə, Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin dost xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından
dərin hüznlə başsağlığı verirəm.
Allah rəhmət eləsin!
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 may 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikasının rayon, şəhər,
şəhərlərdə rayon İcra hakimiyyəti başçılarının
aparatlarında sənədlərlə iş barədə Təlimat”ın
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2000-ci il 6 mart tarixli 347 nömrəli
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2000-ci il 6 mart tarixli 347 nömrəli
Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 3 (I kitab),
maddə 186; 2016, № 5, maddə 927,
№ 9, maddə 1464; 2017, № 3, maddə 353;
2018, № 6, maddə 1297; 2019, № 3,
maddə 448) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan

Respublikasının rayon, şəhər, şəhərlərdə
rayon İcra hakimiyyəti başçılarının aparatlarında sənədlərlə iş barədə Təlimat”ın
100-cü bəndinin dördüncü abzasının
birinci cümləsindən “Ticarət Nazirliyinin,
Təhsil Nazirliyinin,” və “Dövlət Torpaq
Komitəsinin,” sözləri çıxarılsın.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 may 2022-ci il

Prezident Administrasiyasında
Azərbaycan Demokratik Maarifçilik
Partiyasının sədri ilə görüş keçirilib
Mayın 13-də Prezident Administrasiyasının Siyasi partiyalar və
qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət
Vəliyev ilə Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyasının sədri Elşən
Musayev arasında görüş keçirilib.
Prezident Administrasiyasının Siyasi
partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, görüşdə Ədalət Vəliyev cəmiyyətin
inkişafı naminə ölkəmizdə iqtidar–müxalifət
əməkdaşlığından söz açıb, dayanıqlı demokratik ənənələrin dərinləşməsində siyasi partiyaların rolunun yüksək olduğunu
vurğulayıb. Şöbə müdiri İkinci Qarabağ
müharibəsi, Qələbə və yeni siyasi reallıqlar
barədə fikirlərini səsləndirib, Prezident İlham
Əliyevin çıxışından sitat gətirib: “Bu gün isə
bizim qarşımızda bu Qələbəni siyasi yollarla
möhkəmləndirmək, erməni faşizminin baş
qaldırmasına yol verməmək, beynəlxalq
müstəvidə keçmiş münaqişə ilə və indiki reallıqlarla bağlı, o cümlədən dağıdılmış ərazilər
haqqında məlumat çatdırmaq vəzifəsi durur.
Bizim partiyalarımızın bəziləri beynəlxalq
partiya qurumlarına üzvdürlər. Bu məlumat
o qurumlar çərçivəsində verilməlidir. Yəni
bu, gələcək fəaliyyət üçün əsas istiqamət
olmalıdır”.
Görüşdə, həmçinin “Siyasi partiyalar
haqqında” qanunun layihəsi üzrə müzakirələr
aparılıb. Şöbə müdiri bildirib ki, qanun
layihəsi ilə əlaqədar bir sıra siyasi partiyalar
tərəfindən təkliflər təqdim olunub. Eyni zamanda, təəssüflə vurğulanıb ki, əksər partiyalar bu məsələdə fəallıq göstərməyiblər.
Elşən Musayev ölkəmizdə aparılan siyasi

dialoqu və dialoq çərçivəsində görülmüş
işləri yüksək qiymətləndirib, eləcə də radikal müxalifətin cəmiyyətin parçalanmasına
xidmət edən sərt ritorikasını tənqid edib.
Partiya sədri siyasi partiyaların işğaldan
azad olunmuş ərazilərə təşkil olunmuş
birgə səfərlərini xatırladaraq, bu cür müsbət
təcrübənin davamlı olmasını arzulayıb.
Görüşdə qeyd edilib ki, Azərbaycan
Demokratik Maarifçilik Partiyasının da təmsil
olunduğu Milli Məclisdə ümumilikdə 10
müxalifət partiyasının yer alması ölkəmizdə
demokratik mühitin təzahürüdür. Bu partiyaların nümayəndələrinin ilk dəfə olaraq Milli
Məclisin, həmçinin komitə və komissiyalarının
rəhbərliyində vəzifə tutması xüsusi vurğulanıb.
Elşən Musayev Regional məsələlər
komitəsinin sədr müavini kimi fəaliyyətindən
söz açaraq parlamentin son illərdə müxtəlif
istiqamətlərdə əldə etdiyi uğurlar, qarşıda
duran vəzifələr, eləcə də qanunvericilik
hakimiyyətinin icra hakimiyyəti orqanları ilə
əməkdaşlığının daha da təkmilləşdirilməsi
perspektivləri barədə danışıb.
Ədalət Vəliyev konstruktiv əməkdaşlığın
əhəmiyyətini vurğulayaraq, Elşən Musayevə
və onun sədrlik etdiyi siyasi partiyaya
dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi
istiqamətində gələcək fəaliyyətində uğurlar
arzulayıb.

Səhiyyə və tibbi sığorta sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra
tədbirlər və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun təsdiq edilməsi
və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə” 2006-cı il
25 may tarixli 413 nömrəli, “İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 2017-ci il 6 sentyabr tarixli 1592 nömrəli,
“Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığortanın tətbiqinin təmin edilməsi ilə
bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 2018-ci il 20 dekabr tarixli 418 nömrəli,
“Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzinin yaradılması haqqında”
2019-cu il 23 dekabr tarixli 895 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq, əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində həyata
keçirilən tədbirlərin effektivliyini artırmaq, səhiyyə sisteminin maliyyə dayanıqlığını və vətəndaşların keyfiyyətli
səhiyyə xidmətlərinə əlçatanlığını təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyi səhiyyə və tibbi sığorta sahəsində normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə, o cümlədən
şəffaflığın və hesabatlılığın artırılmasına, habelə elektron səhiyyənin
inkişaf etdirilməsinə dair təkliflərin üç
ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsini
təmin etmək məqsədilə İcbari Tibbi
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin və
digər aidiyyəti dövlət orqanlarının
(qurumlarının) nümayəndələrini, habelə
mütəxəssisləri və ekspertləri cəlb
etməklə “Səhiyyənin Transformasiyası
Mərkəzi” işçi qrupunu yaratsın.
2. 2023-cü il yanvarın 1-dən
“Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə
Birliyi” publik hüquqi şəxsin (bundan
sonra – TƏBİB) tabeliyindəki “Milli
Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzi (Mərkəzi Qan Bankının
Gəncə bölməsi, Mərkəzi Qan Bankının
Şəki bölməsi, Mərkəzi Qan Bankının
Quba bölməsi, Mərkəzi Qan Bankının Sumqayıt bölməsi, Mərkəzi Qan
Bankının Lənkəran bölməsi, Mərkəzi
Qan Bankının Bərdə bölməsi, Mərkəzi
Qan Bankının Şirvan bölməsi, Mərkəzi
Qan Bankının Mingəçevir bölməsi daxil
olmaqla), K.Y.Fərəcova adına ElmiTədqiqat Pediatriya İnstitutu, Akademik
C.M.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat
Kardiologiya İnstitutu, V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu, Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri
İnstitutu, Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu, Azərbaycan ElmiTədqiqat Travmatologiya və Ortopediya
İnstitutu, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat
Tibbi Bərpa İnstitutu, Akademik
M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə
Mərkəzi Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilsinlər
və “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq icbari tibbi sığorta çərçivəsində
əhaliyə tibbi xidmətlər göstərilməsini
davam etdirsinlər.
3. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli
413 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2006, № 5, maddə 411, № 8, maddə
680; 2007, № 6, maddə 602, № 8,
maddə 770, № 10, maddə 947; 2008,
№ 7, maddə 612, № 11, maddələr
967, 970; 2009, № 10, maddə 779,
№ 12, maddə 983; 2010, № 2, maddə
83; 2011, № 2, maddə 85; 2012, № 7,
maddə 688, № 9, maddə 855; 2013,
№ 2, maddə 114, № 6, maddə 651,
№ 9, maddələr 1060, 1061; 2016, № 3,
maddə 436; 2017, № 10, maddə 1781;
2018, № 2, maddə 217, № 5, maddə
932, № 10, maddə 1990; 2019, № 12,
maddə 1953; 2020, № 3, maddə 228,
№ 6, maddə 690, № 8, maddə 1036;
2021, № 4, maddə 327, № 6 (I kitab),
maddə 570, № 8, maddə 920) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. 3-cü hissədə “88” rəqəmləri
“130” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
3.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.101-ci bəndindən “Tibbi Ərazi Bölmələrini
İdarəetmə Birliyinin tabeliyindəki tibb

müəssisələri istisna olmaqla, digər”
sözləri çıxarılsın və həmin bənddə
“kütləvi informasiya vasitələrində”
sözləri “mediada” sözü ilə, “açıqlanmasını” sözü “təşviqini” sözü ilə əvəz
edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 6 sentyabr tarixli
1592 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 9, maddə 1639; 2019,
№ 2, maddə 219; 2020, № 6, maddə
690, № 12 (I kitab), maddə 1483;
2021, № 6 (I kitab), maddə 570, № 11,
maddə 1219) ilə təsdiq edilmiş “İcbari
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
4.1. 2.3-cü bənd, 3.1.11-1-ci və
3.1.11-2-ci yarımbəndlər ləğv edilsin;
4.2. 3.1.24-5-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.1.24-5. bədən tərbiyəsi və
idmanın sosial əhəmiyyətinin, əhalinin
sağlamlığının möhkəmləndirilməsindəki,
fiziki inkişafındakı və sağlam həyat
tərzinin formalaşdırılmasındakı rolunun
təşviqində iştirak etmək;”;
4.3. 4.5.11-ci yarımbənd üzrə:
4.3.1. 1-ci və 3-cü abzaslardan “,
habelə TƏBİB-in” sözləri çıxarılsın;
4.3.2. 2-ci abzasdan “, habelə
TƏBİB-də” sözləri çıxarılsın;
4.4. 4.7.14-cü bənddən “və
TƏBİB-də” sözləri çıxarılsın.
5. “Azərbaycan Respublikasında
icbari tibbi sığortanın tətbiqinin təmin
edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2018-ci il 20 dekabr tarixli
418 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 12 (I kitab), maddə
2575; 2019, № 6, maddə 1012 , № 12,
maddələr 1937, 1953, № 3, maddə
254) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
5.1. 1-ci hissədən “və həmin publik
hüquqi şəxsin təsisçisinin “Publik
hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 8.2-ci
maddəsində qeyd edilən səlahiyyətlərini
həyata keçirsin” sözləri çıxarılsın;
5.2. 2-ci hissəyə “Məhkəmə
Psixiatrik” sözlərindən əvvəl “Milli
Hematologiya və Transfuziologiya
Mərkəzi (Mərkəzi Qan Bankının Gəncə
bölməsi, Mərkəzi Qan Bankının Şəki
bölməsi, Mərkəzi Qan Bankının Quba
bölməsi, Mərkəzi Qan Bankının Sumqayıt bölməsi, Mərkəzi Qan Bankının Lənkəran bölməsi, Mərkəzi Qan
Bankının Bərdə bölməsi, Mərkəzi Qan
Bankının Şirvan bölməsi, Mərkəzi Qan
Bankının Mingəçevir bölməsi daxil
olmaqla), K.Y.Fərəcova adına ElmiTədqiqat Pediatriya İnstitutu, Akademik
C.M.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat
Kardiologiya İnstitutu, V.Y.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu, Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri
İnstitutu, Elmi-Tədqiqat Mamalıq və
Ginekologiya İnstitutu, Azərbaycan
Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və
Ortopediya İnstitutu, Azərbaycan ElmiTədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu, Akademik
M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə
Mərkəzi,” sözləri əlavə edilsin;
5.3. 3-cü hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3. Müəyyən edilsin ki:
3.1. TƏBİB-in fəaliyyətinə ümumi
rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək
üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad etdiyi sədrdən və digər 4 (dörd)
üzvdən ibarət Müşahidə Şurası
yaradılır;

3.2. TƏBİB-in Müşahidə Şurası İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrindən
(sədr olmaqla), Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin müavinindən,
Azərbaycan Respublikası əmək və
əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin
müavinindən, İcbari Tibbi Sığorta üzrə
Dövlət Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin
müavinindən və Səhiyyə İşçiləri
Həmkarlar İttifaqının sədrindən ibarət
tərkibdə formalaşdırılır;
3.3. TƏBİB-in fəaliyyətinə cari
rəhbərliyi TƏBİB-in Müşahidə Şurasının
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etdiyi
İcraçı direktor və onun 3 (üç) müavini
həyata keçirir;
3.4. bu Fərmanın 2-ci hissəsinə uyğun olaraq TƏBİB-in tabeliyinə verilən
dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan
tibb müəssisələrinin idarə edilməsini
və fəaliyyətinə nəzarəti TƏBİB həyata
keçirir;
3.5. TƏBİB-in saxlanması və
fəaliyyətinin təmin edilməsi dövlət
büdcəsindən ayırmalar, fəaliyyət
istiqamətlərinə uyğun olaraq görülən
işlərdən (göstərilən xidmətlərdən) əldə
edilən daxilolmalar, ianələr, qrantlar
və qanunla qadağan olunmayan digər
mənbələrdən daxil olan vəsait hesabına
həyata keçirilir;
3.6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi hallar istisna
olmaqla, bu Fərmanın 2-ci hissəsinə uyğun olaraq TƏBİB-in tabeliyinə verilən
dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb
müəssisələrinin “Publik hüquqi şəxslər
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 8.2-ci maddəsində qeyd
edilən publik hüquqi şəxsin təsisçisinin
səlahiyyətlərini TƏBİB həyata keçirir;
3.7. “Tibbi sığorta haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq xidmətlər zərfinə daxil
olmayan və TƏBİB-in tabeliyindəki
dövlət tibb müəssisələri tərəfindən
əhaliyə ödənişli əsaslarla göstərilən
tibbi xidmətlərin tariflərini, habelə həmin
Qanuna əsasən sığortaolunan hesab
edilməyən şəxslərə göstərilən tibbi
xidmətlərin tariflərini TƏBİB müəyyən
edir.”;
5.4. aşağıdakı məzmunda 3-1-ci
hissə əlavə edilsin:
“3-1. TƏBİB-in təsisçisinin
səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi
aşağıdakılara həvalə edilsin:
3-1.1. Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə:
3-1.1.1. nizamnamənin təsdiqi
və nizamnamə fondunun miqdarının
müəyyən edilməsi, onlarda dəyişiklik
edilməsi;
3-1.1.2. TƏBİB-in yenidən təşkili və
ləğvi;
3-1.1.3. TƏBİB-in idarəetmə
orqanlarının yaradılması və Müşahidə
Şurasının üzvlərinin vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad edilməsi;
3-1.1.4. “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.3-cü maddəsində nəzərdə
tutulmuş qərarın qəbul edilməsi;
3-1.2. TƏBİB-ə:
3-1.2.1. bu Fərmanın 3-1.1-ci
bəndində qeyd edilənlər istisna olmaqla, “Publik hüquqi şəxslər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
8.2-ci maddəsində publik hüquqi şəxsin
təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş
digər məsələlərin həlli.”.
6. “Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzinin yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2019-cu il 23 dekabr tarixli
895 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 12 (I kitab), maddə 1938)
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
6.1. aşağıdakı məzmunda 1-1-ci
hissə əlavə edilsin:
“1-1. 2023-cü il yanvarın 1-dən bu
Fərmanın 1-ci hissəsi ilə yaradılmış
Mərkəz Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə verilsin.”;
6.2. 3.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.2. Azərbaycan Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyinə:
3.2.1. bu Fərmanın 3.1-ci bəndində
qeyd edilənlər istisna olmaqla, “Publik
hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 8.2-ci
maddəsində publik hüquqi şəxsin
təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş
digər məsələlərin həlli.”;
6.3. 3.3-cü bənd ləğv edilsin.
7. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti:
7.1. TƏBİB-in yeni nizamnaməsinin
layihəsini və nizamnamə fondunun məbləğinə dair təkliflərini iki ay
müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
7.2. əczaçılıq sahəsində dövlət
siyasətinin, o cümlədən dərman
vasitələrinin dövlət qeydiyyatı və
qiymətlərinin müəyyən edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsinə, eləcə
də bu sahədə rəqəmsallaşdırılmanın
təmin edilməsinə dair təkliflərini üç ay
müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
7.3. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
8. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyi:
8.1. 2022-ci il dekabrın 31-dək:
8.1.1. TƏBİB-in tabeliyinə verilən
dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb
müəssisələrində rəqəmsallaşdırılma
işlərinin yekunlaşdırılmasını təmin etsin;
8.1.2. dövlət proqramlarının icrasını və həmin proqramlarda nəzərdə
tutulmuş qaydada dərman vasitələrinin
təchizatını təmin etsin;
8.1.3. Azərbaycan Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyi və TƏBİB ilə razılaşdırmaqla TƏBİB-in tabeliyindəki
dövlət səhiyyə sisteminə daxil
olan tibb müəssisələrinin dayanıqlı
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini
üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
9. TƏBİB:
9.1. “Tibbi sığorta haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq xidmətlər zərfinə daxil
olmayan və TƏBİB-in tabeliyindəki
dövlət tibb müəssisələri tərəfindən
əhaliyə ödənişli əsaslarla göstərilən
tibbi xidmətlərin tariflərini, habelə həmin
Qanuna əsasən sığortaolunan hesab
edilməyən şəxslərə göstərilən tibbi
xidmətlərin tariflərini bir ay müddətində
təsdiq etsin və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat
versin;
9.2. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər
görsün.
10. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi bu Fərmandan irəli
gələn məsələləri həll etsin.
11. Bu Fərmanın 5.2-ci, 6.2-ci və
6.3-cü bəndləri 2023-cü il yanvarın
1-dən qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 may 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 1 iyun tarixli 1043 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elektron
məhkəmə” informasiya sistemi haqqında
Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə

“Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2001-ci il 19 iyul tarixli 540 nömrəli
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 1 iyun tarixli 1043
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2020, № 6, maddə 685) ilə təsdiq edilmiş “Elektron məhkəmə” informasiya
sistemi haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 1.2-ci bəndə “Mülki Prosessual Məcəlləsi,” sözlərindən sonra
“Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi,” sözləri əlavə
edilsin.
2. 6.1.12-ci və 6.1.17-ci yarımbəndlərə “mübahisələrinə dair işlər”
sözlərindən sonra “, habelə məhkəmələrin icraatında olan cinayət işləri və
cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar” sözləri əlavə edilsin.
3. 9.2.8-ci yarımbənddən “mülki işlər və kommersiya mübahisələri üzrə”
sözləri çıxarılsın.
4. 13.6-cı bənddə “10-1.2-ci maddəsində” sözləri “10-1.2-ci və
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 51-1.2-ci
maddələrində” sözləri ilə əvəz edilsin.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 may 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, “Dövlət məktəbəqədər
təhsil sistemində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 20
dekabr tarixli 3058 nömrəli Sərəncamının
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:
“Sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il
19 iyul tarixli 540 nömrəli Fərmanında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 7, maddə 477;
2012, № 12, maddə 1270; 2017, № 7,

maddə 1330; 2018, № 10, maddə 2019;
2020, № 7, maddə 876, № 11, maddə
1362; 2021, № 6 (I kitab), maddə 568,
№ 8, maddə 918) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1. 2.3-cü bənddən “(yerli icra
hakimiyyəti orqanlarının tabeliyində
olan məktəbəqədər xüsusi təhsil
müəssisələrinin idarə edilməsi istisna
olmaqla)” sözləri çıxarılsın;
2. 2.4-1-ci bənd ləğv edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 may 2022-ci il
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14 may 2022-ci il, şənbə

Şuşa yenə də dünyaya qucaq açıb
Bundan sonra bu diyara Azərbaycan
dili hakim olacaq, necə ki, tarixdə belə
olub. Şuşa məscidində azan səsi, Cıdır
düzündə muğam səsi, Vaqifin məqbərəsi
önündə şeirlər səslənir. Bax, budur
reallıq. Bunu biz əldə etmişik.

Prezident İlham Əliyev:

Azad edilmiş bütün ərazilərdə
genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq
və bərpa işləri aparılır

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Türk dünyasının mədəniyyət
paytaxtı, Azərbaycanın qədim
şəhəri Şuşa yenə də dünyaya qucaq açıb. Bu şəhərdə bir-birinin
ardınca keçirilən həm yerli,
həm də beynəlxalq əhəmiyyətli
tədbirlər bir daha dünyaya bəyan
edir ki, Qarabağ Azərbaycandır!
Bu, həm də şanlı Qələbəmizin
təntənəsidir. Bu təntənə Şuşanı
beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi mərkəzə çevirib. Ermənistan
üzərindəki tarixi qələbəmizdən
keçən ilyarım ərzində Qarabağda start götürən genişmiqyaslı
yenidənqurma, bərpa-quruculuq
işləri ilə bərabər, Şuşada birbirinin ardınca keçirilən tədbirlər
dünyanın maraq dairəsindədir.
Bu, həm də Ermənistana və
dünya erməniliyinə göz dağıdır.

İşğal əbədi ola bilməzdi
Prezident İlham Əliyev ölkəyə
rəhbərlik etdiyi dövrdə xalqa verdiyi
vədlərə həmişə sadiq olub. O, 2003-cü
ildə ilk dəfə Prezident vəzifəsinə seçilən
zaman demişdi ki, “Nəyin bahasına
olursa-olsun, biz öz tarixi torpaqlarımızı
düşmənin əlindən alacağıq. İstər sülh
yolu ilə, istər müharibə yolu ilə”. O
vaxt bu sözlərə, bəlkə də, inananlar o
qədərdə çox olmamşdı. Axı, düşmənin
havadarları çox, uğurlarını isə həzm
edənlərin sayı az idi. Uzun illər aparılan
sülh danışıqları heç bir nəticə vermirdi.
Əksinə, düşmən getdikcə azğınlaşmışdı.
Əgər torpaqlarımızın işğalının
ilk illərində hələ danışıqlarla bağlı
xalqımızda və dövlət başçısında hər
hansı bir ümid var idisə, son vaxtlar bu
ümidlər tamamilə aradan qalxmışdı.
Çünki Ermənistan və onun havadarları bu işğalı əbədi etmək üçün bütün
vasitələrdən istifadə edirdilər. Məkrli
düşmən hesab edirdi ki, əgər qonşu
dövlətin torpağını 30 ilə yaxın işğal
altında saxlaya biliblərsə, bundan sonra
da əbədi olaraq saxlayacaqlar. Ancaq
unudurdular ki, Azərbaycan heç vaxt
torpaqlarının işğal altında qalması ilə
barışmayacaq.
Dövlət başçısının verdiyi vədlərə
sadiqliyi xalqın ona olan inam və
etimadını getdikcə möhkəmləndirdi.
2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan
sərhədboyu ərazilərimizdə genişmiqyaslı təxribatlara, sonra isə müharibəyə
başlayanda ölkəmizdə iqtidar-müxalifət
birliyi də sıx tellərlə bağlandı. Hətta,
radikal müxalifət nümayəndələri də
müharibə dövründə hər gün eşidilən
qələbə sədalarından, xüsusilə, Şuşada Azərbaycan bayrağının dalğalanmasından sevinclərini gizlədə bilmir
və dövlətimizin başçısına səmimi
təbriklər ünvanlayır, onun ətrafında sıx
birləşdiklərini bəyan edirdilər. O vaxt 50
siyasi partiya rəhbərinin birgə bəyanat
qəbul etməsi həmrəylikdən, dövlət başçısına olan inam və etimaddan xəbər
verirdi. Bir-birinin ardınca verilən qələbə
xəbərləri bizi addm-addım Zəfərə yaxınlaşdırırdı. İyirmi səkkiz il yarım işğal
altında qalan, Qarabağın vuran ürəyi
olan Şuşanın düşməndən azad edilməsi
qələbələrimizin üstünə daha bir şanlı
Zəfər gətirdi. Bu, 2020-ci il noyabrın
8-ni Azərbaycan tarixində əbədi həkk
etdi, silinməz tarixə çevirdi.
“Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini
yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu,
böyük Qələbədir! Şəhidlərimizin, ulu
öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün
aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz
aydın olsun dünya azərbaycanlıları!”–
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin Şuşa işğaldan azad olunan
gün – noyabrın 8-də Şəhidlər xiyabanından xalqa müraciətində verdiyi
bu xoş xəbər Azərbaycanı ayaq üstə
qaldırdı. İnsanlar küçələrə, meydanlara axışaraq, qürur və sonsuz sevinc
hisslərini paylaşır, bir-birinə gözaydınlığı verirdilər.
“Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz
Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz
səni dirçəldəcəyik!” Prezident İlham
Əliyevin həmin gün səsləndirdiyi bu
sözlər indi də qulaqlarda əks-səda verir.
2020-ci il noyabrın 8-i şanlı Qələbəmiz,
Zəfər günü kimi Azərbaycan tarixinə
əbədi yazıldı. Təsadüfi deyil ki, Şuşanın işğaldan azad olunduğu gün
Prezidentin sərəncamı ilə Zəfər Günü
elan edildi.

Dünya Şuşanın
seyrinə toplaşır
Qələbədən dərhal sonra Qarabağda – işğaldan azad edilmiş torpaqlarda
sürətli bərpa-quruculuq işlərinə başlanıldı. Bir qədər sonra isə Şuşa dünyaya
qucaq açdı, tədricən həm yerli, həm
də beynəlxalq təşkilatların tədbirlərinin
keçirildiyi məkana çevrildi. Bu gün
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan

Şuşa şəhərində Mədəniyyət Nazirliyi,
Heydər Əliyev Fondu və Şuşa Şəhəri
Dövlət Qoruğunun təşkilatçılığı ilə V
“Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalının keçirilməsi növbəti beynəlxalq
tədbirlərdən biridir. On xarici ölkədən
müxtəlif folklor üslublarında çıxış edən
musiqiçilər, rəqs kollektivləri, həmçinin
Azərbaycanın müxtəlif regionlarından
folklor kollektivlərinin iştirakı Qarabağı, Şuşa dağlarını, dərələri, meşələri
musiqi səsinə qərq edib. Musiqimizin
beşiyi olan Şuşa – Qarabağ uzun
illər sonra ən gözəl baharını yaşayır.
Düşmən əsarətindən azad edilmiş Şuşa
bu gün musiqimizin, muğamımızın
sədaları altında rahat nəfəs alır. Neçə
vaxt idi həsrət qaldığımız Cıdır düzündə
keçirilən rəngarəng tədbirlərə dünya da
şahidlik edir.
İkinci Qarabağ müharibəsində
qazandığımız şanlı Qələbə Azərbaycan
tarixinə yeni səhifə yazdı. Ənənə
halını almış, lakin mənfur düşmənin
torpaqlarımızı işğal etməsi nəticəsində
yarımçıq qalmış “Xarıbülbül” beynəlxalq
musiqi festivalları yenidən keçirilməyə
başlanıldı. Heydər Əliyev Fondunun
təşkilatçılığı ilə ənənə bərpa olundu.
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” musiqi
festivalı hər birimizi qürurlandırdı. Yeri
gəlmişkən, bu festival məşhur xanəndə
Seyid Şuşinskinin 100 illik yubileyi ilə
əlaqədar 1989-cu ildən keçirilməyə
başlanılıb. Lakin mənfur qonşumuzun
günahı nəticəsində bu festival keçirilmirdi. Nəhayət, 2021-ci il mayın 12-də
mədəniyyətimizin paytaxtı Şuşanın
səmasında illər əvvəl olduğu kimi,
Qarabağ şikəstəsi eşidildi. Bununla da
illər sonra Cıdır düzündə “Xarıbülbül”
festivalına yenidən start verildi.
Həmin vaxtdan başlayaraq, Şuşa
nüfuzlu qonaqlarını qəbul etməyə başladı və getdikcə tədbirlərin keçirilməsi
üçün ən münasib mərkəzə çevrildi. Şuşada beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki
dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş
tədbir iştirakçıları, siyasi xadimlər,
media nümayəndələri, diplomatlar
həm erməni vəhşiliyinin, həm də
ölkəmizin öz gücü ilə həyata keçirdiyi yenidənqurma, bərpa-quruculuq
işləri ilə tanış olurlar. Qardaş Türkiyə
Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın ölkəmizin mədəniyyət
paytaxtı Şuşaya səfəri xüsusi qeyd
edilməlidir. Çünki bu səfər dünya miqyasında böyük maraq doğururdu. Səfər
bütün məqamları ilə önəmli idi və strateji əhəmiyyət kəsb edirdi. Ona görə ki,
qardaş ölkə Prezidentinin Şuşaya səfəri
istər Ermənistana, istərsə də bütün
dünyaya növbəti bir mesaj idi.
R.T. Ərdoğan işğaldan azad
olunan Şuşaya səfər edən ilk xarici
ölkə Prezidentidir. Türkiyənin dövlət
başçısının xarici ölkə liderləri arasında,
ilk olaraq, Şuşaya səfərə gəlməyə tam
mənəvi haqqı var. Çünki 44 günlük
Vətən müharibəsində qardaş Türkiyə
mənəvi-siyasi dəstəyi ilə hər dəqiqə
ölkəmizin yanında oldu. Zəfərdən sonra Şuşaya reallaşan bu səfər, həmçinin
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında
müttəfiqlik münasibətləri haqqında
Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması
bir daha iki ölkə arasındakı əlaqələrin
qardaşlıq münasibətləri üzərində
qurulduğunu nümayiş etdirdi. Qars
müqaviləsindən yüz il sonra iki dost
və qardaş ölkə arasında imzalanan
müttəfiqlik münasibətlərinə dair Şuşa
Bəyannaməsi müstəsna siyasi və tarixi
əhəmiyyət kəsb edir.

Prezident İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi ilə milli musiqimizin beşiyi,
Qarabağın gözü olan Şuşada aparılan bərpa-quruculuq işlərinin miqyası və sürəti
hər kəsdə dərin məmnunluq hissi doğurur. Bu sahədə hər yeni xəbər, müjdə
qəlbimizi sevindirir. Görünən budur ki, Azərbaycan xalqı əl-ələ verib Şuşanı
dünyanın ən gözəl guşələrindən birinə çevirməyə çalışır. Hər kəsə bəllidir ki,
Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Düşməndən azad edilən bu
gözəl və bənzərsiz şəhərin həyatının yeni, xoşbəxt novrağı başlayır. Şuşa azaddır,
xoşbəxtdir, deməli, bütün xalqımız xoşbəxtdir. Azərbaycan öz tarixinin ən şanlı
günlərini yaşayır. Buna necə sevinməmək, qürur duymamaq olar?!

Qardaş ölkə Prezidentinin
səfərindən bir neçə ay sonra Vaqif
Poeziya Günləri çərçivəsində Şuşadakı
Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev
Fondunun təşkilatçılığı ilə “Yaddaş.
Fotoqrafik tarix”, Rəsm Qalereyasında
“Qarabağ – Azərbaycan mədəniyyətinin
incisidir” və Xalçaçılıq Qalereyasında
“Yenidən doğma diyarda. Qarabağın
sənət inciləri” adlı sərgilərin açılışı
oldu. Sərgilər böyük maraqla izlənildi.
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri,
Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun həmin
sərgilər haqqında təəssüratlarını xatırlatmaq yerinə düşərdi: “Şuşa xalçalarını
yenidən burada görmək bizdə qürur
hissi yaşadır. Şuşa xalçaları doğrudan da möcüzədir. Bu gün biz hədsiz
xoşbəxtik. Görürük ki, nə qədər böyük
işlər görülüb. Biz, doğrudan da, yeni
həyat yaşayırıq, Vətən müharibəsində
Qələbə və bu gün aparılan bərpa işləri
bizi bir millət kimi yeni mərhələyə qaldırır. Bir daha Prezident İlham Əliyevə
və birinci xanım Mehriban Əliyevaya bu
günü bizə yaşatdıqları üçün təşəkkür
edirəm”.
Şuşa tədricən dünya ictimaiyyətinin
diqqətini daha çox cəlb edirdi.
Çoxşaxəli əməkdaşlığı özündə ehtiva
edən Azərbaycan--BMT tərəfdaşlığının
30 illiyinə həsr olunmuş toplantnın ölkəmizin bu qədim şəhərində
keçirilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb
edir və xüsusi rəmzi məna daşıyır. Şuşa
Azərbaycanın, eləcə də Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olmaqla yanaşı, hazırda bölgənin bərpa-quruculuq,
tərəqqi, qələbə şəhəri simvoludur.
Toplantı iştirakçıları əvvəlcə təyyarə
ilə Qarabağın hava qapısına -- Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanına gəlib və
Zəfər yolu ilə Şuşaya səfər ediblər.
Tədbirdə ölkəmizin yüksək səviyyəli
dövlət və hökumət rəsmiləri, BMT-nin
ölkəmizdəki rezident əlaqələndiricisi,
həmçinin təşkilatın Azərbaycandakı
qurumlarının rəhbərləri iştirak ediblər.
Şuşa toplantısında əsas məqsəd
Azərbaycan--BMT tərəfdaşlığında Davamlı İnkişaf Məqsədləri istiqamətində
qət edilmiş yolun nəzərdən keçirilməsi
üçün əlverişli platforma yaratmaq, postpandemiya və postmüharibə reallıqlarında Azərbaycanın yeni prioritetlərini
və imkanlarını müzakirə etmək olub.

Qələbəmizin
ən layiqli töhfəsi
Şuşa şəhərində Dünya
Azərbaycanlılarının V Qurultayı – Zəfər
qurultayının keçirilməsi də tədbirdə
65 ölkədən 400 nəfərə yaxın diaspor
nümayəndəsinin iştirakı yaddaqalan
əlamətdar hadisələrdəndir. Xatırladaq ki, Dünya Azərbaycanlılarının V
Qurultayı son illər yüksək təşkilatlanma
və birlik nümayiş etdirən, beynəlxalq
ictimaiyyətin Azərbaycan həqiqətləri ilə
bağlı məlumatlandırılmasında xüsusi
rol oynayan diasporumuzun Qarabağın azad edilməsindən sonra ilk böyük
görüşü oldu. Bu görüşün işğaldan azad
edilmiş Qarabağda–Şuşada keçirilməsi
dünyaya bir daha bəyan etdi ki, Qarabağ Azərbaycandır!
Bundan bir həftə sonra dünyanın
20-dən çox ölkəsindən 50-yə yaxın xarici beyin mərkəzlərinin ekspertlərinin,
tədqiqatçı-alimlərin və media
nümayəndələrinin iştirakı ilə Beynəlxalq
Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi və ADA
Universitetinin təşkilatçılığı ilə Şuşa
şəhərində “Cənubi Qafqaz: İnkişaf və

Əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq forumun
keçirilməsi daha bir əlamətdar hadisə
kimi yaddaşlara həkk olundu. Bu
forumun əsas məqsədi postmüharibə
dövründə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında əlaqələrin inkişafı, kommunikasiyaların açılması imkanlarının nəzərdən
keçirilməsi, bölgənin tərəqqisinin,
təhlükəsizliyinin və rifahının təməli
kimi, Azərbaycanın Ermənistanla
münasibətlərin normallaşdırılması
üçün formalaşdırdığı sülh gündəliyinin
müzakirəsi olub.
Şuşada Heydər Əliyev Fondu və
Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı
ilə birinci Beynəlxalq Kulinariya Festivalının keçirilməsi də xüsusi qeyd
edilməlidir. Çünki festivalda Türkiyə,
Rusiya, Almaniya, Avstriya, Çin,
Fransa, Gürcüstan, İran, İsrail, İtaliya,
Malayziya, Yaponiya, Belçika, Çexiya,
Kanada, Cənubi Koreya, Qazaxıstan, Özbəkistan və digər ölkələrdən
kulinarlar, beynəlxalq ekspertlər, qida
sahəsinin nümayəndələri və blogerlər
iştirak edirdilər.
Festival zamanı Şuşada təkcə
dünya xalqlarının təamları deyil,
həmçinin müxtəlif ölkələrin maddimənəvi dəyərləri təqdim edildi. Bu konsepsiyaya əsasən, pavilyonlar da fərqli
formatda quraşdırılmışdı. Hər pavilyon
qonaqları həmin ölkəyə xas memarlıq
üslubu, milli musiqi ilə salamladı, tanınmış əsərlərdən parçalar səhnələşdirildi.
Festival günlərində incəsənət ustalarının iştirakı ilə bədii proqram təqdim
edildi, istirahət və əyləncə zonasındakı pavilyonlarda tamaşalar, konsert
və sərgilər təşkil olundu. Kulinariya
festivalının son günündə Azərbaycanın
milli musiqilərinin səsləndirilməsi ,
qonaqlara yerli tamaşa və filmlərdən
səhnəciklər təqdim edilməsi millimənəvi dəyərlərimizin təbliği baxımından əlverişli imkan yaratdı.
Qarabağın – Şuşanın beynəlxalq
tədbirlərin keçirildiyi mərkəzə çevrilməsi
tarixi Qələbəmizin xalqımıza bəxş
etdiyi ən layiqli töhfəsidir. Bu Qələbə,
ilk növbədə, möhtərəm Prezidentimizin
verdiyi vədlərə sadiqliyinin bariz
nümunəsidir.
Dövlətimizin başçısı torpaqlarımızın
düşməndən azad ediləcəyi barədə 19
il əvvəl ilk dəfə prezident seçiləndə
andiçmə zamanı verdiyi vədə sadiqliyini
nümayiş etdirir.

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Şuşaya bütün qəlbi, ruhu ilə bağlı olmayan
Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. Amma, mənə
elə gəlir ki, Prezident İlham Əliyev Şuşanı
hər birimizdən daha çox istəyir, onu sonsuz, məhrəm bir məhəbbətlə sevir, əzizləyir,
bugününü və gələcəyini düşünür. Xalqımızın
30 illik şuşasızlıq həsrətinə son qoyan Ali Baş
Komandanın Şuşanı hamıdan çox sevməyə və
onunla öyünməyə haqqı var!
Bu günlərdə, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva yenidən Şuşada
olublar, burada aparılan geniş tikinti-quruculuq
işləri ilə yaxından tanış olaraq, tapşırıq və
tövsiyələrini veriblər. Mayın 10-u müstəqil
Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər
Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu
ildönümü idi. Prezident İlham Əliyev əlamətdar
hadisə ilə bağlı müraciətində demişdir: “Qarabağın, bölgənin, Qafqazın incisi olan Şuşa
kimi şəhəri düşmən bərbad hala qoymuşdur.
Biz - bu torpaqların sahibləri artıq qayıtmışıq və

həmçinin kompleksə daxil olan məscidin uçmuş
günbəzləri, damı və mehrabı bərpa edilib.
Hazırda digər bərpa işləri aparılır. Kompleksin
həyətində bulağın bərpası yekunlaşıb, landşaft
işlərinə hazırlıq görülür.
Şuşanın Azərbaycan mədəniyyətinin,
xüsusilə milli musiqimizin tarixi inkişafında misilsiz xidmətləri olmuşdur. Şuşa dahi
Üzeyir Hacıbəylinin, görkəmli vokal ustası
Bülbülün, böyük müğənni Bülbülün vətənidi.
Məşhur tarzən də bu gözəl şəhərdə yaşayıb
yaratmışdır.
Qeyd edək ki, 1846-cı ildə Şuşada anadan olan Sadıqcan Azərbaycanın tanınmış
tarzənlərindən biridir. O, tarı təkmilləşdirərək
ona cingənə və kök simləri əlavə edib, simlərin
sayını 5-dən 11-ə çatdırıb. Sadıqcan ilk dəfə
tarı sinədə ifa etməyə başlayıb. Məhz onun
təkmilləşdirdiyi Azərbaycan tarı Qafqazda və
Orta Asiyada geniş yayılaraq milli musiqimizin
rəmzinə çevrilib. Sadıqcan, eyni zamanda,
istedadlı bəstəkar idi. O, “Orta Segah” və

bu torpaq, bu səma bunu görür. Görür ki, hər
gün inkişafla bağlı daha bir addım atılır. Hər gün
daş üstə bir daş qoyulur. Biz azad edilmiş bütün
torpaqları bərpa edəcəyik, bərpa edirik”.
Şuşa təkcə qeyri-adi gözəlliyi, füsunkarlığı ilə deyil, elmin, təhsilin inkişafı ilə həmişə
öyünüb. Bu gün həmin ənənələri bərpa etməyin
məqamıdır. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
mayın 10-da Şuşa Realnı Məktəbində həyata
keçiriləcək təmir-bərpa işləri ilə tanış olublar.
Təhsil naziri Emin Əmrullayev dövlətimizin
başçısına və birinci xanıma görüləcək işlər
barədə məlumat verərək demişdir ki, fəaliyyətə
1881-ci il sentyabrın 20-də başlayan Şuşa
Realnı Məktəbi həm tədrisi, təhsil ənənələri,
həm də yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyətlərlə
bütün Cənubi Qafqazda seçilən təhsil ocaqlarından biri idi. Əvvəlcə 6 sinifdən ibarət olan və
159 şagirdi qəbul edən məktəbin Haşım bəy
Vəzirov, Mirzə Salah bəy Zöhrabbəyov, Yusuf
bəy Məlikhaqnəzərov kimi pedaqoqları, İsmayıl
bəy Səfibəyov, Əbdürrəhman bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Cabbar bəy
Vəlibəyov, Xudadat bəy Məlik-Aslanov, Cavad
bəy Məlik-Yeqanov, Rüstəm bəy Axundov,
Əhməd bəy Ağaoğlu, Soltan bəy Vəlibəyov, Xan
Şuşinski kimi parlaq yetirmələri olub.
Qeyd edək ki, xalqın maariflənməsi, elmə
yiyələnməsi işində müstəsna xidmətləri olan
Şuşa Realnı Məktəbinin binasında sonradan
bir sıra digər təhsil müəssisələri fəaliyyət
göstərib. Şuşa şəhəri 1992-ci ilin mayında işğal
edildikdən sonra bir çox tarixi yerlərlə bərabər,
bu məktəb də erməni vandalları tərəfindən
yandırılaraq xarabazara çevrilib. Zərrə qədər
şübhə yoxdur ki, ən yaxın gələcəkdə Şuşa
Realnı Məktəbi ən yüksək səviyyədə təmir olunacaq, qapılarını xalqımızın övladlarının üzünə
onların elmə, biliklərə yiyələnmələri üçün geniş
açacaqdır.
Məlumdur ki, Şuşada aparılan tikinti-quruculuq işlərinin böyük bir qismi Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən aparılır. Yeri gəlmişkən, bu
il mayın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Mehmandarovların malikanə kompleksində
aparılan bərpa işlərinin hazırkı mərhələsi ilə
tanış olublar. Bildirilib ki, Şuşada Mehmandarovların malikanə kompleksində də Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən aparılan bərpa işləri
davam edir.
Dövlət başçısına məlumat verilib ki, işğal dövründə ciddi ziyan dəyən, ermənilər
tərəfindən dağıntılara məruz qalan malikanə
kompleksində mütəxəssislər qiymətləndirmə
işləri aparıb, bunun əsasında bərpa prosesi icra olunur. Kompleksə məscid, kiçik və
böyük yaşayış evləri daxildir. Ötən müddətdə
evin dam örtüyü orijinala uyğun quraşdırılıb,
binanın tökülmüş bütün daşları, eyvanları,

“ Bayatı-Şiraz” muğamlarına bir neçə rəng
bəstələyib.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva mayın 10-da Şuşada
məşhur tarzən, bəstəkar və Azərbaycan tarını
təkmilləşdirən sənətkar Sadıqcanın vaxtilə yaşadığı evin bərpası işləri ilə tanış olublar.
Bildirilib ki, Şuşa şəhərinin mərkəzində,
Mərdinli məhəlləsində yerləşən bina ilkin
görkəmini 80 faizə qədər itirib. Binanın qalan
hissələrində isə konstruktiv çatlar müşahidə olunur və qəza vəziyyətindədir. Sadıqcanın evində
də bərpa işlərini Heydər Əliyev Fondu həyata
keçirəcək. Dördbucaqlı plan quruluşu olan ev
ikimərtəbəlidir. Bina Şuşaya xas memarlıq üslubunda inşa olunub.
Şuşaya son səfərləri çərçivəsində Prezident
İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban
Əliyevaya yeni inşa olunacaq məscid kompleksinin layihəsi barədə də məlumat verilib.
Məscidin layihəsi üzrə işlər başa çatıb və inşaat
işlərinə başlanılıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev adını
tarixə Qarabağın Xilaskarı, Şuşa Fatehi kimi
yazdırıb. Cənab İlham Əliyev həm də Şuşanın,
Qarabağın, bütövlükdə çağdaş Azərbaycanın
qurucusudur! Xalqımız öz müdrik lideri ilə sonsuz fəxarət hissi duyur!
Dövlətimizin başçısı yuxarıda qeyd etdiyimiz
müraciətində demişdir: “Bu gün mayın 10-da
mən mütləq burada olmalı idim. Ulu öndərin
xatirəsinə öz ehtiramımı və Azərbaycan xalqının
ehtiramını buradan ifadə etməli, bir daha deməli
idim ki, biz bu torpaqlara, doğma torpaqlarımıza
əbədi qayıtmışıq və burada əbədi yaşayacağıq”.
Bəli, bu gün Azərbaycan xalqı Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağda, özünün
digər tarixi torpaqlarında böyük coşqu və
şövqlə qurub-yaratmaqla məşğuldur. M
 üasir
Azərbaycanın böyük tərəqqisi və intibahı
başlayıb!
Yeri gəlmişkən, bu il mayın 12-də
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa
şəhərində V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalının açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva festivalın açılışında iştirak ediblər.
Şuşa şəhərinin 270 illiyi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamı ilə elan edilən “Şuşa İli”ndə
keçirilən V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalı Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu tərəfindən
təşkil olunub. Bu sayca beşinci festivala xarici
ölkələrdən müxtəlif folklor üslublarında çıxış
edən musiqiçilər, rəqs kollektivləri, həmçinin
Azərbaycanın müxtəlif regionlarından folklor
kollektivləri qatılıblar. Bəli, Şuşaya deyibgülmək, çalıb-çağırmaq yaraşır!
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Azərbaycanın və Türkiyənin Təhlükəsizlik şuraları
arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Azərbaycanın Daxili İşlər naziri Türkiyənin Milli
Təhlükəsizlik Şurasının Baş katibinin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Mayın 13-də Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər naziri generalpolkovnik Vilayət Eyvazov ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Respublikasının
Milli Təhlükəsizlik Şurasının Baş katibi Seyfullah Hacımüftüoğlunun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

A

zərbaycan
Respublikası
Təhlükəsizlik
Şurasının katibi, generalpolkovnik Ramil Usubov
ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə
Respublikası Milli Təhlükəsizlik
Şurasının Baş katibi Seyfullah
Hacımüftüoğlunun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşüb.
Azərbaycan Respublikası
Təhlükəsizlik Şurasının Katibinin
Xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, görüşdə Prezidentin köməkçisi –
Prezident Administrasiyasının Xarici
siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hikmət Hacıyev də iştirak edib.
Söhbət zamanı qonaqları
səmimiyyətlə salamlayan Ramil
Usubov dost və qardaş ölkələrimiz
arasında müxtəlif istiqamətlərdə,
o cümlədən siyasi, iqtisadi, hüquqi və təhlükəsizlik sahələrində
əlaqələrin ən yüksək səviyyədə
olduğunu məmnunluqla qeyd edərək,
bu münasibətlərin regionda və
bütövlükdə dünyada sülhün, əminamanlığın möhkəmlənməsinə xidmət
etdiyini bildirib.
“Azərbaycan Respublikası ilə
Türkiyə Respublikası arasında

müttəfiqlik münasibətləri haqqında”
2021-ci il 15 iyun tarixli Şuşa
Bəyannaməsi ilə ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlıq münasibətlərində
yeni səhifənin açıldığı, sənədin
müddəalarından irəli gələn vəzifələrin
həyata keçirilməsi sahəsində vəziyyət
və perspektivlər barədə geniş
müzakirələr aparılıb.
Görüşdə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qardaşlıq və
dostluq münasibətlərinin hər iki dövlət
arasında əməkdaşlığa böyük töhfə
verdiyi xüsusilə vurğulanıb. Qarşılıqlı
inam, etimad və dəstəyə əsaslanan
dövlətlərarası münasibətlərin bu
gün hər iki ölkənin prezidentlərinin

liderlikləri ilə müttəfiqliyin və strateji
tərəfdaşlığın ən yüksək səviyyəsinə
yüksəldiyi qeyd edilib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində atılan addımlar,
2022-ci il aprelin 6-da Brüsseldə əldə
edilən razılaşmaların icrası ilə bağlı
məsələlər barədə məlumat verərək,
bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin
təmin olunması üçün normallaşma
istiqamətində irəliləmə, o cümlədən
delimitasiya prosesinin başlanması,
sülh sazişinin hazırlanması, humanitar addımların davam etdirilməsi
və bütün kommunikasiya xətlərinin

açılmasının vacibliyini vurğulayıb.
Səmimi və xoş sözlərə görə
təşəkkürünü ifadə edən Türkiyə
Respublikasının Milli Təhlükəsizlik
Şurasının Baş katibi Seyfullah Hacımüftüoğlu iki qardaş ölkə arasında əlaqələrin genişlənməsi üçün
səylərini əsirgəməyəcəyini bildirib,
bu səfərin də təhlükəsizlik sahəsində
birgə fəaliyyətin təkmilləşməsinə öz
töhfəsini verəcəyini diqqətə çatdırıb.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə də fikir
mübadiləsi aparılıb.
Tədbirdə Türkiyənin ölkəmizdəki
səfiri Cahit Bağçı da iştirak edib.
Görüşün sonunda “Azərbaycan
Respublikası Təhlükəsizlik Şurası Katibinin Xidməti və Türkiyə Respublikası Milli Təhlükəsizlik Şurasının Baş
Katibliyi arasında Anlaşma Memorandumu” imzalanıb.
Bunda əlavə, S.Hacımüftüoğlunun
Azərbaycanın Müdafiə naziri general-
polkovnik Zakir Həsənov, Daxili
İşlər naziri general-polkovnik Vilayət
Eyvazov və Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli
Nağıyev ilə də görüşləri keçirilib.
Səfər çərçivəsində Fəxri xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin
məzarı, Şəhidlər xiyabanı və “Türk
şəhidliyi” abidəsi ziyarət edilib.

İstanbulda Türk Dövlətləri Təşkilatının media və
informasiyadan məsul nazirlərinin və yüksək
vəzifəli rəsmilərinin 4-cü toplantısı keçirilir
İstanbulda Türk Dövlətlər Təşkilatının (TDT) media
və informasiyadan məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli
rəsmilərinin 4-cü toplantısı keçirilir. AZƏRTAC xəbər verir
ki, Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya
İdarəsinin ev sahibliyi ilə baş tutan tədbir mayın 13-dən 15-dək
davam edəcək.
Tədbirin rəsmi açılış hissəsi mayın
14-də baş tutacaq.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın videomesaj vasitəsilə
müraciət edəcəyi toplantıda ölkəmiz
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti

tərəfindən təmsil olunur.
Türkdilli dövlətlərin media və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığını
təkmilləşdirmək məqsədi daşıyan
proqramın ilk günündə Media və
İnformasiya Sahəsində Əməkdaşlıq
üzrə İşçi Qrupun 9-cu iclası
keçiriləcək.
Toplantı çərçivəsində TDT-yə
üzv dövlətlər, Türkiyə, Azərbaycan,

Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan
və müşahidəçi üzv Macarıstan ilə
Türkmənistanın dövlət rəsmiləri bir
araya gələrək bu sahədə birgə araşdırmalar və layihələr, eləcə də media
və kommunikasiya üzrə əməkdaşlığın
inkişafı ilə bağlı məsələləri müzakirə
edəcəklər.
Proqram çərçivəsində “Türk
dünyasında dövlət diplomatiyasının
yüksələn gücü: serialı-film sektoru”,
“Türk dünyasının rəqəmsal gələcəyi:
Metaverse”, “Türk dünyasının
gələcəyə ortaq baxışı işığında yayım
sektorunda əməkdaşlıq imkanları”,
“Həqiqətdən kənar dövrdə dezinformasiya ilə mübarizə” mövzularında

Türkiyə Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyinin
dəvəti ilə qardaş ölkədə rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikası
fövqəladə hallar nazirinin müavini general-leytenant Etibar Mirzəyev
mayın 12-də İstanbulda Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşəçilik
nazirinin müavini Veysəl Tiryaki ilə görüşüb.
FHN-in mətbuat xidmətindən
bildiriblər ki, görüşdə iki ölkənin nazir
müavinləri ilə yanaşı, Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin Baş əməliyyat

idarəsinin rəis müavini polkovnik
Ələsgər Əliyev, Beynəlxalq əlaqələr
idarəsinin beynəlxalq əməkdaşlıq
şöbəsinin baş məsləhətçisi Cavid

mühafizə orqanları ilə əlaqələrin, o cümlədən
beynəlxalq əməkdaşlığın intensiv inkişafına daim önəm verdiyini bildirib. Nazir bu
əlaqələrin, ilk növbədə, qarşılıqlı hüquqi yardım, təcrübə mübadiləsi, dostluq və hərtərəfli
əməkdaşlığın inkişafı barədə dövlətlərarası
müqavilələr əsasında reallaşdığını nəzərə
çatdırıb.
Səmimi qəbula görə minnətdarlığını
bildirən Seyfullah Hacımüftüoğlu iki ölkənin
müvafiq qurumları arasındakı qarşılıqlı faydalı və səmərəli işbirliyini yüksək qiymətləndirib,
ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün bundan
sonra da səylərini əsirgəməyəcəyini, belə
əməkdaşlığın, təcrübə mübadiləsinin qardaş
xalqlarımızın və dövlətlərimizin mənafelərinə
xidmət etdiyini vurğulayıb.
Görüşdə Türkiyənin ölkəmizdəki
səfirliyinin və Azərbaycan Respublikası
Təhlükəsizlik Şurasının Katibinin Xidmətinin
nümayəndələri də iştirak ediblər.

Azərbaycanda mətbuatın iqtisadi
müstəqilliyinin daha da möhkəmlənməsi
üçün yeni addımlar atılır

Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında vurğulandığı kimi, söz və informasiya
azadlığı, demokratiyanın inkişafı, hüquqi dövlətin qurulması Azərbaycanda çox
vacib olan məsələlərdir. Ölkə rəhbərinin həyata keçirdiyi zəruri tədbirlər, KİV-in
davamlı inkişafına göstərilən yüksək diqqət və qayğı nəticəsində ötən illərdə
milli jurnalistikamız önəmli inkişaf yolu keçib, ölkəmizdə və dünyada baş verən
hadisələrlə bağlı cəmiyyətin məlumatlandırılması, xalqımızın haqq səsinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət göstərib.
panel iclasların keçirilməsi nəzərdə
tutulur.
Proqrama rəsmi nümayəndə
heyətləri ilə yanaşı, türk dünyasından
media və kommunikasiya qurumlarının rəhbərləri, ekspertlər, sənətçilər,
sosial media fenomenləri, alimlər
və iştirakçı ölkələrin müxtəlif təhsil
müəssisələrinin kommunikasiya
fakültələrinin tələbələri qatılacaqlar.
Tədbir son günündə sosial proqramlarla başa çatacaq.

Fövqəladə Hallar nazirinin
müavini Türkiyədə səfərdədir
Zeynalzadə, Türkiyə Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyinin Meşə Baş idarəsinin müdiri
Bəkir Karacabəy, İstanbul Regional
Meşə müdiri Yusuf Şahin də iştirak
ediblər.
İkitərəfli əməkdaşlığımızın dostluq və qardaşlıq əsasında davam
etdiyini qeyd edən nazir müavini
Etibar Mirzəyev, meşələrin yanğından mühafizəsi və meşə yanğınları
ilə mübarizə sahəsində məlumat
mübadiləsinin aparılması, həmçinin
iki ölkənin müvafiq qurumları arasında meşə yanğınları ilə mübarizə
sahəsində gələcəkdə birgə təlimlərin
keçirilməsi məsələsinin müzakirə
edilməsi üçün Türkiyədə olduğundan
məmnunluğunu ifadə edib.
Azərbaycan nümayəndə heyətini
səmimiyyətlə salamlayan nazir
müavini Veysəl Tiryaki 2021-ci ilin
iyul-avqust aylarında Türkiyədə
baş vermiş genişmiqyaslı meşə

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
görüşdə nazir Vilayət Eyvazov dövlətlərimizin
başçılarının siyasi iradəsi və qarşılıqlı
səfərləri nəticəsində dost və qardaş
ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin daha
da dərinləşdiyini məmnunluqla vurğulayıb.
Cəmiyyət həyatının bütün istiqamətlərində
olduğu kimi, ölkəmizdə təhlükəsizlik
sahəsinin də möhkəmləndirilməsinə və
inkişaf etdirilməsinə xüsusi önəm verildiyini diqqətə çatdıran general-polkovnik
Vilayət Eyvazov Azərbaycan polisinin, Daxili
Qoşunların peşəkar səviyyədə fəaliyyət
göstərdiyini, ictimai asayişin qorunmasında,
cinayətkarlıqla mübarizədə aparıcı hüquqmühafizə orqanı kimi öz yerini tutduğunu
xüsusi qeyd edib.
İki ölkənin Daxili İşlər nazirlikləri arasındakı əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu
vurğulayan Vilayət Eyvazov rəhbərlik etdiyi
Daxili İşlər Nazirliyinin qardaş ölkənin hüquq-

yanğınları ilə mübarizə sahəsində
göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə və qardaş
ölkə Azərbaycana minnətdarlığını
bildirib. Eyni zamanda, nazir müavini ölkələrimizin aidiyyəti qurumları arasında meşə yanğınları ilə
mübarizə sahəsində əlaqələrin daha
da genişləndirilməsi üçün göstərilən
səylərə görə Azərbaycanın Fövqəladə
Hallar naziri general-polkovnik
Kəmaləddin Heydərova təşəkkürünü
bildirib.
Görüşdən sonra Azərbaycan
nümayəndə heyəti İstanbul Regional
Meşə Müdirliyinin Yanğın Koordinasiya Mərkəzinin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub, Mərkəzin yanğınla
mübarizə sahəsində nailiyyətləri, yeni
sistemlərin tətbiqi və gələcəkdə bu
sahədə görüləcək işlər barədə geniş
məlumat verilib.

“Xalq qəzeti”

Son illər respublikamızda media islahatının sürətlə gerçəkləşdirilməsi üçün dövlət
media siyasətinin müasirləşdirilməsini və
çevikləşdirilməsini, bu sahədə normativ-hüquqi
aktların, inkişaf konsepsiyalarının və məqsədli
proqramların hazırlanıb həyata keçirilməsini
reallaşdıran bir sıra layihələr gerçəkləşdirib.
Bu sırada “Azərbaycan Respublikasının
Medianın İnkişafı Agentliyi” publik hüquqi şəxs
yaradılması, media haqında yeni qanunun
qəbul edilməsi mühüm önəm daşıyıb. Media
sahəsində aparılan hərtərəfli, dərin islahatların
davamı olaraq atılan bu addımlar respublikamızda demokratik dövlət və azad media
münasibətlərinin yeni inkişaf səviyyəsinə
qalxmasına müsbət təsir göstərib.
Bütün bunlar cəmiyyətin hər bir sahəsini
əhatə edən köklü islahatların həyata keçirildiyi, habelə bütün dünyanı əhatə edən vahid
informasiya məkanında yeniliklərin intensiv
xarakter aldığı, kommunikasiya vasitələrinin
sürətlə inkişaf etdiyi, mütərəqqi texnologiyaların, iş metodlarının tətbiq olunduğu müasir
dövrdə ölkəmizin KİV sferasında da yeniləşmə
və təkmilləşmənin uğurla davam etdirildiyini
göstərir.
Bu uğurlar fonunda Nazirlər Kabineti
tərəfindən 13 may 2022-ci il tarixli qərarla
“İdxalı və satışı əlavə dəyər vergisindən
azad edilən kütləvi informasiya vasitələri
məhsullarının və kitabların (elektron kitablar
istisna olmaqla), habelə dərslik komplektlərinin
və həmin malların (məhsulların) istehsalı
(nəşri) ilə bağlı rulon və ya vərəqə şəklində
kağızın Siyahısı” təsdiqlənib.
Nazirlər Kabinetinin məlumatına görə, siyahıya rulonlarda və ya vərəqlər şəklində qəzet
kağızı, müxtəlif ölçü və qramda olan yazı, çap
və ya digər qrafik məqsədləri üçün istifadə
edilən təbaşirlənməmiş kağız və karton, kitabların cildlənməsi üçün tikilən kağız və karton
üzlük, illüstrasiyalı və ya illüstrasiyasız, içində
reklam materialı olan və ya olmayan qəzetlər,
jurnallar və digər dövri nəşrlər, kitab-şəkillər,
rəsm üçün və ya rəngləmə üçün uşaq kitabları, kitablar şəklində çap edilmiş atlaslar, divar
xəritələri, topoqrafik planlar da daxil olmaqla,
coğrafi və hidroqrafik xəritələr və ya bütün növ
analoji xəritələr kimi məhsullar daxildir.
Xatırladaq ki, qəzet kağızına tətbiq olunan
əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ənənəvi medianın

inkişafına mənfi təsir göstərirdi. Başqa sözlə,
Dövlət Gömrük Komitəsinin Azərbaycan
gətirilən kütləvi informasiya vasitələri
məhsullarına 18 faizlik ƏDV tətbiq etməsi
mətbu orqanların fəaliyyətini məhdudlaşdırırdı.
Ekspertlərin sözlərinə görə, ölkəyə idxal
olunan qəzet kağızları, redaksiya, nəşriyyat
və poliqrafiya məhsullarına qanunla ƏDV
tətbiq olunmasının qadağan olunduğu halda,
2016-cı ilin yanvarın 1-dən etibarən Dövlət
Gömrük Komitəsinin bu istiqamətdə heç də
ürəkaçmayan qərar qəbul etməsi KİV-lərin
maliyyə yükünün artmasına səbəb olmuşdu ki, bu da bəzi media orqanlarının qəzet
nəşrini dayandıraraq, yalnız elektron mediada fəaliyyət göstərmək yolunu seçməsi ilə
nəticələnmişdi.
Bu fikri bir qədər də konkretləşdirib
deyə bilərik ki, Vergi Məcəlləsinin 164.1.7-ci
maddəsində kütləvi informasiya vasitələri
məhsullarının alqı-satqısının bütün növləri
üzrə dövriyyələr, mətbu kütləvi informasiya
vasitələri məhsulları istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti (reklam
xidmətləri istisna olmaqla) vergi ödəməkdən
azad olduğu qeyd edilir. Lakin Gömrük
Komitəsi qəzet kağızları, redaksiya, nəşriyyat
və poliqrafiya məhsullarına ƏDV-nin tətbiqinin
Vergi Məcəlləsinin 164.2-ci maddəsinin ləğv
edilməsi ilə əsaslandıraraq, qanunda yaranmış
boşluğu bu cür “doldururdu”. Halbuki Vergi
Məcəlləsinin 164.2-ci maddəsi ləğv olunsa
da, 164.1 və 164.1.7-ci maddələri qüvvədədir.
Məhz bu maddələri nəzərə alaraq KİV
məhsullarına ƏDV tətbiq olunmamalı idi.
Beləliklə, 2021-ci ilin dekabrında
dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin müvafiq
fərmanı ilə Vergi Məcəlləsinə edilmiş müvafiq
dəyişikliyə dair siyahının təsdiqi Nazirlər
Kabinetinə həvalə olundu və bu 13 may 2022ci il tarixdə imzalanan qərarda öz ifadəsini
tapdı. Bununla da media sahəsində aparılan
əsaslı islahatların ardıcıllığının təmin edilməsi,
bu sahədə tədbirlərin kompleks şəkildə həyata
keçirilməsi gerçəkləşdi. Eyni zamanda, çap
mediası subyektlərinin, çap məhsullarının
yayımını həyata keçirən şirkətlərin səmərəli
fəaliyyətinə, iqtisadi dayanıqlılığının artmasına
əlverişli zəmin yarandı.
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Biz bu gözəl ənənəni bərpa etdik
və bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı
Şuşada hər il keçiriləcək.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
məşhur xanəndə, pedaqoq, Xalq artisti
Seyid Şuşinskinin (1889-1965) 100 illik
yubileyi ilə əlaqədar 1989-cu ildə keçirilib. Tədbir həmin ilin mayında – Şuşada
xarıbülbülün çiçəklənmə dövründə
təşkil olunub. İlk festivalda yerli ifaçılarla
yanaşı, keçmiş ittifaq respublikalarından Qırğızıstan, Qazaxıstan, Rusiya
(Başqırdıstan), Litva və Belarusdan da
musiqi qrupları iştirak ediblər.
1990-cı ildən “Xarıbülbül” festivalı
beynəlxalq status alıb. İkinci festivala Hollandiya, Almaniya, İsrail və
Türkiyədən də folklor qruplarının dəvət
edilməsi böyük marağa səbəb olub.
Qarabağ münaqişəsinin başlaması ilə
əlaqədar Şuşada ağır vəziyyət yarandığından əsas konsertlər Ağdamda təşkil
edilib. Festivalın bir sıra konsertləri
Bərdə və Ağcabədidə də keçirilib.
Ümumilikdə ikinci festivalda müxtəlif
ölkələrdən 170-ə yaxın nümayəndə
iştirak edib.
1991-ci ildə keçirilən III “Xarıbülbül”
festivalına 25 ölkədən 300-ə yaxın
nümayəndə qatılıb. ABŞ və Avstraliyadan olan rəssamlar da festivala təşrif
buyurublar. Tamaşaçıların çoxluğu

Şuşada “Xarıbülbül” təntənəsi
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Əslində, ermənilər bu vandallıqları
törətmək üçün bir fürsət gözləyirmişlər.
Belə bir məqam isə ulu öndərimizin
Moskvaya getməsindən sonra yarandı.
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi,
“əgər Heydər Əliyev 1982-ci ildə Bakıdan Moskvaya getməsəydi, əgər onu
Moskvaya təyin etməsəydilər, heç vaxt
burada separatizmin baş qaldırılmasına
imkan verməzdi: “Ancaq Heydər Əliyev
hakimiyyətə gələndə artıq Şuşa işğal
altında idi, Kəlbəcər işğal altında idi, Laçın işğal altında idi, Daşaltı işğal altında
idi, bütün ətraf bölgələr işğal altında idi
və Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaradılmışdı”.
Xalqımız Şuşa işğal altında
olduğu uzun bir zaman ərzində bu
əzəli-əbədi şəhərimizin azadlığa
qovuşacağı ümidini heç vaxt itirmədi,
ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan
rəhbərliyinə yenidən qayıdışından
sonra isə bu ədalətsizliyin, haqsızlığın
bir sonu olacağına dərindən inandı.
Dahi şəxsiyyət xalqımıza Ermənistanın
təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün pozulması ilə heç
vaxt barışmayacağını bildirdi, istila
olunan Şuşanın, eləcə də digər şəhər
və kəndlərimizin yağı əsarətindən
xilas ediləcəyinin fəaliyyətində prioritet
istiqamət olduğunu vurğuladı: “Arzu
edirəm ki, sizinlə birlikdə gedək Şuşaya.
Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik.
Şuşa Azərbaycanın gözüdür, hər bir
azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir.
Şuşa bizim mədəniyyətimizin,
tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün
əzizdir. Amma təkcə Şuşa yox, Laçın
dağları da əzizdir. Biz heç vaxt Laçınsız
yaşaya bilmərik. Ağdam kimi gözəl
bir şəhər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan,
Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları,
Kəlbəcərin o İsti suyu - biz onlarsız
yaşaya bilmərik”.
Ulu öndərimizin bu müqəddəs
istəyinə qovuşmasına ömür macal vermədi. Bu arzu 23 il sonra
gerçəkləşdi, Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyev ata vəsiyyətini
yerinə yetirdi. Düşmən əsarətindəki torpaqlarımızı, o cümlədən Şuşa şəhərini
yağı caynağından xilas etdi, üçrəngli
bayrağımızın Qarabağda əzəmətlə
dalğalanması kimi müqəddəs istəyi
reallaşdırdı.
Dövlətimizin başçısı 2020-ci il
noyabrın 8-də xalqımızı Şuşanın işğaldan azad edilməsi münasibətilə təbrik

edərək dedi: “Böyük fəxarət və qürur
hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri
işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir!
Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik
edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik
edirəm.
İyirmi səkkiz il yarım işğal altında
olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi
Qələbəni döyüş meydanında qazandıq.
2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan
tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix
əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı
Qələbəmizin, zəfərimizin günüdür!”
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyev Şuşa azadlığa
qovuşandan sonra, 2021-ci il yanvarın
14-də bu şəhərdə üçrəngli bayrağımızın
ucaldılması mərasimindəki çıxışında
dedi: “Biz qalib xalqıq. Mən Şuşaya
son dəfə 39 il bundan əvvəl gəlmişəm.
39 il bundan əvvəl iki dəfə gəlmişəm
və birinci dəfə yanvarın 14-də
gəlmişəm. Bax, bu gün, yanvarın
14-də yenə də buradayıq. Bu dəfə
müzəffər Azərbaycan Ordusunun,
qalib Azərbaycan Ordusunun Ali
Baş Komandanı kimi gəlmişəm.
Düşmənin belini qıran ordunun Ali Baş
Komandanı kimi gəlmişəm və burada
müqəddəs bayrağın altında, qəhrəman
hərbçilərin önündə deyirəm ki, biz bu
torpaqlarda əbədi yaşayacağıq! Biz
Şuşanı və dağıdılmış bütün başqa
şəhər və kəndlərimizi bərpa edəcəyik.
Dağıdılmış bütün tarixi abidələrimizi
bərpa edəcəyik. Ermənistan saxtakarlıq
edərək bütün dünyaya Şuşa haqqında
uydurmalar çatdırırdı ki, guya Şuşa
onların qədim şəhəridir. Pənahəli
xanın saldığı şəhər necə erməni şəhəri
ola bilər?! Axı bu, yaxın tarixin işidir,
hadisələridir. Əgər onlar bu şəhəri öz
şəhəri hesab edirdilərsə, nə üçün belə
bərbad vəziyyətə qoydular, nə üçün
bütün binaları dağıtdılar? Görün, nə
gündədir bu şəhər?! Daş üstə daş
qalmayıb 30 il ərzində, ancaq özləri
üçün villalar tikdiriblər, özləri üçün şərait
yaradıblar”.
Dövlətimizin başçısı bu çıxışından
dərhal sonra erməni faşizminin dəhşətli
dağıntılara məruz qoyduğu azad
edilən bütün ərazilərimizdə, eləcə də
Şuşada genişmiqyası bərpa-quruculuq
layihələrinin gerçəkləşdirilməsinə start
verdi. Ötən müddət ərzində Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur tikinti meydanına

çevrildi. Şuşa tarixin ən şərəfli yeni
inkişaf, tərəqqi mərhələsinə daxil oldu.
Şəhərdə infrastrukturun qurulması
ilə yanaşı, bu məkanın əsl tarixi
simasının bərpası yönündə mühüm
layihələr gerçəkləşdirilməsinə, tarix
və mədəniyyət abidələrinin bərpasına
başlanıldı, quruculuq işlərinin təşkilində
çevikliyin, səmərəliliyin reallaşması
üçün burada dövlət idarəetməsinə
böyük diqqət yetirildi, Şuşa Şəhəri
Dövlət Qoruğu İdarəsi yaradıldı.
Qısa zaman ərzində Azərbaycanın
tanınmış şəxsiyyətləri Natəvan, Bülbül
və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş
heykəlləri əvvəlki yerlərinə - Şuşa
şəhər mərkəzi meydanına qaytarıldı, “Xan qızı” bulağı bərpa edildi,
görkəmli Azərbaycan şairi və ictimaixadimi Molla Pənah Vaqifin muzeyməqbərə kompleksi yenidən quruldu.
Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı
Üzeyir Hacıbəylinin heykəli və dahi
Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin
büstü qoyuldu. Xalq artisti Bülbülün
ev-muzeyi bərpa edidi. Şuşada yeni
məscidin və Daşaltı məscidinin təməli
qoyuldu.
Şəhərdə hazırda da bərpaquruculuq işlər sürətlə aparılır. Bununla
bərabər, mədəniyyət paytaxtımızda
Şuşa ənənələri davam etdirilir, mədənikütləvi tədbirlər keçirilir. “Xarıbülbül”
festivalı artıq yuxarıda vurğuladığımız
kimi, işğaldan sonra ikinci dəfədir ki,
Qarabağın sevincinə sevinc qatır,
dünyaya sülh, barış mesajları ötürür.
Bu təntənə beynəlxalq aləmdə bütöv bir
xalqın arzu-istək və mübarizə, həmçinin
zəngin mədəniyyət nümayişi kimi diqqət
çəkir. Bu musiqi-sənət törəninin bərpası
həm də bəşəriyyətə Qarabağın da,
Şuşanın da, kədərli, eyni zamanda,
qürur doğuran tarixlərə şahidlik edən
Cıdır düzünün də Azərbaycanın əzəli və
əbədi sahibi olduğunu təsdiq edir.
Yazının sonunda bir məsələni də
xatırlatmaq istərdik. Dövlətimizin başçısı ötənilki festivalın açılış mərasimində
-“Biz bu gözəl ənənəni bərpa etdik və
bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı
Şuşada hər il keçiriləcək”, – demişdi. V
“Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalının reallaşdırılması da Azərbaycan
Prezidentinin həmin fikirlərinin əyani
təsdiqidir.
Yeri gəlmişkən, mədəniyyət paytaxtımızda “Xarıbülbül” festivalı ilk dəfə

Bu fikirləri “Söz” ədəbi-bədii
dərnəyinin rəhbəri, AYB-nin üzvü,
şair-publisist Nigar Həsənzadə bildirib.
O deyib ki, mədəniyyət bəşəriyyətin
mənəviyyatının istinad etdiyi və
qidalandığı nöqtədir. Bu baxımdan,
Şuşada son bir ildə keçirilən

beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər, festvilallar, əslində dünya mədəni irsinə
bir töhfə kimi qiymətləndirilməlidir.
Çünki məhz mədəniyyət bizi planetdə
tüğyan edən cəhalətə tabe olmaqdan
düşüncə olaraq məhv edilməkdən
və mənəviyyatsızlıqdan xilas edə

bilər. Məhz buna görə də bütün Türk
dünyasının ümid simvoluna çevrilmiş
Şuşa torpağına mədəni qayıdışın
rolu çox böyükdür. İndi bu şəhər
festivallar şəhərinə çevrilməkdədir.
Təsadüfi deyildir ki, beynəlxalq musiqi
festivalı, Vaqif Poeziya Günləri, “Şuşa

Məlum olduğu kimi mayın 12-də mədəniyyət paytaxtımız Şuşada
“ Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalının açılış mərasimi keçirildi. Sayca
beşinci olan festivalda 10 xarici ölkədən müxtəlif folklor üslublarında çıxış
edən musiqiçilərin, rəqs kollektivlərinin, həmçinin Azərbaycanın müxtəlif
regionlarından folklor kollektivlərinin qoşulduğu festivalın ilk günündə mən də
iştirak edirdim.
Bizim üçün ən xoş olan bu idi ki,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
festivalın açılışında iştirak edirdilər.
Həmin gün Şuşaya yağış yağırdı. Buna
baxmayaraq, biz açıq havada festivalı
izləyirdik. Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət
xadimləri festivalda iştirak edirdilər. Xalq
artistləri Siyavuş Kərimi, Fərhad Bədəlbəyli,
Firəngiz Əlizadə, Ramiz Quliyev və digərləri
bizimlə birgə festivalın açılışında idilər.
Festivalın açılış konserti Fikrət Əmirov
adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs
Ansamblının ifasında “Vətən süitası” ilə
başladı.
Maraqlı konsert proqramı tərtib
olunmuşdu. Xalq artisti Polad Bülbüloğlunun
ifa etdiyi “Çal oyna” mahısı Şuşanın
dağlarında böyük əks-səda yaradırdı.
Əməkdar artistlər Babək Niftəliyev,
İlkin Əhmədov, Səbinə Ərəbli və digər
xanəndələrimizin ifa etdiyi mahılar festivala
xüsusi ahəng qatmışdı.
Vətən müharibəsində Azərbaycana
əsl qardaşlıq dəstəyi göstərən Türkiyəni
festivalda Türk Dünyası Musiqi və Xalq
Rəqsləri Ansamblı təmsil edirdi. Ansamblın
ifasında “Van yöresi” xalq rəqsi maraqla
qarşılandı.
“Cəngi” Estrada Folklor Rəqs Ansamblı
“Tənzərə”, Əməkdar artist Şirzad Fətəliyev
və nəfəs alətləri qrupu isə “Turacı” xalq
rəqslərini ifa etdilər.

Malinin Şeyx Tidiane Sek etno-caz qrupu
“Sanqa Bo” kompozisiyasını, “Pakistan
rəngləri” qrupu “Bhanqra” rəqsini, Melitassi
Gürcü Folklor Rəqs Ansamblı “Svanuri”
rəqsini təqdim etdilər. Azərbaycan Dövlət
Rəqs Ansamblı avar xalq rəqsini, Tunisin
“Yuma” dueti “Smek” kompozisiyasını,
Özbəkistanın “Baxor” Dövlət Rəqs Ansamblı
isə “Bayot” xalq rəqsini ifa ediblər.
Daha sonra Əməkdar mədəniyyət işçisi,
aşıq Samirə Əliyeva və aşıq Əli Tapdıqoğlu
“Qarabağ qaytağısı” saz havasını, Xalq
artisti Polad Bülbüloğlu və Bakı Xoreoqrafiya
Akademiyasının “Xarıbülbül” rəqs ansamblı
“Qarabağım” mahnısını səsləndirdilər.
Açılış konserti Əməkdar artist Aybəniz
Haşımovanın və "Bülbüllər” qrupunun
ifasında “Vətəndən pay olmayır” mahnısı ilə
başa çatdı.
Festival davam edir, əfsus ki, mən sonrakı
günlərdə iştirak edə bilmədim.
Mən Şuşanı yeni görkəmdə gördüm.
Qarabağın incisi, Azərbaycanın mədəniyyət
beşiyi olan Şuşa ölkəmizin qədim
tarixini özündə yaşadır. Bu şəhər milli
mədəniyyətimizin mərkəzi, poeziyamızın
və musiqimizin beşiyidir. Əbəs yerə Şuşanı
Qarabağın döyünən qəlbi adlandırmırlar.
Şuşanın bərpası, dirçəldilməsi, tarixi
simasının qaytarılması Qarabağın döyünən
ürəyinin, regionun mədəniyyət mərkəzinin
yenidən dirçəldilməsi deməkdir. Bu,
həm də milli qürurumuzun, mənliyimizin,
mədəniyyətimizin, incəsənətimizin, tariximizin
bərpa edilməsi, yenidən yüksəliş mərhələsinə
daxil olmasıdır. Bu mənada, Şuşada Cıdır
düzündə “Xarıbülbül” musiqi festivalının
keçirilməsi olduqca mühüm tarixi hadisədir.

Fikrət BUDAQOV,
K.Səfərəliyeva adına 16 saylı
Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru,
Əməkdar müəllim
səbəbindən festivalın əsas konsertləri
stadionlarda keçirilib. II və III festivalların yekun konsertləri Bakıda Heydər
Əliyev Sarayında təşkil olunub.
Dördüncü festival 1992-ci il mayın 15-də başlamalı, o zamanadək
keçirilənlərin ən möhtəşəmi olmalı idi.
Dünyanın 30-dan çox ölkəsindən 500
nəfərin iştirakı nəzərdə tutulmuşdu.
Lakin həmin ilin 8 mayında Şuşa şəhəri
Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən
işğal edildiyindən “Xarıbülbül” festivalını
burada təşkil etmək mümkün olmadı.
Festival yalnız qısa müddətdə Ağdam
şəhərindəki İmarət kompleksində
keçirildi.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
Azərbaycan Ordusunun Vətən
müharibəsində şanlı qələbəsindən
sonra ənənəvi “Xarıbülbül” festivalı
yenidən Şuşa şəhərində təşkil edildi.
Ötən il mayın 12-13-də Şuşanın Cıdır
düzündə Heydər Əliyev Fondunun
təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalın
açılışında Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri
də iştirak etdilər.

“Xarıbülbül” festivalı Şuşanın
dünyaya sülh və dostluq mesajıdır
Şuşa azad edildiyi ilk günlərdən burada genişmiqyaslı bərpa-quruculuq
işlərinə başlanıldı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
tərəfindən şəhərin yenidən qurulması, abadlaşdırılması diqqət mərkəzində
saxlanıldı. Şəhərin yollarının, su, elektrik təchizatının qaydaya salınmasına
xüsusi önəm verildi və dövlətimizin başçısının qətiyyətli siyasəti nəticəsində
bu istiqamətlərdə qısa zaman ərzində möhtəşəm layihələr reallaşdırıldı.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Şuşa beynəlxalq festivallar şəhərinə çevrilib
Bu gün ölkənin mədəniyyət paytaxtının sürətlə dirçəldilməsinin
bütün Türk dünyası və hər birimiz üçün strateji əhəmiyyətindən
danışmaq son dərəcə vacibdir. Şuşanın 30 illik işğaldan sonra
mədəni dirçəlişi uzun illər irsimizi məhv edən şər, yalan və
nəhayət, qaranlıq üzərində Qələbə deməkdir. Bu gün artıq dünya
xəritəsində ədalətin bərpa olunduğu, sevginin, gözəlliyin, həyatı
diriltdiyi bir məkan var. Bu, öz əzəmətini yenidən qaytardığımız
Şuşa şəhəridir.

“Xarıbülbül” festivalında iştirakımdan
böyük məmnunluq duydum

ili” çərçivəsində keçirilən “Xarıbülbül”
beynəlxalq folklor festivalı yaxın vaxtlarda təşkil olunacaq incəsənət, fotoqrafiya və digər festival və beynəlxalq
mədəni tədbirlər bu şəhərin mədəni
əhəmiyyətini əvvəlki şöhrətindən də
yüksəyə qaldırmaqdadır.
N.Həsənzadə qeyd edib ki,
Şuşanın hər yeni bayram əhvallı
tədbirin keçirilməsi, torpaqlarımızı
bundan sonra hər cür təcavüzdən
qorumaq niyyətində olmağımız, bu tarixi
şəhərimizə bir də heç zaman itirməmək
üçün sahiblənmək şüuruna xidmət edir.
Bu şəhərdə təşkil olunan hər bir mədəni
tədbir Qələbəmizin, əsgərlərimizin,
xalqımızın əbədi şöhrətidir.

Qələmə aldı:
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

Bütün bunlarla bərabər, ardıcıl olaraq
Şuşanın əsl tarixi simasının bərpası yönündə
genişmiqyaslı işlər də görüldü. Şəhərin Baş
planının hazırlanması, qüdrətli şair Molla
Pənah Vaqifin büstünün, muzey-məqbərə
kompleksinin öz ilkin görkəminə qaytarılması,
Bülbülün ev-muzeyinin və Üzeyir
Hacıbəylinin heykəlinin açılışları, habelə
buradakı tarixi, dini və memarlıq abidələrinin
bərpası prosesi ölkəmizin mədəniyyət
paytaxtında aparılan kompleks işlərin tərkib
hissəsi kimi diqqət çəkdi.
Şuşanın tarixi simasının qaytarılması,
şəhərin mədəniyyət mərkəzi statusunun
bərpası istiqamətində atılan önəmli
addımlarla yanaşı, ənənəvi tədbirlərin
keçirilməsinə də start verildi. Ötən il
mayın 12–13-də Cıdır düzündə Heydər
Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə ənənəvi
“Xarıbülbül” festivalı yenidən təşkil edildi.
Belə bir möhtəşəm festivalın bərpa
edilməsi ilə bağlı dövlətimizin başçısı 2021-ci
noyabrın 8-də Şuşada hərbçilər qarşısındakı

çıxışında ətraflı bəhs edərək demişdi:
“Hər il işğal dövründə düşmən bizim üçün
müqəddəs olan Şuşada may ayında Şuşanın
işğalını bayram edirdi. May ayında bu il bax
burada, Cıdır düzündə “Xarıbülbül” festivalı
keçirildi, muğam səsləndi. Avqust ayında
Vaqif Poeziya Günləri keçirildi, Vaqifin və
digər dahi şairlərimizin şeirləri səsləndi. Artıq
bu torpaqlarda, bu səmada bu torpaq üçün,
bu səma üçün yad dildə nə mahnı eşidiləcək,
nə başqa bir yersiz bəyanat səslənəcək.
Bundan sonra bu diyara Azərbaycan dili
hakim olacaq, necə ki, tarixdə belə olub.
Şuşa məscidində azan səsi, Cıdır düzündə
muğam səsi, Vaqifin məqbərəsi önündə
şeirlər səslənir. Bax, budur reallıq”.
Bəli, V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor
Festivalının keçirilməsi də Azərbaycan
Prezidentinin vurğuladığı həmin reallığın
məntiqi nəticəsidir. Bu möhtəşəm tədbir,
eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin
“Bizi Qarabağdan, doğma Şuşadan heç
kim, heç bir qüvvə ayıra bilməz” hökmünün
təsdiqidir. Cıdır düzündən bütün dünyaya
yayılan musiqi sədaları – xarici ölkələrin
musiqiçilərinin, rəqs kollektivlərinin, həmçinin
Azərbaycanın folklor qruplarının diqqətçəkən
çıxışları isə sülhün, əmin-amanlığın rəmzi
kimi bu torpağın əsl sahibinin Azərbaycan
olduğunu əyani surətdə nümayiş etdirir,
Qarabağın – bu qədim yurd yerinin,
mədəniyyət paytaxtımızın xalqlar arasında
dostluq və qardaşlıq məkanına, barış
mərkəzinə çevrildiyindən xəbər verir.

Mədət MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Jurnalistlərinin Həmrəyliyi
Komitəsi İctimai Birliyinin sədri
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Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığı
tarixin sınağından çıxıb
Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri ən yüksək səviyyədədir. Bu
əlaqələr strateji xarakter daşıyır, dostluq, qardaşlıq prinsiplərinə
əsaslanır. Bizi birləşdirən həm tarixi köklər, həm mədəni
əlaqələrdir, bizim keçmişimiz və bugünkü siyasi maraqlarımızdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlər köklü tarixi və
mədəni bağlardan qaynaqlanan qardaşlıq təməli üzərində hər
sahədə inkişaf etməkdə və güclənməkdədir. Bu münasibətlərin
memarlarından biri olan böyük lider, hörmətli Heydər Əliyevin
dediyi kimi, Türkiyə və Azərbaycan eyni millətin iki ayrı
dövlətidir. Mərhum Prezidentin iki ölkə arasında əlaqələrin ideal
qiymətini ifadə etmək üçün istifadə etdiyi bu şüar real həyatda
əksini tapıb. Sevincdə də, kədərdə də bir olan Türkiyə və
Azərbaycana bütün dünya qibtə ilə baxır.
Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Daha sonra işğaldan azad edilən
ərazilərdə inşa edilən ilk hava limanının
açılışında da dövlət başçımızın yanında
olan Türkiyə lideri həm çətin, həm də
şad günümüzdə Azərbaycana dəstək
olduqlarını bir daha nümayiş etdirmişdi. Qeyd edək ki, 8 ayda sıfırdan inşa
edilən, beynəlxalq statuslu Füzuli Hava
Limanı karqo təyyarələri də daxil olmaqla, hər növ geniş gövdəli təyyarəni
rahatlıqla qəbul edə biləcək yüksək
standartlara uyğun müasir tipli hava
limanıdır. Fəxarət hiss ilə vurğulayaq
ki, avtomatik sistemlərlə təchiz edilmiş,
beynəlxalq mülki aviasiya və daşıma
standartlarına uyğun idarəetmə qülləsi
olan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının
tikintisində qardaş türk şirkətləri də
yaxından iştirak edib.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan–Türkiyə
qardaşlığından, iki dövlət arasında
olan diplomatik münasibətlərdən bəhs
edərkən, mövcud vəziyyəti hansısa konkret hadisələrə sığışdırmaq
mümkün deyil. Belə ki, bu münasibət,
əslində, iki doğma qardaşın bir-birinə
bəslədiyi dərin sevgi və bağlılıqdan
fərqli bir məfhum deyil .
Zənnimcə, Azərbaycan–Türkiyə
münasibətləri dedikdə hər kəs xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin “bir millət, iki dövlət” kəlamını
xatırlayır. Əslində, bu ifadə tarix

boyu davam edən qardaşlığı, birliyi,
yardımlaşmanı özündə ehtiva edən
böyük bir anlayışdır. Bir millət, iki
dövlət... O millət ki, Qafqaz İslam
Ordusu bundan bir əsr əvvəl yenicə
müstəqillik qazanan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yardımına yetişmişdi.
Hansı ki, həmin dövrdə Azərbaycanın
öz vahid nizami ordusu yox idi. Bakı
erməni və bolşevik dəstələri tərəfindən
işğal olunmuşdu. Bu yardım müstəqil
Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1918-ci
ildə Batumidə Osmanlı dövləti ilə imzaladığı ilk beynəlxalq müqavilənin 4-cü
maddəsinə əsasən gerçəkləşmişdi.
4-cü maddəyə əsasən, düşmən işğalı
zamanı Osmanlı Azərbaycana hərbi
yardım göndərəcəkdi. Böyük bir qardaşlıq nümunəsi olan Qafqaz İslam
Ordusu dövrün Osmanlı Hərbi naziri
Ənvər paşa tərəfindən yaradılmış,
məhz onun göstərişi ilə Nuru paşa
orduya rəhbər təyin edilmişdi. Fələstin
cəbhəsindən gətirilən piyada və topçu
alaylarından qurulan ordu min nəfərlik
azərbaycanlının da qatılması ilə 12 min
nəfərdən ibarət idi.
“Bir millət, iki dövlət” ruhunu ən
gözəl ifadə edən fikirlərdən biri də
Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Qazi Mustafa Kamal Atatürkün
“Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz,
kədəri bizim kədərimizdir” deyimidir.
1920-ci ildə Sovet işğalından sonra
uzun bir müddət ərzində iki qardaş ölkə

arasında bütün əlaqələri kəsməyə çalışan ideologiyanın Azərbaycan türklərinə
qarşı assimilyasiya siyasəti də uğursuz
oldu. Azərbaycan yenidən müstəqillik
qazandıqdan qısa bir müddət sonra
Türkiyə ilə münasibətləri bərpa etdi.
Çox keçmədi ki, Türkiyə və Azərbaycan
bölgənin iki önəmli gücünə çevrildi.
İkitərəfli və çoxşaxəli münasibətlərini
inkişaf etdirən qardaş ölkələrin
münasibəti təkcə iki dövlət üçün deyil,
həm də region üçün sülhün təminatçısı
oldu. Son 10 illik dövrə nəzər salqıqda isə hər iki ölkənin iqtisadi və hərbi
yönümdə böyük bir inkişaf yolu qət
etdiyini görmək mümkündür.
Biz Vətən müharibəsi dövründə həm
dostumuzu, həm də düşmənimizi bir
daha tanıdıq. Türk xalqı və Prezident
Ərdoğan, o cümlədən yüksək vəzifəli
dövlət adamları, hətta müxalif partiyaların liderləri müharibənin ilk günündən
Azərbaycanın yanında olduqlarını
bildirdilər. Bu siyasi dəstək savaş meydanına təkbaşına atılan Azərbaycan
üçün çox böyük kömək oldu. Əsgər
və zabitlərimiz, onları döyüşə yola
salan ailələri, televizorun qarşısından çəkilməyib Prezidentimizdən
gələcək müjdəli xəbərləri gözləyən
bütün azərbaycanlılar Zəfər paradında fəxarətlə deyilən cümləni tez-tez
təkrarlayır bu fikirdən güc-qüvvət alırdılar: Nə yaxşı, nə yaxşı ki, türk qardaşım
var!
Ümumiyyətlə, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra regionda yaranan reallıqlar Türkiyə ilə olan
iqtisadi əlaqələrimizin də güclənməsinə
şərait yaradır. Əlbəttə, bu mənada,
ilk növbədə, Zəngəzur dəhlizini qeyd
etmək lazımdır. Zəngəzur dəhlizinin
açılması bütün türk dünyasının yenidən
birləşməsi, eləcə də nəqliyyat-logistika
imkanlarının artması, regionun iqtisadi
dirçəlişi deməkdir.
Azərbaycanla Türkiyə arasında
ticarət əlaqələri də durmadan inkişaf
etməkdədir. Son 15 ildə ticarət əlaqələri

9 dəfədən çox böyüyüb. Yaxın dövr
ərzində ticarət dövriyyəsinin 15 milyard
ABŞ dollarına çatdırılması hədəflənir.
İki dövlət arasında bütün sahələr
üzrə yüzlərlə əməkdaşlıq və müttəfiqlik
sənədi imzalanıb. Təhsil, enerji,
nəqliyyat-logistika, ticarət, mədəniyyət,
hərbi və s. sahələri əhatə edən
sənədlərin ən mötəbəri isə 2021ci il iyunun 15-də Şuşa şəhərində
imzalanmış Türkiyə Respublikası
ilə Azərbaycan Respublikası arasında Müttəfiqlik Bəyannaməsidir.
Şuşa Bəyannəməsi Azərbaycan
və Türkiyə prezidentləri tərəfindən
imzalanıb. Bəyannamədə Türkiyənin
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
ərazilərində Türkiyə–Rusiya Birgə
Mərkəzinin fəaliyyətinə, ümumilkdə,
bölgədə davamlı sülhün təmin
edilməsinə., sabitliyin yaradılmasına
verdiyi töhfənin önəmi qeyd edilir.
Həmin sənəddə Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası
müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin
daxili məsələlərinə qarışmamaq
prinsiplərini rəhbər tutaraq müttəfiqlik
münasibətlərinin qurulmasının siyasi
və hüqiqi mexanizmləri müəyyən edilir.
Həmçinin Şuşa Bəyannaməsində
xarici siyasət sahəsində qarşılıqlı
əlaqələrin və müntəzəm ikitərəfli siyasi
məsləhətləşmənin vacibliyi vurğulanır,
bu istiqamətdə iki ölkə arasında Yüksək
Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası
şərçivəsində fəaliyyətin vacibliyi qeyd
edilir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan–Türkiyə
əlaqələri sarsılmaz dini, etnik, mədəni
bağlarla sabitləşmiş, tarixin müxtəlif
sınaqlarından uğurla çıxmış qardaşlıq münasibətidir. Bu bağlar zaman
keçdikcə dövrün tələblərinə uyğun
olaraq daha da möhkəmlənir.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

Qarabağ müharibəsi qazilərinə
diqqət və qayğı davamlıdır
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasında 2021-ci il üçün “İlin peşəkar
gənci” adına layiq görülmüş gənclərə diplom, döş
nişanı və vəsiqələrin təqdim edilməsi mərasimi
keçirilib.
AHİK sədri, Milli məclisin
deputatı Səttar Möhbalıyev müsabiqə qalibi olmuş gənclərclərlə görüşdə
bildirib ki, İkinci Qarabağ
müharibəsindəki tarixi
qələbə igid şəhidlərimizin və
qazilərimizin canı, qanı bahasına savaş meydanında qazanılıb. Azərbaycan dövləti Vətən
müharibəsində şəhid olmuş
döyüşçülərimizin ailə üzvlərinə,
qazi və hərbçilərimizə dərin ehtiramla diqqət və qayğı göstərir.
Hərbi qulluqçuların
və şəhid ailələrinin sosial
müdafiəsi və onların rifahının
yaxşılaşdırılması daim dövlət
siyasətinin əsas tərkib hissəsi

olub. Bu istiqamətdə geniş
dövlət dəstəyi mexanizmləri
formalaşdırılıb, onlar hərtərəfli
dövlət qayğısı ilə əhatə olunub
və bu qayğı sistemli xarakter daşımaqdadır. Ölkəmizin
ictimai təşkilatları, o cümlədən
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları da dövlətimizin bu cür
nəcib missiyalarını hər zaman
dəstəkləyir, şəhid ailələrinə,
qazilərə, müharibə veteranlarına xüsusi qayğı ilə yanaşır.
Sonra “İlin peşəkar gənci”
fəxri adına layiq görülmüş 59
nəfər istedadlı gəncə AHİK-in
Fəxri diplomu, döş nişanı və
vəsiqəsi təqdim olunub. Mükafatlandırılan gənclərin 12-si 44

günlük Vətən müharibəsində
böyük qəhrəmanlıqlar
göstərərək orden və medallarla
təltif edilmiş qazi və veteran
oğullarımızdır.
***
AHİK sədri Səttar Möhbalıyev və onun müavini,
Dövlət İdarələri və İctimai
Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin
sədri Hikmət Osmanov
Birinci Qarabağ müharibəsi
zamanı Ağdam və Füzulidə
yüksək peşəkarlıqla vuruşmuş, döyüşlərin birində
görmə qabiliyyətini itirmiş,
göstərdiyi hünərə görə
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni
ilə təltif edilmiş qazi Fikrət
İsayevi mənzilində ziyarət
ediblər.
Görüş zamanı AHİK sədri
Səttar Möhbalıyev bildirib ki, 44
günlük Vətən müharibəsində
yenilməz Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığı, müzəffər Ali

AZƏRTAC və Əlcəzair Xəbər Agentliyi
arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, xəbər
mübadiləsinin artırılması faydalı olar. Əməkdaşlıq
haqqında sənədin imzalanması bu işə öz töhfəsini
verə bilər.
Bununla bağlı məsələlər, o
cümlədən iki ölkənin milli xəbər
agentliklərinin əməkdaşlığını
daha da genişləndirmək
imkanları AZƏRTAC-ın

İdarə Heyətinin sədri Aslan
Aslanov ilə Əlcəzair Xalq
Demokratik Respublikasının
Azərbaycandakı səfiri
Əbdülvahab Osmanın görüşü

A

zərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada keçirilən V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalının davam etdiyi bugünlərdə
səhnəni bir-birindən istedadlı, peşəkar ifaçılar bölüşür.
Bu konsert proqramlarını dinlədikcə bir daha Azərbaycan musiqi
sənətinin böyüklüyünə, rəngarəngliyinə heyrətlənməyə bilmirsən.
Festivalın növbəti günü təqdim olunan daha bir konsert proqramı da öz
möhtəşəmliyi ilə iştirakçıların yaddaşında həkk olundu.
AZƏRTAC xəbər verir ki, festivalın ikinci
günündə Cıdır düzündə qurulmuş səhnədə
Azərbaycanın “Cəngi” Estrada Folklor Ansamblı, həmçinin xanəndə Qoçaq Əsgərovla,
tarzən Arslan Növrəslinin etnocaz qrupu yer
alıb. Əvvəlcə “Cəngi” Estrada Folklor Ansamblı geniş və maraqlı konsert proqramı ilə
çıxış edib.

Qeyd edək ki, 2006-cı ildə Birinci Muğam
Milli Televiziya Müsabiqəsinin qaliblərindən
olan Qoçaq Əsgərov 2013-cü ildə BBC-nin
təşkil etdiyi “Promenade” gecə konsertində
Azərbaycan muğamını ilk dəfə olaraq “Royal
Albert Hall”da səsləndirib.
Çoxsaylı festivallar, müsabiqələr laureatı
və qalibi olan Arslan Növrəsli tar alətində ilk

Ansambl tamaşaçılar üçün Cavanşir
Quliyevin “Bura vətəndir”, Vasif Hüseynin
“Hüzur”, Xalq mahnısı “Leyla”, Vaqif
Mustafazadənin “Qafqaz”, Eduardo Di Capuonun “O sole mio”, Polad Bülbüloğlunun
“Aman, aman ayrılıq”, Oktay Kazımovun
“Dağlar” və Vaqif Gərayzadənin “Ya sənindir,
ya mənim” mahnılarını yüksək peşəkarlıqla
ifa edib.
Konsert proqramı xanəndə Qoçaq
Əsgərovla, tarzən Arslan Növrəslinin etnocaz
qrupunun çıxışları ilə davam edib.
Qrupun ifa etdiyi “Bayatı kürd” kompozisiyası, “Blues-Muğam”, “Şur” kompozisiyası
və “Yallı” Azərbaycan musiqisinin dərin təsir
gücünə malik olduğunu bir daha təsdiq edib.

dəfə olaraq harmonik caz standartlarını tətbiq
etmiş ifaçıdır. Tarda muğam, klassik musiqi,
caz ifa edərək ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda dövlət tədbirlərində çıxışlar
edir, çoxsaylı solo konsertlər verərək yüksək
səviyyəli musiqi kollektivləri ilə birgə səhnə
bölüşdürür.
Xatırladaq ki, mayın 14-dək davam
edəcək V "Xarıbülbül" Beynəlxalq Folklor
Festivalında 10 xarici ölkədən müxtəlif
folklor üslublarında çıxış edən musiqiçilər,
rəqs kollektivləri, həmçinin Azərbaycanın
müxtəlif regionlarından olan folklor qrupları doğma Şuşanı öz musiqi töhfələri ilə
salamlayacaqlar.

“Azərsu” ASC-də Dünya Bankının
nümayəndələri ilə görüş
Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin qətiyyətli siyasəti
ermənilərin və havadarlarının
bölgədəki siyasətini iflasa
uğratdı. Azərbaycan Qələbə
qazandı və tarixi ədalət
bərpa olundu. Azərbaycan
xalqı mübariz oğul və qızlarının şücaətini hər zaman
yüksək qiymətləndirir, bütün
şəhidlərimizin ruhuna ehtiram
göstərir, xatirəsini uca tutur.
Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının sosial məsələlərinin
həlli istiqamətində görülmüş
işlər sübut edir ki, dövlət
də öz əsgərinin yanındadır.

Şəhidlərin ailələrinə və qazilərə
mənzillər, avtomobillər verilir,
onların rahatlığı üçün davamlı
olaraq hər cür şərait yaradılır.
Göstərilən diqqət və qayğıya, davamlı dövlət dəstəyinə
görə dərin razılığını bildirən
Fikrət İsayev qeyd edib ki,
cəmiyyətimizdə şəhid ailələrinə
və qazilərə ən ali səviyyədə
münasibət formalaşıb. Bunun
üçün o, Prezident İlham Əliyevə
və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevaya
minnətdarlığını ifadə edib.

R.TAHİR,“Xalq qəzeti”

AZƏRTAC Azərbaycanda aparıcı və
ən etibarlı informasiya mənbəyidir
zamanı müzakirə olunub.
Səfirliyin təşəbbüsü
ilə keçirilən görüş zamanı
Azərbaycan və Əlcəzair arasında əlaqələrin tarixindən və
mövcud vəziyyətindən danışılıb. Qeyd olunub ki, xalqlarımız
və milli-mənəvi dəyərlərimiz
arasında yaxınlıq əlaqələrin
daha da inkişafına yol açır.
Diplomatik münasibətlərimiz
yüksək səviyyədədir. Yeni
çağırışlar və reallıqlar fonunda
media sahəsində əməkdaşlığı
da yeni müstəviyə keçirməyə
ehtiyac yaranıb.
İdarə Heyətinin sədri qonağa AZƏRTAC-ın fəaliyyəti,
dünya informasiya məkanında
yeri və mövqeyi barədə

Festivalın ikinci günündə
Cıdır düzündə qurulmuş səhnədə birbirindən maraqlı ifalar təqdim olunub

məlumat verib. Vurğulayıb ki,
Azərbaycanın və Əlcəzairin
aparıcı informasiya agentlikləri
müxtəlif beynəlxalq media platformalarında, xüsusilə Dünya
Xəbər Agentlikləri Konqresində
və İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv ölkələrin Milli
Xəbər Agentlikləri Birliyində
(UNA) səmərəli əməkdaşlıq
edirlər. Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı
Əlcəzair KİV-nin bu barədə obyektiv mövqedən çıxış etməsi
və doğru-düzgün informasiya
yayması təqdirəlayiqdir.
Azərbaycana dair məlu
matları AZƏRTAC-ın saytında ərəb, ingilis və fransız
dillərində əldə etdiyini deyən

səfir Əbdülvahab Osman qeyd
edib ki, səfirlik iki dost ölkənin
xəbər agentlikləri arasında
əməkdaşlıq münasibətlərinin
ikitərəfli müstəviyə keçməsinə
lazımi dəstək verəcək. Bu
məqsədlə hazırlanacaq
sənədin layihəsini Əlcəzairin
müvafiq dövlət strukturlarına
təqdim etməyə hazır olduğunu
bildirən diplomat AZƏRTAC-ı
Azərbaycanda aparıcı və ən
etibarlı informasiya mənbəyi
hesab etdiyini vurğulayıb.
Görüşdə, həmçinin müasir
medianın qarşısında duran çağırışlar və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında
da fikir mübadiləsi aparılıb.

Ölkəmizdə səfərdə olan Dünya Bankının Azərbaycanda Su
Təhlükəsizliyinin İnkişafı dəstək missiyasının üzvləri ilə "Azərsu" ASC-də
görüş keçirilib. “Azərsu” ASC-nin sədr müavini Köçərli Həsənov bildirib ki,
Cəmiyyət Dünya Bankı ilə səmərəli əməkdaşlıq edir. Belə ki, Azərbaycan
Hökumətinin Dünya Bankı ilə birgə maliyyələşdirdiyi “Milli su təchizatı və
kanalizasiya xidmətləri” layihəsi çərçivəsində Şamaxı, Qəbələ, Saatlı və
Sabirabad şəhərlərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması işləri həyata keçirilib.
Layihəyə uyğun olaraq Şamaxı və Qəbələ
şəhərlərində həm içməli, həm də tullantı
su şəbəkələrinin tikintisi başa çatdırılıb,
hər iki şəhərdə tullantı sutəmizləyici qurğuları istismara verilib. Saatlı və Sabirabad
şəhərlərində içməli su layihələrinin icrası
yekunlaşıb. Adıçəkilən şəhərlərin sakinləri
dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin
olunub. Eyni zamanda Dünya Bankı Təlim
və İnnovasiyalar Mərkəzinin yaradılmasına
texniki dəstək göstərib.
Dünya Bankının missiya rəhbəri Smitra
Misra qeyd edib ki, təmsil etdiyi qurum
Azərbaycanda infrastruktur layihələrinə
texniki və kredit dəstəyi göstərib. Dünya
Bankının nümayəndəsi sudan səmərəli

istifadə, kənd yaşayış məntəqlərinin su
təchizatının yaxşılaşdırılması, çirkab suların
təmizlənərək təkrar istifadəsi və ümumilikdə
su təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün məsələlərdə
Azərbaycana dəstək göstərməyə hazır
olduqlarını bildirib. O bildirib ki, təmsil
etdiyi qurum su ilə bağlı mövcud vəziyyətin
qiymətləndirilməsi, su sektorunda idarəçilik,
institusional potensial və digər məsələlərə
xüsusi diqqət ayırır.
Qeyd edək ki, missiya üzvləri Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksinə səfər edib, burada suyun yeni
texnologiyaya uyğun emalı prosesi ilə tanış
olublar.
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Milli Məclisin plenar iclasında 20 məsələyə baxılıb
Mayın 13-də Milli Məclisin yaz sessiyasında növbəti plenar iclası
keçirilib. İclası açan parlamentin Sədri Sahibə Qafarova, əvvəlcə Milli
Məclisin nümayəndə heyətinin İsveçrə Konfederasiyasına mayın
9-dan 11-dək davam etmiş rəsmi səfəri barədə məlumat verib. Bildirib
ki, Azərbaycan Respublikası İsveçrə Konfederasiyası ilə ikitərəfli
münasibətlərin inkişafına böyük əhəmiyyət verir. Ölkələrimiz arasında
mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi dialoq Davosda keçirilən Dünya
İqtisadi Forumunun illik toplantıları gedişində dövlət başçılarının
müntəzəm görüşləri, habelə parlament ölçüsü çərçivəsində, ayrı-ayrı
nazirliklər səviyyəsində ikitərəfli təmaslar vasitəsilə təmin edilir.

Sahibə Qafarova diqqətə çatdırıb ki,
mayın 10-da Milli Məclisin nümayəndə
heyəti Azərbaycanın İsveçrədəki
səfirliyində olub. Ənənəvi olaraq,
səfirliyin binasında xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin büstü önünə gül
dəstələri düzülüb və onun əziz xatirəsi
ehtiramla anılıb.
Həmin tədbir zamanı qeyd olunub
ki, mayın 10-da böyük siyasi və dövlət
xadimi, müasir Azərbaycan dövlətinin
qurucusu Heydər Əliyevin anadan
olmasının 99-cu ildönümü tamam olur.
Ulu öndərin dövlətimiz və xalqımız
qarşısında misilsiz xidmətləri dövlətçilik
tariximizin ən parlaq səhifələrini təşkil
edir. Bildirilib ki, ümummilli liderin
müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyası
onun layiqli siyasi varisi Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Elə həmin gün İsveçrə Federal
Məclisi Milli Şurasının sədri xanım İren
Kalin, Kantonlar Şurasının sədri Tomas
Hefti, mayın 11-də isə İsveçrə Konfederasiyasının vitse-prezidenti Alan Berset
ilə ayrı-ayrı görüşlər olub.
Aparılan söhbətlərdə ölkələrimizin
siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar və digər sahələrdə ikitərəfli
münasibətlərinin uğurlu inkişafından
məmnunluq ifadə edilib. İsveçrənin
ali vəzifəli şəxsləri öz ölkələrinin
Azərbaycana mühüm tərəfdaş kimi
yanaşdığını nəzərə çatdıraraq,
dövlətimizin ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəklədiyini xüsusi vurğulayıblar.
Görüşlər zamanı Sahibə Qafarova
Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı
ilə həyata keçirilən qlobal enerji və
nəqliyyat layihələri haqqında məlumat
verərək, ölkəmizin Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
rolunu qeyd edib, Azərbaycanın mühüm
nəqliyyat qovşağına çevrildiyini diqqətə
çatdırıb. O, İsveçrə ilə Azərbaycan
arasında oxşar cəhətlərdən danışarkən
ölkəmizdə mövcud olan multikulturalizm
və tolerantlıq mühiti haqqında məlumat
verib. Bildirib ki, multikulturalizmi dövlət
siyasəti elan edən Azərbaycan bütün
dünyada mədəniyyətlərarası dialoqu,
sülh və əməkdaşlığı təşviq edir.
Görüşlər zamanı Azərbaycan ilə
İsveçrənin qanunvericilik orqanları arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə
olunub.
Görüşlərdə qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər ətrafında da fikir
mübadiləsi aparılıb.
Çıxışının sonunda Milli Məclisin
Sədri səfərin uğurlu keçdiyini deyib
və nümayəndə heyətinin üzvlərinə
təşəkkürünü bildirib.
Sonra iclasda cari məsələlərin
müzakirəsinə başlanıb.
Cari məsələlərin müzakirəsində
Milli Məclisin komitə sədrləri Tahir
Rzayev, Zahid Oruc, deputatlar Cavid
Osmanov, Aqil Məmmədov, Aqil Abbas,
Şahin İsmayılov, Elman Nəsirov, Vahid
Əhmədov, Jalə Əliyeva, Fazil Mustafa
gündəmdə olan bəzi mövzular barədə
danışıblar, seçiciləri maraqlandıran
məsələləri diqqətə çatdırıblar. Deputatlar ulu öndər Heydər Əliyevin
işıqlı xatirəsinin anıldığı ərəfədə azad
Şuşada və digər azad olunmuş torpaqlarımızda bir-birindən möhtəşəm
tədbirlərin, yarışların keçirilməsinin
əhəmiyyətindən danışıblar, bu gün Ulu
Öndərin, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin
arzularının gerçəkliyə çevrilməsinin
yaratdığı qürur və sevinc hisslərini
bölüşüblər. Cari məsələlərdən sonra
gündəliyin müzakirəsi başlayıb.
Sahibə Qafarova bildirib ki, iclasın
gündəliyinə 20 məsələ daxil edilib. 1-ci
və 2-ci məsələlər mahiyyətcə bir-birinə
yaxın olduğu üçün o, hər iki məsələnin
birgə müzakirəsini təklif edib.
Milli Məclis Sədrinin birinci müavini,
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin sədri Əli Hüseynli
“Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı –
Şuşa şəhəri haqqında” Qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun

layihəsi (üçüncü oxunuş) haqqında
məlumat verərək bildirib ki, sənəd birinci və ikinci oxunuşda ətraflı müzakirə
edilib, qaldırılan məsələlər cavablandırılıb. Layihə ilə bağlı komitəyə heç bir
təklif və rəy daxil olmayıb.
Əli Hüseynli Şəhərsalma və Tikinti
Məcəlləsində, “Sahibkarlıq fəaliyyəti
haqqında”, “Tarix və mədəniyyət
abidələrinin qorunması haqqında”,
“Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”,
“Mədəniyyət haqqında” və “Reklam
haqqında” qanunlarda dəyişiklik
edilməsi barədə qanun layihəsi (üçüncü
oxunuş) ilə bağlı bildirib ki, sənəd
"Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında" Qanuna
uyğunlaşdırma məqsədilə hazırlanıb
və məsələ ilə bağlı komitənin rəyi
müsbətdir.
İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir
Mirkişili, Mədəniyyət komitəsi sədrinin
müavini Fazil Mustafa, Gənclər və
idman komitəsinin sədr müavini Şahin
İsmayılov bu komitələrdə sənədin
dəstəkləndiyini bildiriblər.
Təqdim olunan hər iki qanun
layihəsi ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq
üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
Sonra Əmək və sosial siyasət
komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov
Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
haqqında qanun layihəsi (üçüncü
oxunuş) barədə bildirib ki, həm birinci,
həm ikinci oxunuşlarda sənədlə bağlı
ətraflı məlumat verilib, eyni zamanda,
qaldırılan məsələlər hər iki oxunuşda
cavablandırılıb və ikinci oxunuşdan
sonra komitəyə hər hansı bir qeyd və
ya irad daxil olmayıb.
Deputat Qüdrət Həsənquliyevin
mövsümi işlərlə əlaqədar bölgələrdə
bağlanan əmək müqavilələrinə
nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı
fikirləri dinlənildikdən sonra qanun
layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova
bildirib ki, gündəliyin növbəti 4 məsələsi
Prezidentin bir məktubu ilə daxil olub
və mahiyyətcə bir-birinə yaxın qanun
layihələridir.
Sonra Əmək və sosial siyasət
komitəsinin sədri Musa Quliyev
“Əmək pensiyaları haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun
layihəsi (üçüncü oxunuş) haqqında
məlumat verərək, sənədin əvvəlki
oxunuşunda deputatların layihə ilə bağlı
çıxışlarında səsləndirdikləri qeyd və
fikirlərini şərh edib.
Musa Quliyev bildirib ki, səslənən
bütün təkliflər qanun layihəsinin
subyektinə göndərilib və hazırda
öyrənilməkdədir. O, uyğun bilinən
təkliflərin müvafiq qanunlara növbəti
dəyişikliklərdə, eləcə də hazırlanmaqda
olan “2022-2030-cu illər üzrə pensiya
islahatları konsepsiyası”nda nəzərə
alına biləcəyini qeyd edib. Komitə
sədri bildirib ki, müzakirədə olan qanun
layihəsinin dəyişiklik təklif olunan
maddələri ilə bağlı heç bir etiraz daxil
olmayıb.
“Sosial müavinətlər haqqında”
Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsi (üçüncü oxunuş) ilə bağlı komitə sədri Musa Quliyev diqqətə
çatdırıb ki, sənəd “Əmək pensiyaları
haqqında” Qanuna dəyişiklik edilməsi
barədə qanun layihəsinə uyğunlaşdırma məqsədilə hazırlanıb.
Sonra Səhiyyə komitəsi sədrinin
müavini Rəşad Mahmudov “Onkoloji
yardım haqqında” və “Dağınıq skleroz
xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət
qayğısı haqqında” qanunlarda dəyişiklik
edilməsi barədə qanun layihəsi (üçüncü
oxunuş) haqqında məlumat verib.
Bildirib ki, layihə "Əmək pensiyaları
haqqında" və "Sosial müavinətlər haqqında" qanunlarda dəyişiklik edilməsi
barədə layihələrə uyğunlaşdırma xarakteri daşıyır və sənədin səsə qoyulmasını təklif edib. Milli Məclis Sədrinin
birinci müavini, Hüquq siyasəti və
dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli

Hüseynli “Ədliyyə orqanlarında qulluq
keçmə haqqında” Qanunda dəyişiklik
edilməsi barədə qanun layihəsi (üçüncü
oxunuş) ilə əlaqədar məlumat verib.
Bildirilib ki, sənəd "Əmək pensiyaları
haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi
barədə qanun layihəsinin qəbulu ilə
əlaqədar qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması məqsədilə hazırlanıb və komitənin
rəyi müsbətdir.
Qanun layihələrinin müzakirəsində
deputatlardan Vahid Əhmədov, Asim

Mollazadə, Cavid Osmanov, Fəzail Ağamalı çıxış edərək fikirlərini bildiriblər,
suallarını səsləndiriblər. Əmək və sosial
siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev
qaldırılan məsələlərə aydınlıq gətirib,
sualları cavablandırdıqdan sonra
təqdim olunan hər 4 qanun layihəsi
ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq üçüncü
oxunuşda qəbul edilib.
Sonra İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsinin üzvü Mahir Abbaszadə Vergi Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında qanun
layihəsi (üçüncü oxunuş) barədə
məlumat verərək layihə ilə bağlı heç bir
irad daxil olmadığı üçün sənədin səsə
qoyulmasını təklif edib.
Qanun layihəsi səsə qoyularaq
üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova
bildirib ki, gündəliyin 9-cu və 10-cu
məsələləri təhsil qanunvericiliyinə
dəyişikliklərlə bağlıdır və mahiyyətcə
bir-birinə yaxındır.
Elm və təhsil komitəsinin sədri
Bəxtiyar Əliyev mahiyyətcə bir-birinə
yaxın olan “Ümumi təhsil haqqında”
Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsi (üçüncü oxunuş) və
“Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
təhsili (xüsusi təhsil) haqqında" və
“Təhsil haqqında” qanunlarda dəyişiklik
edilməsi barədə qanun layihəsi (üçüncü
oxunuş) haqqında məlumat verib.
Qanun layihələri ayrı-ayrılıqda səsə
qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul
edilib.
Sonra Sahibə Qafarova bildirib
ki, bununla da gündəlikdə üçüncü
oxunuşda olan qanun layihələri başa
çatıb və növbəti 7 məsələ ikinci oxunuşda olan qanun layihələridir.
Gündəliyin 11-ci məsələsi olan
“Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində
fərqlənməyə görə” Azərbaycan Respublikasının medalının təsis edilməsi ilə
əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının
orden və medallarının təsis edilməsi
haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi
barədə qanun layihəsini (ikinci oxunuş)
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin üzvü Bəhruz Məhərrəmov
təqdim edib. O, layihənin əvvəlki
oxunuşlarında ətraflı məlumat verildiyini, sənədlə bağlı heç bir təklifin daxil
olmadığını bildirib və səsə qoyulmasını
xahiş edib.
Layihə ilə bağlı Milli Məclisin
Regional məsələlər komitəsinin sədri
Siyavuş Novruzovun, deputatlar Aydın
Mirzəzadənin və Sabir Rüstəmxanlının
qeydləri və fikirləri dinlənildikdən sonra
qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul
edilib.
Sonra Milli Məclis Sədrinin birinci
müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli
İnzibati Prosessual Məcəllədə dəyişiklik
edilməsi barədə qanun layihəsi (ikinci
oxunuş) barədə məlumat verib. Bildirilib ki, qanun layihəsində təklif edilən
dəyişiklik inzibati aktla (inzibati aktın
qəbul edilməsindən imtina ilə) bağlı
məhkəməyə verilən şikayətlər üçün iddia müddətinin axımının dayandırılması
müddəası ilə bağlıdır. Bu qanun layihəsi
də ikinci oxunuşda səsə qoyularaq
qəbul edilib.
Növbəti məsələ olan “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında”
Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsini (ikinci oxunuş) İnsan
hüquqları komitəsinin sədri Zahid
Oruc təqdim edib. O bildirib ki, birinci oxunuşda layihə barədə ətraflı
məlumat verilib və parlament sədrinin
də tapşırığına əsasən, genişləndirilmiş
formada müzakirələri keçirilib. Komitə
sədri müzakirələrdə deputatların qanun
layihəsini dəstəklədiklərini bildirib,
onların müzakirələrdə qaldırdıqları
məsələlərə münasibət bildirib.
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili
qanun layihəsi barədə komitənin rəyini
diqqətə çatdıraraq deyib ki, layihəni
iqtisadi təhlükəsizlik üçün faydalı

hesab edirlər. Sənədin müzakirələrində
deputatlar Musa Qasımlı, Sahib Alıyev,
Etibar Əliyev, Bəhruz Məhərrəmov
çıxış ediblər. Deputatlar sənədin
informasiya sistemlərinin, informasiya-kommunikasiya şəbəkələrinin,
bütövlükdə kibertəhlükəsizliyin təmin
edilməsi üçün əhəmiyyətini vurğulayıblar, bu istiqamətdə fikirlərini bildiriblər.
Komitə sədrləri Tahir Mirkişili və Zahid
Oruc səsləndirilən fikirlərə aydınlıq
gətirəndən sonra qanun layihəsi səsə
qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul edilib.
Sonra Milli Məclis Sədrinin birinci
müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli
gündəliyin 14-cü məsələsi – İnzibati
Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
haqqında qanun layihəsi (ikinci oxunuş)
barədə məlumat verərkən bildirib ki, bu
dəyişiklikdə “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi
haqqında” Qanunun tələblərinin
pozulması zamanı yaranan inzibati
məsuliyyət nəzərdə tutulub.
Komitə sədrləri Zahid Oruc və Tahir
Mirkişili İnsan hüquqları komitəsinin və
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sənədlə bağlı müsbət
rəylərini bildirdikdən sonra qanun
layihəsi səsə qoyularaq ikinci oxunuşda
qəbul edilib.
Gündəliyin 15-ci məsələsi olan
“Əhalinin sağlamlığının qorunması
haqqında”, “Özəl tibb fəaliyyəti haqqında”, “Lotereyalar haqqında” və “Bədən
tərbiyəsi və idman haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qanun
layihəsini (ikinci oxunuş) Səhiyyə
komitəsi sədrinin müavini Rəşad Mahmudov təqdim edib.
Eyni zamanda, İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri
Tahir Mirkişili və Gənclər və idman
komitəsi sədrinin müavini Şahin İsmayılov bu komitələrin sənədlə bağlı müsbət
rəy verdiklərini bildiriblər.
Regional məsələlər komitəsinin
sədri Siyavuş Novruzovun, deputat Qüdrət Həsənquliyevin səhiyyə
məsələləri ilə bağlı fikirlərinə Səhiyyə
komitəsi sədrinin müavini Rəşad Mahmudovun və İqtisadi siyasət, sənaye
və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir
Mirkişilinin şərhləri dinlənildikdən sonra
qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul
edilib.
Daha sonra Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin üzvü
Fatma Yıldırım “Enerji resurslarından
səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında” Qanunda dəyişiklik
edilməsi barədə qanun layihəsi
(ikinci oxunuş) barədə məlumatında
bildirib ki, təklif olunan dəyişikliklər
qanunun təkmilləşdirilməsi və bir
sıra müddəalarının dəqiqləşdirilməsi
məqsədi daşıyır. Sənədin
müzakirəsində deputat Vüqar Bayramov fikirlərini səsləndirəndən sonra
qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul
edilib.
Gündəliyin 17-ci məsələsi olan
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində,
“Elektroenergetika haqqında”, “Qaz
təchizatı haqqında”, “Energetika
haqqında”, “Hidrotexniki qurğuların
təhlükəsizliyi haqqında” və “Ölçmələrin
vəhdətinin təmin edilməsi haqqında”
qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsini (ikinci oxunuş) Milli
Məclis sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin sədri Əli Hüseynli təqdim
edib.
Məsələ ilə bağlı Təbii ehtiyatlar,
energetika və ekologiya komitəsinin və
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin müsbət rəyləri də bildirilib
və qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul
edilib.
Milli Məclisin Sədri bildirib ki, bundan sonrakı üç məsələ mahiyyətcə bir
birinə yaxın qanun layihələridir və Prezidentin bir məktubu ilə daxil olub. Təklif
edib ki, qanun layihələrinin təqdimatları
ayri-ayrılıqda, müzakirələri isə birgə
keçirilsin.
Sonra Təbii ehtiyatlar, energetika
və ekologiya komitəsinin üzvü İltizam
Yusifov “Elektroenergetika haqqında”
Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsi (birinci oxunuş) barədə
məlumat verib.
Gündəliyin 19-cu məsələsi olan
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
maraqlarının müdafiəsi haqqında”
və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların dayandırılması haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi
barədə qanun layihəsini (birinci oxunuş)
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri Tahir Mirkişili təqdim
edib.
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin üzvü İltizam Yusifov
məsələyə komitədə baxıldığını və
müsbət rəy verildiyini deyib.
Sonra İnzibati Xətalar Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında qanun
layihəsi (birinci oxunuş) ilə bağlı
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynlinin
məlumatı dinlənilib. Əli Hüseynli bildirib
ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə “istilik enerjisi” ifadəsi
gətirilməklə, bu sahədə də törədilə
biləcək inzibati xətalara görə inzibati
məsuliyyət müəyyən edilib.
Müzakirələrdə deputatlar Razi Nurullayev və Sədaqət Vəliyevanın fikirləri
dinlənildikdən sonra hər üç qanun
layihəsi ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq
birinci oxunuşda qəbul edilib.
Bununla da Milli Məclisin 2022-ci ilin
yaz sessiyasında növbəti iclası başa
çatıb.

AZƏRTAC

Ceyhun Bayramov:
Azərbaycan bölgədə sülhün, sabitliyin və
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi üçün
səylərini davam etdirmək əzmindədir
Mayın 13-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun
Bayramov Müstəqil Dövlətlər Birliyi Xarici İşlər Nazirləri Şurasının
Düşənbə şəhərində keçirilən iclasında iştirak edib.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
tədbirdə çıxış edən nazir təşkilata səmərəli
sədrliyinə görə Qazaxıstan tərəfinə
təşəkkürünü bildirib. Eyni zamanda, MDB
çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərinin
qarşılıqlı anlaşma şəraitində müzakirəsinə,
habelə beynəlxalq gündəliyin aktual
məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparmağa
imkan verən iclasın yüksək səviyyədə
təşkilinə görə Tacikistana təşəkkürünü ifadə
edib.
Nazir MDB formatında ölkələrimiz arasında mövcud olan dostluq əlaqələrinin uğurla
inkişaf etdiyini deyib. Həmçinin bu il Birliyə
üzv olan bir çox dövlətlərin əlamətdar tarix
olan - diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyini qeyd etdiyini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Bu yubileyin
ölkələrimizin keçdiyi yola nəzər salmaq,
keçmişdən dərsləri öyrənmək, çoxillik
əməkdaşlığın nəticələrini yekunlaşdırmaq və
gələcək üçün planları müəyyən etmək üçün
yaxşı fürsət olduğu bildirilib.
Ceyhun Bayramov iclasın gündəliyinə
uyğun olaraq, MDB-yə üzv dövlətlər arasında, o cümlədən humanitar sahədə
gələcək əməkdaşlığı təşviq edən bir sıra
sənədlərin qəbulunun nəzərdə tutulduğunu

 urğulayıb. Azərbaycanın təhsil, elm,
v
mədəniyyət, səhiyyə, turizm, gənclərlə iş və
digər sahələrdə əməkdaşlıq üçün formatları
faydalı hesab etdiyi qeyd olunub.
Nazir, həmçinin iclas iştirakçılarını
bölgəmizdəki münaqişədən sonrakı
vəziyyət barədə məlumatlandırıb.
Münaqişənin keçmişdə qaldığı və hazırda
əsas vəzifəmizin işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizi yenidən dirçəltmək, iqtisadi və kommunikasiya əlaqələrini bərpa
etməklə uzunmüddətli sülh və sabitliyi
təmin etmək olduğu diqqətə çatdırılıb. Nazir
Azərbaycanın Ermənistanla münasibətləri
normallaşdırmağa, o cümlədən sülh sazişinin imzalanmasına və sərhədlərin delimitasiyası prosesinin başlanmasına hazır
olduğunu qeyd edib. Bununla bağlı, sülh
sazişi üzrə danışıqlar prosesinin başlanması istiqamətində addımların atıldığı, o
cümlədən iki ölkə arasında sərhədlərin
delimitasiyası üzrə milli komissiyaların
sədrlərinin və formatının müəyyənləşdirildiyi
bildirilib. Azərbaycan tərəfinin sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi
istiqamətində səylərini davam etdirmək
əzmində olduğu iclas iştirakçılarının
diqqətinə çatdırılıb.

Azərbaycanla Özbəkistan arasında
mövcud əlaqələrin daha da inkişafı
perspektivləri müzakirə edilib

Mayın 13-də MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Düşənbə şəhərində
keçirilən iclasında iştirakı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının xarici
işlər naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistan Respublikasının xarici işlər naziri
v.i.e Vladimir Norov ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib
ki, nazirlər iki ölkə arasında əməkdaşlıq
münasibətlərinin yüksək səviyyədə inkişafını razılıqla qeyd ediblər. Ölkələrimiz
arasında bir sıra istiqamətlər, o cümlədən
iqtisadi, ticarət, humanitar, mədəni və digər
sahələrdə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi
istiqamətində addımların atıldığı bildirilib və
əlaqələrin daha da inkişafı perspektivləri üzrə
fikir mübadiləsi aparılıb.
Nazir Vladimir Norov Özbəkistanın hər
zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
birmənalı dəstək verdiyini vurğulayıb. O,
qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ikitərəfli
əlaqələrin inkişafına verdiyi müsbət töhfəni
qeyd edib. Həmçinin elm və təhsil sahəsində
əməkdaşlığa diqqət çəkən Vladimir Norov
Özbəkistanda dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin sevə-sevə oxunduğunu,
Azərbaycanda isə dahi özbək şairi Əlişir
Nəvainin orta məktəblərdə tədris edildiyini

məmnunluqla vurğulayıb.
Nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin
inkişafını, habelə yüksək səviyyədə
siyasi dialoqun mövcud olduğunu qeyd
edib. O, Özbəkistanın Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq hüquqa
əsaslanan ədalətli mövqeyinə verdiyi davamlı
dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə edib.
Ceyhun Bayramov həmkarını bölgədə
mövcud olan münaqişə sonrası vəziyyət,
bərpa və quruculuq işləri, sülh quruculuğu istiqamətində atılan addımlarla bağlı
məlumatlandırıb. O, bölgədəki bütün kommunikasiyaların açılmasının həm bölgə ölkələri,
həm də yaxın bölgələr üçün əhəmiyyətindən
bəhs edib, xüsusilə də Zəngəzur dəhlizinin
Mərkəzi Asiya ölkələri üçün faydasını qarşı
tərəfin diqqətinə çatdırıb.
Tərəflər, həmçinin beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
məsələlərini müzakirə ediblər.
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əngəzur qədim Azərbaycan torpağıdır və 1920ci ildə bolşevik Rusiyası tərəfindən Ermənistana
verilmişdir. Türk dünyasının qədim və ayrılmaz
diyarı olan Zəngəzur bölgəsinin Azərbaycandan qoparılıb
Ermənistana verilməsi nəticəsində türk dünyası arasında
olan coğrafi bağlantı pozuldu. Əgər o tarixi ədalətsizliyə
yol verilməsəydi, bu gün vahid türk dünyası coğrafi
baxımdan da bir məkan kimi yaşayacaqdı.

Azərbaycanlıların qədim tarixietnoqrafik mahalı olan Zəngəzur
müasir Azərbaycan Respublikasının Laçın, Qubadlı, Zəngilan və
Ermənistan Respublikasının Mehri, Qarakilsə, Gorus və Qafan rayonlarını əhatə edir. Mehri bölgəsi
özündə dağlıq (Bərgüşad, Alagöz,
Xustup), Araz, Həkəri, Bazarçay,
Oxçu çayları arasındakı yamac və
düzən əraziləri birləşdirir. Palıd, çinar, vələs meşələri ilə örtülü təbiəti
cənuba doğru çılpaq qayalıqlar və
seyrək kollarla əvəzlənir. Qafanın
dağlıq sahələri çətin keçilən sıldırımlar və yarğanlarla əhatələnir və
zəngin meşə örtüyü ilə müşayiət
olunur. Laçın bölgəsi, əsasən, orta
hündürlüklü dağlar, cənub-şərq
hüdudları isə Qarabağ yaylası ilə
davam edir. Qarabağ və Bərgüşad
silsilələrinin şərqində, Qarabağ
yaylasının cənub-qərb hissəsində
Qubadlı bölgəsi yerləşir. Bölgənin
bitki örtüyü kollu və seyrək
meşələrdən, çəmənlərdən təşkil
olunub. Sıldırım qayalı dağlardan və sıx meşələrdən məhrum
olsa da, Sisian bölgəsi otlaq və
əkinə yararlı sahələrlə zəngindir.
Zəngilan bölgəsində Bərgüşad
silsiləsi Ağoyuq düzünə qədər
uzanır. Araz hövzəsinə daxil olan
çaylar (Oxçu, Həkəri, Bərgüşad,
Bəsit, Mehri, İlizin, Gorus, Mədən,
Əcənan, Uz və s.) dağətəyi münbit
vadilərin suvarılmasını təmin edir.
Təəssüflər olsun ki, 70 illik
sovet dönəmində və sonrakı
illərdə tarixən dədə-baba yurdumuz olan Zəngəzuru elmi
tədqiqatlar, xüsusilə də mütəmadi
arxeoloji qazıntılar səviyyəsində
öyrənməyə imkan vermədilər.
Bu səbəbdən, bölgənin qədim
tarixi abidələrindən və maddimədəniyyət nümunələrindən
danışarkən qeydiyyata alınmış
bir neçə yerüstü tikilinin təsnifatı
və məişət əşyalarından ibarət
təsadüfi tapıntıların təsviri ilə

əlaqədar ara-sıra Qədim Şərq yazılı mənbələrində qeydə alınıb. Bu
qaynaqların məlumatları Zəngəzur
sakinlərinin bütövlükdə hələ miladdan öncəki dövrlərdə qonşuluqdakı xalqlarla təmasda olduqlarından və əksər hallarda xarici
hərbi müdaxiləyə qarşı mübarizə
apardıqlarından xəbər verir.
Yazılı mənbələrdə Zəngəzurun
yer-yurd adlarından ilk dəfə Mehri

kifayətlənməli oluruq. Paleolit
dövrünə aid edilən ən qədim
abidələr Qarakilsə bölgəsində
cəmlənib. Şəki və Saybalı
kəndlərinin yaylaq yerləri sayılan
Dəvəboynu və Təkəzür dağlarında sal qaya daşları üzərində ov
səhnələri, maral və dağkeçilərinin
sxematik təsvirləri cızılıb; işlənmə
texnologiyasına görə Qobustan
və Gəmiqaya təsvirlərinə çox
bənzəyir.
Zəngəzur ərazisində
Eneolitdən tutmuş Antik dövrə
qədər 150-yə yaxın yaşayış
məskəni mövcud olmuşdur.
Qarakilsənin Qızılcıq kəndi yaxınlığında xalq arasında “Qoşundaş abidəsi” adı ilə tanınan sal
qaya daşları vardır. Qoşundaş
kompleks abidədir. 2000-ci illərin
əvvəllərində burada Tunc, Dəmir
və Ellinizm dövrlərinə aid maddi
mədəniyyət nümunələri aşkara
çıxarılmışdır. Zəngəzurun tarixi əraziləri hərbi əməliyyatlarla

ölkəsinin də adı çəkilir.
Sünikin mühüm strateji qalalarından biri Bağ mahalında (Nerkin-Giratağ) Oxçuçayın sahilində
inşa edilmişdir. IV-V əsrlərdə bu
qala yadelli işğalçılarına qarşı
mübarizənin mərkəzinə çevrilmişdir. Sonralar isə Babəkin sığınacaq yerlərindən biri olmuşdur.
Buna görə də yerli əhali arasında Babək qalası kimi tanınırdı.
Sünikin yerli əhalisi Azərbaycan
Albaniya dövlətində olduğu kimi
yerli yazı olan qarqar əlifbasından
istifadə etmişdir. Qeyd edək ki,
“Kitabi-Dədə Qorqud” boylarının formalaşdığı coğrafiyaya
daxil olan Sünik ərazisində xeyli
sayda qədim türk tayfalarının adı
ilə bağlı toponimlər mövcuddur.
Qubadlı rayonunun ərazisində
Teymur Müskanlı, Tatar, Qaraqoyunlu, Ulaşlı, Çərəli, Dondarlı,
Saray, Eyvazlı, Qədili, Gorus
rayonunun ərazisində Ağvanlı,
Bayandur, Kərəvinc, Muğancıq,

Haluzor (Halay dərəsi) Zəngilan
rayonunun ərazisində Baharlı,
Vənədli, Şamlı, Sisian rayonu
ərazisində Comardlı, Sofulu,
Şəki (Sak), Qafan rayonunun
ərazisində Bekdaş, Gığı, Kacaran
(Qacar tayfasının oymağı), Laçın
rayonunun ərazisində Səfiyan,
Cağazur (Sak dərəsi), Yuxarı
və Aşağı Cicimli, Bozlu və digər
kəndlərin adları məhz türk tayfalarının adı ilə bağlı olaraq meydana gəlmişdir. Sünik ərazisində
ilk kilsələr və monastrlar yerli
xristian əhalisi tərəfindən inşa
edilmişdir. Bunların içərisində
Sisian çayının yuxarı hövzəsində
Ərəfsə kəndi ərazisindəki V-VI
əsrlərə aid Qızılkilsə məbədini
qeyd etmək olar. Xalq arasında
“qırmızı monastr” adlandırılırdı. VII
əsrdə Sünik 12 əyalətə bölünürdü.

(Qafan–Qafan) və Çur (Cur–Gur–
Gor) boyları geniş yayılmışdır. Qafan və Gorus toponimləri də məhz
bu etnonimlərdən yaranmışdır.
Zəngəzur bu regiona orta
əsrlərdə verilən bir addır. İstər
Zəngəzur, istərsə də mahalın digər toponimik adları türk
mənşəlidir. Bu, o deməkdir ki,
“ermənilər Zəngəzurda heç bir
zaman aborigen əhali olmamışdır. Zəngəzur mahalının yerli
əhalisi qədim sak tayfaları və
onların törəmələridir. Bu fikir Urud
kəndində son vaxtlara qədər
saxlanılan orta əsr müsəlman
qəbiristanlığında qəbir daşlarındakı yazılarda bir daha təsdiqini
tapmışdır”.
XIII-XIV əsrlərdə Hülakülər
dövlətinin hakimiyyəti dövründə
Zəngəzur bölgəsi inzibati

Səfəvilər dövründə Zəngəzurun
əsas torpaqları yalnız bir inzibatiərazi vahidinin – Qarabağ (Gəncə)
bəylərbəyiliyinin tərkibinə daxil idisə, Osmanlı hakimiyyəti
dövründə bu torpaqlar üç inzibatiərazi vahidinin – Gəncə-Qarabağ
əyalətinin, İrəvan əyalətinin və
Naxçıvan sancağının arasında
bölüşdürülmüşdü.
1813-cü il Gülüstan
müqaviləsindən sonra Qarabağ xanlığının Zəngəzurun
tarixi ərazisinə daxil olan bir
hissəsi, Mehri dairəsinin Çonqur
(Çuləndər) və ya Qapan çayının
sol sahilində yerləşən hissəsi
Qacarlar dövlətinin tərkibinə
keçmişdi. Həmin dövrdə xanlıq
Sisyan, Dəmirçihəsənli, Küpara,
Bərgüşad, Bağabürd, Kəbirli,
Tatev, Cavanşir, Talış, Xaçın,

verst və ya 113895,97 kv. km.)
19,11%-ni təşkil edirdi. Zəngəzur
qəzası sahəsinə görə (6742,92
kv.verst və ya general-qubernatorluğun ərazisinin 35,31 %-i) birinci
yerdə dururdu. Sovet Rusiyasının
yaxından iştirakı ilə Zəngəzurun
bir hissəsinin Ermənistana
verilməsi ilə Ermənistan SSR
dövləti Zəngəzurun azərbaycanlı
əhalisinin deportasiya və soyqırımını başa çatdırmışdı.
M.Skibitskinin hesablamasına
görə, Qarabağ general-qubernatorluğunun tərkibinə daxil olan
Zəngəzur qəzası ərazisindən
(6742,96 kv.verst) 3637 kv.
versti Ermənistana verilmişdi.
Sovet Ermənistanı Zəngəzuru
ələ keçirdikdən sonra ilk əvvəl
onun inzibati-ərazi bölgüsünü
dəyişdirməyə başladı. Ermənistan

Rusiyası tərəfindən Ermənistana
verilməsi, digər hissəsinin isə
Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilməsi İlə
tarixi Zəngəzur torpaqlarının
ələ keçirilməsi başa çatdırılmışdır. Ermənistanın işğal edilmiş
ərazilərdə yaratdığı qondarma
inzibati-ərazi bölgüsündə vahid
Zəngəzuru bərpa etməməsi və
erməni əhali ilə məskunlaşdıra
bilməməsi bir daha sübut edir
ki, onun digər tarixi Azərbaycan
torpaqları ilə, eyni zamanda,
Zəngəzur bölgəsinə iddiası heç bir
tarixi zəminə əsaslanmır.
Zəngəzur dağ silsiləsi ilə əhatə
olunan, Laçın və Kəlbəcərdən
Naxçıvana qədər böyük bir ərazini
tutan Zəngəzur yaylasının şərq
hissəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham

Hətta, Naxçıvan və Mərənd də Sünikin tərkibinə daxil idi. Sünikə aid
olan Tankrian mahalının adı isə
yerli əhalinin dini ideologiyasında
türk xalqları üçün səciyyəvi olan
tanrıçılığın yayıldığına işarədir.
Bu əsərdə xatırlanan Sünikdəki
yer-yurd adları (Ərincək, Zor,
Bağ, Oğuzkan, Çoxuq, Ağacuq,
Giləkan) onların məhz yerli türk
tayfalarının adından yarandığını
göstərir. Erkən Orta əsr qaynaqlarında Zəngəzur bölgəsinə verilən
adın ərəb forması – Əs-Sisəcan
ilə qarşılaşırıq. Qeyd edək ki,
tarixi Sünik torpaqları cənubda
Bərgüşad və Həkəri çaylarının
mənsəbindən şimalda Göyçə
gölünün cənub-qərb sahillərinə
qədər uzanırdı. IX əsrdə Səhl
ibn Sumbat rəsmi olaraq Sünikin
və Albaniyanın Böyük knyazı
sayılırdı. 830-cu ilin hadisələrinə
nəzər saldıqda görürük ki, Səhl
ibn Sumbat Babəkin ən yaxın
müttəfiqlərindən biri olmuşdur.
“Albaniya tarixi”ndə Səhl ibn Sumbatın mənsub olduğu sülalə haqqında iki məlumat verilir; o, həm
Aranilərin, həm də Mihranilərin
soyundan olan hakim kimi təqdim
olunur. “Albaniya tarixi”nin ilk
əlyazmlarının birində Səhl ibn
Sumbatın xaqan titulu daşıyan
Mihran sülaləsinə mənsub olduğu
qeyd edilir.
Bütövlükdə, XI əsrin birinci
yarısınadək qədim türk yurdu olan
Zəngəzur bir müddət müstəqil
hakimlik kimi idarə olunmuş,
uzun müddət isə Azərbaycan
dövlətlərinin tərkibinə daxil olmuşdur. Sünikin və onun qonşuluğundakı digər Azərbaycan
torpaqlarının ümumtürk coğrafiyasına mənsub olmasını onun
ərazisində işquz-sak-oğuzlarla
bağlı toponimlər də sübut edir.
Bu baxımdan Zəngəzurun qonşuluğunda yerləşən Azərbaycan
Albaniya dövlətinin tarixi vilayətləri
içərisində Sakasena (Şəki),
Ərsak (Arsax) və Balasakanın
(Paytakaran) adlarını xüsusilə
qeyd etmək olar. Sünik ərazisində
isə Sisakan (Sisian), Sakasar
(Çaxaçkar), Sak (Dzaq), Sakux
(Çaxuk), Sakqovan (Kovsakan),
Sakat (Şaxat), Sak (Şəkki –Şəki),
Ağasak (Aqaeçk) və xeyli sayda bu cür yer-yurd adları məhz
yerli əhalinin etnik mənsubiyyət
baxımından türk mənşəli olduğunu bir daha təsdiqləyir. Zəngəzur
toponimlərinin bir hissəsi də
peçeneq türk tayfasının adı ilə
bağlı olaraq meydana gəlmişdir.
Zəngəzur silsiləsində Biçənək
aşırımının adı da məhz bu türk
boyunun adı ilə bağlıdır. Sünik
ərazisində peçeneqlərin Kapan

cəhətdən Azərbaycan əyalətinin
Naxçıvan tüməninə və Arran
əyalətinə daxil olmuşdur. Bu fakt
Hülakular dövlətinin vəziri, tarixçi
alim F.Rəşidəddin “Asar və əhya”
(“Təsir və dirçəliş”) əsərində də
öz təsdiqini tapır. F.Rəşidəddin
yazır ki, “zoğal Naxçıvana aid
olan Qafanın bəzi yerlərində bitir”,
ərvağan çiçəyi də “Naxçıvan
vilayətində olan Qafan dağlarında
çox bitir”. Göründüyü kimi, bəhs
olunan dövrdə Zəngəzurun Qafan
nahiyəsi Naxçıvan tüməninə daxil
idi.
1400-cü il noyabrın 3-də
naxçıvanlı Qazi oğlu Əhmədin,
urutlu Söhrabın, İnayətulla oğlu
Rəhmətullanın və Xətib oğlu
Kazımın iştirakı ilə tərtib olunmuş qəbalə Zəngəzurdakı Tatev
monastırına məxsus kəndlərdən
üçünün – Hot, Şınhər və Halizur
kəndlərinin sərhədləri təsvir edilib.
Qəbalə sənədinin giriş hissəsində
onun Azərbaycanın Kapanat,
Sisəcan və Tümən-e Naxçıvan
ölkəsinin adlı-sanlı və vicdanlı
şəxsləri tərəfindən təsdiqləndiyi,
yəni imzalandığı bildirilir. Sənəddə
adı çəkilən üç kəndin sərhədləri
keçən bütün yer adları – Urut,
Ayı dərəsi, Zoğallı dərə, Zoğallı
zəmi, Həmidgöl, Qaraunça yolu,
Beştəpə, Daşxırman, Təpəkaşen
(Təpəköşə), Kölgəqaya, Yaşlı
bulaq, Dəmirçi təpə, Molla Həsən
karvansarası, Tuşmal gədiyi,
İmranlı müsəlman qəbiristanlığı,
Hakaz təpə, Çala, Çayır çəmən,
Kor çeşmə, Qızıl qaya, Börklü
qaya, Qaradaş, Tikmədaş, Uzun
daş, Keçi qayası və s. tamamilə
Azərbaycan türkçəsindədir.
Azərbaycan Səfəvilər
dövləti dövründə də Zəngəzur
Azərbaycanın tərkib hissəsi idi.
1508-ci il noyabrın 8-də tərtib
edilmiş qəbalə sənədin müxtəlif
yerlərində beş dəfə “Azərbaycan
ölkəsinin Urut-Qafanat nahiyəsi”
ifadəsi işlənmiş, üç yerdə isə
Sisəcan mahalının Azərbaycan
ölkəsinin Naxçıvan tüməninə
daxil olduğu öz əksini tapmışdır.
Şah I Abbasın 1620-ci ilin oktyabrında imzaladığı fərmanda
Zəngəzur diyarının Quştasif və
Qafan vilayətlərinin Azərbaycana
mənsubluğunu təsdiq edən çox
mühüm məlumat vardır. XVII əsrin
sonlarında Zəngəzur Azərbaycan
Səfəvi dövlətinin Kür və Araz
çayları arasındakı geniş torpaqlarını əhatə edən Qarabağ (Gəncə)
bəylərbəyliyinin tərkibinə daxil idi.
Bu dövrdə Zəngəzurun ərazisi
Qarabağ (Gəncə) bəylərbəyliyinin
iki inzibati-ərazi vahidinin –
Bərguşad və Arasbar mahalları
arasında bölünmüşdü. Əgər

 olanılar, Çiləbörd, Xırdapara
K
Dizaq, Püsyan, Dizaq Cavanşir,
Otuziki, İyirmidörd, Qaraçorlu,
Vərəndə, Dizaq, Acnan-Türk kimi
21 mahala bölünmüşdü. 18311833-cü illərdə isə Sisyan, Tatev,
Qaraçorlu, Püsyan, Bərgüşad
və s. mahalların əsasında daha
böyük Zəngəzur mahalı təşkil
edilmişdi. 1849-cu ildə İrəvan
quberniyası yaradılarkən Mehri
sahəsi onun tərkibinə daxil edilən
Ordubad qəzasına verildi.
1886-cı il ailə siyahıyaalmasına görə, Zəngəzur qəzasında
dörd sahə və kənd cəmiyyətinə
daxil olmayan yaşayış məskənləri
üzrə 19028 ev və həmin evlərdə
yaşayan 116747 nəfər əhali qeydə
alınmışdı. Qəza üzrə ümumi
əhali (116747 nəfər) içərisində
azərbaycanlıların (77060 nəfər)
nisbəti 66%, ermənilərin (34281
nəfər) nisbəti isə 29,36% idi. Çarizmin erməniləri Azərbaycan torpaqlarına köçürmə siyasətinə baxmayaraq, imperiya dağılanadək
azərbaycanlılar Zəngəzur
qəzasının əsas hissəsini təşkil etmişdir. 1918-ci ilin yazı və payızında erməni silahlı quldur dəstələri
və Andranikin hərbi hissələrinin
əməliyyatları nəticəsində
Zəngəzur qəzasında 115 kənd
dağıdılmış və ya məhv edilmiş,
3257 kişi, 2276 qadın, 2196 uşaq
öldürülmüş, 1060 kişi, 794 qadın
və 485 uşaq yaralanmış, beləliklə,
10068 müsəlman qətlə yetirlimiş
və ya şikəst edilmişdi.
Ermənilərin törətdiyi soyqırımlarını önləmək üçün Azərbaycan
Cümhuriyyəti hökumətinin 1919cu il 15 yanvar tarixli qərarı ilə
Cavanşir, Şuşa, Cəbrayıl və
Zəngəzur qəzalarının müvəqqəti
general-qubernatoru vəzifəsi
təsis edildi, yanvarın 29-da bu
vəzifəyə Xosrov bəy Sultanov
təyin olundu. General-qubernatorluğun ərazisi 19096,53 kv.
verst təşkil edirdi. Bu Azərbaycan
Cümhuriyyətinin müəyyən edilmiş
ümumi ərazisinin (99908,87 kv.

SSR Xalq Komissarları Sovetinin
1921-ci il 31 avqust qərarı ilə onun
torpaqları əsasında Zəngəzur
(Gorus, Sisyan və Qafan) və
Mehri qəzaları təşkil etmişdi.
Sovet rayonlaşdırılması zamanı
isə 1930-cu ildə həmin qəzaların
ərazisi Gorus, Sisyan, Qafan və
Mehri rayonlarına bölünmüşdü.
Zəngəzurun Ermənistana
verilmiş hissəsində ən böyük
faciə isə II Dünya müharibəsindən
sonra, sovet dövlət rəhbərliyinin
bilavasitə iştirakı ilə Ermənistan
tərəfindən respublikanın
azərbaycanlı əhalisinin 19481953-cü illərdə deportasiyası
oldu. 1948-1953-cü illərdə yüz
əlli mindən çox azərbaycanlı
Ermənistan SSR ərazisindəki
dədə-baba yurdlarından kütləvi
surətdə və zorakılıqla sürgün
olunmuşdur.
Stalinin ölümü ilə
azərbaycanlıların Ermənistan
SSR-dən deportasiyası kimi
cinayətkar fəaliyyət dayandırılsa da Ermənistan rəhbərliyi
bu siyasəti 1950-1980-ci illərdə
qapalı, 1980-ci illərin ortalarından isə açıq şəkildə davam
etdirdi. 1987-ci ilin noyabrında
Qafan və Mehri rayonlarının
azərbaycanlılarına qarşı deportasiya başladı. Ermənistanda öz
tarixi etnik torpaqlarında yaşayan azərbaycanlılar dövlətin
həyata keçirdiyi məqsədyönlü
soyqırımı və deportasiya siyasəti
nəticəsində oranı tərk etməyə
məcbur oldu. Ermənistandakı
sonuncu azərbaycanlı kəndi –
Zəngəzurun Nüvədi kəndinin
əhalisi 1991-ci ilin avqustunda
deportasiya edildi. Beləliklə,
ermənilərin və Ermənistan
dövlətinin həyata keçirdiyi soyqırımı və deportasiya siyasəti
nəticəsində Azərbaycanın
tarixi Zəngəzur torpaqlarının
Ermənistana verilmiş hissəsində
yaşayan azərbaycanlı əhalisinin
varlığına son qoyuldu.
Azərbaycanın tarixi Zəngəzur
bölgəsinin bir hissəsinin Sovet

Əliyevin fərmanı ilə 7 iyul 2021-ci
il tarixində Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları
hesabına Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonu yaradıldı. Bu iqtisadi rayonun yaradılması Zəngəzurun qərb
hissəsinin də mövcudluğunu və
tarixən Azərbaycan torpağı olmasını göstərir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev son çıxışlarında bu fikri bir
daha təsdiqlədi: “Şərqi Zəngəzur
bizim tarixi torpağımızdır, Qərbi
Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır. Biz tarixi unuda bilmərik,
kiminsə siyasi maraqlarının
girovuna çevirə bilmərik. Gəlsinlər,
açsınlar tarixi sənədləri, xəritələri,
baxsınlar, sovet hökuməti
Zəngəzuru nə vaxt Azərbaycandan
qoparıb Ermənistana verib. Bu, yaxın tarixdir – 101 il bundan əvvəl.
Yəni, biz deyək ki, bu, olmayıb?
Nəyə görə? Biz həqiqəti deyirik.
Bizim dədə-baba torpağımızdır:
bütün Zəngəzur – Şərqi və Qərbi
Zəngəzur. İndi Ermənistanda
deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi
iddiası ilə çıxış edir. Əgər Şərqi
Zəngəzur varsa, deməli, Qərbi
Zəngəzur da var. Bəli, Qərbi
Zəngəzur bizim dədə-baba
torpağımızdır. Demişəm ki, biz
oraya qayıtmalıyıq. Bunu hələ on
il bundan əvvəl demişəm. Mənim
çıxışlarım hamısı mətbuatda var.
Demişəm ki, bizim dədə-baba torpağımızdır, biz oraya qayıtmalıyıq
və qayıdacağıq və qayıdırıq. Heç
kim bizi dayandıra bilməz. Mütləq
qayıdacağıq, çünki bunun başqa
yolu yoxdur”.
Bu gün Zəngəzur dəhlizinin
yaradılması istiqamətində addımlar atılması və bu dəhlizin
reallaşdırılması bizim milli, tarixi
və gələcək maraqlarımıza tam
cavab verir. Bu layihənin icrası
bizim dədə-baba torpağımız olan
Zəngəzura qayıdışımızın növbəti
müjdəçisi olacaqdır.

Azərbaycanın Zəngəzur mahalı

yad olunur. Zəngəzur toponimi
isə orta əsr mənbələrindəki türk
mənşəli zəngi tayfasının adı ilə
əlaqələndirirlər. Təsadüfi deyil ki,
hətta aşşur kitabələrində Urartu
tayfa birliyinə daxil olan 8 subyektin, o cümlədən, Zinqun vilayətinin
adı çəkilir ki, bu da zəngi tayfası
ilə bağlıdır. Mannadakı Sangibutu, Sangilu kimi toponimlər də
deyilənlərə əlavə oluna bilər. E.ə.
323-cü ildə Azərbaycanın cənub
torpaqlarında Atropatena şahlığı
meydana gələndə Zəngəzurun
ərazisi, ehtimal ki, “Vaspuran” adı
ilə bu dövlətin tərkibində olmuşdur. Lakin Zəngəzur müəyyən
müddətdən sonra Sünik adı ilə
Albaniyanın tərkibinə keçir. Aşkarlanan arxeoloji materiallar da
Sünikin Albaniyanın inzibati-ərazi
subyekti olduğunu təsdiq edir.
Sasani şahənşahı I Şapurun (241272) “Kəbeyi-Zərdüşt” kitabəsində
sadalanan geosiyasi nomenklatura sırasında Sisakan (Sünik)

Naxçıvanın inkişafından bəhs edən “Əsrə bərabər illər”
kitabı paytaxtdakı kitabxanalara paylanılıb
AZƏRTAC-ın Naxçıvan bürosunun rəhbəri Rauf Əliyevin (Kəngərlinin)
“Əsrə bərabər illər” adlı kitabı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən kitabxanalara təqdim edilib.

Kitab Azərbaycan Milli
Kitabxanasının Elektron kataloquna
da yerləşdirilib (http://ek.anl.az/search/
query?term_1=Rauf+%C6%8Fliye
v+%C6%8Fsr%C9%99+b%C9%9
9rab%C9%99r+ill%C9%99r&them
e=e-kataloq). İnternet istifadəçiləri
nəşrin elektron versiyasını kompüterə
yükləyə, bu yolla kitabla daha ətraflı

tanış ola bilərlər.
Bundan başqa, kitab müəllif
tərəfindən Prezident Kitabxanasına da
təqdim edilib.
Qeyd edək ki, Naxçıvan şəhərində
fəaliyyət göstərən “Əcəmi” NəşriyyatPoliqrafiya Birliyində nəfis tərtibatda
nəşr edilən “Əsrə bərabər illər” kitabı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının keç-

diyi misilsiz inkişaf yolundan bəhs edir.
Nəşrdə jurnalistin AZƏRTAC-da və
muxtar respublikanın rəsmi mətbuat
orqanı olan “Şərq qapısı” qəzetində
işıq üzü görmüş analitik materialları və
icmalları toplanıb. Həmin məqalələrdə
2015–2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatına qızıl
hərflərlə yazılmış müxtəlif tədbirlər
icmallarla oxuculara təqdim edilir.
Kitabdakı materiallar altı fəsildə
verilib: “2015-ci il: Sürətli inkişaf və
tərəqqi ili”, “2016-cı il: Nizam-intizam inkişafın, yüksəlişin, yeni-yeni

 ğurların başlıca səbəbi, aparıcı
u
qüvvəsidir”, “2017-ci il: Xalqın iradəsi,
rəhbərin dühası güclü iqtisadiyyatın
formalaşmasına və yüksək rifaha yol
açıb”, “2018-ci il: Qədim və müasir
Naxçıvan – İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı və ölkəmizin Gənclər Paytaxtı”,
“2019-cu il: Sosial-iqtisadi yüksəlişini
uğurla davam etdirən Naxçıvanda
“Ailə təsərrüfatları ili” və “2020-ci il:
Zəfər ilinin uğurları”. Fəsillərin adlarından göründüyü kimi, kitab muxtar
respublika həyatının bütün sahələrini
əhatə etməklə, qazanılan uğurlar

barədə oxucularda əyani təsəvvür
yaradır.
Kitabın ön söz müəllifi olan
AZƏRTAC-ın İdarə heyətinin sədri
Aslan Aslanovun qeyd etdiyi kimi,
agentliyin Naxçıvan bürosu ötən illər
ərzində muxtar respublikada əldə
edilən nailiyyətləri geniş işıqlandırıb.
2015–2020-ci illərdə işıq üzü görən
məqalələrin bir kitabda toplanması
həmin illər ərzində muxtar respublikada gedən inkişaf prosesləri ilə
daha yaxından tanış olmağa imkan
verir.

Anar İSKƏNDƏROV,
Milli Məclisin deputatı,
tarix elmləri doktoru, professor
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Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təminatında Azərbaycanın rolu artmaqdadır
Bununla bağlı Aİ-nin hazırladığı
Bəyənnamədə bildirilir: “Artan
qeyri-sabitliklə, strateji rəqabət və
təhdidlərlə üzləşdiyimizə görə biz öz
təhlükəsizliyimiz, Avropanın suverenliyinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı
qəti addımlar atmaq üçün 2030-cu
ilə qədər inkişafın və sərmayələrin
yeni modelini işləyib hazırlamaq
məsuliyyətini üzərimizə götürməyi
qərara alırıq”.
Artıq istər Aİ rəsmiləri, istərsə də
təşkilata üzv olan ayrı-ayrı ölkələr Rusiya enerjidaşıyıcılarından mümkün
qədər qısa müddətdə imtina etmək
üçün təcili fəaliyyətlərə başlayıblar.
Bu prosesdə ABŞ Avropaya ciddi
dəstək vəd edir. Ağ Ev Rusiyanın
Ukraynaya qarşı müharibə apardığı
müddətdə Avropanın Rusiya qazından asılılığını azaltmaq və enerji
təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün
Avropaya təbii maye qaz ixracını
artıracağını bəyan edib. Bununla bağlı ABŞ və Aİ arasında birgə
əməliyyat qrupu da yaradılıb. Ağ Evin
milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Ceyk
Sallivan bildirib ki, ABŞ bu il Avropaya
əlavə olaraq 15 milyard kubmetrə
qədər maye qaz tədarük etmək
öhdəliyi götürüb.
Odur ki, hazırda Aİ ölkələri 2030cu ilə qədər ABŞ-dan ildə 50 milyard
kubmetr qaz qəbul etmək üçün öz
infrastrukturlarını yaratmağa çalışırlar.
Məqsəd 2022-ci ilin sonunadək Rusiyadan neft idxalını tamamilə dayandırmaq, qaz idxalını isə 50 milyard
kubmetr azaltmaqdır.
Təbii ki, Rusiya nefti və qazından
tamamilə imtina Avropaya asan
başa gəlməyəcək. Əslində neft-qaz
hasil edən ərəb ölkələri də Rusiyanı əvəzləyə bilməyəcəklərini etiraf
ediblər. Bununla belə, ərəb ölkələri
ilə bu xüsusda danışıqlar aparılır.
Artıq Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
gündəlik neft hasilatını artıraraq 5
milyon barelə çatdırmaq planlarını
bəyan edib. Qətər Avropanı qazla təchiz etməyə hazır olduğunu
bildirib. Ancaq bununla bağlı cari
problemləri nizamlamaq üçün 5-7 il
vaxt tələb olunur.

Rusiyanın Ukraynada müharibəyə başlaması bu ölkənin
Qərblə münasibətlərinə ciddi zərbə vurub. Artıq ABŞ və Avropa
İttifaqı Moskvaya qarşı çox geniş iqtisadi sanksiyalar tətbiq edib.
Avropa İttifaqının bu sanksiyalar peketinin sayı artıq 6-ya çatıb.
Avropa İttifaqı, eyni zamanda, son vaxtlar Rusiyadan neft, qaz və
kömür almaqdan imtina ilə bağlı qərara gəlib.

Qaz məsələsinin Avropa üçün
əhəmiyyətini, eləcə də Avropanın
bu məsələdə Rusiyadan tam asılılığını nəzərə alan Rusiya Prezidenti
Vladimir Putin qazın dəyərinin rublla
ödənilməsi barədə göstəriş verib. Bu
isə, təbii ki, Aİ-də razılıqla qarşılanmayıb. Hələlik yalnız Macarıstanın
qazı rublla almağa hazır olduğu
məlumdur.
Bu gün Avropa İttifaqı özünün
onsuz da artmaqda olan tələbatını
ödəmək üçün Azərbaycan, Norveç, Əlcəzair kimi ölkələrdən qaz
idxalını artırmaqla bağlı danışıqları
intensivləşdirib. Azərbaycan 2022-ci
ildə Cənub Qaz Dəhlizi ilə Avropaya
planlaşdırılan 10 milyard kubmetrə
qarşı 11 milyard kubmetr qaz çatdırmağı nəzərdə tutur. Əlcəzair isə
2021-ci ildə Avropanın qaz təchizatının
12 faizini təmin edib. Ölkədən İtaliyaya
və İspaniyaya qaz çatdıran 2 kəmərlə
ümumi nəqli qısa müddətdə 8-10 milyard kubmetrə çatdırmaq mümkündür.
Əlcəzairdən Mərakeş üzərindən İspaniyaya gedən və gücü 12 milyard kubmetr olan başqa bir kəmər isə bu iki

Məlum olduğu kimi, Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan bu günlərdə
Niderlanda səfəri zamanı Klinqdeyl
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda
oxuduğu mühazirənin ardınca suallara
cavab verərkən Azərbaycanı təcavüzkar
siyasət yürütməkdə günahlandırıb. O deyib ki, guya, Azərbaycan, Ermənistan və
Dağlıq Qarabağdakı erməni separatçılarına qarşı təcavüzkar siyasət nümayiş
etdirir. “Siz bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağda Rusiyanın sülhməramlı kontingenti
var. Və Azərbaycan diplomatiyasının
son aylardakı siyasəti bundan ibarətdir:
Onlar Avropa İttifaqında deyirlər ki,
Ermənistan Rusiyayönlü ölkədir, amma
Rusiyada bildirirlər ki, Ermənistan
Qərbyönlü ölkədir. Bəzən də deyirlər
ki, Ermənistana rəngli inqilab vasitəsilə
yerləşdirilmiş hökumət Rusiyaya qarşı
çıxış edir”.
Azərbaycanı təcavüzkar kimi
qələmə vermək istəyən Nikol Paşinyan
yenə də dünya ictimaiyyətinin gözünə
kül üfürməkdə, öz hökumətinin regional sülh üçün prinsipial əhəmiyyət
daşıyan məsələlərin həllində qeyrikonstruktivliyindən yayındırmaqdadır.
Amma bir daha folklora istinad edərək
deməyi lazım bilirik ki, görünən dağa
bələdçi lazım deyil. Azərbaycanın
haqlı mövqeyi, sülhpərvər təşəbbüsləri
və humanitar məsələlərdə dəfələrlə
sırf güzəştli addımlar atması bütün
beynəlxalq aləmə bəllidir.
Paşinyanın riyakar qənaətinə görə,
guya, Azərbaycanın məqsədi yürütdüyü təcavüzkar siyasəti həm Qərbə,
həm də Rusiyaya qəbul etdirməkdir.
Ermənistan isə göz dəymiş kimi, Rusiyanın strateji müttəfiqidir, ODKB, Avrasiya
İttifaqının üzvüdür və Rusiya ilə çox
isti, sıx əlaqələri var. Digər tərəfdən,
Ermənistanla Avropa İttifaqı və Aİ üzvü
olan ölkələr arasında münasibətlər
dərinləşir, çünki demokratik islahatlar
sahəsində Avropa İttifaqı Ermənistanın
əsas partnyorudur.
Sual yaranır: əgər doğrudan da,
belədirsə, onda Ermənistan nədən daim
nala-mıxa vurur, gah Moskva ilə, gah
da Qərblə “siçan-pişik oyunu” oynayır?
Məsələ bundadır ki, İrəvandakı etiraz
aksiyalarından başını itirmiş Paşinyana
etimad hərtərəfli şəkildə azalıb. Elə Niderlandda qarşılanma mərasimi zamanı
təyyarənin qarşısında yerə ənənəvi qaydada qırmızı xalı əvəzinə “Stop” yazılı
xüsusi örtüyün sərilməsi də müəyyən
səbəb-nəticə improvizasiyaları üçün
yetərli əsas yaradır. Erməni şərhçilər
özləri bu məsələyə reaksiya verərək
deyiblər ki, Niderland da Nikol Paşinyanın istefasını tələb edərək “Stop, Nikol”
şüarına qoşulub.

ölkə arasında münasibətlərin gərginliyi
səbəbindən hazırda fəaliyyətsizdir. Avropa və ABŞ məhz bu kəmərin bərpası
üzərində çalışırlar.
Azərbaycanın Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə töhfələri də ilbəil
artmaqdadır. Ölkəmiz son illərdə
bu məsələdə mühüm rol oynayır.
Prezident İlham Əliyevin uğurla həyata keçirdiyi enerji siyasəti
ölkəmizi ümumiyyətlə bütün dünyada
əhəmiyyətli regional oyunçuya çevirib. Bu ilin martında Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən sonra
isə Azərbaycanın Avropa üçün önəmi
daha da artıb. İqtisadi ekspertlər
hesab edirlər ki, yeni çağırışlarla
qarşılaşmış Avropa ölkələri Rusiya
neft-qazından imtina etmək üçün bir
sıra ölkələrlə yanaşı, Azərbaycanla
da geniş müzakirələr aparır. Təbii
ki, Azərbaycan da özünün coğrafi mövqeyindən istifadə edərək,
karbohidrogen məhsullarının Avropa
bazarına çıxarılması imkanlarını
genişləndirməyə çalışır.
Bu il fevralın 4-də Bakıda
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin

təşəbbüsü ilə yaradılan Cənub Qaz
Dəhlizi Məşvərət Şurası nazirlərinin
VIII toplantısının keçirilməsi də
təsadüfi deyildi. Tədbirə qoşulan
ölkələrin sayı artmaqdadır. Bu
dəfəki iclasda 18 ölkə, 19 şirkət və
5 aparıcı beynəlxalq maliyyə təsisatı
iştirak etdi. Səbəb Azərbaycanın
dünyada xam neft, təbii qaz, neftkimya məhsulları, neft məhsulları və
elektrik enerjisi ixrac edən az sayda
ölkələrindən biri olmasıdır. Yaxın
illərdə Azərbaycan Avropa ölkələrinə
elektrik enerjisi və təbii qaz ixracını artırmaq üçün böyük potensiala
malikdir. Prezident İlham Əliyevin də
dediyi kimi, Azərbaycan Avropanın ən
etibarlı enerji təchizatçılarından biridir.
Avropa İttifaqının Genişlənmə və
Qonşuluq üzrə komissarı Oliver Vahreli də Azərbaycanın enerji sahəsində
Aİ-nin güclü tərəfdaşı olduğunu
təsdiq edib. Avropa Komissiyasının
enerji məsələləri üzrə komissarı Kadri
Simson isə Cənub Qaz Dəhlizinin
Avropa İttifaqı və region üçün xüsusi
əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib. O, bu dəhliz vasitəsilə Avropa
İttifaqına nəql edilən qazın artırılmasında Azərbaycanın göstərdiyi
səyləri yüksək qiymətləndirərək
deyib ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı
üçün etibarlı tərəfdaşdır, Cənub Qaz
Dəhlizi isə qitənin qaz təchizatının
təhlükəsizliyi baxımından çox vacib
layihədir.
Bu günlərdə “Financial Times”
analitikləri hesablayıblar ki, Avropa İttifaqı Rusiya neft və qazından
tamamilə imtina etmək və alternativ
enerji mənbələrinə keçmək üçün
qarşıdakı beş il ərzində əlavə 195
milyard avro xərcləməli olacaq. Bu
proses həm də Aİ-də enerji istehlakının tədricən azaldılmasını, eləcə
də ekoloji cəhətdən təmiz enerjiyə,
yaşıl hidrogen, biometan və günəş
panellərinin aktiv istifadəsinə
keçilməsini nəzərdə tutur. Bütün bu
prosedurlar isə ciddi maliyyə sərfi
tələb edir.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev son illərdə sosial-iqtisadi çağırışları nəzərə
 laraq ölkədə islahatları daha da sürətləndirməyi zəruri sayıb. Bu islahatlar
a
məzmununa görə məqsədyönlü və konkret strateji hədəfə hesablanıb.
Genişmiqyaslı yenilənmələr respublikada yüksək dayanıqlı və inklüziv iqtisadi
artımın təmin edilməsi, iqtisadiyyatın daha da şaxələnməsi, özəl investisiyaların və təşəbbüslərin yüksək səviyyədə təşviqi üçün əlverişli zəmin yaradıb.

Beynəlxalq reytinq agentlikləri iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi siyasətini dəstəkləyir
Yeri gəlmişkən, biznes və investisiya mühitinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, sahibkardövlət, hökumət-biznes münasibətlərinin inkişaf
etdirilməsi kimi məqsədyönlü tədbirlərin həyata
keçirilməsi nəticəsində 2003-cü ildən indiyədək
Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,4 dəfə, sənaye
3,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 2 dəfə, xarici ticarət
dövriyyəsi 6,8 dəfə artıb.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qeyrineft sektorunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində
görülən ardıcıl tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyatın neft-qaz amilindən asılılığı getdikcə azalıb.
Son illər dünyaya özünün yeni inkişaf modelini
təqdim etməyi bacaran Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilbəil sürətlənib. Bu da
respublikamızda qeyri-neft sahələrinin inkişafına müsbət təsir göstərib.
Azərbaycanın sosial-iqtisadi sahələrdə
əldə etdiyi uğurlar, rəqabətədavamlı, innovativ
iqtisadi sistemin formalaşdırılması istiqamətində
atılan ardıcıl addımlar dünyanın aparıcı
iqtisadi-maliyyə institutlarının, iqtisadi azadlıq
səviyyəsini tədqiq edən mərkəzlərin diqqətindən
də kənarda qalmır və yüksək qiymətləndirilir.
Beynəlxalq reytinq agentliklərinin proqnozları təsdiqləyir ki, Azərbaycan artıq iqtisadi
cəhətdən azad ölkədir. Respublikada əlverişli
biznes, investisiya mühiti mövcuddur. Eyni
zamanda, hökumət vergi gəlirlərində və kapital
xərclərində, habelə milli valyutanın məzənnəsi
ilə bağlı təsirli nizamlayıcı addımlar atmaqla
mövcud valyuta ehtiyatlarının azalmasının
qarşısını alır. Bu isə liberal iqtisadi islahatların,
düşünülən, elmi əsaslara malik inkişaf konsepsiyasının həyata keçirilməsi, siyasi iradə
nəticəsində mümkün olur və bütün bunlar isə
dövlətimizin dünyanın inkişaf etmiş ölkələri
səviyyəsinə çatmaq əzmindən, Azərbaycanın
uğurlu gələcəyindən xəbər verir.
Fikrimizin təsdiqi üçün Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB)
Azərbaycan iqtisadiyyatı üzrə proqnozuna diqqət yetirək. Belə ki, AYİB-nin yaydığı
məlumatda bu il ölkə iqtisadiyyatının 5 faiz artacağının gözlənildiyi bildirilir ki, bu da ötən ilin
noyabr ayında verilən proqnozla müqayisədə
1,8 faiz bəndi çoxdur. 2023-cü il üçün isə 2,5
faizlik artım vəd edilir.
Asiya İnkişaf Bankı (AİB) da bu il
Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun (ÜDM)
artım tempinin 3,7 faiz olacağını proqnozlaşdı-

rır. Bu barədə AİB-in yenilənmiş “Asiyanın İnkişaf Perspektivləri: 2022” hesabatında bildirilir.
Sənədə əsasən, gələn il Azərbaycan
iqtisadiyyatının 2,8 faiz böyüyəcəyi gözlənilir.
Azərbaycan hökuməti isə 2022-ci il üçün ÜDMnin artımını 3,9 faiz, 2023-cü il üçün 5,1 faiz
səviyyəsində proqnozlaşdırır.
“Fitch” beynəlxalq reytinq agentliyi
Azərbaycanın xarici valyutada uzunmüddətli
reytinqini (IDR) “BB+” səviyyəsində
təsdiqləməsi də bunun bariz ifadəsidir.
“Sabit proqnoz makro-iqtisadi siyasət
çərçivəsinin əhəmiyyətli dərəcədə
gücləndirilməsi və iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsini sürətləndirmək üçün struktur islahatları həyata keçirilməsi kimi amillərlə
birlikdə, Azərbaycanın xarici və daxili dövlət
maliyyəsinin daha da artmasında yüksək enerji
qiymətlərinin faydasını tarazlaşdırır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı ticari riskin və mövcud idxalat kəsintilərinin inflyasiyaya təzyiqləri
orta səviyyədədir”, - deyə agentlik bəyan edib.
Göründüyü kimi, respublikada sosial-iqtisadi
nailiyyətlərin davamlılığı və dayanıqlı inkişafı
həm beynəlxalq maliyyə qurumları, həm də
böyük şirkətlər, investorlar tərəfindən yüksək
dəyərləndirilib. Təsadüfi deyildir ki, dünyada
yaşanan ən ağır maliyyə və iqtisadi böhranı
şəraitində belə Prezident İlham Əliyevin çevik,
praqmatik siyasəti sayəsində Azərbaycan
xarici iqtisadi təsirləri neytrallaşdırıb, nəzərdə
tutulan bütün sosial-iqtisadi proqramlar tam icra
edilib, iqtisadiyyatımız artıb. Bütün bunlara nail
olunmasında isə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi,
neftdən asılılığın minimuma endirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi tədbirləri
xüsusi önəm kəsb edib.

“Adımı sənə qoyum, səni də yana-yana...”
Yaxud Ermənistan rəhbərliyi öz cinayətlərini necə ört-basdır etməyə çalışır?

Y

azıya qədim el məsəlini başlıq seçməkdə məqsədimiz heç də
məlum folklor nümunəsindən bəhs etmək deyil. Söhbət ondadır
ki, yenə də Ermənistan rəhbərliyi özünün həyasız tövrləri ilə
Azərbaycana şər-böhtan atır, bizi təcavüzdə suçlamağa, sülh danışıqlarının yubadılmasında təqsirkar çıxarmağa cəhdlər edir.

Biz də burada Paşinyanın mənasız
zoğallamalarına bir “Stop” işarəsi qoyaraq qeyd edək ki, Ermənistanın işğal
dövründə törətdiyi cinayətlər, 44 günlük
müharibə zamanı dinc əhalini qırmaq
üçün Gəncəyə, Bərdəyə, Tərtərə qadağan olunmuş raketlər atması, təbiətə
qarşı insanlıqla bir araya sığmayan
ekoloji terror aktlarına rəvac verməsi,
ərazilərimizdə addımbaşı minalar basdıraraq, onların xəritələrini gizlətməsi
kifayət edir ki, Ermənistan rəhbərliyi də,
şəxsən o özü də beynəlxalq məhkəmə
qarşısına çıxarılıb layiqli cəzasına alsın.
Bütün bu sadaladıqlarımızı Qarabağa
təşkil olunan səfərlər zamanı beynəlxalq
ictimaiyyətin nümayəndələri də, xarici
jurnalistlər də görüb və vəhşiliklərin miqyasından heyrətə gəliblər. Paşinyan unudur ki,boğaza qədər çirkabın, lehmənin
içində ola-ola özünü duruya çıxarmaq
cəhdi, yumşaq desək, gülüncdür.
Paşinyanın Niderlanddakı bədnam
çıxışına Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi
tərəfindən ətraflı şərh verilib. Bu barədə
danışmazdan öncə hələ bir müddət əvvəl
Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici
media nümayəndələri üçün keçirdiyi
mətbuat konfransını xatırlayaq. Orada dövlətimizin başçısı postmüharibə
mərhələsində bölgədə təhlükəsizliyə,
əmin-amanlığa nail olunması üçün quruculuq və əməkdaşlıq perspektivlərindən
danışdığı halda, Ermənistan tərəfindən
bunun əksinə yönələn pozucu yanaşma
və təcavüzkar ritorika sərgiləndi: məğlub
ölkənin rəsmi XİN nümayəndəsi sırf
revanşizm mövqedən çıxış etdi. Bu isə
o demək idi ki, Ermənistan 30 il davam
edən təcavüz və işğalın düşmənçilik və
nifaqdan başqa nəticə vermədiyini hələ
də anlamır və yaxın keçmişin hadisələrini
özü üçün görk etməyib. Yəni bu ölkə
öz xalqının təhlükəsiz və tərəqqi dolu
gələcəyinin üzərindən öz əli ilə xətt çəkir.

Son Vətən müharibəsi də göstərdi
ki, Azərbaycan hər zaman beynəlxalq
sərhədləri çərçivəsində suverenliyi və
ərazi bütövlüyünü təmin etməyə hazırdır
və bu xüsusda meydana gələ biləcək
hər hansı təhdidin qarşısını qətiyyətlə
almağa qadirdir.
Azərbaycan Respublikası XİN
Mətbuat Xidməti İdarəsinin Nikol
Paşinyanın Niderlandın Klingendayl
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda
çıxışı zamanı səsləndirdiyi fikirlərlə bağlı
şərhində bildirilir ki, onun Azərbaycana
qarşı səsləndirdiyi iddialar, o cümlədən
humanitar məsələlərlə bağlı ittihamlar
əsassız və həqiqətdən uzaqdır. Bu
çıxış Ermənistan rəhbərliyinin iki dövlət
arasında münasibətlərin normallaşması məsələsində səmimiyyətdən uzaq
olduğunu göstərir: “Birinci növbədə,
xatırladırıq ki, Azərbaycan öz ərazilərini
işğaldan azad edib bu ərazilərdəki
mina problemini, o cümlədən həm 30
ilə yaxın davam edən işğal müddətində
sistematik şəkildə, həm də üçtərəfli
bəyanat imzalandıqdan sonra əraziləri
tərk edərkən Ermənistan tərəfinin
məqsədyönlü şəkildə minaları basdırdığını, minaların bölgədə insan
həyatına ciddi təhdid doğurduğunu
və beləliklə də, mina xəritələrinin
Azərbaycana təqdim edilməsi üçün
Ermənistana təzyiq edilməsi məsələsini
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdığı zaman, əvvəlcə Ermənistan tərəfi,
ümumiyyətlə, mina xəritələrinin mövcudluğunu inkar edirdi. Daha sonra isə
beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələdə
mövqeyi ilə üzləşən Ermənistan mina
xəritələrini hissə-hissə Azərbaycana
təqdim etdi və verilən xəritələrin dəqiqliyi
isə 25 faiz təşkil edib. Ümumiyyətlə,
Ermənistan tərəfindən mina xəritələrinin
təqdim edilməsini humanitar jest kimi
qələmə vermək yanlışdır, çünki bu,

üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından
sonra Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüquq öhdəliyi idi”.
Üçtərəfli bəyanat imzalanan vaxtdan bu günədək əksəriyyəti mülki şəxs
olmaqla, 219 nəfər mina qurbanı olub.
Təəssüf ki, vətəndaşlarımız mütəmadi
olaraq, o cümlədən Ermənistan tərəfinin
xəritələri təqdim etməsindən, habelə
iki dövlət liderinin Brüssel görüşündən
sonra da mina qurbanına çevrilirlər. Bu
ilin yalnız aprel ayında baş vermiş 9
hadisə nəticəsində 10 nəfər minalardan
xəsarət alıb.
Şərhdə qeyd olunur ki, 30 ilə yaxın
Ermənistan tərəfindən viran qoyulan
əraziləri hazırda Azərbaycan yenidən
qurur, bərpa edir. Onilliklər ərzində
torpaqlarından didərgin düşən insanların evlərinə geri qayıtmasını təmin
etmək üçün gecə-gündüz iş görülür.
Lakin bu ərazilərdəki genişmiqyaslı
mina problemi köçkünlərin öz evlərinə
tez qayıtmasına əngəl törədir. Bunun
yeganə səbəbkarı isə Ermənistanın
həyata keçirmiş olduğu işğalçı siyasət
və dağıdıcı, pozucu fəaliyyətdir. Belə
olduğu halda, Ermənistan baş nazirinin
Azərbaycanı humanitar addımlar atmamaqda, saxlanılan erməni əsilli şəxsləri
qaytarmamaqda ittiham etməsi yersiz və
əsassızdır. Qoy, hərdəmxəyal baş nazir

öncə Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz
şəkildə daxil olan erməni diversantların
orada saxlanma səbəbini anlasın.
Sözsüz ki, humanitar məsələlər
sülh gündəliyinin önəmli tərkib hissəsini
təşkil edir və Azərbaycan hər zaman
humanizm prinsiplərini rəhbər tutub,
hətta 44 günlük müharibə zamanı və
müharibədən sonra birtərəfli qaydada humanitar addımlar atıb. Lakin,
Ermənistan tərəfi, nəhayət, başa
düşməlidir ki, sülh üçün sadəcə boş-boş
danışmaq yox, əməli addımlar atmaq,
hərəkət etmək lazımdır.
Təəssüf ki, ikiüzlü siyasət yürüdən
Ermənistan rəhbərinin Azərbaycana qarşı hələ də əsassız iddialarla çıxış etməsi
bu ölkənin sülh üçün hərəkətə keçmək
istəyini ciddi sual altına alır. Son həftələr
ərzində İrəvanda başlanmış kütləvi
etiraz aksiyaları, Paşinyan hökumətinin
devrilməsinə göstərilən inadlı səylər də
göstərir ki, orada sülh razılaşmalarının
pozulması tendensiyası daha güclüdür. Adətləri üzrə hakimiyyət dəyişikliyi
etmək və Şimaldakı, ya da Qərbdəki
havadarlarının onların xeyrinə nə isə
edəcəyi, beynəlxalq şərtlərin bir möcüzə
olaraq dəyişə biləcəyi ümidi ilə vaxt
qazanmaq niyyəti açıq-aşkar görünür.
Bəlkə də Nikol Niderlanddakı çıxışı ilə
ona impiçment elan etmək istəyən mü-
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xalif qüvvələri fikirlərindən daşındırmağı
hədəfləyir. Axı, iki gün öncə bu ölkənin
parlamentinin müxalifətdən olan vitsespikeri İşxan Saqatelyan İrəvanın Fransa
meydanındakı mitinqdə və xarici diplomatiya korpusunun nümayəndələrinə
müraciətində bəyan edib ki, daha
Paşinyan erməni xalqını təmsil etmək
mandatını itirib. “Biz dövlət strukturlarını bloklayıb ölkədə ikihakimiyyətlilik
formalaşdırılmasına nail olacağıq. Nikol,
Niderlandda həmvətənlərimizin səni
necə qarşıladığını gördün? Bil ki, bütün
erməni xalqı sənin haqqında elə düşünür”, – deyə, o, xaricdə erməni diasporunun təşkil etdiyi biabırçı etiraz aksiyasını
xatırladıb.
Ermənistan müxalifəti İkinci Qarabağ
müharibəsindəki acınacaqlı məğlubiyyəti
Paşinyanın siyasi xətti ilə əlaqələndirir.
Dişində korrupsiya şirəsi qalmış “Qarabağ klanı” xüsusilə fəallaşıb. Onlar
Brüssel sülh gündəliyinə rəğmən,
müxtəlif güclərin dəstəyi ilə sülh prosesini pozmağa cəhd göstərirlər. İrəvandakı
mitinqlərdə hökumətin istefasını tələb
edənlər də, Niderlanddakı mitinqdə hayqırtı salanlar da Nikolu satqın, qatil və
dövlət xaini adlandıraraq, onun yerinin
həbsxana olduğunu söyləyirlər. Bütün
bunların fonunda Ermənistan baş nazirinin siyasi manipulyasiyalar etməsinin,
dondan-dona girməsinin səbəbi bir daha
aydın olur. Yəni çalışır ki, Azərbaycana
qarşı hərzə-hədyan söyləməklə öldürücü zərbədən, cəzadan yayınsın. Rəsmi
razılaşmaların, bəyanatların onun “qəfil”
huşundan çıxmasının, tibbi dillə desək,
“demensiya” ya tutulmasının da sirri
bundadır.
Ancaq bədnam erməni rəhbərliyinin
danışıqlar prosesini necə yubatmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan
öz haqlı mövqeyində qətiyyətlidir. Bu
proses yubadıla bilər, amma gündəmdən
bilmərrə çıxa bilməz. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası üzrə komissiyaların işə başlaması və təhlükəsizlik
zəmanətlərinin verilməsi mütləq xarakter
daşıyır. Ermənistanın daxilində yaranmış
neqativ atmosfer qarşı tərəfin özünün
ziyanınadır. Məntiqlə bir araya gəlməyən
yersiz arqumentlər necə olur-olsun, aradan qaldırılmalıdır. Çünki sülh prosesinin
alternativi yoxdur və Ermənistan üzərinə
götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir.
Həmin öhdəliklər yalnız Brüssel sülh
formatına uyğun olaraq məsələlərin
tənzimlənməsindən, eyni zamanda, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış 2020ci ilin 10 noyabr və 2021-ci ilin 11 yanvar
və 26 noyabr bəyanatlarının icrasından
ibarətdir.

Əli NƏCƏFXANLI,
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Qanunvericiliyə əsasən əlillik
müddətli və müddətsiz müəyyən
edilir. Amputasiya və ya sağalmaz
xəstəlik kimi geridönməz hallar olduqda, əlillik ömürlük, digər hallarda
isə 5 illik müddətə təyin olunur. Beş
illik müddət bitdikdə əlillik təkrar
qiymətləndirilməlidir. Bunun üçün dövlət
tibb müəssisələri tərəfindən e-sistemə
göndəriş daxil edilməlidir. Göndəriş
olmadığı təqdirdə əlillik müddətinin
uzadılması, əlilliyə görə sosial ödənişin
davam etdirilməsi də mümkün olmur.
Məlumat üçün bildirək ki, 2020 –
2022-ci illər üzrə əlillik müddəti bitən
şəxslərin əlilliyinin uzadılması üçün tibb

14 may 2022-ci il, şənbə

ailələri və müharibə əlilləri üçün yeni
yaşayış kompleksinin açılışı tədbirində
Vətən müharibəsi əlilləri üçün nəzərdə
tutulan “Xəzər” markalı 50 avtomobilin müharibə əlillərinə artıq təqdim
olunması dediklərimizi təsdiq edir.
Ümumilikdə, nazirlik tərəfindən ötən
dövrdə müharibə əlillərinə 7400 minik
avtomobili verilib.
Avtomobillərin təqdim edilməsi
zamanı Prezident, Silahlı Qüvvələrin
Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun 44 günlük Vətən müharibəsində
əldə etdiyi Zəfərimizdən bəhs olunub.
Dövlət başçısının göstərişi ilə şəhid

işlərdən söz açıb. Əhalinin yaş strukturunun iqtisadiyyata təsirinin tədqiqi
və qiymətləndirilməsinə imkan verən,
müasir metodoloji yanaşma olan Milli
Transfer Hesablarının hazırlanması
layihəsinin əhəmiyyətini qeyd edib.
BMT-nin Əhali Fondu ilə əməkdaşlıq
şəraitində layihə üzrə aparılan işlərdən
bəhs edən nazir əhali proqnozlarının
hazırlanması işlərində olduğu kimi,
bu sahədə də beynəlxalq ekspertlərlə
fəal əməkdaşlığın həyata keçirildiyini
vurğulayıb.
Qeyd edək ki, ƏƏSMN tərəfindən
ölkəmizdə əmək və məşğulluq
sahəsində islahatların yeni mühüm

e-imzalanması imkanları təmin
ediləcək.
ƏMAS işsiz və işaxtaran şəxslərin
aktiv məşğulluq proqramlarına
əlçatanlığını daha da artıracaq. Bu
e-platforma özündə ölkənin Məşğulluq
xəritəsini və reyestrini, mərkəzləşdirilmiş
Karyera Portalını, işə düzəlmədə
vasitəçilik üzrə vahid reyestri əhatə
edəcək. ƏMAS qeyri–formal məşğulluğa
e-nəzarət sisteminin də təkmilləşməsinə
imkan verir. Altsistem risk əsaslı
e-auditin aparılmasına (fiziki yoxlamaların azaldılmasına), e-birja və e-peşə
təliminə, məşğulluğa cəlb olunmanın
çevik təşkilinə və s. də imkan yaradır.

Ölkədə həssas qruplara, xüsusilə
əlillərə qayğı məmnunluq doğurur
D

övlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi
tərəfindən bu ilin ötən dövründə keçən ilin müvafiq dövrünə
nisbətən 2,2 dəfə çox olmaqla 10 mindən çox şəxsə əlillik
təyin olunub. Ümumilikdə, son 3 ildə 155 minədək şəxsə əlillik
və sosial ödənişlərin təyinatı aparılıb. Qeyd edək ki, əlilliyin
qiymətləndirilməsi tibb müəssisələri tərəfindən “Əlillik” altsisteminə
daxil edilən göndərişlər əsasında, ekspert–vətəndaş təması olmadan, göndərişlərdəki diaqnozlar əsasında həyata keçirilir. Diaqnoz
məlumatları şəxsin əlillik vəziyyətində olduğunu müəyyən etməyə
əsas yaratdığı halda əlillik təyinatı həyata keçirilir.

müəssisələri tərəfindən e-sistemə daxil
edilən göndərişlər (Forma 88) üzrə 57
min şəxsə əlillik təyin edilib. Bir sıra hallarda e-sistemə daxil edilən göndərişlərin
natamam tərtibi, şəxsin əlillik vəziyyətini
müəyyən etməyə əsas yaradan zəruri
qeydlərin göndərişdə olmaması şəxsin
əlilliyi ilə bağlı qərar verilməsinə
çətinlik yaradır. Təcrübədə hətta belə
halda həqiqətən əlillik vəziyyətində
olan şəxsin (tibbi – sosial ekspertiza xidmətinin onu əyani görməməsi,
birbaşa təmas olmaması nəticəsində)
əlilliyinin qiymətləndirilməsi mümkün
olmadığından göndərişin geri qaytarıldığı hallar olur. Göndərişin təkrarən
tibb müəssisəsinə geri göndərilməsi isə
həmin sənədin daha dürüst tərtib olunması məqsədi daşıyır və heç də şəxsə
əlillik təyin edilməsindən imtina olunmasına dəlalət etmir.
Nazirliyin təşəbbüsü ilə hazırlanmış və Milli Məclis tərəfindən təsdiq
olunmuş qanunvericilik layihəsi üzrə
əlillik müddəti başa çatdıqdan sonrakı
6 ay ərzində təkrar əlillik təyin olunduğu
halda ortada itirilmiş müddətin nəzərə
alınması ötən ilin 24 iyulundan etibarən
tətbiq edilir. Ötən dövr ərzində 12
mindən çox əlillik qiymətləndirilməsində
bu müddəa tətbiq edilmiş və insanların
ödəniş hüquqları təmin olunmuşdur.
Əlillik təyinatından dərhal sonra
avtomatik şəkildə proaktiv qaydada
əlilliyə görə sosial ödənişlər təyin olunur. Son illərdə aparılan sosial islahatlar
əlilliyi olan şəxslərə ödənilən sosial
ödənişlərdə də ciddi artımlara imkan
verib. 2018-ci ilin əvvəli ilə müqayisədə
onlara ödənilən pensiyaların orta aylıq
məbləği 82 faiz, müavinət ödənişləri 3
dəfə, xüsusi kateqoriyalara aid əlilliyi
olan şəxslərə təqaüd ödənişləri 5 dəfə
çox artıb. Həmçinin əlilliyi olan şəxslərə
pensiya, müavinət, təqaüd formasında
ödənişlərin ümumi illik məbləği 1 milyard 533 milyon manata çatıb.
Ölkəmizdə həssas qrupdan olan
şəxslərə, o cümlədən əlillərə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Onların
mənzil və avtomobillə təminatı aparılır.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə mayın
2-də Bakının Sabunçu rayonunda şəhid

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim
etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları oxşar təcrübəyə, lazımi maliyyə
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Moskva prospekti
67 ünvanında yerləşən “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin Satınalmaların təşkili
və müqavilələrin idarə olunması şöbəsi
(Əlaqələndirici şəxs: Abışev Murad Çingiz
oğlu, Telefon: + 99 412 431 47 67/87 – daxili
1087 E-mail: murad.abishev@azersu.az və
Novruzov İntizam Cəmil oğlu, Telefon: + 99
412 431 47 67 – daxili 2259, E-mail: intizam.
novruzov@azersu.az) ala bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı: 500,00
(beş yüz) AZN
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
VÖEN: 9900001751
Bank: “Kapitalbank” ASC-nin 1 saylı
Nəsimi filialı
Kodu: 200112
VÖEN: 9900003611
Yerli valyutada hesab nömrəsi
AZ65AIIB33070019441100216111
Xarici valyutada hesab nömrəsi
AZ55AIIB33170018401100216111
M/h: AZ37NABZ
01350100000000001944
SWIFT AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Tender iştirakçıları tenderdə iştirak
etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
- Tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
- Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 65 bank günü ərzində qüvvədə
olmalıdır);

ailələri və müharibə iştirakçıları ilə
bağlı geniş sosial dəstək proqramının
icra olunduğu bildirilib. O cümlədən,
postmüharibə dövründə 3500, ötən
dövrdə 12500-dən çox şəhid ailəsi
və müharibə əlilinin mənzillə təmin
olunduğu diqqətə çatdırılıb. Vətən
müharibəsinin 200 hərbçisinin,
ümumilikdə 300 müharibə əlilinin son
nəsil protezlərlə, 1400 müharibə əlilinin
17 min reabilitasiya vasitəsi ilə təmin
olunduqları qeyd olunub. Həmçinin 5
min ailəyə sosial-psixoloji, 1500 şəxsə
reabilitasiya xidmətləri göstərildiyi, 11
min şəxsin aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb edildiyi bildirilib.
Müharibə əlilləri onların sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün
aparılan işlərdən razılıqlarını bildirib və
yüksək qayğı ilə əhatə olunduqlarına,
yeni avtomobillərlə təmin edildiklərinə
görə Prezident İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
Bugünlərdə Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyində
(ƏƏSMN) Milli Transfer Hesabları
üzrə beynəlxalq ekspert, Macarıstan
Demoqrafik Tədqiqatlar İnstitutunun
baş tədqiqatçısı Robert Qal ilə keçirilən
görüşdə nazir Sahil Babayev Prezident
İlham Əliyevin uğurlu sosial-iqtisadi
inkişaf strategiyasının nailiyyətlərindən
biri kimi, ölkəmizdə müsbət demoqrafik vəziyyətin, əhalinin sabit artım
tempinin mövcud olduğunu vurğulayıb.
Görüşdə əhali sakinliyi və demoqrafik inkişaf sahəsində həyata keçirilən
dövlət siyasəti barədə məlumat verilib.
Demoqrafik qiymətləndirmələrin aparılması, dolğun proqnozlar sisteminin
yaradılması, əhali proqnozlarının hazırlanması işləri qeyd edilib. Bu fəaliyyət
sahəsi ilə bağlı görülən işlərdə BMTnin Əhali Fondu ilə fəal əməkdaşlığı,
birgə icra olunmuş “Bütün yaşlar üçün
cəmiyyətin qurulması: fəal yaşlanma
yolu ilə Azərbaycanda yaşlıların rifahının təşviq edilməsi” layihəsi haqqında
məlumat verilib.
S.Babayev ölkəmizdə əhalinin
rifah halının yaxşılaşdırılması,
həssas qruplara qayğının artırılması,
aktiv məşğulluq proqramlarının
genişləndirilməsi istiqamətində görülən

mərhələsinə keçidi təmin edən “Əmək
və Məşğulluq” altsistemi (ƏMAS) artıq
istifadəyə verilib. Daha dəqiqi, islahatlar çərçivəsində əmək münasibətləri
dəyişir. Bununla əlaqədar keçirilən
mətbuat konfransında Prezident İlham
Əliyevin tapşırıqları əsasında aparılan köklü sosial islahatların əmək və
məşğulluq sahələrini də əhatə etdiyi
vurğulanıb. Nazir müavini Anar Əliyev
bildirib ki, son illərdə innovativ həllərin
geniş tətbiqi şəraitində məşğulluq
xidmətlərinin, ümumilikdə məşğulluq
sahəsində idarəçiliyin elektronlaşdırılması üçün ardıcıl layihələr icra
olunub. ƏMAS-ın istifadəyə verilməsi
ilə Azərbaycanda əmək və məşğulluq
sahəsində islahatların yeni və mühüm
bir mərhələsinə keçilir.
Yeni altsistemin tətbiqi əmək
münasibətlərində köklü dəyişiklikləri
nəzərdə tutur. ƏMAS bütün
işəgötürənlər və işə qəbul olunanlar üçün vahid əmək münasibətləri
platformasını və əmək bazarının bütün
iştirakçılarına yeni ciddi dəstək mexanizmini formalaşdırır. Bu altsistem
vasitəsilə əmək müqavilələrinin kağız
üzərində deyil, e-qaydada bağlanması,
rəqəmsal kadr uçotuna keçilməsi, əmək
münasibətləri zamanı kağız üzərində
aparılan digər əməliyyatların rəqəmsal
müstəviyə keçirilməsi təmin olunur.
Mətbuat konfransında Dövlət
Məşğulluq Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli ƏMAS-a dair
təqdimatla çıxış edib. Bildirib ki,
işəgötürənlərin kadr məsələləri ilə bağlı
işlərinin daha çevik və rahat yerinə
yetirilməsini dəstəkləyəcək ƏMAS
əmək münasibətlərini tənzimləyəcək.
İşəgötürənlərin fəaliyyətini təmin
edəcək bölmələrdə işəgötürənin
kabineti, təşkilatın profili, strukturu, fəaliyyət sahəsi, hüquqi ünvanı,
nizamnaməsi, ştat məlumatları və s.
barədə informasiyalar əhatə olunacaq.
Altsistem vasitəsilə ştat cədvəllərinin
formalaşdırılması, vakansiyaların və
vakansiya tələblərinin təqdim edilməsi,
müxtəlif növ əmrlər, o cümlədən
əmək müqavilələrinin e-qaydada
bağlanması, müqavilələr üzərində
əməliyyatların aparılması, müqavilələrin

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə içməli su təminatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə təxirəsalınmaz işlərin görülməsi” işlərinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
- Tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (Təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır);
- Tender iştirakçısının tam adı,
nizamnaməsi (hüquqi şəxslər üçün), qeydiyyatdan keçdiyi rekvizitləri;
- Malgöndərənin (podratçının) işin
icrası üçün müqavilə imzalayacağı subpodratçı barədə konkret subpodratçının adı
göstərilməklə məlumatlar (Əlavə №19);
- Malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən
verilmiş arayış;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin,
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 barədə arayış;
- İddiaçının satınalma müqaviləsini
bağlamaq səlahiyyətinin olması (Şəxsin
səlahiyyətli olması barədə əmr təqdim
edilməlidir);
- Öz əmlakından sərbəst və
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı,
habelə ödəmə qabiliyyəti olması barədə
arayış;
- Müflis elan olunmaması, əmlakı
üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə
yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin

qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti
dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış
(Ədliyyə Nazirliyindən alınmış müvafiq
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 barədə arayış;
- Azərbaycan Respublikası dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət
səviyyəli bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi üzrə verilmiş
xüsusi razılıq (lisenziya) və onun əsasında
həyata keçirilməsinə icazə verilən işlərin
siyahısı;
- Malgöndərənin (podratçının) son bir
ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatının surəti (Vergi orqanının rəsmi blankında
və ya elektron sənədin notarial qaydada
təsdiq edilmiş surəti təqdim edilməlidir)
- Mühasibat balansları, mənfəət və zərər
haqqında hesabat;
- Kənar audit tərəfindən tərtib olunmuş
son bir ildəki audit hesabatları (əgər varsa);
- satınalma müqaviləsinin icrasını təmin
etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının,
təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin,
etibarlılığının olması son beş il (2017-ci

Xatırladaq ki, Prezident İlham
Əliyevin 19 aprel 2022-ci il tarixli
sərəncamının icrası olaraq, İkinci
Dünya müharibəsində Qələbənin
77-ci ildönümü ilə əlaqədar həmin
müharibədə iştirak etmiş şəxslərin–
81 nəfərin hər birinə 1500 manat
məbləğində birdəfəlik maddi yardım
ödənib. Sərəncamla, həmçinin İkinci
Dünya müharibəsində həlak olmuş və
ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin
dul arvadlarına, həmin dövrdə arxa
cəbhədə fədakar əməyinə görə orden
və medallarla təltif edilmiş şəxslərə,
İkinci Dünya müharibəsi illərində döyüş
cəbhələrinin arxa hüdudları, yaxud
döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın
mənafeyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin işçilərinə, İkinci
Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad
şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq
medal və döş nişanı ilə təltif edilmiş
şəxslərə, habelə Leninqrad şəhərinin
mühasirəsi iştirakçılarına, ümumən
4233 nəfərin hər birinə də 750 manat
məbləğində birdəfəlik maddi yardımın
ödənişi həyata keçirilib. Qeyd edək ki,
sərəncam çərçivəsində ümumilikdə
4314 nəfər Prezidentin Ehtiyat Fondundan ayrılmış vəsait hesabına birdəfəlik
maddi yardımla təmin edilib.
Sonda onu da diqqətə çatdırmağı
lazım bilirik ki, nazirlikdən aldığımız
məlumata görə, “Əmək və Məşğulluq“
altsisteminə (ƏMAS) keçidlə əlaqədar
“Əmək müqaviləsi bildirişi” altsisteminə
giriş 7 may saat 11:00-dan 9 may saat
22:00-dək məhdudlaşdırılacaq. “Əmək
müqaviləsi bildirişi” altsisteminə dair
məlumatların ƏMAS-a miqrasiyası
prosesi başa çatdırıldıqdan sonra,
növbəti həftənin ilk iş günündən,
mayın 10-dan ƏMAS işəgötürən və
işçilərin istifadəsinə veriləcək. Əmək
münasibətlərinə aid digər prosedurlar
kimi, əmək müqavilələrinin bağlanılması, onlara dəyişiklik edilməsi və ya xitam
verilməsi də artıq ƏMAS platforması
üzərindən olmaqla e-qaydada həyata
keçiriləcək.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

il yanvarın 1-dən 2021-ci il dekabrın 31dək ) ərzində ümumi məbləği 1.5 milyon
AZN-dən az olmayan, oxşar işi əhatə edən
(oxşarlıq layihə və texniki spesifikasiyalarda
təsvir edilən fiziki ölçüyə, mürəkkəbliyə,
metodlara, texnoloqiyaya və digər
xüsusiyyətlərə əsaslanmalıdır) baş podratçı
kimi ən bir sifarişi qənaətbəxş şəkildə icra
etməsi haqqında məlumat və təsdiqedici
sənədlər, son beş il (2017-ci il yanvarın
1-dən 2021-ci il dekabrın 31-dək ) ərzində
ən azı 5 milyon AZN dövriyyə tələb olunur)
və TMV-nin 1.6-cı bəndində tələb olunan
digər tələblər. Tenderdə iştirak üçün iki və
ya daha artıq tərəfdaş şirkətdən ibarət birgə
müəssisə yaratdıqda, TMV-nin 1-ci və 2-ci
bəndlərində tələb olunan sənədlər hər bir
şirkət üçün ayrılıqda təqdim edilməlidir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(1 əsli və 1 surəti) tərtib olunmalıdır (xarici
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir). Tender proseduru
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanununun tələblərinə
uyğun keçiriləcəkdir.
Tender iştirakçıları tenderdə iştirak
etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri
(tender təklifi və bank təminatı istisna
olmaqla) 22 iyun 2022-ci il saat 16:00-a
qədər, tender təklifi və bank təminatını isə
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 1 iyul 2022-ci il
saat 16:00-a qədər Bakı şəhəri, Moskva
prospekti 67 ünvanında yerləşən “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin satınalmaların
təşkili və müqavilələrin idarə olunması
şöbəsinə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Tender iştirakçılarının təklifləri Bakı şəhəri,
Moskva prospekti 67 ünvanında yerləşən
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 4 iyul
2022-ci il saat 16:00-da açılacaqdır.
Tender iştirakçılarının səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə
bilərlər.

Tender komissiyası

Mükafata layiq əsər
Vahid Əzizin yenicə çapdan
çıxmış “Param-parça olan illər”
əsəri ədəbi ictimaiyyətin böyük
marağına səbəb olmuşdur.
Kitaba müəllifin Birinci və İkinci Qarabağ
savaşına həsr edilmiş şeirləri və “ Heyrət
səcdəsi” adlı poeması daxil edilmişdir.Tarixin
göz yaşlarını poetik dillə qələmə alan şair
bu möhtəşəm əsərini 30 illik olum-ölüm
vuruşunun Qələbə gününə ünvanlamışdir.
Zəfər millətimim altun tacıymış,
Özü yetməliymiş qisas zamanı.
Həm savaş xəmiri çox acıyıbmış,
Həm də müharibə acıymış hamı.
Azərbaycan oxucusunu hələ 70-ci illərdən
öz cazibə dairəsinə salan Xalq şairimiz
Vahid Əziz, həmişə olduğu kimi, bu dəfə də
oxucularını heyrətləndirə bilmişdir.
Milli varlığımızın oyanması və təşəkkülü
Vahid Əziz yaradıcılığının ana xəttini təşkil
edir.Yaradıcılığında hər zaman milli birliyin
və vətədaş həmrəyliyinin bünövrəsini qoyan
şair şəxsiyyət məsələsini ön planda vermişdir.
Məhz diqqəti çəkən bu möhtəşəm əsər
deyilənlərin sübutu kimi keçmişin acılı-şirinli
xatirələrini vərəqləyir.
Azərbaycanın bir hissəsi olan qədim
Qarabağın 30 illik işğalı və yaşadığımız tarixin
ağır sosial-psixoloji durumu Vahid Əzizi qan
yaddaşımıza çəkib aparır. Bəşəri harmoniyanı
pozan qanlı müharibələr hər kəsin yaddaşına
əbədi həkk olunduğu kimi, poeziyanın
yaddaşından da silinmir.
Poetik cəbhəyə atılan şairlərdən
fərqli olaraq Vahid Əziz torpaq və Vətən
anlayşlarını şüarçılıqla deyil, müqəddəslik
və cahanşümulluqla qanı və canı qədər
sevərək qələmə almışdır. Əsərdəki poetik
duyum oxucunu müharibənin əsl iştirakçısına
çevirir və Vətənini göz bəbəyi kimi qorumağa
səsləyir. Bax, qələmın və şair ilhamının əsl
gücü bundadır. Şair fəlakətlərin fəlsəfəsini
açır, insanların mənəvi dünyasına səyahət
edir.Onları müharibənin əsas predmeti saysa
da cahangirlik ideyasının fərqli tərəflərini açıb
göstərir.
Müəllif bəşəriyyətin yarandığı gündən
bütün müharibələrin torpaq və nəfs üstündə
olduğunu – siyasi güclərin öz mənafeyinə
uyğun mənfəət güddüyü anlamını açıqlayır.
Belədə Xalq və Rəhbər birliyini ön plana
çəkərək bütün müharibələrin qalib
Sərkərdəsini əsas qəhraman kimi təqdim edir.
Bunu müzəffər Azərbaycan Ordusunun Ali Baş
Komandanı və üçüncü minilliyin yeni taktika
ve strategiyasının müəllifi olan İlham Əliyevin
timsalında poetik dillə nəzmə çəkir:
Bu gün Sərkərdəni duydum səsində,
Çeşmə kövrəkliyi, vulkan kürlüyü.
Böyük Qələbənin bünövrəsində,
Dövlət başçısıyla-millət birliyi!
İlahi sevgi və özünə inam əlimizdən tutub
düşmənlərimizə göz dağı çəkdirir.
Vahid Əziz bəşəriyyəti “daha kəskin ulu
qüvvə” olan mədəniyyətin xilas edəcəyini bir
daha bəyan eləyir. Son anda Ana dediyimiz
Vətənin poetik komandanlıq və birlik
konsepsiyasını yazıb əlindəki qələmi süngüyə
çevirir. Oxucu özünü bir anlığa savaşın
içərisində hiss edir:

İkimiz Vətənlə ana-balayıq,
Cavabsız qoymadım məhəbbətini,
O, mənə bəxş etdi bütün cahanı,
Mən ona Analıq səadətini!
Didərginliyin, yurdsuzluğun, eveşiksizliyin doğurduğu böhran barədə çox
deyilib, çox yazılıb. Son onilliklər ərzində isə
məğlubiyyətlərin məcmusu yazdıqlarımızın
siyasi və məntiqi yekununun məna yükünü
heçə endirib. Lakin indiyə qədər, məncə, heç
kəs müzəffər sərkərdəni gözləri ilə görə-görə
Vətənin xalq gücü sayılan o xoşbəxtliyini əyani
olaraq öz yaradıcılığında daha parlaq, daha
mükəmməl və profesionallıqla əks etdirməyib:
Yağmur olan nəfəsimiz dönüb buluda,
Cəsur olan tarixlərə özünü yazdı!
İnanıram xəbər çatıb Dədə Qorquda,
Koroğlu da, dəlilər də sıramızdadı!
Bax, Vahid Əzizin və “Param-parça illər”
əsərinin gücü də məhz bundadır. Çünki həmişə
düşünmək və fikirləşmək hüququndan məhrum
olduğumuzu dərk edə-edə bizi yeni əsrin və
yeni eranın karbohidrogen fəlakətindən ağıl və
mədəniyyət silahının qurtaracağına inanmalıyıq:
Daha görünməkdə Bayrağın yeri,
yanında xilaskar əsgər heykəli.
bircə addım olmaz, çəkilmək geri,
yalnız irəliyə, yalnız irəli!
Vahid Əziz bu gün də gənclik həvəsi
ilə yazıb-yaradır. Onun ictimai fikrin
formalaşmasına təsiri və şəxsiyyət kimi
aksiomalığı oxucu auditoriyasına yeni ruh,
yeni stimul verir. Möhtərəm Prezidentimizin
sərəncamı ilə ona Xalq şairi fəxri adı verilmişdir.
Sağ olsun!
Ömrünün bu ahıl və müdrük çağında isə
“Param-parça illər” kitabına görə Xalq şairi
Vahid Əzizə Dövlətin yüksək mükafatı qiymətli
ərmağan olardı. Ömrümüz bir əsim yel kimidi.
Ömür bəzən çox şeylərə vəfa etmir.
Hər halda güman edirik ki, dövlətimiz
xalqın sevimli şairi Vahid Əzizi bu seçimdə
də dəyərləndirəcək, onu və çoxsaylı
poeziyasevərləri sevindirəcək!

Əmir PƏHLƏVAN

Gəncədə Qafqaz İslam Ordusunun ilk
şəhidlərinin xatirəsinə abidə ucalacaq
Qafqaz İslam Ordusunun 1918-ci il iyulun 11-də Gəncədə qəhrəmancasına
həlak olan ilk şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün şəhərdə inşa
ediləcək abidənin təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə Gəncə
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Türkiyənin Gəncədəki
Baş konsulu Zeki Öztürk, Türkiyənin Ege Universitetinin rektoru, professor
Necdet Budak, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, ziyalılar iştirak etmişlər.

Niyazi Bayramov tədbir iştriakçılarını salamlayaraq demişdir ki, Türkiyə və
Azərbaycan xalqları tarix boyu daim birbirlərinin yanında olmuş, ən ağır dövrlərdə
qardaş dəstəyini əsirgəməmişlər. Ölkəmizin
44 günlük Vətən müharibəsində müzəffər
Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi və rəşadətli Ordumuzun gücü ilə
möhtəşəm Zəfər qazanması, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü bərpa etməsi bütün Türk dünyasına qürur verən hadisə oldu. Qafqaz İslam
Ordusunun Gəncə şəhəri üçün gözlərini
qırpmadan canlarını fəda edən əsgərlərinin
əziz xatirəsinə ucaldılacaq abidə də məhz
bu dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin bariz
nümunəsi olacaq.
Zeki Öztürk çıxış edərək bildirmişdir
ki, Azərbaycan–Türkiyə əlaqələri günügündən güclənir, möhkəmlənir və daha

da dərinləşir. Bu münasibətlərin
əsasında tarixi bağ dayanır.
Əgər Qafqaz İslam Ordusu
Azərbaycanın o ağır günlərində
ləng hərəkət etsəydi, neçə-neçə
şəhərlər və kəndlər itiriləcəkdi,
yüz minlərlə insan öz ev-eşiyindən
didərgin düşəcəkdi. Buna görə
də Nuru Paşanın məqsədi ilk
növbədə, Gəncə ətrafında mövcud olan təhlükəni aradan qaldırmaq, buradakı erməniləri
tərksilah etmək və azərbaycanlı
əhalinin təhlükəsizliyini təmin
etməkdən ibarət idi. İyulun 11də Qafqaz İslam Ordusunun 13
mehmetçiyi Gəncənin Şah Abbas
məscidinin ətrafında gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid oldu. Bu gün həmin
ərazidə ucaldılacaq möhtəşəm abidənin
təməlqoyma mərasimi hər birimiz üçün çox
böyük tarixi hadisədir.
Daha sonra Niyazi Bayramov və Zeki
Öztürk tərəfindən 25 may-17 noyabr 1918-ci
il tarixləri arasında Nuru Paşa komandanlığındakı Qafqaz Hərəkatında Azərbaycanın
müstəqilliyi uğrunda 11 iyul 1918-ci il
tarixində Gəncədə canlarını fəda edən
Qafqaz İslam Ordusunun ilk şəhidlərinin–13
qəhrəman məhmətçiyin xatirəsinə inşa edilən
abidənin təməli qoyulmuş və bununla bağlı
sənəd imzalanmışdır.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

11

14 may 2022-ci il, şənbə

FHN “Bakı Metropoliteni”
QSC-də növbəti
təlim-məşq keçirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın
Nəzarəti Xidmətinin təşəbbüsü və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin iştirakı ilə “Bakı
Metropoliteni” QSC-nin “Cəfər Cabbarlı” stansiyasında təlim-məşq keçirilib.
Təlim-məşqin
mövzusu stansiyasının maşın
zalında yerləşən 3
saylı elektrik şitləri
otağındakı elektrik lövhəsində
baş vermiş
şərti yanğının
“söndürülməsi”
olub.
Əvvəlcə,
baş vermiş şərti
yanğın barədə
səsucaldıcı
vasitəsilə
məlumat verilib. Məlumatdan dərhal sonra metropoliten
işçiləri tərəfindən ilkin yanğınsöndürmə vasitələri ilə yanğının
söndürülməsinə başlanılıb və FHN-in “112” qaynar telefon
xəttinə “məlumat verilib”.
Daha sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq
yanğınsöndürmə qüvvələri şərti yanğın hadisəsi baş vermiş
ünvana gələrək qısa müddətdə yanğını söndürüblər.
Sonda təlimin nəticələri müzakirə olunub, FHN-in
əməkdaşları tərəfindən metropolitenin işçilərinə baş verə
biləcək fövqəladə hallar zamanı zəruri döyüş hərəkətləri,
metropoliten ərazisində yanğınların söndürülməsi üsulları və
ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydaları izah
edilib.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Tehran Beynəlxalq
Kitab Sərgisində təmsil olunur
Bildiirlib ki, Mədəniyyət Nazirliyinin
təşkilatçılığı və İrandakı səfirliyimizin dəstəyilə
Azərbaycan da Tehran Beynəlxalq Kitab
Sərgisində iştirak edir. Nəşriyyat-poliqrafiya
müəssisələri, kitab mağazaları, dövlət qurumları və səfirliklər də daxil olmaqla sərgidə 13
ölkədən 1700 iştirakçı təmsil olunur.
Azərbaycan stendində ölkəmizin
mədəniyyətinə, tarixinə, ədəbiyyatına,
incəsənətinə, coğrafiyasına dair 250-dən çox
kitab sərgilənir, eyni zamanda, Qarabağ, Vətən
müharibəsi və böyük Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvi haqqında yeni çap olunmuş nəşrlər nümayiş etdirilir. Xüsusi tərtibatı olan “Şuşa” kitabı
və “Nizami Gəncəvi. Xəmsə” nəşri ziyarətçilər
tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.
Nazirliyin kitab sənayesi şöbəsinin müdiri,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru Akif M
 arifli və
əməkdaşı İslam Hüseynov tərəfindən gün
ərzində Azərbaycan stendinə yaxınlaşan

Bakı Dövlət Universiteti jurnalistika
fakültəsində görkəmli ziyalı, Əməkdar
jurnalist, professor Nəsir Əhmədlinin
80 illik yubileyinə həsr olunmuş
“Azərbaycan mediası yeni müstəvidə”
mövzusunda respublika elmi konfransı
keçirilib.
ziyarətçilərə ölkəmizin mədəniyyəti və
ədəbiyyatı haqqında, Qarabağ həqiqətləri
barədə, o cümlədən mədəniyyət paytaxtımız
Şuşa şəhəri ilə bağlı geniş məlumat verilib.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri
Akif Marifli sərgi zamanı İranın müxtəlif
televiziya kanallarına və kütləvi informasiya
vasitələrinə milli stendimiz və iki ölkə arasındakı mədəni əlaqələrin inkişafı ilə bağlı həyata
keçirilən tədbirlər barədə müsahibə verib.
Sərgi mayın 21-dək davam edəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına son sutkada 9 yoluxma
faktı qeydə alınıb, 7 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə, indiyədək
ölkədə ümumilikdə 792 min 664 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən

edilib, onlardan 782 min 890 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 9 min 709 nəfər vəfat edib.
Aktiv xəstə sayı 65 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 2 min 658, bu
günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon 847 min
892 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

FHN Kiçikhəcmli Gəmilərə
Nəzarət və Sularda Xilasetmə
Dövlət Xidməti matros-xilasedici
vəzifəsinə müsabiqə elan edir
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət
Xidməti çimərlik mövsümü ilə əlaqədar olaraq müqavilə
əsasında matros-xilasedici vəzifəsinə müsabiqə elan edir.

Komandasının yüksək səviyyəli diplomatlarından biri olan Enrike Moranın İrandakı
görüşlərindən Brüsselə qayıdarkən Almaniyanın Frankfurt hava limanında alman polisi
tərəfindən saxlanılmasına münasibət bildirən
Borrell hadisənin sona çatdığını bildirərək qeyd
edib ki, Mora təyyarəyə minərək qrafikinə uyğun
olaraq səyahətinə davam edib: "Əhəmiyyətli
olan Moranın İrandakı missiyasının nəticəsidir.
O, gözlənildiyindən də yaxşı keçdi. Danışıqlar
dalana dirənmişdi, lakin indi bərpa olunub. Ona
görə də onun səfəri çox səmərəli oldu”.
Qeyd edək ki, İranın nüvə sazişinin koordinatoru olan və Aİ adından aylardır Vyanada
danışıqlar aparan Aİ Xarici Əlaqələr Xidmətinin
(EEAS) baş katibinin müavini Mora həftənin
əvvəlində Tehrana getmişdi. İran səlahiyyətliləri
ilə diplomatik danışıqlar bir müddət əvvəl dalana dirənmişdi. Mora sosial media hesabında
Almaniya polisinin heç bir səbəb göstərmədən

onu və iki yüksək səviyyəli avropalı diplomatı bir
müddət saxladığını paylaşıb.
2015-ci ildə İranla imzalanmış nüvə sazişinin tam şəkildə həyata keçirilməsi və ABŞ-ın
razılaşmaya qayıtmasının müzakirə edildiyi
nüvə danışıqları Avstriyanın paytaxtı Vyanada Rusiya, Çin, Almaniya, Fransa, İngiltərə
və İranın yüksək səviyyəli nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçirilir. ABŞ-ın keçmiş prezidenti
Donald Trampın dövründə 2018-ci ildə birtərəfli
qaydada sazişdən çıxan Vaşinqton Aİ vasitəsilə
danışıqlarda iştirak edir.
Vaşinqton Tehranın sazişdəki öhdəliklərinə
qayıtmasını istəsə də, İran nüvə sazişindən
çıxan tərəf kimi, ilk növbədə, ABŞ-dan sazişə
qayıtmağı, bütün sanksiyaları ləğv etməyi və
bir daha sazişdən çıxmayacağına dair təminat
tələb edir. Qeyd edilir ki, Josep Borrell danışıqların martın 11-də “xarici amillər” səbəbindən
dayandırıldığını açıqlayıb.

2022-ci ilin çimərlik mövsümü ərzində vakant matros-
xilasedici vəzifələri üzrə keçiriləcək müsabiqədə (kişilər üçün)
18-40 yaşlarında, Azərbaycan dilini sərbəst bilən, fiziki cəhətdən
sağlam, müddətli hərbi xidmət keçmiş, sözügedən peşənin
tələblərinə uyğun hazırlığı olan Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşları iştirak edə bilərlər.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər ərizə ilə müraciət
edərək aşağıdakı sənədləri şəxsən təqdim etməlidirlər:
• şəxsiyyət vəsiqəsi;
• əmək kitabçası (olanlar üçün);
• tam orta təhsil və ya orta ixtisas təhsili haqqında sənəd;
• sağlamlıq haqqında arayış (qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə
tibb müəssisəsindən);
• 3x4 ölçüdə qırmızı fonda 2 ədəd fotoşəkil.
Fiziki hazırlıq səviyyəsi və üzgüçülük bacarıqları müəyyən
olunmuş normativlərə cavab verən namizədlər müsahibə
mərhələsinə buraxılacaqlar.
Sənədlər 2022-ci il may ayının 16-dan etibarən hər gün
(istirahət və bayram günləri istisna olmaqla) saat 10:00-dan
17:00-dək Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Nəcəfqulu Rəfiyev, 26
ünvanında yerləşən Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda
Xilasetmə Dövlət Xidmətində qəbul edilir.
Əlaqə telefonları: (012) 512-17-26, (012) 512-17-35.

“Xalq qəzeti”

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

maliyyə hesabatı.
2. Digər cari məsələlər
• Səhmdarlar illik ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə materiallarla
ümumi yığıncaq zamanı tanış ola
bilərlər.
• Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə əsasən, hər bir

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası
aşağıdakı kafedralarda vakant
vəzifələri tutmaq üçün
1. “Politologiya və siyasi idarəetmə” kafedrası – professor, 1 yer
2. “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” kafedrası – dosent, 2 yer
3. “Dillər” kafedrası - dosent, 1 yer
Müsabiqədə bu istiqamətlər üzrə professor vəzifəsini tutmaq
üçün elmlər doktoru, dosent vəzifəsini tutmaq üçün isə elmlər
doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan şəxslər iştirak edə
bilərlər. Sənədləri elan dərc olunan gündən bir ay müddətində
təqdim etmək lazımdır. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər
sənədlərini mövcud əsasnaməyə müvafiq olaraq rektorun adına
yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana və ya elmikatib55@
mail.ru elektron poçtuna təqdim etməlidirlər.
Ünvan - Bakı şəhəri, Lermontov küçəsi 74, 4 nömrəli otaq,
telefon - 492-76-03.

da və bu sahənin ali təhsilində canlı örnək
sayılan zəngin və mənalı ömür yolundan,
çoxillik səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətindən
söz açıb.
Bildirilib ki, Nəsir Əhmədli 1942-ci ildə
Tovuz rayonunun Alakol kəndində anadan
olub, burada orta təhsil alıb. Hərbi xidmətdən
sonra BDU-nun jurnalistika fakültəsini bitirib,
Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışıb.
1981-ci ildə beynəlxalq jurnalistika mövzusunda namizədlik, 2007-ci ildə doktorluq dissertasiyaları müdafiə edib. Yarım əsrə yaxın
müddətdə BDU jurnalistika fakültəsində media hüququ, ədəbi redaktə, nitq mədəniyyəti,
informasiya nəzəriyyəsi, televiziya jurnalistikası kimi fənn və mövzuları tədris edir. Xarici
ölkələrdə keçirilən çoxsaylı konfranslarda
iştirak edib, məqalələri nüfuzlu elmi jurnallarda dərc olunub. Parlaq bədii-publisistik
yaradıcılıq nümunələrinin də müəllifidir.
Professor Nəsir Əhmədli 100-dən artıq elmi məqalənin, 3 monoqrafiyanın, 1
dərsliyin, 5 dərs vəsaitinin, bütövlükdə, 15
kitabın müəllifidir. 10 elmlər namizədinə
rəhbərlik edib, 1 elmlər doktorunun, 11 elmlər
namizədinin opponenti olub. Beynəlxalq radio
yayımının jurnalistikanın bütün sahələrinə
tətbiq edilə biləcək model-sxemini hazırlayıb,
bu sahənin nəzəri əsaslarını öyrənib. “Əmək”
ordeninə, müxtəlif medallara, “Media açarı-2006”, “Ali media” mükafatlarına, digər fəxri
təltiflərə layiq görülüb. Azərbaycan Yazıçılar
və Jurnalistlər birliklərinin, Mətbuat Şurası
İdarə heyətinin üzvüdür.
Sonra jurnalistika fakültəsi tədris teleradio
studiyasının (BDU TV) görkəmli alimin həyat
və fəaliyyətinə həsr etdiyi videoçarx nümayiş
olunub.
“Azərbaycan Televiziya və Radio
Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin

“İsmayıllı Quşçuluq “ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

“Zəyəm Texnologiyalar Parkı” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Ölkə mediasının tanınmış nümayəndələrinin, BDU-nun və jurnalistika fakültəsinin
professor-müəllim heyətinin iştirak etdiyi konfransın iştirkçılarını salamlayan
beynəlxalq jurnalistika və informasiya siyasəti
kafedrasının müdiri Aynur Nəsirova professor
Nəsir Əhmədlinin çağdaş jurnalistikamız-

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 9 yoluxma faktı qeydə alınıb

A

30 iyun 2022-ci il saat 11.00da Şəmkir rayonu, Zəyəm Şəhər
Tipli Qəsəbə, S. Vurğun küçəsi
24 nömrəli (AZ5730) ünvanda
“Zəyəm Texnologiyalar Parkı” ASC
səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. ASC-nin 2021-ci il üçün

Görkəmli media nəzəriyyəçisinin
yubileyinə həsr olunmuş konfrans

İran İslam Respublikasının Tehran
şəhərində 33-cü Beynəlxalq Kitab
Sərgisinin açılış mərasimi olub. Bu
barədə Mədəniyyət Nazirliyindən
məlumat verilib.

İranla nüvə sazişi üzrə
danışıqlar bərpa edilib

vropa İttifaqının (Aİ) Xarici
Əlaqələr və Təhlükəsizlik
Siyasəti üzrə Ali
Nümayəndəsi Josep Borrell bildirib
ki, iki aylıq fasilədən sonra İranla
imzalanmış nüvə sazişinin həyata
keçirilməsi üçün danışıqlar yenidən
başlayıb. Borrell Almaniyada davam
edən G7 Xarici İşlər Nazirlərinin
iclasından əvvəl jurnalistlərin
suallarını cavablandırıb. Bu barədə
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

Nəsir Əhmədli – 80

səhmdar ümumi yığıncaqda iştirak
hüququnu özü və ya nümayəndəsi
vasitəsilə həyata keçirə bilər.
Sonuncu halda nümayəndənin
səlahiyyəti qanunvericiliklə
müəyyənləşdirilmiş formada tərtib
olunmuş etibarnamə ilə təsdiq
edilməlidir.

“İsmayıllı Quşçuluq “ASC
səhmdarlarının 30 iyun 2022-ci
il saat 11-00-da növbəti ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2021-ci il maliyyə
yekunları üzrə illik balansının
təsdiqi və dividentlərin verilməsi
barədə.
2. İdarə heyətinin sədrinə
xüsusi əqdlərin bağlanılması üçün
səlahiyyətin verilməsi.

“Bakı Polad Burazlar”
ASC səhmdarlarının
nəzərinə!
30 iyun 2022-ci il saat 11.00–da
Bakı şəhəri, Araz küçəsi 8 nömrəli
ünvanda (“Ulduz” metro stansiyasının
yaxınlığında) “Bakı Polad Burazlar”
ASC səhmdarlarının illik ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2021-ci il üçün
maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinə aid
idarə heyətinin hesabatı.
2. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə
materiallarla aşağıdakı ünvana və
telefon nömrəsinə müraciət etməklə
tanış olmaq mümkündür.
Telefon - (012) 567-54-95.
Ünvan - Bakı şəhəri, Araz küçəsi 8.
İdarə heyəti

İdarə heyəti

“Şirvan Mehmanxanası” ASC səhmdarlarının
 020-2021-ci illərin növbəti ümumi yığıncağı 28 iyun
2
2022-ci il saat 11.00-da Şamaxı şəhəri, 24-cü məhəllə,
M. Əzizbəyov küçəsi 41 nömrəli ünvanda keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. “Şirvan Mehmanxanası” ASC-nin 2020-2021-ci
illər üzrə maliyyə–təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı.
2. Digər təşkilati məsələlər.
Ünvan- Şamaxı şəhəri, 24-cü məhəllə,
M. Əzizbəyov küçəsi 41.

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Dərnəgülsənayetikinti” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

Ölkədəki pandemiya vəziyyəti
ilə əlaqədar yığıncaq onlayn
formatda keçiriləcəkdir.
(Zoom) linklə bağlı məlumat
almaq üçün əlaqə telefonu 051-484-93-60.
Əlaqə telefonu+994202851100.
Ünvan- AZ-3100. İsmayıllı
şəhəri, M.Müşfiq küçəsi 1.

“Şirvan Mehmanxanası ” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

sədri Rövşən Məmmədov, “ARB24” telekanalının sədri Radik İsmayılov, BDU-nun professorları Rüfət Rüstəmov, Cahangir Məmmədli,
Həmid Vəliyev, Allahverdi Məmmədli, Qulu
Məhərrəmli, Sabir Məmmədli, Ramiz Əsgər,
folklorşünas-türkoloq Əli Şamil, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsinin müdiri Elnur Niftəliyev,
jurnalistika fakültəsinin dekan müavini Sevinc
Əliyeva, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli,
mərkəzin aparıcı məsləhətçisi Araz Qurbanov, yazıçı-jurnalist İlqar Rəsul, “525-ci
qəzet”in baş redaktor müavini Yusif Rzayev,
Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun
rəhbəri Umud Mirzəyev, Əməkdar jurnalist
Namiq Əhmədov, jurnalist Cəlalə Nəzəroğlu
görkəmli media nəzəriyyəçisi və pedaqoqu
Nəsir Əhmədlinin elm və təhsilimizə verdiyi
töhfələrdən danışıblar.
Yubiliyarın peşəkar jurnalist kadrların
hazırlanmasındakı xidmətlərindən, elmi,
publisistik və bədii yaradıcılığınından söz
açan natiqlər onun Azərbaycan dilinin saflığının qorunmasında göstərdiyi səyləri də
yüksək dəyərləndiriblər. “Bütöv Azərbaycan”
qəzetinin baş redaktoru Tamxil Ziyəddinoğlu
bildirib ki, rəhbərlik etdiyi redaksiya professor
Nəsir Əhmədliyə həsr olunmuş xüsusi buraxılış hazırlayıb.
Sonda ailə üzvüləri adından Nəsir
Əhmədlinin qardaşı, tanınmış elm adamı
Bəşir Əhmədovun oğlu İlham Əhmədov
tədbirin təşkilatçı və iştirakçılarına
minnətdarlığını bildirib.

28 iyun 2022-ci il saat 11.00-da “Dərnəgülsənayetikinti”
ASC səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
İclasın gündəliyi:
1. Səhmdar cəmiyyətin idarə heyətinin 2021-ci ilin yekunları ilə bağlı maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı və 2021-ci il
üzrə illik hesabatların təsdiqi.
2. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.
Əlaqə telefonu- (012) 514-35-85.
Ünvan- Bakı, Z.Bünyadov prospekti 20/61-ci məhəllə,
E-118.
İdarə heyəti

“Suraxanı Bazar” ASC səhmdarlarının nəzərinə!

30 iyun 2022-ci il saat 11.00-da
Bakı, Suraxanı rayonu, Əmircan
qəsəbəsi, M.Mustafayev küçəsi 7
nömrəli ünvanda “Suraxanı Bazar”
ASC səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2021-ci il üzrə
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə
hesabatı.
2. Cəmiyyətin illik dividend paylarının bölünməsi haqqında.
3. Digər məsələlər.

Yığıncağın gündəliyinə aid
sənədlərlə cəmiyyətin yerləşdiyi
ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Yığıncaqda bütün səhmdarların
şəxsiyyəti təsdiqləyən sənədlə (vəkil
edilmiş nümayəndələr notarial təsdiq
olunmuş etibarnamə və şəxsiyyəti
təsdiq edən sənədlə ) iştirakı vacibdir.
Telefon- 055-491-78-87.
Ünvan-Bakı, Suraxanı rayonu,
Əmircan qəsəbəsi, M.Mustafayev
küçəsi 7.

İdarə heyəti

İdarə heyəti

“AZİNŞAAT SERVİS” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
30 iyun 2022-ci il saat 11.00-da “Azinşaat Servis”
ASC səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələ:
1.Səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının
2021-ci il üçün illik hesabatı.
Telefon- (012) 567-20-12.
Ünvan- Bakı şəhəri, Keşlə qəsəbəsi IV Köndələn
küçəsi 1.

“Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
“Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı” ASC səhmdarlarının növbəti ümumi
yığıncağı 28 iyun 2022-ci il saat 11.00-da
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan
qəsəbəsi, Şakir Ziyadov küçəsi 1 nömrəli
ünvanda inzibati binada keçiriləcəkdir:
1. “Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz
Limanı” ASC-nin 2020 - 2021-ci illər üzrə
maliyyə- təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı.
2. Direktorlar şurasının tərkibinin
yenidən seçilib təsdiqlənməsi.
3. Digər təşkilati məsələlər.

Səhmdarlar ümumi yığıncağın
gündəliyi üzrə materiallarla iş günləri saat
10.00-dan 17.00-dək səhmdar cəmiyyətin
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Şakir
Ziyadov küçəsi (Hövsan qəsəbəsi) 1
nömrəli ünvanda inzibati binada səhmdar
cəmiyyətin rəhbərliyinə müraciət etməklə
tanış ola bilərlər.
Yığıncaqda iştirak etmək vacibdir.
Ünvan- Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu,
(Hövsan qəsəbəsi) Şakir Ziyadov küçəsi 1.

Direktorlar şurası

12

14 may 2022-ci il, şənbə

Kanada Latviyada NATO
çərçivəsində missiyasını gücləndirir
ABŞ

Cen Psakini müavini əvəzləyib
ABŞ Prezident
Administrasiyasının
məlumatına görə,
Ağ Evin mətbuat
katibi Cen Psaki
vəzifəsindən ayrılıb.
O, digər dövlət
qurumunda işə başlayıb. Onun yerinə
müavini Karin
Jan-Pyer təyin olunub. Qeyd edilir ki, Jan-Pyer bu vəzifəni
tutan ilk qaradərili amerikalı qadındır.
ABŞ Prezidenti Co Bayden Karin Jan-Pyerin Ağ Evin
mətbuat katibi olacağından qürur duyduğunu bildirib.
Xəbəri BBC verib.

Türkiyə
42 milyon turist gözlənilir
Cari ilin
sonuna kimi
Türkiyə 42
milyon turist
qəbul etməyi
planlaşdırır.
Əgər proqnozlar
özünü doğruldarsa, ölkənin
turizm gəlirləri
35 milyard dolları keçəcək. Bunu Türkiyənin mədəniyyət
və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy açıqlayıb.
O, 2021-ci ildə Türkiyəyə 30 milyon əcnəbinin səfər etdiyini və turizm gəlirlərinin 24,5 milyard dollar təşkil etdiyini
xatırladıb.
Xəbəri “Habertürk” verib.

21 terroçu məhv edilib
PKK/YPG
terrorçuları Suriyanın Ayn-El Ərəb
bölgəsindən Qaziantep vilayətinin
Karkamış rayonu
və Köprübatı
Sərhəd Postu
istiqamətində
minaatanlardan
atəş açıblar. Nəticədə, Türkiyə ordusunun bir hərbçisi
həlak olub.
Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına görə,
hücuma qarşı görülən cavab tədbirləri nəticəsində 21
terroçu zərərsizləşdirilib.
Xəbəri “En son haber” verib.

Rusiya
“Siemens” ölkəni tərk edir
Rusiya Ukrayna
müharibəsi fonunda
dünyanın 100-dək iri
kompaniyası Moskvanı tərk edib. Bu
dəfə isə Almaniyanın
“Siemens” konserni
ölkədəki fəaliyyətini
dayandırmağı qərara
alıb. Bunu şirkətin baş direktoru Roland Buş açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, konsern Rusiyanın Ukraynaya qarşı
təcavüzünü qınayan beynəlxalq ictimaiyyətə qoşulur
və diqqətini humanitar yardım göstərilməsinə yönəldir.
“Siemens” kompaniyasının Rusiyadakı müəssisələrində 3
minə yaxın insan işləyirdi.
Məlumatı “Reuters” yayıb.

Fransa
Ən çox Messi qazanır
Fransanın PSJ
klubunun və Argentina
millisinin futbolçusu
Lionel Messi “Forbes”
jurnalının versiyasına
görə dünyanın ən çox
qazanan idmançılarının siyahısına başçılıq edir. Bildirilir ki,
“Barselona”nın sabiq
hücumçusu son bir ildə 130 milyon dollar qazanıb. Bunun
75 milyonu maaşından gələn gəlir, 55 milyon dolları isə
sponsorlardan əldə edilən qazancdır. Reytinqdə ikinci yeri
ABŞ Milli Basketbol Assosiasiyasının “Los-Anceles Leykers” klubunun forvardı 34 yaşlı amerikalı Lebron Ceyms
(121,2 milyon dollar) tutub. Üçüncü pillədə isə 115 milyon
dollarla İngiltərənin “Mançester Yunayted” klubunun portuqaliyalı futbolçusu Kriştiano Ronaldo qərarlaşıb.
Xəbəri “Futbolhd” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Latviyanın Baş naziri Krisjanis Karins
Kanadaya səfər edərək burada bir sıra mühüm
müzakirlər aparıb. Dünən Latviya hökuməntinin
başçısı paytaxt Ottavada Kanadanın Baş naziri
Castin Trüdo ilə görüşüb. Görüşdən sonra
liderlər mətbuat konfransı keçiriblər. Məlumatı
“Euronews” agentliyi yayıb.
Kanadanın Baş naziri
Castin Trüdo tədbirdə qeyd
edib ki, Kanada Latviyada
NATO qrupunu gücləndirmək
üçün bu ölkəyə general və
altı qərargah zabiti göndərir.
Baş nazirin sözlərinə görə,
yüksək rütbəli kanadalı
hərbçilər Baltikyanı regionda
hərbçilərin hərəkətlərinin
planlaşdırılması və
əlaqələndirilməsinə cəlb
olunacaqlar. Castin Trüdo

qeyd edib ki, Latviya tərəfi
bu barədə Ottavaya müraciət
edib.
Kanadanın Baş naziri
əlavə edib ki, hazırda Latviyada 695 kanadalı hərbçi
var. NATO-nun 2016-cı ilin
iyulunda Varşavada keçirilən
sammitində Baltikyanı ölkələr
və Polşada dörd çoxmillətli
batalyonun yerləşdirilməsi
barədə qərar qəbul edilib.
Latviya batalyonuna o

zamandan Kanada rəhbərlik
edir.
Xatırladaq ki, bu il fevralın
24-də Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra
NATO rəhbərliyi özünün
şərq cinahını, Avropanın
şərqində yerləşən Polşa
və Rumıniyada, eləcə də
Pribaltika dövlətlərində hərbi
missiyasını gücləndirməyə
çalışır. Alyansın şərqə doğru
genişlənmə siyasəti rəsmi
Moskva tərəfindən kəskin
etirazla qarşılanır.
Son günlər bir çox Qərb
dövlətləri, eləcə də Yaponiya
Rusiya ilə yüksək texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığı
məhdudlaşdırıblar. Bu arada
məlum olub ki, Yaponiya
hökuməti bu il mayın 20-dən
Rusiyaya yüksək texnologiyalı məhsul satışını qadağan
edib.
Müvafiq qərar Yaponiya
hökumətinin saytında dərc
olunub. Qərara görə, Rusiyaya kvant kompüterləri, 3D
printerlər, elektron mikroskop
və sair avadanlıqlar satmaq
qadağan olunur. Qadağa
Ukraynadakı vəziyyətlə izah
edilir.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Rusiya qoşunları Ukraynanın şərqində və
cənubunda hücum əməliyyatlarını davam etdirir.
Məqsəd Donetsk, Luqansk və Xerson vilayətlərinin
ərazisi üzərində tam nəzarəti təmin etmək və Krıma
gedən quru yolu əldə saxlamaqdır. Bu barədə
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahından
bildirilib. Məlumatı “Anadolu” verib.

Donbasa nəzarət uğrunda
döyüşlər davam edir
Xəbərə görə, son sutka
ərzində təkcə Donetsk və Luqansk vilayətlərində Rusiya
ordusunun 18 hücumunun
qarşısı alınıb, 13 tank, 27
zirehli döyüş texnikası, 8
artilleriya sistemi, iki xüsusi
mühəndis texnikası və 5
avtomobil məhv edilib.
Dünən Rusiya qoşunları
əsas diqqəti Rubejnoe yaşayış məntəqəsinə nəzarəti ələ
keçirməyə yönəldib. Bundan
əlavə, Mariupola artilleriya
və aviasiya zərbələri endirilib, Ukrayna hərbçilərinin
müdafiə etdiyi “Azovstal”
zavodu atəşə tutulub.
Baş Qərargahın
məlumatında deyilir:
“Vəziyyət mürəkkəbdir, lakin
idarə olunur. Bütün müdafiə
zonası boyunca düşmən
döyüş təyyarələri, reaktiv
yaylım atəşi sistemləri,
iriçaplı top artilleriyası,
tanklar və minaatanlardan

Almaniya Kansleri Finlandiyanın
NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyib

dakı paylaşımında Almaniyaya dəstəyə
görə minnətdar olduğunu qeyd edib.
Əlavə edib ki, tərəflər söhbət zamanı Ukraynada sülhə nail olunmasının
zəruriliyini müzakirə ediblər.
Xatırladaq ki, iki gün əvvəl Böyük
Britaniyanın Baş naziri Boris Conson
İsveç və Finlandiyaya səfər edərək,
bu ölkələrin hökumət başçıları ilə
müzakirələr aparıb. Böyük Britaniya
ilə hər iki ölkə arasında təhlükəsizlik
haqqında saziş imzalanıb.

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda
davam edir. Londonun “İCE” (“Inter Continental Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent”
markalı neftin qiyməti 1,35 faiz artaraq bir bareli
108,85 dollar olub.
“NYMEX” (“New
York Mercantile
Exchange”) Birjası
nın məlumatına
görə, Texas sortu
adlandırılan ABŞ-ın
“WTI” markalı
neftinin qiyməti 1,09
faiz artaraq bir bareli
107,25, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti
113,98 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, Rusiya–Ukrayna münaqişəsi davam etdikcə dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda
davam edəcək. OPEC+ dövlətləri hasilatı sutkada 432 min
barel artırmağı qərara alıblar. Bundan əlavə, Avropa İttifaqı
Rusiya neftinə embarqo qoymağı ləğv edib. Çünki əksər
Avropa ölkələri Rusiya neftindən asılıdır.

ÂÂ Mayın 14-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək, gündüz
mülayim cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə
11-13°, gündüz 18-22°, Bakıda gecə 11-13°,
gündüz 19-21° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
normadan yüksək 768 mm civə sütunu, nisbi
rütubət 60-65 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi
əsəcək. Gecə 6-11°, gündüz 20-25° isti olacaq.
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Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Frontex: Ukraynanı
6 milyondan çox insan tərk edib

Mənbə yazır ki, bu
barədə “Frontex”in
məlumatında deyilir: “Ukraynanı 6 milyondan çox
qaçqın tərk edib. Onlardan
3 milyondan çoxu Polşaya və bir milyondan çoxu
Moldovaya gəlib”.
Bundan başqa,
“Frontex” rəsmiləri
bildirirlər ki, Ukraynanı
tərk edən vətəndaşların sayı son vaxtlar bir neçə dəfə azalıb.
Əgər müharibənin ilk 10 günündə Avropa İttifaqının sərhədlərini
hər gün 125 min nəfər keçirdisə, hazırda bu göstərici 34 min
nəfərədək azalıb.
Həmçinin son 10 gün ərzində Aİ ölkələrindən Ukraynaya
gündə orta hesabla 25 min nəfər gəlib. Ümumilikdə, fevralın 24dən Ukraynaya gələn bu ölkə vətəndaşlarının sayı bir milyona
yaxınlaşıb.

Bildirilib ki, 53 ölkəni və Atlantikdən Sakit okeana qədər
geniş ərazini əhatə edən təşkilatın Avropa regionunda 2
milyondan çox insan ölümsaçan virusun qurbanı olub, 218
milyondan çox yoluxma halı aşkarlanıb.
Bundan başqa, agentlik yazır ki, koronavirus infeksiyasından ən çox ölüm halı ABŞ-da qeydə alınıb, burada ölüm
sayı bir milyonu keçib.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Rusiyada qasırğa
Rusiyanın Bryansk vilayətinə gələn qasırğa həyatı
iflic edib. Vilayətin 230 yaşayış məntəqəsinə ciddi
ziyan dəyib. Küləyin sürəti saniyədə 27 metrə çatıb.
Güclü və aramsız yağış fəsadlar törədib.
Qasırğa onlarca ağacı,
elektrik dirəklərini aşırıb.
Evlərin dam örtüklərini
qoparıb. Onlarca avtomobilin üzərinə ağaclar və
elektrik dirəkləri aşıb. Qasırğa nəticəsində xəsarət
alanlar var. 226 yaşayış
məntəqəsi işıqsız qalıb.
“RİA Novosti”nin məlumatına görə, təbii fəlakət zonasına min
nəfərdən çox xilasedici və 300 ədəd texnika cəlb edilib.

Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 2-6°, gündüz
8-13° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi
əsəcək. Gecə 2-6° isti, yüksək dağlıq ərazilərdə
3°-dək şaxta, gündüz 8-13° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 8-13°,
gündüz 21-26° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Böyük Britaniya hökumətinin bu
addımı rəsmi Vaşinqton tərəfindən
birmənalı olaraq dəstəklənib. ABŞ-da
hesab edirlər ki, Rusiya təhlükəsinə
qarşı kollektiv Qərb birgə fəaliyyət
göstərməlidir.

usiya Ukrayna müharibəsi başlayandan
bəri Ukraynanı tərk edərək qonşu ölkələrə
üz tutan qaçqınların sayı 6 milyon nəfəri
ötüb. “Reuters” agentliyinin yaydığı məlumata
görə, bunu Avropa Xarici Sərhədlərin Mühafizəsi
Agentliyi (Frontex) məlumat yayıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

olan radiolokasiya stansiyası
vurulub.
O, raket qoşunları
və artilleriya ilə Xarkov
vilayətinin Şebelinka yaşayış
məntəqəsində raket anbarının, eləcə də 15 idarəetmə
məntəqəsinin vurulduğunu
da əlavə edib.

Avropada koronavirusdan
ölənlərin sayı 2 milyonu ötüb

R

Neftin qiyməti
artmaqda davam edir

istifadə edir, mülki infrastruktur obyektlərinə raket
və bomba zərbələri endirir.
Dinc yaşayış məntəqələri,
inzibati binalar, xəstəxanalar,
məktəblər və uşaq bağçaları
dağıdılıb”.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi
İqor Konaşenkov isə bildirib
ki, ölkəsinin hərbçiləri dəqiq
zərbə ilə Poltava vilayətinin
Kremençuq şəhərindəki

Avropada koronavirusa qarşı məhdudiyyət
lərin tədricən aradan qaldırılmasına baxmayaraq,
koronavirusa yoluxmanın fəsadlarından ölənlərin
sayı 2 milyon nəfəri keçib. “Euronews” agentliyinin məlumatına görə, bunu Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı (ÜST) açıqlayıb.

Almaniya hökumətinin başçısı Olaf Şolts “Twitter“ hesabındakı
paylaşımında Finlandiyanın alyansa üzvlüyünü Berlinin tam
dəstəklədiyini bildirib. “Mən Finlandiyanın NATO-ya dərhal qəbul
edilməsi lehinə qərarını alqışlayıram”, -deyə Şolts qeyd edib. Bu
barədə “Euronews” agentliyi xəbər yayıb.
Almaniya Kansleri həmçinin bildirib
ki, Finlandiya Prezidenti Sauli Niinistö ilə
telefon danışığı zamanı onu Almaniya
hökumətinin Finlandiyaya tam dəstəyi
ilə bağlı əmin edib. Qeyd edək ki, Finlandiya Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra ölkənin milli təhlükəsizliyini
təmin etmək üçün NATO-ya üzv olmaq
niyyətindədir. Rəsmi Moskva isə bunu
özünün təhlükəsizliyinə təhdid hesab
edir. Yeri gəlmişkən, Finlandiya Prezidenti Sauli Niinistö isə “Twitter” hesabın-

neftayırma zavodunu məhv
edib. Onun sözlərinə görə,
Rusiya aviasiyası Ukraynanın hərbi texnikasının və
canlı qüvvəsinin cəmləşdiyi
153 rayona zərbə endirib.
Xarkov ətrafında Ukraynanın
“Qrad” tipli reaktiv yaylım
atəşi sistemi və ABŞ istehsalı

Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 7-12°,
gündüz 20-25°, dağlarda gecə 0-5°, gündüz
7-12°isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi
əsəcək. Gecə 9-14°, gündüz 23-28° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim
şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 11-14°, gündüz
19-24°, dağlarda gecə 6-8°, gündüz 10-15° 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

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar artisti Rəfael İsgəndərova
atası
ÇƏRKƏZ İSGƏNDƏROVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov Quliyevlər
ailəsinə əzizləri
VASİF QULİYEVİN

faciəli şəkildə vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.
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