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

№ 077 (29619) 15 aprel 2021-ci il, cümə axşamı

TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycana işgüzar səfəri
Azərbaycan və Belarus prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

Aprelin 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko
ilə təkbətək görüşü olub.Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu qarşıladı. Prezidentlər birgə foto çəkdirdilər. Dövlət başçıları
görüşdə çıxış etdilər.
Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
– Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, Sizi yenidən görməyimə
şadam. Dünən bizim qeyri-rəsmi
formatda ünsiyyət saxlamaq,
ikitərəfli gündəliyə aid məsələlərin
geniş spektrini, regional problemləri
müzakirə etmək imkanımız oldu.
Bu gün d
 ialoqumuzu davam
etdiririk. Ölkələrimiz arasında
münasibətlərin inkişafına görə çox
şadam. Sizinlə biz əlaqələrimizə
elə dinamizm gətirmişik ki, bütün
istiqamətlər üzrə inkişaf olduğunu, razılaşdırdığımız məsələlərin
praktiki həllini görürük. Qarşılıqlı
səfərlərimiz müntəzəm xarakter
daşıyır. Mən Belarusa səfərlərimi,
Sizin Azərbaycana səfərlərinizi
yaddaşımda təzələmişəm. Bütün
bunlar ölkələrimiz arasında sıx
qarşılıqlı siyasi əlaqə, yüksək
səviyyədə etimad olduğunu və
nəticəyə hədəflənməyimizi göstərir.
Odur ki, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət
çərçivəsində yaxşı nəticələr görürük. Keçən il pandemiyaya baxmayaraq, bizim əmtəə dövriyyəmiz artıb, Azərbaycandan Belarusa ixrac

da artıb. Ona görə bu gün sənaye
kooperasiyası ilə bağlı məsələləri
də daha ətraflı müzakirə edəcəyik.
Sizinlə birgə qərarımıza əsasən artıq çoxdandır ki, Gəncədəki sənaye
müəssisəsi fəaliyyət göstərir.
Qarabağın bərpası ilə bağlı
məsələləri də Sizinlə müzakirə
etmək istərdim. Belarus şirkətlərinin
öz ölkənizdə aqrosənaye
kompleksləri yaradılması təcrübəsi
bizə məlumdur. Buna görə də işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası
baxımından bu mövzu, əlbəttə,
xüsusi yer tutur.
Sevindirici haldır ki, biz iştirak
etdiyimiz beynəlxalq strukturlarda bundan sonra da bir-birimizi
dəstəkləməkdə davam edəcəyik.
Yəni, bizim münasibətlərimiz hər
hansı problemlərdən tamamilə
uzaqdır. Bizim müntəzəm
əlaqələrimiz, sadəcə, görülmüş
işlərə yekun vurmağa, növbəti addımları ölçüb-biçməyə və iki dost,
iki tərəfdaş kimi irəliləməyə imkan
verir. Bir daha xoş gəlmisiniz,
Sizi yenidən Bakıda görməyimə
şadam.

Prezident Aleksandr
LUKAŞENKO dedi:
– Sağ olun İlham Heydər oğlu.
Bütün bu pandemiya və sair ilə bağlı hadisələr fonunda bizim görüşümüz, ola bilsin, müəyyən dərəcədə
refren kimi səslənəcək. Lakin həqiqi
dostlar vaxtında həyata keçirilməli
olacaq tədbirləri ləngitmirlər. Biz də
belə edirik və heç bir pandemiya

buna mane ola bilməz.
Siz çox düzgün dediniz
ki, bizim siyasət, iqtisadiyyat
sahələrində konkret istiqamətlər
baxımından münasibətlərimiz
olduqca çoxşaxəlidir, çox düzgündür və onlara heç nə xələl gətirmir.
Biz heç kəsə mane olmuruq və heç
kəs də bizə mane ola bilməz. Ona
görə ki, əgər sən bir işi görmək

istəyirsənsə, buna mane olmaq
çətindir.
Həqiqətən Azərbaycan öz milli
arzusuna çatmaq yolunda böyük
addım atıb. Lakin bu, yalnız ilk addımdır. Dünən biz bu barədə xeyli
danışdıq. Mən çox şadam, Siz Belarus xalqının həqiqi dostu kimi bilirsiniz ki, qarşıda hələ çox işlər var,
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə

Azərbaycan-Belarus sənədləri imzalanıb

A

prelin 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və
Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun iştirakı ilə
Azərbaycan-Belarus sənədlərinin imzalanması mərasimi olub.

“Azərbaycan Respublikasının Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Belarus Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyi arasında
baytarlıq sahəsində anlaşma və əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nu Azərbaycanın
kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov və Belarusun kənd təsərrüfatı və ərzaq naziri İvan Krupko
imzaladılar.
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm
Agentliyi ilə Belarus Respublikasının “Milli
Turizm Agentliyi” Dövlət qurumu arasında turizm
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma

Memorandumu”nu Azərbaycanın xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramov və Belarusun xarici işlər naziri
Vladimir Makey imzaladılar.
“Azərbaycan Respublikasının Energetika
Nazirliyi ilə Belarus Respublikasının Energetika
Nazirliyi arasında energetika sahəsində
əməkdaşlıq məsələlərinə dair Anlaşma
Memorandumu”nu Azərbaycanın xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramov və Belarusun xarici işlər naziri
Vladimir Makey imzaladılar.
AZƏRTAC

həyatın bərpası üçün çox ağır işlər,
dinc işlər görülməlidir. Bilməlisiniz
ki, Belarusda Sizin etibarlı dostlarınız var. Siz bizim imkanlarımızı
bilirsiniz. Bu gün biz onları nazirlər
və mütəxəssislərlə bir daha
müzakirə edəcəyik. Əgər biz razılığa gəlsək, – bizdə həmişə belə
olub, – biz razılaşmaları həmişə
reallaşdırırıq və bu gün əmtəə

dövriyyəsinin yarım milyarda çatması buna sübutdur. Ümumiyyətlə,
Siz Prezident vəzifəsinə gələnə
qədər belə hallar olmayıb. Ona
görə də, bu, dinamika baxımından
yaxşı nəticədir.
Siyasi münasibətlərimizə
gəldikdə isə bizə nəyinsə çatışmadığını və ya hansısa mənfi
amil olduğunu demək çətindir.
Bizdə belə amillər yoxdur. Bizim
münasibətlərimiz əladır və mən
buna görə həmişə fəxr edirəm.
Biz hələ Sovet İttifaqı dövründən
bütün istiqamətlər üzrə ən səmimi
münasibətləri bərpa etmişik.
Xüsusən çətin vaxtlarda, elə indi
də Belarus üçün karbohidrogen
xammalı tədarükündə göstərdiyiniz
dəstəyə görə Sizə minnətdaram.
Bu gün səhər fikirləşirəm, bəlkə biz
münasibətlərimizi məhz bu həssas
sahədə dərinləşdirmək məsələsinə
baxmalıyıq, ona görə ki, Belarus iqtisadi, siyasi hadisələrin
mərkəzində yerləşir. Lakin bununla
belə, həll edilə bilməyən məsələlər
yoxdur. Sağ olun ki, indicə dediyim
kimi, Azərbaycan üçün çox gərgin
bir dövrdə bu məsələləri müzakirə
etmək üçün vaxt tapmısınız.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ
olun.
Sonra görüş nümayəndə
heyətlərinin iştirakı ilə geniş
tərkibdə davam etdirilib.
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Azərbaycan və Belarus prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər
Prezident İlham Əliyevin bəyanatı

Prezident Aleksandr Lukaşenkonun bəyanatı

 Aprelin 14-də sənədlərin imzalanması
mərasimindən sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr
Lukaşenko mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
Əvvəlcə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
bəyanatla çıxış etdi.
– Hörmətli Aleksandr
Qriqoryeviç.
Hörmətli qonaqlar.
Xanımlar və cənablar.
Aleksandr Qriqoryeviç,
Sizi Azərbaycanda bir
daha səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizin səfəriniz
ölkələrimiz arasında dostluq
münasibətlərinin daha da
inkişaf etməsi üçün çox böyük
əhəmiyyətə malikdir. Səfər
dünən başlanıb. Dünən biz
ətraflı söhbət apardıq, ikitərəfli
gündəliyə aid praktiki olaraq
bütün məsələləri, habelə
regional problemləri müzakirə
etdik. Mən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi həll ediləndən
sonra yaranmış vəziyyət
barədə Aleksandr Qriqoryeviçi
məlumatlandırdım. Müzakirə
etdiyimiz bütün məsələlər
barədə tam qarşılıqlı anlaşma
var.
Bu gün danışıqlar
davam etdi. Biz xarici
işlər nazirlərinin, habelə
nümayəndə heyətlərinin
üzvlərinin iştirakı ilə geniş
tərkibdə ətraflı söhbət apardıq. Bizim münasibətlərimiz
artıq zamanın sınağından
çıxıb. Bu münasibətlərin çox
yaxşı tarixi var. Biz qarşılıqlı
əlaqələrimizin bütün dövründə
həmişə münasibətlərimizin
inkişafı ilə bağlı məsələləri
həll etmişik. Bizim aramızda
heç vaxt həll edilməmiş və
ya hansısa operativ müdaxilə
tələb edən məsələlər olmayıb. Biz hədəflərimizi çox
dəqiq müəyyən etmişik,
icraçılara konkret tapşırıqlar
vermişik və qarşıya qoyulmuş
məsələlərin reallaşdırılmasına nəzarət etmişik. Bundan
ötrü müntəzəm görüşlər
keçirmişik və keçiririk. Mən
dəfələrlə Belarusa, Aleksandr
Qriqoryeviç isə Azərbaycana
səfər edib. Bizim görüşlərimiz
müntəzəm xarakter daşıyır
və yenə də belə olacaq.
Pandemiya ilə əlaqədar bir
qədər fasilə yaranıb, lakin
vəziyyət imkan verən kimi
biz Aleksandr Qriqoryeviçi
salamlamağa çox şadıq və
Azərbaycana səfər etməsi
barədə dəvətimizi qəbul
etdiyi üçün ona təşəkkürümü
bildirmək istərdim.
Siyasi baxımdan
müntəzəm surətdə həm
dövlət başçıları, həm də
xarici siyasət idarələrinin
başçıları səviyyəsində
məsləhətləşmələr aparılır.
Biz fəal əməkdaşlıq edirik,
beynəlxalq strukturlarda
bir-birimizi dəstəkləyirik və
gələcəkdə də belə edəcəyik.
Bu gün hökumətlərarası
komissiyaların həmsədrləri
və nümayəndə heyətlərinin
üzvləri görülmüş işlər barədə
məruzə etdilər. Nazirlər və
nümayəndə heyətlərinin
üzvləri dünən görüşüblər.
Beləliklə, dünənki gün həm də
münasibətlərimizin daha da
möhkəmlənməsi məsələlərinə
həsr edilib, əmtəə
dövriyyəsinin şaxələndirilməsi
və artırılması çərçivəsində
gələcək əməkdaşlığın konkret
istiqamətləri müəyyən edilib.
Ötən il əmtəə dövriyyəsi xeyli
artıb, lakin bu əsas etibarilə
Belarusa xam neftin çatdırılması hesabına mümkün olub.

Bu ilin birinci rübündə
xam neftin çatdırılması daha
böyük həcmdə davam edib
və düşünürəm ki, keçənilki
həcmi əhəmiyyətli dərəcədə
üstələyəcəyik. Marşrut artıq
testlənib, layihə qarşılıqlı faydalıdır. Təbii ki, biz bu sahədə
əməkdaşlığı genişləndirmək,
məhz energetika
sahəsində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məsələlərini
nəzərdən keçirmək
niyyətindəyik, yəni Belarusun neftayırma zavodlarına
təkcə xam neft çatdırmaqla
kifayətlənməyəcəyik.
Biz Qarabağda işğaldan azad olunmuş
ərazilərin bərpasında bir
sıra istiqamətlər üzrə - həm
şəhərsalma, həm infrastrukturun yaradılması,
kənd təsərrüfatının inkişafı sahələrində Belarus
şirkətlərinin gələcək iştirakı
ilə bağlı məsələləri ətraflı
müzakirə etdik. Biz dünən
də, bu gün də Belarusun
aqroşəhərciklər yaradılması sahəsində təcrübəsini
geniş müzakirə etdik. Mən
Aleksandr Qriqoryeviçə
məlumat verdim ki, Qarabağ “yaşıl enerji” zonası
elan edilib və birinci “ağıllı
kənd” layihəsi praktiki olaraq
həyata keçirilməyə hazırdır.
Əlbəttə, bu sahədə Belarusun
təcrübəsi nəzərə alınmaqla
bu istiqamətdə işləmək çox
maraqlı olardı. Mən daha
sonra dedim ki, biz ərazilərin
bərpası işlərinə yalnız dost
ölkələrdən olan şirkətləri
cəlb edəcəyik. Belarus
da Azərbaycan üçün belə
ölkədir. Qarabağın bərpası
layihələrində üç dost ölkədən
olan şirkətlər artıq işləyirlər.
Ümidvarıq ki, dördüncü
ölkə Belarus olacaq. Biz bu
sahədə məsləhətləşmələri
davam etdirmək üçün Azər
baycan hökumətinin üzvlərinin
Belarusa səfərləri barədə
artıq razılıq əldə etmişik.
Sənaye kooperasiyası bizim münasibətlərin
çox böyük seqmentidir.
Hökumətlərarası komissiyanın həmsədrləri layihələrin
uğurla həyata keçirilməsi
barədə bizə məruzə ediblər.
Aleksandr Qriqoryeviç ilə biz
bu layihəni Belarus traktorlarının yığılmasından başladıq,
sonra başqa istehsalatlara
–avtomobillər, yük maşınları,
kombaynlar, avtobuslar və
bizim “Yaşıl Qarabağ zonası”
konsepsiyası çərçivəsində
işimizə çox yarayacaq
elektrobuslar istehsalını da
nəzərdə tuturuq. Alternativ
enerji mənbələri yaradılmasında Belarus şirkətlərinin
iştirakı ilə bağlı məsələləri
də müzakirə etdik. Bir sözlə,
görüləsi işlər çoxdur. Mən bu
gün də, dünən də qonaqlara
dedim ki, erməni işğalından
azad edilmiş ərazilərin sahəsi
Lüksemburqdan dörd dəfə böyükdür. İşin həcmini təsəvvür
edə bilərsiniz. Bu ərazidə hər
şey dağıdılıb.
Bizim hazırladığımız ilk
nəşrin bir nüsxəsini Aleksandr
Qriqoryeviçə təqdim etdim.
Həmin nəşrdə bizim azad
etdiyimiz şəhərlərin işğaldan əvvəlki fotoşəkilləri və
erməni işğalçılar tərəfindən

həmin torpaqlarda törədilmiş
vandalizmin və barbarlığın
fotoşəkilləri var.
Hesab edirəm ki,
münaqişədən sonrakı inkişafla bağlı vəziyyət bütövlükdə
müsbət səciyyələndirilə bilər.
Mən münaqişədən sonrakı
vəziyyətin inkişafına bizim
yanaşmalarımız və bu haqda
bizim təsəvvürümüz barədə
Aleksandr Qriqoryeviçi
məlumatlandırdım. Şübhəsiz,
Azərbaycanın mövqeyini bildirim ki, biz belə hesab edirik
və reallıq da belədir ki, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi nizamlanıb. Azərbaycan onu müstəqil
surətdə nizamlayıb, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4
qətnaməsini yerinə yetirib. Bu
qətnamələr 27 il ərzində kağız
üzərində qalıb və təəssüf ki,
onların implementasiyası mexanizmi işə salınmayıb. Minsk
qrupunun həmsədr ölkələrinin
erməni tərəfinə müraciətlə
işğala son qoymaq çağırışları da yerinə yetirilməyib.
Həmsədrlərin status-kvonun
qəbuledilməzliyi barədə
bəyanatları erməni tərəfindən
eşidilməyib.
Ermənistanın başına
gələnlərin təqsirkarı məhz 20
il ərzində ölkəni uçuruma aparan Ermənistan rəhbərliyidir.
İkinci Qarabağ müharibəsi
Ermənistan ordusunun alçaldıcı məğlubiyyəti və tamamilə
darmadağın edilməsi ilə
başa çatıb. Bunun əsas
təqsirkarları Ermənistanda
bundan əvvəl hakimiyyətdə
olanlardır. Biz tarixin bu
səhifəsini çevirmək istəyirik,
biz etimad tədbirlərinin
möhkəmlənməsinə və bu gün
həm Azərbaycan-ErmənistanRusiya baş nazirlərinin
müavinləri səviyyəsində
üçtərəfli işçi qrupu
çərçivəsində, həm də qonşu
ölkələr – Türkiyə və İran ilə
bizim məsləhətləşmələrimiz
çərçivəsində müzakirə
edilən nəqliyyat-logistika
layihələrinə istiqamətlənmişik.
Beləliklə, Zəngəzur dəhlizi
reallığa çevrilir. Biz çoxtərəfli
əməkdaşlığa ümid bəsləyirik.
Əlbəttə, Belarus bizim
dostumuz, sınaqdan çıxmış
tərəfdaşımızdır. Təbii ki, biz
onun təkcə işğaldan azad
edilmiş ərazilərin bərpasında
fəal iştirakına yox, həm də
Ermənistanın tərəfdaşı,
Ermənistanla bərabər Avrasiya İqtisadi Birliyinin və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi
Təşkilatının üzvü, eləcə də
Azərbaycanın yaxın dostu,
dünyada nüfuzlu ölkə kimi

fəal iştirakına ümid bəsləyirik.
Əlbəttə, mən əminəm ki,
o, gələcəkdə Ermənistan
ilə Azərbaycan arasında
əlaqələrin nizamlanmasında
mühüm rol oynaya bilər.
Mən Aleksandr
Qriqoryeviçə onu da dedim
ki, Minsk şəhəri ilə bağlı bir
format artıq keçmişdə qalıb.
Minsk qrupu mövcuddur,
lakin münaqişə nizamlanıb.
Minsk qrupunun nə ilə məşğul
olacağı bizə hələ məlum deyil.
Biz onlardan kreativ ideyalar
gözləyirik. Bizim xarici işlər
naziri mənə bu gün məruzə
etdi ki, Minsk qrupunun
fəaliyyəti ilə bağlı mənim
dünənki şərhimdən sonra
həmin qrup bəyanat verib.
Təbii ki, mən o bəyanatla
tanış olacağam. Lakin necə
deyərlər, ümidvaram ki, Minsk
şəhəri ilə bağlı bütün başqa
formatlar sülh yolu ilə nizamlanacaq. Biz Ermənistanla
münaqişəni demək olar 30
il müddətində sülh yolu ilə
nizamlamaq istədik. Danışıqlar prosesinə sadiq olmağımız da bizim niyyətlərimizə
dəlalət edir. Buna görə də
münaqişənin hərbi-siyasi yolla
nizamlanmasında təqsirkar,
əlbəttə, işğalçı ölkədir. Əgər
onlar müharibədən əvvəl və
hətta müharibə dövründə
də bizim ərazilərimizi tərk
etmək barədə mənim çağırışlarıma, israrlı tələblərimə
qulaq assaydılar, müharibənin
nəticələri Ermənistan üçün
bu dərəcədə ağrılı olmazdı.
Bütün təqsirlər onlardadır.
Biz ədaləti, o cümlədən
tarixi ədaləti, beynəlxalq
hüququ bərpa etdik və BMT
Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrini yerinə yetirdik.
Beləliklə, Aleksandr
Qriqoryeviç, Sizi bir daha
ürəkdən salamlayıram. Sizin
rəhbərliyinizlə qardaş Belarus xalqına yeni uğurlar, yeni
zəfərlər diləmək istəyirəm.
Siz öz ölkənizi inkişaf, tərəqqi
yolu ilə inamla irəli aparır,
sabitliyi təmin edirsiniz. Biz də
dostlarınız kimi həmişə Sizin
yanınızdayıq və həmişə Sizin
yanınızda olacağıq.
Bir daha xoş gəlmisiniz və
Sizə xoş əhval-ruhiyyə arzu
edirəm. Düşünürəm ki, bu gün
komandalarımıza verdiyimiz
impulslar bizi daha genişmiqyaslı əməkdaşlığa aparacaq.
Sağ olun.

***
Sonra Belarus Prezidenti
Aleksandr Lukaşenko
bəyanatla çıxış etdi.

Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin
50 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2021-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına
hərbi liseyin fəaliyyətə başlamasının 50 illiyi
tamam olur.
Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi lisey Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və
bilavasitə rəhbərliyi ilə yaradılmışdır. Ulu
öndərin daim qayğı ilə yanaşdığı və xüsusi
diqqət yetirdiyi bu tədris ocağı ötən müddət
ərzində respublikamızda milli peşəkar hərbçi
kadrların hazırlanması sahəsində müstəsna
xidmətlər göstərmiş, cəmiyyətdə hərbi peşənin
nüfuzunun yüksəlməsində və taleyini hərb
sənətinə həsr edən gənclərin sayının davamlı artmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Liseyin yetirmələri müstəqil Azərbaycanın

Silahlı Qüvvələrinin formalaşdırılması və
möhkəmləndirilməsi işinə dəyərli töhfələr vermiş, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda aparılan döyüşlərdə həmişə ön cəbhədə
yer almışlar. Onlar böyük rəşadət nümayiş
etdirərək “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” və
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adlarına layiq görülmüş, orden və medallarla təltif olunmuşlar. Hərbi liseyin məzunları Vətən qarşısında vəzifə borclarını bu gün də şərəflə yerinə
yetirirlər. Hazırda Silahlı Qüvvələrimizdəki
zabitlərin əksəriyyəti məhz Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin məzunlarıdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq və Cəmşid Naxçıvanski adına

hərbi liseyin ölkədə ordu quruculuğu işində
təqdirəlayiq fəaliyyətini nəzərə alaraq qərara
alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə
Nazirliyi Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin 50 illiyi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb
həyata keçirsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 aprel 2021-ci il

– Hörmətli İlham Heydər
oğlu, Belarus xalqının ünvanına, mənim ünvanıma dediyiniz xoş sözlərə görə Sizə
təşəkkür edirəm. Həqiqətən
Prezidentlə biz dünən və bu
gün münasibətlərimizi hərtərəfli
təftiş etdik, həll etməli olduğumuz məsələləri nəzərdən keçirdik. Həm Azərbaycan tərəfdən,
həm də Belarus tərəfdən bizim
nazirlər çox yaxşı işləyiblər. Bu
gün həmsədrlər görülmüş işlər
barədə məruzə etdilər, nazirlər
yaxşı işləyiblər. Bugünkü dialoqumuzdan sonra bu iş hələ
davam edəcək.
Hörmətli İlham Heydər
oğlu, bu səfər müddətində
bizim dövlət nümayəndə
heyətini əhatə edən ənənəvi
dostluq şəraitinə görə səmimi
təşəkkürümü bildirirəm. Bu
dialoqun gedişində biz Belarus ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin strateji xarakterini bir daha təsdiq etdik
və qeyd etdik ki, beynəlxalq
gündəlik barədə bizim aramızda praktiki olaraq heç bir
fikir ayrılığı yoxdur. Dünyada
vəziyyəti dəyərləndirmələrimiz
tamamilə üst-üstə düşür, dünya
iqtisadiyyatında böhran, pandemiya və ən başlıcası, perspektiv üçün birmənalı olmayan
proqnozlar şəraitində gələcək
birgə fəaliyyət barədə aydınlıq
var. Biz sabah, birisi gün nələr
olacağını bilmirik. Son vaxtlar bizim münasibətlərimizdə
əhəmiyyətli irəliləyişlər olub.
Mənim dostlumla görüşlərimizin
açıq və səmimi şəraitini çox
yüksək qiymətləndirirəm. Bizdə
həmişə belə olub. O dedi ki, biz
müntəzəm olaraq bir-birimizin
dövlətlərinə səfər edirik.
Mən buraya beşinci dəfədir
gəlmişəm. İlham Heydər oğlu
bu və ya digər məsələlərin həlli
üçün beş dəfə Belarusda rəsmi
səfərdə olub. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi zonasında hərbi
əməliyyatların tamamilə dayandırılması barədə razılaşmaları
səmimi qəlbdən alqışlayırıq. Bu
mühüm siyasi qərar regionda
möhkəm sülhün təməli olmalıdır.
Belarus Prezidenti
Aleksandr Lukaşenko Qələbə
münasibətilə dövlətimizin başçısına artıq təbriklərini çatdırdığını dedi, 30 il davam edən
və onun da qeyd etdiyi kimi,
bu dəhşətli faciənin bitməsinin
Azərbaycan və Ermənistan
xalqları üçün önəmini vurğuladı.
Prezident Aleksandr
LUKAŞENKO dedi:
– Mənim mövqeyimi bütün
dünya bilir, Azərbaycan və
erməni xalqları da bilirlər.
Mən həmişə həyatı əsas
götürmüşəm. İlham Heydər
oğlu həmişə şahid olub, hələ
onun atası Heydər Əliyev ilə

görüşlərdə bu barədə söhbət
düşəndə mən həmişə sual
edirdim: deyin, Qarabağdakı
insanlar son hadisələrə, bu
hərbi əməliyyatlara qədər daim
zülm altında yaşadıqlarına
görə xoşbəxtdirlərmi? Orada
onlara yaxşıdırmı? Bir də ki,
orada sovet dövründə olanların
ondabir hissəsi, bəlkə də daha
az hissəsi qalıb. Dözülməz
həyatdır. Deməli, bu problemi
necəsə həll etmək lazımdır.
Mən həmişə açıq danışmışam,
bəzən tənqid atəşinə məruz
qalmışam, amma bu problemi necə həll etməyin lazım
olması barədə öz mövqeyimi
bildirmişəm. İlham Heydər oğlu
tam səmimi və açıq şəkildə
dedi ki, biz problemi sülh
yolu ilə həll etmək istəyirdik.
Mən bütün bunların şahidi
və tərəfdarı olmuşam. Bu
gün isə mən həqiqətən həm
Azərbaycan xalqını, həm də
Ermənistan xalqını onların
tarixində bu kədərli, ən azı
kədərli dövrün başa çatması
münasibətilə təbrik etmək
istəyirəm. Əhsən Prezidentə. O
dedi ki, biz tarixin bu səhifəsini
çevirmək istəyirik. Mənim mövqeyim, mənim arzum budur.
Allah eləsin, bu bəla sovuşsun.
Ermənistan və Azərbaycan
xalqlarının qəlbində kin-küdurət
izləri qalmasın. Mən əminəm ki,
dostum və qardaşım erməniləri
əsla sıxışdırmayacaq, onlarla
hesabı çürütmək, qisas almaq
fikrinə düşməyəcək. O, savadlı,
mədəni insandır. Mən həmişə
deyirəm ki, sovet dövründə o,
bizim Sovet İttifaqının ən yaxşı
ali məktəbini – Moskva Dövlət
Beynəlxalq Münasibətlər
İnstitutunu bitirib. O, postsovet məkanındakı prezidentlər
arasında ən savadlı, ən mədəni
insandır. Mən həmişə bu
barədə də açıq danışmışam.
Yəni, mən həmin suala cavab
vermişəm, mən hər iki xalqı
təbrik etmişəm. Bu problemin
həllində onun çox böyük rolunu
qeyd etmək istəyirəm. Dünən
İlham Heydər oğlu ilə söhbətdə
dediyimiz kimi, indi onun necə
hisslər keçirdiyini düz duymuşam. Düşünmək olardı ki,
bəli, qələbə qazanılıb, məsələ
həll edilib, vəssalam. Amma
ertəsi gün yuxudan oyandım
və fikirləşdim ki, bu, yalnız ilk
addımdır. Sahəsi Lüksemburqdan 4 dəfə böyük və ya
Livanın sahəsinə bərabər, hər
halda Livandan kiçik olmayan
bu ərazilərdə hələ nə qədər
iş görülməlidir! Bu, daha
uzunmüddətli və çox çətin
epopeya olacaq. Çox istərdim
ki, bu, sülh epopeyası olsun.
Azərbaycanın qarşısında
bundan sonra da görüləcək
çox işlərin olduğunu qeyd
edən Prezident Aleksandr
LUKAŞENKO dedi:

Səfər başa çatdı
 Belarus
Respublikasının Prezidenti
Aleksandr Lukaşenkonun
Azərbaycan Respublikasına
işgüzar səfəri aprelin 14-də
başa çatıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, hər iki
ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Belarus Prezidentinin şərəfinə
fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu Azərbaycanın Baş nazirinin
birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici
işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov və
digər rəsmi şəxslər yola saldılar.

– Mən bunları ona görə
deyirəm ki, dünən İlham
Heydər oğluna da demişəm,
Siz bilməlisiniz, belaruslar
Prezident tərəfindən alqışlanan müəyyən mövqe tutublar,
biz bundan sonra da özümüzü konstruktiv aparacağıq.
Azərbaycan rəhbərliyi də
bilməlidir ki, belaruslar etibarlı
dostlar və etibarlı insanlardır.
Bizim razılığa gəldiyimiz bütün
məsələlər reallaşacaq. Mən
nazirlərə kişi kimi demişəm
ki, hər kəs buradan müəyyən
həcmdə işlə getməlidir. Belarus
naziri burada özünə iş tapmalıdır. Xüsusən ona görə ki, Prezident belaruslar üçün, onların
bu son dərəcədə zəngin ölkədə
işləmələri üçün qapıları geniş
açıb. Bu gün mən açıq etiraf
etməliyəm ki, yaxşı mənada
heyrətlənmişəm ki, Azərbaycan
təkcə, məsələn Böyük Vətən
müharibəsi illərində Sovet İttifaqını xilas etmiş çox böyük qaz
və neft ehtiyatları demək deyil.
Mən tarixdən yaxşı bilirəm.
Faşistlər Bakı neftinə ona görə
can atırdılar ki, bizim ordumuzu bu neftdən ayırsınlar, onda
işimiz bitərdi. Lakin sən demə,
Azərbaycanın dəmir filizi ehtiyatları, müxtəlif hesablamalara
görə həcmi 15 milyard dollara
qədər olan böyük qızıl filizi ehtiyatları da varmış. Ona görə bu,
çox zəngin, perspektivli ölkədir,
onun böyük gələcəyi var.
Prezident Aleksandr
LUKAŞENKO münaqişənin
başa çatmasında Azərbaycan
Prezidentinin rolunu bir daha
xüsusi vurğulayaraq bildirdi:
– Allaha şükür, hər şey
bitib. Sadəcə, sağ olun ki, bitirdiniz və əminəm ki, Siz tarixin
bu səhifəsini çevirəcəksiniz.
Azərbaycan məsələyə bu cür
yanaşmaqla Azərbaycanda
yaşayan ermənilərin boyunlarını əyməyə hazırlaşmır, axı
onlar təkcə Qarabağda deyil,
başqa yerlərdə də yaşayırlar.
Azərbaycanlılardan kimlərinsə
erməniləri təhqir etməsi barədə
məlumatlar əsassızdır, mən
belə nümunələr görməmişəm.
Siz bizi haraya çağırsanız hər
cür kömək göstərəcəyik. Biz öz
variantlarımızı təklif edəcəyik.
Belarus Prezidenti
əlaqələrimizin inkişafında
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rolunu xüsusi qeyd edərək, eyni
zamanda, onun işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizin bərpası
və ölkəmizdə pandemiyaya
qarşı mübarizədə fəaliyyətini
yüksək qiymətləndirdi.
Prezident Aleksandr
LUKAŞENKO dedi:
– Əlbəttə, ticari-iqtisadi
sahədə əməkdaşlıq, kooperasiyanın daha yüksək
mərhələsinə keçid, müştərək
müəssisələr, texnologiya-

nın verilməsi və burada
Azərbaycana lazım olan,
lakin ənənəvi sovet dövründə
və indi də malik olmadıqları istehsalatlar yaradılması
barədə danışdıq. Buyurun, biz
buraya, xüsusən işğaldan azad
olunmuş və bərpa ediləcək
ərazilərdə birgə müəssisələr
yaratmağa hazırıq.
Bu baxımdan Belarus Prezidenti ölkəsinin
Azərbaycan ilə birgə, çiyinçiyinə və məsuliyyətlə fəaliyyət
göstərməyə hazır olduğunu
vurğulayaraq bildirdi:
– Pandemiya və postpandemiya şəraitində vəziyyətin
təhlilinə xeyli vaxt sərf etdik. Biz sabahdan etibarən
Belarus əhalisinin kütləvi
peyvəndlənməsini başlayacağıq. Vaksinlər özümüzünküdür, Rusiya Federasiyasının
“Sputnik V” texnologiyası
əsasında yaradılıb. Biz ölkədə
yarım milyon doza vaksin
istehsal edəcəyik. Bu qədər
vaksini özümüz istifadə edə
bilməyəcəyik. Bu vaksini
Azərbaycanla bölüşməyə hazırıq. Sənaye, kənd təsərrüfatı,
ağac emalı, informasiya
texnologiyaları, səhiyyə, turizm
sahələrində kooperasiya
əlaqələrinin inkişafı üçün böyük
potensial var. Bizdə daha çox
sayda gənclərin təhsil alması
üçün nə lazımdırsa edəcəyik.
Vaxt gələcək, biz Azərbaycanın
təcrübəsini öyrənəcəyik. Yaxşı
ali məktəblər çoxdur, lap çoxdur. Yeri gəlmişkən, bildiyimə
görə, Sizin oğlunuz da Bakıda
orta məktəbi bitirib və indi ali
məktəbdə oxuyur.
Prezident İlham ƏLİYEV:
Bakıda ali məktəbi bitirib,
orduda xidmət edib.
Prezident Aleksandr
LUKAŞENKO: Bunu bilirik, bu,
onun başucalığıdır.
Prezident İlham ƏLİYEV:
Bakıda oxuyub.
Prezident Aleksandr
LUKAŞENKO: Bəli, Bakıda
oxuyub, yaxşı ali məktəblər
var, əgər Prezident öz uşağını
Bakıdakı ali məktəbdə oxudursa, deməli, bu, dəyərli ali
məktəbdir. Vaxtilə biz də bunu
qeyd etmişik.
Elmi-texniki sahədə
qarşılıqlı əlaqələrimizi
dərinləşdirmək üçün yaxşı
perspektivlər görünür. Hərbisənaye kompleksinə gəldikdə
isə Belarusun keçmiş müdafiə
naziri, indiki səfir buradadır.
O, sərhədlərdən başlamış ta
bizim istehsal etdiyimiz müasir
vasitələrə qədər hər şeyi bilir.
O, istənilən məsələni həll edə
bilər və nazirlər də eşitdilər,
səfirin istənilən tələbi hərbisənaye kompleksi sahəsində
reallaşdırılacaq, bizim bacardığımız və Azərbaycandakı
dostlarımıza lazım olan bütün
istiqamətlər üzrə.
İlham Heydər oğlu, pandemiyaya və başqa qorxulu
məqamlara baxmayaraq, bu
gün görüşməyimizə görə Sizə
təşəkkür edirəm. Biz razılaşdıq ki, danışıqlarımızı davam
etdirəcəyik və bizim hökumətin
üzvləri televizor vasitəsilə deyil,
bir-birinin yanına gəlməklə
səfər mübadiləsi aparacaqlar.
Sizi Belarusa dəvət etmək
istəyirəm, indi növbə Sizindir.
Sizi gözləyəcəyik. Xüsusən ona
görə ki, dünən biz Sizin Belarusa səfərinizin əsas bəndlərini,
Belarus ərazisində gedəcəyiniz
ayrı-ayrı yerləri və müəssisələri
nəzərdə tutduq.
İlham Heydər oğlu, bir daha
vurğulamaq istəyirəm, Siz bunu
bilirsiniz, istəyirəm ki, ölkə
rəhbərləri, Azərbaycanın digər
rəhbərləri və xalq bilsin ki, biz
həmişə Sizin və ölkənizin etibarlı dostları olmuşuq və dostlar
kimi qalacağıq. Sağ olun.
Prezident İlham ƏLİYEV:
Sağ olun.
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15 aprel 2021-ci il, cümə axşamı

Baş nazir Əli Əsədov
Türkiyənin Azərbaycandakı
səfiri ilə görüşüb

Qubadlı rayonunun Yusifbəyli kəndindəki
XVlll əsrə aid məscidin sökülməsində
günahkarlar cəzalandırılacaq
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən,
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilmiş ərazilərdə yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində genişmiqyaslı tikinti işləri
həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov
aprelin 14-də ölkəmizdə fəaliyyət müddətinin başa
çatması ilə əlaqədar Türkiyə Respublikasının fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Erkan Özoral ilə görüşüb.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, görüşdə
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə inkişafından
məmnunluq ifadə edilib. Prezident İlham Əliyevin səfirin Azərbaycandakı
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyi vurğulanıb.
Baş nazir Türkiyə səfirinə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.
AZƏRTAC

Qubadlı rayonunda Ermənistanla dövlət sərhədində yeni hərbi hissə –
sərhəd komendantlığı xidməti-döyüş fəaliyyətinə başlayıb
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvə
lərin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq bu
ərazilərdə sərhəd mühafizə bölmələrinin
xidməti-döyüş fəaliyyətinin yüksək
səviyyədə təşkili məqsədilə zəruri
sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılmasının davam etdirilməsi
qeyd olunub, işğaldan azad olunmuş
müqəddəs sərhədlərimizdə xidmət
etməyin hər bir Azərbaycan sərhədçisi
üçün böyük şərəf və qürur mənbəyi
olduğu vurğulanıb.

Yeni hərbi hissənin açılışını bildirən
rəmzi lent kəsildikdən sonra tədbir iştirakçıları sərhəd komendantlığının şəxsi
heyətinin xidməti-döyüş fəaliyyətinin
təşkili üçün yaradılmış şəraitlə tanış
olub, o cümlədən xidməti otaqlara,
kazarma və yeməkxanaya, hamamcamaşırxana, anbar, silah və texniki
vasitələrə, avtomobil texnikasına baxış
keçiriblər.
Tədbirin sonunda xidməti
fəaliyyətində fərqlənmiş hərbi qulluqçular təltif olunublar.

 Aprelin 14-də Qubadlı rayonu ərazisində Ermənistanla
dövlət sərhədində yeni hərbi hissə – sərhəd komendantlığı
xidməti-döyüş fəaliyyətinə başlayıb.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX)
mətbuat mərkəzindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, bununla əlaqədar təşkil
olunmuş mərasimdə xidmət rəisinin müavini general-leytenant İlham Mehdiyev
çıxış edərək yeni hərbi hissənin

A

hərəkət zolaqlı olmaqla birinci texniki dərəcəyə
uyğun inşa edilir. Artıq yolun Xudafərin su anbarı və Xanlıq yaşayış məntəqəsi arasında olan
hissəsində tikinti işlərinə start verilib.
Qubadlı rayonunun Yusifbəyli kəndində
tikinti işləri aparılarkən tikilinin təyinatı barədə
İdarələrarası Mərkəzə və aidiyyəti dövlət orqanlarına müraciət edilməyib və dəqiqləşdirmə
aparılmadan onun söküntüsü həyata keçirilib.
Baş vermiş hadisə ilə bağlı Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin və subpodraçı şirkətin yolun tikintisinə məsul olan, ciddi
səhlənkarlığa yol vermiş əməkdaşları barədə
cəza tədbirləri görüləcək.
Həmçinin Əlaqələndirmə Qərargahının
rəhbərliyi tərəfindən müvafiq dövlət orqanlarına işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
mədəniyyət və dini abidələrə nəzarətin daha da
gücləndirilməsi, bərpa və yenidənqurma işləri
zamanı ərazidəki tikililərin təyinatının aidiyyəti
üzrə dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq göstəriş
verilib.

prelin 14-də Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri
general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov ölkəmizdə diplomatik
fəaliyyəti başa çatan Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı
səfiri Erkan Özoralla görüşüb.

Fövqəladə halların qarşısının alınması
sahəsində Türkiyə ilə Azərbaycanın müvafiq
qurumları arasında qarşılıqlı əlaqələr genişlənir

fəaliyyətə başlaması münasibətilə
DSX-nin rəisi general-polkovnik Elçin
Quliyevin təbrikini şəxsi heyətə çatdırıb.
Çıxışda ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
bərpa edilməsi və dövlət sərhədlərinin
işğaldan azad olunmasından sonra

Ramana qəsəbəsində şəhid ailələri və
Qarabağ müharibəsi əlillərinə mənzillər verildi

Ə

mək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
paytaxtın Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsində daha
30 şəhid ailəsi və müharibə əlilinə mənzillər təqdim edilib.

Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr
və kommunikasiya şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, tədbirdə
Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri
Vüqar Behbudov, şəhid polkovnik
İlqar Mirzəyevin oğlu Elvin Mirzəyev
və digər şəxslər iştirak ediblər.
Qeyd olunub ki, Prezident İlham
Əliyevin 2021-ci il 25 yanvar tarixli
Sərəncamı 2021-2025-ci illərdə şəhid
ailələrinə və Qarabağ müharibəsi

“Yaşıl Marafon” çərçivəsində
Qubadlıda ağacəkmə aksiyası

H

eydər Əliyev F
 ondunun
vitse-prezidenti, IDEA
İctimai B
 irliyinin
təsisçisi və rəhbəri L
 eyla
Əliyevanın təşəbbüsü
ilə “Ümumrespublika
Yaşıllaşdırma Marafonu”
(“Yaşıl Marafon”) çərçivəsində
Qubadlı r ayonunda ağacəkmə
aksiyası keçirilib.

İctimai Birlikdən bildirilib
ki, aprelin 13-də rayonun
Muğanlı kəndində yaşıllıqların
məhv edildiyi ərazidə akasiya,
çinar və tut ağacları olmaqla
ümumilikdə 750 ağac, eləcə
də toxumlar əkilib.
Qeyd edilməlidir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
keçirilən aksiyalar zərər
görmüş yaşıllıq massivlərinin
bərpasına və bu ərazilərin

AZƏRTAC xəbər verir ki, yol infrastrukturu
layihələrindən biri olan Xudafərin-Qubadlı-Laçın
avtomobil yolunun tikintisi zamanı Qubadlı rayonunun Yusifbəyli kəndində yerləşən XVlll əsrə
aid məscidin söküldüyü müəyyən edilib.
Məsələ barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə məruzə olunub.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən aidiyyəti strukturlara baş vermiş hadisənin araşdırılması və
günahkarların cəzalandırılması ilə bağlı tapşırıq
verilib.
Məscid Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli
132 nömrəli Qərarı ilə yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi dövlət qeydiyyatına alınıb. Qubadlı rayonu erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal edildikdən sonra məscidin yarıuçurulmuş
vəziyyətdə olduğu və heyvanların saxlanıldığı
yer kimi istifadə edilərək vandalizmə məruz
qaldığı müəyyən edilib.
Uzunluğu 66 kilometr təşkil edəcək
Xudafərin-Qubadlı-Laçın avtomobil yolu 4

təbiətinin canlandırılmasına
töhfə vermək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
IDEA İctimai Birliyi və Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə keçirilən
layihənin əsas məqsədi
yaşıllıq sahələrini artırmaq,
ağac əkilməsini təşviq edərək
ətraf mühitin mühafizəsinə,
o cümlədən ölkəmizin flora

əlillərinə 11 min mənzil və fərdi ev
verilməsini nəzərdə tutur. O cümlədən
bu il üzrə də 3 minədək mənzil və
fərdi ev veriləcək, onlardan artıq 260
mənzil təqdim edilib.
Ölkəmizdə şəhid ailələrinə,
müharibə əlillərinə yüksək diqqət
və qayğı göstərildiyi vurğulanıb.
Bu gün həmin kateqoriyadan olan
vətəndaşlara yeni mənzillərin təqdim
edilməsinin də bunun bir nümunəsi
olduğu bildirilib.
Şəhid ailələri və müharibə əlilləri
hər zaman dövlət qayğısını hiss
etdiklərini deyib, göstərilən böyük
qayğıya, yeni mənzillə təmin olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
Ümumilikdə indiyədək şəhid
ailələrinə, müharibə əlillərinə 9460
mənzil və fərdi ev verilib.

XİN: Vasitəçi rolunda
çıxış edən bir ölkənin rəsmi
nümayəndəsinin verdiyi
şərhlərə daha məsuliyyətlə
yanaşması gərəkdir

F

ransanın Ermənistandakı səfirinin hər h
 ansı bir məsələ
ilə bağlı şərh bildirmədən öncə öz ölkəsinə nəzər
salması, bu və ya digər məsələlərin onun ölkəsində
hansı şəkildə həyata keçirildiyinə diqqət yetirməsi yaxşı
olardı. Tarixboyu çoxsaylı müharibələrdən keçən və bu
müharibələrlə bağlı kompozisiyaları, səfirin dili ilə desək,
“tamaşaları” müxtəlif muzeylərdə sərgiləyən Fransa səfiri
bizə düşməndən götürülən qənimətlərlə necə davranacağımızımı deyəcək?!

biomüxtəlifliyinin artırılmasına, yaşıllıqların qorunması ilə
bağlı maarifləndirməyə töhfə
verməkdir.
Ümumi ekoloji vəziyyətin
yaxşılaşdırılmasında, eyni
zamanda, iqlim dəyişmələri
ilə bağlı təsirlərin minimuma
endirilməsində əvəzsiz rolu
olan yaşıllıqların artırılmasına
xüsusi önəm verən IDEA İctimai Birliyi Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə
ölkəmizin digər rayonlarında
da genişmiqyaslı ağacəkmə
tədbirlərini davam etdirir.
Yaz və payız
mövsümlərində ölkə üzrə 1
milyona yaxın ağac əkilməsini
hədəfləyən layihə tərəfdaşları
hər kəsi bu təşəbbüsə dəstək
olmağa və təbiətimizin yaşıl
gələcəyi naminə birləşməyə
çağırır.

AZƏRTAC

AZƏRTAC xəbər verir ki,
bunu Azərbaycan Xarici İşlər
Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Fransanın Ermənistandakı
səfirinin Bakıda Hərbi
Qənimətlər Parkının açılışı ilə
bağlı şərhinə dair sualı cavablandırarkən deyib.
Leyla Abdullayeva bildirib ki, Fransa səfirlərinin Ermənistanın
məğlubiyyətini “ləyaqətli məğlubiyyət” adlandırması da maraq
doğurur. Bəlkə Fransa səfirinə görə, Ermənistanın 30 ilə yaxın
davam edən təcavüzkar siyasəti də “ləyaqətli işğal” olub?
Ləyaqətli davranan ölkə, ilk növbədə, qonşu ölkənin ərazilərinə
iddia ilə çıxış edib, bu ərazilərin bir hissəsini uzun illər işğal
altında saxlamaz, bir milyon insanın hüququnu kobudcasına
pozmaz, mülki şəxslər də daxil olmaqla, insanları məqsədli
şəkildə qətlə yetirməz. Ləyaqətli ölkə, hərbi əməliyyatların
dayandırılmasına razılıq verdikdən sonra digər ölkə ərazilərinə
terrorçu qrupu göndərməz və mina xəritələrini gizlətməklə insan
həyatına təhlükə törətməz. Görünür, Fransa səfirinin ləyaqət
anlayışı fərqlidir.
Uzun illərdir ki, vasitəçi rolunda çıxış edən bir ölkənin rəsmi
nümayəndəsinin verdiyi şərhlərə daha məsuliyyətlə yanaşması
gərəkdir.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir
Kəmaləddin Heydərov səfir Erkan Özoralı
səmimi salamlayaraq, Prezident İlham Əliyev
tərəfindən Azərbaycan və Türkiyə arasında
dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə “Dostluq” ordeni
ilə təltif olunması münasibətilə onu təbrik edib,
gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Nazir
fövqəladə halların qarşısının alınması və
nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində iki
qardaş ölkənin aidiyyəti qurumları arasında

qarşılıqlı əlaqələrin daim genişləndiyini vurğulayıb, bu istiqamətdə verdiyi töhfəyə görə Erkan
Özorala təşəkkür edib.
Səfir Erkan Özoral səmimi görüşə görə
minnətdarlığını bildirib, Azərbaycan Fövqəladə
Hallar Nazirliyi ilə Türkiyənin müvafiq dövlət qurumları arasında yüksək səviyyəli əməkdaşlığın
daha da inkişaf etdiriləcəyinə əmin olduğunu
diqqətə çatdırıb.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər
məsələlər müzakirə edilib.

Azərbaycan həqiqətləri
dünya mediasında
Son günlər dünya mediasında Prezident İlham Əliyevin Bakıda Hərbi Qənimətlər
Parkının açılışındakı çıxışı, habelə ADA Universitetində keçirilən “Cənubi Qafqaza
yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq konfransda
səsləndirdiyi fikirlər barədə materiallar yayımlanıb.
Prezident İlham Əliyevin
aprelin 12-də Bakıda Hərbi
Qənimətlər Parkının açılışında
iştirak etməsi və təltif olunmuş
hərbçilər qarşısındakı çıxışı
Türkiyə kütləvi informasiya
vasitələri tərəfindən geniş
işıqlandırılıb. Anadolu və İHA
xəbər agentlikləri, “TRT Haber”,
“Haber Global” telekanalları, “Sabah”, “Takvim”, “Yeni
şafak” və digər qəzetlər türk
ictimaiyyətinə Park barədə
müfəssəl məlumat təqdim
ediblər.
İnformasiyalarda diqqətə
çatdırılır ki, 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə döyüş meydanında davamlı
məğlubiyyətlərə məruz qalan
düşmən insanlıq əleyhinə və
müharibə cinayətləri törədib, o
cümlədən döyüş bölgəsindən
uzaqda olan ərazilərə raket
zərbələri endirib, dinc sakinləri
qətlə yetirib. Həmin faktları
xronoloji ardıcıllıqla özündə
əks etdirən lövhə Parkın giriş
hissəsində yerləşdirilib. Burada
Şuşaya atılmış “İsgəndər M”
raketinin qalıqları da var.
Anadolu agentliyi
“Azərbaycan Prezidenti Əliyev
Ermənistanın müharibədə
“İsgəndər M” raketindən istifadə
etdiyini açıqladı” sərlövhəli
xəbəri bir neçə dildə yayıb.
İnformasiyada dövlət başçımızın mövzu ilə bağlı çıxışından
mühüm məqamlar əksini tapıb.
Ukraynanın aparıcı “Ukrinform”, “RBK Ukrayna” informasiya agentlikləri, “GORDON”,

“Segodnya”, “Korrespondent”,
“Dialog”, “asmedia.kiev.ua” və
digər informasiya portallarında Ukrayna və rus dillərində
yerləşdirilən materiallarda
dövlətimizin başçısının yuxarıda adı çəkilən konfransdakı
çıxışından bəzi sitatlar diqqətə
çatdırılıb.
Materiallarda Prezident
İlham Əliyevin Ermənistanla
sülh razılaşmasının mümkünlüyü, Zəngəzur dəhlizinin açılması, azərbaycanlıların İrəvana
qayıtması, işğaldan azad
olunan ərazilərdə infrastruktur
layihələrinin həyata keçirilməsi,
həmçinin Azərbaycanın
ATƏT-in Minsk qrupunun
Cənubi Qafqazda dinc həyatın
nizamlanması üzrə təkliflərini
təqdim etməsini gözlədiyi,
Ermənistanın “İsgəndər-M”
raketindən istifadə etməsinin
hərbi cinayət olduğu barədə
fikirləri əksini tapıb.
Ukraynanın nüfuzlu xəbər
portallarında Bakıdakı Hərbi
Qənimətlər Parkının açılışı
barədə də silsilə xəbərlər dərc
olunub. “Gordon”, “Korrespondent”, “Dialog” saytlarında yerləşdirilən xəbərlərdə
5 hektar ərazisi olan Hərbi
Qənimətlər Parkında Vətən
müharibəsinin gedişində
Azərbaycan Ordusu tərəfindən
düşməndən qənimət götürülən
hərbi texnikanın bir qisminin
- 300-dən çox eksponatın,
o cümlədən 150-dən çox
ağır texnikanın, tankların,
döyüş maşınlarının, artilleri-

ya qurğularının, zenit-raket
komplekslərinin, atıcı silahların
və hərbi nəqliyyat vasitələrinin
sərgiləndiyi bildirilir.
Gürcüstanın aparıcı
informasiya portalları da
Prezident İlham Əliyevin
ADA Universitetində keçirilən
“Cənubi Qafqaza yeni baxış:
münaqişədən sonra inkişaf və
əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq
konfransdakı çıxışından silsilə
materiallar yayıb. Belə ki, report.ge, interpress.ge, 24news.
ge, kvira.ge, aktual.ge, ghn.
ge, accentnews.ge informasiya portallarında Azərbaycan,
rus, ingilis və gürcü dillərində
yerləşdirilən materiallarda
dövlətimizin başçısının çıxışından bəzi məqamları diqqətə
çatdırılıb.
Əsasən Prezident İlham
Əliyevin çıxışından sitatlar
əsasında hazırlanan materiallarda 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra Cənubi
Qafqaz regionunda inkişafın
təmin edilməsi üçün sabitliyə
ehtiyac olduğu, qonşularımızın regional inkişafla bağlı
Azərbaycanın baxışlarını paylaşdığı, həmçinin Azərbaycanın
ATƏT-in Minsk qrupunun
Cənubi Qafqazda dinc həyatın
nizamlanması üzrə təkliflərini
təqdim etməsini gözlədiyi,
Ermənistanın “İsgəndər-M”
raketindən istifadə etməsinin
hərbi cinayət olduğu barədə
fikirlər əksini tapıb.

“Xalq qəzeti”
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15 aprel 2021-ci il, cümə axşamı

Qələbə ruhunu yaşadan park

bənzəyir” ifadəsi, əslində, işğal zamanı
və sonrakı illərdə bölgədə törədilən quldurluğun qısa bir icmalı idi.
Yeri gəlmişkən, aprel ayının 13-də
ADA Universitetində keçirilən "Cənubi
Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra
inkişaf və əməkdaşlıq" adlı beynəlxalq
konfransda Prezident İlham Əliyev xarici
qonaqların suallarını cavablandırarkən
bəzi önəmli məsələlərə aydınlıq gətirdi.
Regionun gələcəyi ilə bağlı həyata
keçirilməsi planlaşdırılan layihələrdən
bəhs edən Prezident İlham Əliyev,
münaqişənin bitməsi ilə bölgədə yaranan vəziyyətin həssaslığından danışdı.
Konfrans iştirakçıları ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə bölgədə yaranan
yeni siyasi-iqtisadi reallıqla bağlı suallar səsləndirdilər. Pakistanın Qlobal və
Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin icraçı
direktoru Xalid Teymur Əkrəm bildirib ki,
konfrans, Facebook vasitəsi ilə Pakistanda da canlı yayımlanır. Çox sayda gənc
bu konfransı izləyir. Onlar yazırlar ki,
Azərbaycan Prezidentinin liderliyi təkcə
azərbaycanlı gənclər üçün yox, həmçinin
pakistanlı gənclər üçün də motivasiya
mənbəyidir.
Bundan sonra da çalışmalıyıq ki,
bütün dünya ictimaiyyətinin diqqəti bu
ərazilərə yönəlsin. Əlbəttə, bunun üçün
müvafiq addımlar atılır. Hətta Prezident
İlham Əliyev bu günlərdə bildirdi ki,
biz bu torpaqlara həyatı qaytaracağıq.
İnfrastruktur yenidən qurulacaq, dağıdılan tarixi-mədəni abidələrimiz bərpa
ediləcək. Lakin dünyanın burada baş
verənləri unutmaması üçün hər rayonda kiçik bir ərazi işğal zamanı baş
verənlərin əyani sübutu kimi, olduğu

Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
prosesi çətin mərhələlərdən keçib. Ermənistanın
sülh danışıqlarından yayınması münaqişənin
həllini daha da gərginləşdirirdi. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Hərbi
Qənimətlər Parkının açılışında dediyi kimi, “Bu
məsələ ilə bilavasitə məşğul olan beynəlxalq
qurumlar bu torpaqları erməni tapdağının altında
daim saxlamaq istəmişlər...”.
Dünya ictimaiyyəti
əmin oldu ki, Azərbaycan
Ordusunun qüdrəti ATƏTin Minsk qrupuna daxil
olan dövlətlərin, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının
beynəlxalq nüfuzundan çox
güclüdür. Bu təşkilatların
illərlə həll edə bilmədiyi, həll
etmək istəmədiyi problemi
Azərbaycan Ordusu yoluna
qoydu. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin əmri ilə əkshücum əməliyyatı – Vətən
müharibəsi başlayanda ilk
günlərdə nisbətən müqavimət
göstərə bilən düşmən
döyüşə-döyüşə geri çəkilirdi.
Azərbaycanın ordu hissələri
düşmənin müdafiə səddini
dağıtdı, hərbi resurslarını
məhv etdi. Ermənistanın canlı
qüvvəsi, muzdlu döyüşçüləri
çarəsiz müdafiə döyüşləri
aparırdı. Azərbaycan Ordusunun gücü, qüvvəti, qüdrəti
qarşısında dayana bilməyən
məğlub ordunun şəxsi heyəti
döyüş texnikalarını, silahlarını atıb qaçırdı...
Azərbaycan Ordusu
döyüşə-döyüşə qələbələr
qazanır, qələbələr qazanaqazana döyüşürdü. Cəbrayıl,
Füzuli, Qubadlı Zəngilan
işğaldan azad edildi. Noyabrın 8-də ruhumuzun şəhəri
olan Şuşa da işğaldan azad
olundu. Bu qələbə Vətən
müharibəsini başa çatdırdı,
Ermənistan ordusu darmadağın edildi.
Zəfər ovqatı böyük
coşqu ilə ruhun bayramı
səviyyəsində yaşanıldı.
Dekabrın 10-da Azadlıq
meydanında keçirilən hərbi
paradda qalib ordunun əsgər
və zabitlərinin nizami yerişi
sanki deyirdi: heç bir düşmən
qüvvəsi daha Azərbaycanla
müharibəyə cəhd etməyəcək!
Bu paradda Ermənistanın
döyüşlərdə itirdiyi, əsgər və
zabitlərinin atıb getdiyi döyüş
texnikaları, artilleriya qurğuları, maşınları da göstərildi –
göz dağı kimi...
Məlum olduğu kimi,
Prezident İlham Əliyev Bakı
bulvarında Hərbi Qənimətlər
Parkının yaradılması
barədə göstəriş vermişdi.
Bu istiqamətdə işlər qısa
müddətdə yekunlaşdı, açıq
səma altında möhtəşəm bir
park salındı.
Hərbi Qənimətlər Parkı Vətən müharibəsində
qazanılan qələbənin
nişanələrindəndir. İndən belə
bu nişanə Azərbaycan Ordusunun qürur, Ermənistan ordusunun isə rəzillik nişanəsi
kimi gələnlərin, görənlərin
düşüncələrinə hopacaq.
Ermənilərin qoyub qaçdığı
atıcı silahlar, ağır texnikalar,
raket kompleksləri, hərbi
nəqliyyatlar və digər sursatlar qənimət-eksponat kimi
göstəriləcək. Bu eksponatları
görənlər işğalın nəticəsini
görəcək. Yəni Hərbi
Qənimətlər Parkı mahiyyəti
etibarilə bəşəri ideallara
xidmət edən ünvandır. Bu
park ziyarətçilərə bir həyati
həqiqətini – atalar sözümüzü
də xatırladacaq: Nə tökərsən
aşına, o da çıxar qaşığına.
Ermənistan Azərbaycanın
ərazilərində törətdiyi
cinayətlərə görə də cavab
verməlidir. Böyük Vətən
müharibəsindən sonra
alman-faşist işğalçılarının yandırdığı, xarabalığa
çevirdiyi Xatın kəndi muzey
kimi saxlanılır. Bir vətəndaş
olaraq, əlbəttə, işğaldan
azad edilmiş şəhərlərimizdə,
qəsəbələrimizdə,
kəndlərimizdə müəyyən
bir yerin, dağıntının indiki
vəziyyətində saxlanılması,
şübhəsiz, yaxşı olurdu. Həm
müharibənin nişanələrini
eksponatlaşdırma kimi, həm
də yeniyetmələrin, gənclərin
vətənpərvərlik ruhunda formalaşmasına yardımçı vasitə
kimi...

Zəfər paradında hamımızın yaddaşında qalan
məqamlar oldu. Onlardan biri də – bunu rəmzi
kompozisiya adlandıra
bilərik – Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işğaldan
azad edilən torpaqlarda
düşməndən qənimət götürdüyü 2000-dən çox avtomobilin
nömrə nişanlarından hazırlanmış böyük ölçülü lövhə
idi. Həmin lövhə indi Hərbi
Qənimətlər Parkındadır.
Bu nömrələrin üzərində
bir şüar diqqəti çəkir: “Qarabağ Azərbaycandır!”. Xalq bu
şüarı Vətən müharibəsinin
rəmzi sayır. Düşüncələrinə
yazmışdı, indi ömrünə yazıb.
Bu stendin mahiyyəti deyir ki,
düşmənin itirdiyi maşınların
nömrələri bu şüarın ayaqları
altında qaldığı kimi, ermənilik
də Azərbaycan Ordusunun
tapdağı altında qaldı.
Hərbi Qənimətlər Parkının
açılışında Prezident İlham
Əliyev bu lövhə önündə
danışarkən böyük fəxarət hissi ilə dedi:
– Bu gün Hərbi
Qənimətlər Parkında bu
lövhə nümayiş etdirilir.
Yük maşınlarının burada
sərgilənən nömrələri götürülmüş texnikanın, sadəcə,
kiçik hissəsini təşkil edir.
Düşmənin 522 yük maşını
məhv edilib, qənimət kimi
götürülüb. Buraya gələn
hər bir insan – Azərbaycan
vətəndaşı, ölkəmizə gələcək
qonaqlar bunu görəcəklər.
Ermənilər də bunu görsünlər.
Görsünlər ki, onların bəd
əməlləri cavabsız qalmadı.
Budur onlara verilən cavab.
Qarabağ Azərbaycandır!..
Hərbi Qənimətlər Parkının
eksponatları təkcə düşmənin
itirdiyi texnikalar deyil.
Bura gələcək qonaqlar da,
Azərbaycan vətəndaşları da,
erməniliyin mahiyyətini daha
əhatəli bilmək istəyənlər
də burda 30 il müddətində
Azərbaycan Ordusunun hücumlarına qarşı düzəldilmiş
mühəndis qurğularının,
müdafiə mövqelərinin
necəliyini də görəcəklər.
Medianın verdiyi məlumata
əsaslanaraq qeyd edim ki,
bu mövqe 10 elementdən
ibarət mühəndis-maneələr
sistemidir. 5 metr enində,
3-4 metr dərinliyində qazılan
tank əleyhinə xəndək, mina
sahəsi və s. Göründüyü kimi,
düşmən 30 il müddətində
güclü müdafiə səddi yaradıbmış. Azərbaycan Ordusunun
şəxsi heyətinin döyüş və
mənəvi-psixoloji hazırlığı,
qüdrəti belə maneələri darmadağın etdi. Düşmən belə
mühəndis-maneələr sistemi
yaradanda hər şeyi nəzərə
alıbmış, lakin Azərbaycan
əsgərinin Vətən sevgisini, döyüş əzmini, qələbə
ruhunu yox. Azərbaycan
əsgərinin azərbaycançılığa
söykənən vətənpərvərliyi,
vətənpərvərliyindən güc
alan döyüş ruhu, qələbə
əzmi bundan da möhkəm
sistemləri darmadağın
edərdi...
Ölkə başçımız sonra
deyib ki, Hərbi Qənimətlər
Parkına gələnlər görəcəklər
ki, bu qələbəni əldə etmək
nə qədər çətin imiş. Düşmən
30 il ərzində azad edilmiş
torpaqlarda möhkəmlənirdi,
istehkamlar qururdu,
səngərlər sığınacaqlar qazırdı. Bütün bunlara baxmayaraq, qəhrəmanlıq, peşəkarlıq,
Vətən sevgisi göstərərək,
Azərbaycan hərbçiləri bütün
bu maneələri dəf edərək
düşməni məğlub etdi.
Vətən müharibəsi
vətənpərvərliyin işğalçılığa qarşı apardığı ədalətli
müharibə idi. Bu müharibə
xalqın öz sərkərdəsinə, ordunun xalqına və sərkərdəsinə
sədaqətinin müharibəsi idi.
Bu müharibə Xeyirlə Şərin
savaşı idi. Bu müharibə

təkcə Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad
edilməsi ilə nəticələnmədi,
dünyanı bürüməyə meyilli
olan bir təxribat sistemi də
məhv edildi. Dünya dövlətləri
Azərbaycan Ordusunun
qazandığı Zəfəri həm də bu
baxımdan dəyərləndirməlidir.
Bu müharibə son yüz ilin
ən diqqətçəkən müharibəsi
kimi tarixləşdi. Azərbaycan
Prezidenti parkın açılışından
sonra Vətən müharibəsində
yüksək ordenlərlə təltif edilən
hərbi qulluqçularla görüşündə
bu haqda da fikirlərini qürurla
bildirdi. “Dünyanın aparıcı
hərbi məktəblərində İkinci
Qarabağ müharibəsindəki
əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, Qələbəmiz öyrənilir”.
Belə bir informasiya “Mən
azərbaycanlıyam!” deyənlərin
də, “Can Azərbaycan!”
deyənlərin də Vətən sevgisinin göyqurşağına döndü.
Vətən müharibəsi haqqında qəzetlərdən oxumuşuq, televiziyada verilişlərə
baxmışıq, qazilərdən,
yaralılardan eşitmişik. Bütün
eşitdiklərimizi, oxuduqlarımızı
bir məqam ümumiləşdirir:
Vətənə sevgi. Şəhidliyin
mahiyyəti Vətənə sevgidi.
Şəhidlərimiz bir amal uğrunda döyüşürdü: Ali Baş
Komandanın döyüş əmrini
qələbə ilə tamamlamaq,
torpaqlarımızı işğaldan azad
etmək. Vətən müharibəsində
dövlət başçımız xalqa
müraciətində demişdi: “Biz
bu qələbəyə görə onlara
borcluyuq. Onlar torpaqlarımızı işğalçılardan qarışqarış azad edib, onlar bizim
bayrağımızı işğal edilmiş
və işğaldan azad edilmiş
torpaqlarda qaldırıb, bayrağımızı orada dalğalandırıb. Bu,
bizim hamımızın qələbəsidir,
bütün Azərbaycan xalqının.
Azərbaycan xalqı bir daha
göstərdi ki, nə qədər böyük
xalqdır, nə qədər vətənpərvər
xalqdır, nə qədər dəmir
iradəyə malik olan xalqdır”.
Bu fikirlər şəhidlərimizə,
onların şəhidliyinə ən böyük
ehtiramdır. Təltif edilən hərbi
qulluqçularla görüşündə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev

dedi: “Biz nəinki XXI əsrin
müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt
olmayan Qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində
düşmənin bir neçə istehkamının qarşısında biz peşəkarlıq,
məharət, güc, hərbi elm
qoyduq və düşməni torpaqlarımızdan qovduq”.
Səmimiyyət sevgidən,
ehtiramdan yaranır. Hərbi
Qənimətlər Parkı Vətən
müharibəsi iştirakçılarına,
şəhid olanların ruhuna dövlət
səviyyəsində bəşəri ehtiramdır. Açılış mərasimində
ölkə başçısının çıxışı da,
təltif edilənlərə dedikləri
də səmimiyyətlə, ehtiramla
dinlənildi, televiziyada bu
səviyyədə izlənildi. Dünyada heç bir dövlət başçısı bu
səviyyədə səmimiyyətlə çıxş
etməyib. “Bütün əməliyyatlar
düşünülmüş şəkildə aparılmışdır. Gün əzində görülmüş
işlər hər gün mənə məruzə
edilirdi. Müşavirələr keçirilirdi, növbəti gün ərzində
görüləcək işlərin planı
tutulurdu. Deyə bilərəm ki,
nəzərdə tutduğumuz bütün
məsələlər əksər hallarda öz
həllini tapdı. Əlbəttə, bəzi
yerlərdə yubanmalar oldu,
bəzi yerlərdə daha tez,
yaxud da ki, daha da böyük
həcmdə əməliyyat aparıla
bilərdi”. Yaddaşım mənə
deyir ki, belə səmimiyyətə,
həm də müharibə haqqında həqiqətlərə heç yerdə
təsadüf edilməyib...
Hərbi Qənimətlər Parkının açılması da mahiyyət
etibarilə dövlətçilik tədbiridir.
Həm də çox gərəkli dövlətçilik
tədbiridir. Dünya ictimaiyyəti
gördü ki, Azərbaycan əsgəri
torpaqlarını işğaldan azad
etdi. Azərbaycan dövləti
bu Qələbəni tarixləşdirmək
üçün belə bir park yaratdı.
Güman edirik ki, həm öz
vətəndaşlarımızın, həm də
əcnəbi qonaqların yolu teztez bu parkdan düşəcəkdir.

Bayram MƏMMƏDOV,
Milli Məclisin deputat
köməkçisi, ehtiyatda
olan polkovnik-leytenant,
Əməkdar müəllim

Dünyanın diqqəti Azərbaycanın
yaratdığı yeni reallığa yönəlib
Ermənilər xain millətdir! Tarix boyu, müxtəlif dövrlərdə xislətlərini
gizlətməyə çalışsalar belə, 2020-ci ildə bütün dünya erməniliyin
iç üzünün şahidi oldu. Həmçinin ötən ili müstəqillik tariximizin ən
əlamətdar ili hesab etmək olar. Şanlı ordumuz erməni əsarətində olan
tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Ərazi bütövlüyümüz bərpa
olundu. Müharibə bitdi. Mütləq zəfər qazanıldı. Azərbaycan Ordusu
bölgəyə sülh, əmin-amanlıq gətirdi.
Azərbaycan xalqı uzun illər torpaqlarının işğaldan azad ediləcəyini gözləyib.
Ölkəmiz münaqişənin həlli naminə hər
zaman sülhün tərəftarı olub. Lakin yaşanan hadisələr bu problemin sülh yolu
ilə həllinin mümkün olmadığını göstərirdi
ki, Azərbaycan bu vəziyyəti öz xeyrinə
çevirməyi bacardı.
Münaqişənin danışıqlar yolu ilə
həll edilməməsinin ən başlıca səbəbi
Ermənistanın ikiüzlü siyasəti idi. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, bizim
dövlət və xalq səviyyəsində danışıqların
müsbət nəticələnəcəyinə inamımız var
idi. Ölkə başçımız prezidentliyinin ilk
illərində özünün də qeyd etdiyi kimi, böyük siyasətin riyakar üzünü görməmişdi.
Bizi müxtəlif yalanlara inandırmağa
çalışırdılar. Hələ kriminal xunta rejiminin keçmiş başçısı Sarkisyan, onlar
üçün rüsvayçılıqla nəticələnən Aprel
döyüşlərindən sonra söz vermişdi ki,
torpaqlarımızı qısa müddət ərzində boşaldacaqlar. Biz Ermənistana dəfələrlə
şans verdik. 2018-ci ildə Naxçıvan
hadisələri zamanı yenə onlara dərs
verdik. Bu ermənilər üçün bir xəbərdarlıq
siqnalı idi. Çünki Azərbaycan Ordusu
onlara göstərdi ki, bu məsələnin axırı
Ermənistan üçün yaxşı bitməyəcək. Lakin bundan da dərs almadılar. Daha sonra baş verənlər isə hər kəsə məlumdur.
Yeni hakimiyyət gəldi, yalançıların adı
dəyişdi, amma mahiyyət olduğu kimi qaldı. Bütün bunlardan sonra Azərbaycan
özünə aid olanları canı, qanı və dəmir
yumruğunun gücünə geri aldı.
Torpaqların azad edilməsi bir xalqın
illər boyu çəkdiyi həsrətin sonu idisə,
digər tərəfdən erməni vandalizminin
işıq üzünə çıxması demək idi. İşğaldan
azad edilən hər rayon, hər kənd, hər
küçə burada baş verənlərin canlı şahidi,

erməni vəhşiliklərinin əyani subutudur.
Düşmənin torpaqlarımızda törətdiyi
cinayətlər gün işığına çıxdıqca, dünyada erməni millətinə qarşı mövcud olan,
yalanlarla yaradılmış saxta miflər də öz
inandırıcılığını itirməyə başladı. Hansı
ki, mənfur düşmən əsrlər boyu nəinki
dünyanı, hətta özünü də inandırmışdı
ki, erməni xalqı məzlum xalqdır. Saxtalaşdırırılmış həqiqətləri dünyaya reallıq
kimi çatdırmağı, əl açıb kömək diləməyi
peşə halına gətirmiş düşmənin saman
altından yeritdiyi bütün yalanlar bir-bir
aşkara çıxdı.
Qanunsuz yollarla işğal etdikləri
torpaqlardan bir xalqın tarixini, irsini, qanını silməyə çalışan barbar düşmən bu
illər boyu anlaya bilmədi ki, daş yerində
ağırdır. Gec-tez haqq yerini tapacaq və
Azərbaycan xalqı öz ata-baba torpaqlarına qayıdacaq.
Torpaqlarımızın azad olması ilə
birlikdə üzə çıxan faktlar bu zamana
qədər Azərbaycanın hayqıraraq, dünyaya çatdırmaq istədiyi həqiqətlərin sübutu
idi. Ermənipərəst dövlət və təşkilatlar
qəbul etməmək üçün ayaq dirəsələr
də, məlum oldu ki, erməni xalqı quldur
xalqdır. Düşmənin Xocalıda, Kəlbəcərdə,
ümumilikdə bütün işğal olunmuş rayon
və şəhərlərimizdə törətdiyi vəhşiliklərin
şahidi olan xalqımız üçün təəccüb
doğurmasa da, ortaya çıxan mənzərə
dünya ictimaiyyətini heyrətə gətirdi.
Bölgəyə səfər edən beynəlxalq
təşkilatların, xarici media qurumlarının
nümayəndələri gördüklərindən dəhşətə
gəlir, işğalın həqiqi mahiyyətini başa
düşürdülər. Hələ müharibənin davam
etdiyi günlərdə, cəbhə bölgəsi ilə heç
bir əlaqəsi olmayan, Azərbaycanın ikinci
böyük şəhəri Gəncəyə endirilən raket
zərbələri onu göstərdi ki, Ermənistanın
bu günə qədər sülhlə bağlı ortaya
qoyduğu hər şey böyük riyakarlıq
nümunəsidir. Şəhərin, xüsusən insanların ən sıx məskunlaşdığı ərazilərinin
hədəf seçilməsi isə düşmənin nə qədər
aciz durumda olduğunun göstəricisi idi.
Gəncə hadisələri zamanı Azərbaycan
Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin müşayiəti ilə şəhərin atəşə
məruz qalmış, dağıdılmış bölgələrinə
səfər edən Azərbaycandakı xarici ölkə
səfirləri, həmçinin hərbi atteşələrin
nümayəndələri düşmənin törətdiyi insanlıq cinayətləri ilə əyani şəkildə tanış oldu.
Aydın məsələdir ki, müasir dövrdə
media müharibələrinin ön plana çıxdığı
vaxtda, bu səfərlər, həqiqətlərin dünyaya çatdırılması üçün önəmli əhəmiyyət
kəsb edirdi. Hadisə ilə yerində tanış
olan xarici ölkə nümayəndələri qərəzli
mediada nümayiş etdirilən ermənipərəst
məlumatların tam yalan olduğunu öz
gözləri ilə görmüş oldular.
Ağdama səfər zamanı
gördüklərindən dəhşətə gələn qambiyalı diplomatın “Bura ruhlar şəhərinə

vəziyyətdə saxlanılacaq.
Bu gün Azərbaycan beynəlxalq
proserlərdə söz sahibi olan ölkələrdən
biridir. Ölkəmiz heç bir sahədə xarici
güclərdən asılı deyil. Biz təkcə siyasi
cəhətdən deyil, iqtisadi cəhətdən də
müstəqillik qazanmışıq.
Aydın məsələdir ki, kənar
qüvvələrdən asılı olan bir dövlət XXI
əsrin müharibəsini apara bilməzdi. Prezident İlham Əliyev hər zaman olduğu
kimi, Hərbi Qənimətlər Parkının açılışındakı çıxışı zamanı da bu məqamı xüsusi
qeyd edərək bildirdi ki, qələbəmizin
təməlində inkişaf dayanır: “Biz nəinki XXI
əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik,
biz dünyada heç vaxt olmayan Qələbəni
qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində
düşmənin bir neçə istehkamının qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi
elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq,
düşməni torpaqlarımızdan qovduq.
Biz, inkişaf edərək torpaqlarımızı azad etdik. Çünki inkişaf bizim
Qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi
inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi
müstəqilliyimiz olmasaydı, biz bunu
təmin etməsəydik, lazımi dərəcədə lazım
olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik”.
Hazırda dünyanı ağuşuna alan
COVID-19 virusuna qarşı Azərbaycanda
aparılan mübarizə ilk gündən böyük dövlətlərin, o cümlədən Dünya
Səhiyyə Təşkilatının təqdirini qazanıb.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə pandemiyaya qarşı müxtəlif beynəlxalq tədbirlər
keçirilib. Ötən il ölkə başçımızın təklifi
ilə BMT Baş Assambleyasının COVID19-la mübarizə mövzusunda dövlət və
hökumət başçıları səviyyəsində keçirilən
xüsusi sessiyası da bu tədbirlərdən
biridir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan
koronavirusla mübarizədə təkcə bölgədə
deyil, eləcə də dünyada qabaqcıl
ölkələrdəndir. Həmçinin Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatına (QH) sədrlik
edir. Dünya ölkələrinin çoxunu öz sıralarında birləşdirən QH-yə sədrlik etməsi
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə qazandığı nüfuzun göstəricisidir.
Torpaqlarının işğaldan azad edilməsi
ilə birlikdə Azərbaycan Qarabağ regionunun iqtisadi imkanlarına yenidən sahib
oldu. II Qarabağ müharibəsindən sonra
regionda yeni geosiyasi vəziyyət yarandı. Bu vəziyyətin fonunda əsas istiqamət
iqtisadi əlaqələrin bərpa edilməsi
olmalıdır. Torpaqlarının işğaldan azad
edilməsi ilə birlikdə Azərbaycan Qarabağ
regionunun iqtisadi imkanlarına yenidən
sahib oldu.
Bu ərazilərdə yeni dəhliz, yeni bağlantı yaranır ki, bu da region dövlətləri
üçün, o cümlədən Cənubi Qafqazda
“Şimal-Cənub”, “Cənub-Qərb”, “ŞərqQərb” dəhlizlərinin inkişafı naminə
yeni imkanlar deməkdir. Bu iqtisadi
bağların möhkəmlənməsi üçün önəmli
amillərdən biridir. Əlbəttə, bütün bunlar
bölgədə canlanma yaradacaq. Eləcə də,
yol-nəqliyyat infrastrukturu layihəsinin
həyata keçirilməsi regional inkişafın
yeni mərhələsi deməkdir. 10 noyabr
müqaviləsi ilə əldə olunan razılıqlar
bölgənin kommunikasiya imkanlarının da
tezliklə bərpa edilməsi deməkdir.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”
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Ötən ilin payızında 44 günlük
zəfər yürüşümüzün ön cərgələrində
məhz vətənpərvər oğullarımız
gediblər. Möhtərəm Prezidentimiz,
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə doğma torpaqlarımızın 30 illik erməni işğalına son
qoyaraq, ərazilərimizi azadlığına qovuşduran Milli Ordumuzun özəyini
məhz gənclər təşkil edir. Vətənin
bütövlüyü uğrunda mübarizədə
canından, qanından keçən
şəhidlərimizi sonsuz ehtiramla yad
edir, qazilərimizin qəhrəmanlıq
nümunələri ilə qürur duyuruq.
Əsgər, gizir və zabitlərimiz bir daha
millətimizi dünyaya döyüşkən, haqqı
nahaqqa verməyən, öz dövlətçiliyini
qorumağa qadir bir xalq kimi tanıdıblar.
Düşmənin acı məğlubiyyətini
rəsmiləşdirən tarixi 10 noyabr
bəyanatından bir gün sonra Prezident İlham Əliyev birinci xanım
Mehriban Əliyeva ilə 1 saylı Kliniki
Tibbi Mərkəzində müalicə olunan hərbçilərlə görüşü zamanı
Azərbaycan gənclərinin hünərini
yüksək qiymətləndirib, qələbənin
bizim hərbçilərimizin peşəkarlığı,
qəhrəmanlığı hesabına qazanıldığını bir daha təsdiqləyib: “Bu qələbəni
qazanan bizim texniki vasitələr
yox, əsgər və zabitlərimizdir. Onlar
torpağımızı düşməndən qarış-qarış azad edə-edə bu Qələbəni, bu
Zəfəri xalqımıza nəsib etdilər. Ona
görə bu qələbənin birinci qəhrəmanı
Azərbaycan əsgəridir, Azərbaycan
zabitidir və hər kəs bunu bilməlidir”.
Bəli, tarixi zəfər digər amillərlə
bərabər, həm də Azərbaycanda
düzgün gənclər siyasəti aparılmasının iftixar doğuran nəticəsidir. Bu
siyasətin əsasını ulu öndər Heydər
Əliyev qoymuşdur. Ümummilli lider
həmişə xalqına arxalanır, onun
gəncliyinə böyük ümidlər bəsləyir,
qeyd edirdi ki, Azərbaycanın
gələcəyi məhz gənclərə bağlıdır.
Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılması, vətənpərvər oğlan və qızlarımızın layiqincə təşkilatlanması,
ölkəmizdə Gənclər Gününün təsis
olunması, “Dövlət gənclər siyasəti
haqqında” fərmanın imzalanması, nəhayət, 2002-ci ildə “Gənclər
siyasəti haqqında” Qanunun qəbulu
məhz ulu öndərin adı ilə bağlıdır.
Prezident İlham Əliyev ulu
öndərin gənclər siyasətinə sadiqliyini qəbul etdiyi bütün qərarları
ilə təsdiq etmişdir. Ölkə rəhbəri
kimi fəaliyyətinin ilk dövründə –
2005-ci ildə gənc ailələrə güzəştli
ipoteka kreditlərinin verilməsi
barədə dövlət başçısının fərman
imzalaması gənclərə gündəlik
qayğı göstəriləcəyinin ilk sorağı idi.
Sonra dövlət başçısının müvafiq
sərəncamı ilə 2007-ci il “Gənclər
ili” elan edildi və gənclərin ölkə
həyatındakı fəallığı xeyli artdı.
Elm və texnologiyanın sürətli
inkişafı, postneft dövrünün başlanması Azərbaycan dövlətinin də
gənclərlə bağlı zamanın çağırışlarına uyğun siyasət yürütməsini zəruri
edib. Bunu nəzərə alan Prezident
İlham Əliyev gənclərin intellektual, fiziki və mənəvi inkişafını, ölkənin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni

həyatında fəal iştirakını təmin etmək
məqsədilə 2015-ci il yanvarın 26-da
“2015-2025-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin İnkişaf Strategiyası”nın
təsdiq edilməsi haqqında sərəncam
imzalayıb. Gənclərimizin dini ekstremizm, separatizm, beynəlxalq
terrorizm kimi təhlükəli, zərərli təsirin
altına düşməsinin qarşısını alan yeni
iş metodlarının tətbiqi ilə əlaqədar
müvafiq sərəncamla “Azərbaycan
gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət
Proqramı təsdiq edilib. Gənclərlə
bağlı bütün məsələlərin geniş
əhatə olunduğu bu mühüm sənədin
məqsədi həyatın bütün sahələrində
gənclərin fəal iştirakına şərait yaratmaq, onların yaradıcı və innovativ
potensialının üzə çıxarılmasını
dəstəkləmək, sağlamlığını qorumaq,
təhsil və məşğulluq məsələlərinə
diqqəti artırmaq, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə etmək,
ölkədə könüllülük hərəkatını inkişaf
etdirməkdir.
On il əvvəl Gənclər və İdman
Nazirliyi yanında Gənclər Fondunun yaradılması ölkəmizdə gənclər
siyasətinin elmi-nəzəri əsaslara
bağlılığının, əməli nəticəliliyinin,

Mənim gənclərə
xüsusi münasibətim var,
mənim ürəyim sizinlədir.
Siz bütün işlərdə mənə
arxalana bilərsiniz. Mən
də sizə arxalanıram.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan
Respublikasının P
 rezidenti
addımlar atır. Onların nazir, komitə
rəhbəri, icra hakimiyyəti başçısı kimi
məsul vəzifələrdə etimadı doğrultması son illərdə dövlət gənclər
siyasətinin aşkar uğurlarıdır.
Hazırda öz sıralarında 200
minədək gənci birləşdirən Yeni
Azərbaycan Partiyası Gənclər
Birliyi bir sıra dövlətlərin hakim
partiyalarının gənclər təşkilatları
ilə sıx əməkdaşlıq edir. Gənclər
təşkilatlarının formalaşması və
inkişafı üçün də hər cür imkan
var. Azərbaycanda 170-dən çox
gənclər təşkilatı dövlət qeydiyyatından keçmiş, minlərlə gənc
lider yetişmişdir. Onların xarici

Tarixi nailiyyətlərimizdə dövlətin
uğurlu gənclər siyasətinin rolu böyükdür

Sivil dünya ölkələrində gənclər siyasətinin əsas hədəfi sabahın sahiblərinə lazımi diqqət
göstərmək, onların nailiyyətlərini təbliğ etmək, cəmiyyətin bütün sahələrində gənclərin iştirakına təkan verməkdir. Çünki hər bir millətin gələcəyi əsas etibarı ilə hazırlıqlı gənclərə bağlıdır. Onların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması xalqın rifahının, ölkənin çiçəklənməsinin
rəhnidir. Bu, çağdaş Azərbaycan gəncliyinin timsalında xüsusilə aydın görünür. İftixarla
demək olar ki, onlar bu gün qalib millətimizin vuran ürəyi, görən gözüdür.
 avamlılığının daha bir əyani sübud
tudur.
Dövlətimizin başçısının
“Azərbaycan Respublikasının
Gənclər Fondunun fəaliyyətinin
dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” 2019-cu il 1
oktyabr tarixli sərəncamına əsasən,
Azərbaycan Respublikasının
şəhər və rayonlarında yaşayan
gənc vətəndaşların dövlət gənclər
siyasətinin tələblərinə uyğun şəkildə
hərtərəfli inkişafının təmin olunması,
habelə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dövlətçilik
fəlsəfəsini, azərbaycançılıq
məfkurəsini gənc nəslin daha
dərindən mənimsəməsi işinə töhfə
verilməsi məqsədilə ölkəmizin şəhər
və rayonlarında fəaliyyət göstərən
Heydər Əliyev mərkəzlərində
Gənclərin İnkişaf və Karyera
Mərkəzinin nümayəndəliklərinin
yaradılması işi uğurla davam etdirilir.
Ölkəmizin rəhbəri gənc kadrların
irəli çəkilməsi ilə bağlı ardıcıl əməli

ölkələrdə təşkilatlanması da uğurla
gedir. Azərbaycan gəncliyi bu gün
Avropa Gənclər Forumu, Dünya
Türk Gənclər Birliyi, GUAM ölkələri
Gənclər Forumu, İslam Konfransı
Gənclər Forumu, Avropa Tələbələr
Forumu, ümumilikdə Avropanın
və dünyanın 30-dan çox nüfuzlu
beynəlxalq gənclər təşkilatında
təmsil olunur.
Ötən yay dövlət sərhədinin Tovuz
istiqamətində Ermənistan ordusunun
törətdiyi hərbi təxribata cavab olaraq
dünyanın bir çox şəhərlərində yaşayan gənclərimizin təşkil etdiyi etiraz
aksiyaları sabahımızın sahiblərinin
düzgün yolda olduqlarını bir daha
təsdiqlədi. Elə Vətən müharibəsi
zamanı xaricdəki gənc soydaşlarımızın Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği,
haqq işimizin müdafiəsi üzrə tutduğu
prinsipial mövqe də son dərəcə
təqdirəlayiq idi.
Prezident İlham Əliyevin
davamlı inkişaf konsepsiyasının
uğurla həyata keçirilməsində

İnformasiya və kommunikasiya
sahəsində əməkdaşlıq genişlənir
Ermənistan 30 il işğal altında saxladığı Azərbaycan
torpaqlarında bütün maddi-mədəniyyət və dini abidələri,
eləcə də infrastrukturu dağıdıb. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, ermənilər böyük
dağıntılar törədiblər. Füzulidən, Ağdamdan əsər-əlamət
qalmayıb. Şuşadakı dağıntılardan danışan dövlət başçısı
deyib: “Ermənilər bu şəhərdə də dağıntılar törədiblər.
Məscidlər dağıdılıb, tarix və mədəniyyət abidələri, Vaqifin
məqbərəsi dağıdılıb, məzar daşı sındırılıb, barelyefi
qırılıb, büstü məhv edilib. Natəvanın sarayı dağıdılıb,
Bülbülün evi praktiki olaraq yarıdağıdılmış vəziyyətdədir,
Üzeyir Hacıbəylinin evi isə artıq yoxdur, onun yalnız divarları qalıb. Bu, barbarlıqdır, bu, mədəni soyqırımıdır”.
Dövlət başçısı Azərbaycan xalqının bu
vəhşilikləri heç vaxt unutmayacağını bildirib.
Qeyd edib ki, onun göstərişinə əsasən, bütün
şəhərlərimiz, kəndlərimiz bərpa ediləcək. Ancaq
hər şəhərdə bir məhəllə, ola bilsin ki, böyük bir
ərazi işğalçılardan sonra qalmış vəziyyətdə saxlanacaq. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı bunu
heç vaxt unutmasın, gələcək nəsillər yadda
saxlasınlar.
Təbii ki, Azərbaycan ərazilərinin məhvi, tarixi
izlərimizin bu torpaqlardan silinməsi cəhdləri ilə
bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə düzgün
çatdırılması vacibdir. Bu baxımdan Türk Şurasına üzv ölkələrin birgə fəaliyyəti xüsusi önəm
daşıyır. Elə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının informasiya və media üzrə məsul
nazirlərinin, yüksək vəzifəli rəsmilərinin aprelin 10-da baş tutmuş üçüncü toplantısında
da bu barədə müzakirələr aparıldı, hadisələr
barədə materiallar verilməsi, bu istiqamət
üzrə türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlığın
gücləndirilməsi, o cümlədən qurum çərçivəsində
Media Koordinasiya Komitəsinin yaradılması
perspektivi nəzərdən keçirildi.
Xatırladaq ki, tədbirdə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hikmət Hacıyev, Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin sədri
Fahrettin Altun, Qırğızıstanın mədəniyyət, informasiya, idman və gənclər siyasəti naziri Kayrat
İmanaliyev, Özbəkistan Prezidenti Administrasiyası yanında İnformasiya və Kütləvi Kommunikasiya Agentliyinin direktoru Asadjon Xojayev,
Qazaxıstanın İnformasiya və İctimai İnkişaf nazirinin müavini Asxat Oralov, Macarıstanın Xarici Əlaqələr və Ticarət Nazirliyinin təhlükəsizlik
siyasəti üzrə dövlət katibi Peter Sztaray, Türk
Şurasının baş katibi Bağdat Amreyev və digər
rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Çıxışlarda bildirilib

Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın xidmətləri
böyükdür. Mehriban xanımın
rəhbərliyi ilə yaradılmış Heydər
Əliyev Fondunun təhsilin inkişafı, bu sahədə həllini gözləyən bir
sıra problemlərin aradan qaldırılması istiqamətindəki fəaliyyəti
təqdirəlayiqdir. Fondun elmin,
təhsilin dinamik inkişafı, gənc nəslin
təlim-tərbiyəsinin yüksək səviyyədə
qurulması, yeniyetmələrin
sabahın layiqli vətəndaşları
kimi yetişməsi istiqamətində
məqsədyönlü tədbirləri ilk növbədə
vətənpərvərlikdən irəli gəlir. Fond
tərəfindən gənclərin istedad və
bacarıqlarının üzə çıxarılması
istiqamətində həyata keçirilən
layihələr də yetişməkdə olan nəslin
gələcəyinin etibarlı təminatıdır.
Eləcə də Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə xaricdə və ölkəmizdə
reallaşan layihələr Azərbaycanın
uğurlarının təbliğində, gənclərimizin
fəallığının artırılmasında və onların

fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsində
mühüm rol oynayır.
Gənclər siyasətində idmanın inkişaf etdirilməsi və onun
kütləviliyinin artırılması da mühüm
yer tutur. Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində olimpiya-idman
komplekslərinin açılması, ölkəmizin
nüfuzlu beynəlxalq idman yarışlarına evsahibliyi etməsi, idmançılarımızın olimpiadalarda, dünya
çempionatlarında uğurlu çıxışları
buna əyani sübutdur. Bu gün respublikamızda 47 Olimpiya İdman
Kompleksi fəaliyyət göstərir. Koronavirus pandemiyasının dünyanı
bürüdüyü bir vaxtda – ötən ilin iyun
ayında Tərtər və Yardımlı rayonlarında da yeni möhtəşəm idman
komplekslərinin istifadəyə verilməsi
fərəh doğuran haldır. Beynəlxalq
yarışlarda qələbə qazanan idmançıların layiqincə qiymətləndirilməsi
onların yeni uğurlarında mühüm
rol oynayır. Bu stimul mötəbər
beynəlxalq yarışlarda qazanılan
nailiyyətlərimizin sayını ildən-ilə artırır. Azərbaycan “Rio 2016” XXXI Yay
Olimpiya Oyunlarında 18 medal qazanaraq 14-cü yerdə qərarlaşmışdır.
Bundan başqa, milli komandamızın ölkəmizdə yüksək səviyyədə
keçirilən “Bakı 2015” birinci Avropa
Oyunlarında 2-ci, “Bakı 2017” IV
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 1-ci
yeri tutması, şahmatçılarımızın üç
dəfə Avropa çempionu olmaları son

Ermənistanın Azərbaycana qarşı uzun illər sürən hərbi
təcavüzü nəticəsində tək torpaqlarımız işğal edilməmiş,
1 milyondan çox soydaşımız qaçqın və məcburi köçkünə
çevrilməklə Qarabağ bölgəsindəki tarixi-mədəni irsimizə də
ciddi ziyan dəymişdir. Erməni vandalizmi nəticəsində həm
də çoxlu sayda elm və təhsil müəssisəsi məhv edilib. Bu
fikirləri fəlsəfə elmləri doktoru, professor, AMEA Mərkəzi
Elmi Kitabxananın direktoru Məmməd Əliyev bildirib.

Erməni vandalizmi nəticəsində
çoxlu sayda elm və təhsil
müəssisəsi məhv edilib

ki, 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan
böyük Zəfər qazanıb. Müharibə günlərində
Azərbaycan mediası həqiqətləri dünyaya
düzgün çatdırmaq üçün səmərəli fəaliyyət
göstərib. Bu məsələdə qardaş Türkiyə mediası
bizimlə birgə olub. Bu savaşda Türk Şurası da
Azərbaycana ciddi dəstək verib. İnformasiya və
kommunikasiya sahəsində də ölkəmizlə Türk
Şurası arasında sıx münasibətlər var.
Hikmət Hacıyev bildirib ki, türk dünyasının
ortaq tarixi, dəyərləri var. Bu gün Türk Şurasına
üzv ölkələrə qarşı təxribat xarakterli informasiya hücumları olur. Buna görə də biz birgə
fəaliyyət göstərməliyik. Eyni zamanda, müasir
dövrün ən problemli məsələlərindən olan sosial
şəbəkələrdə feyk xəbərlərin tirajlanmasına qarşı
da Türk Şurası çərçivəsində birgə fəaliyyət
olmalıdır.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan
türkdilli dövlətlər arasında əlaqələrin inkişafı istiqamətində lazımi işləri görür. Bu
məqsədlə yol xəritəsi hazırlanır. İnformasiya
və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi də qarşıda duran prioritet istiqamətlərdən biridir. Media sahəsində
əməkdaşlığın lazımi hüquqi parametrləri
müəyyənləşdirilib, zəruri sənədlər qəbul edilib.
Bütün bunlar əməkdaşlığın praktiki formada
genişləndirilməsi üçün imkanlar yaradır.
Tədbirdə başqa çıxışçılar da Azərbaycan
torpaqlarının işğaldan azad olunmasından
məmnun qaldıqlarını və türk dövlətlərinin
Azərbaycanla həmrəyliklərini ifadə etdiklərini
bildiriblər. Baş katib Bağdad Amreyev deyib
ki, türkdilli dövlətlər işğaldan azad edilmiş
ərazilərin bərpası və yenidən qurulmasında da
Azərbaycanın yanında olacaq və əlindən gələn
dəstəyi göstərəcək.

Məhərrəm ZÜLFÜQARLI,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

O qeyd edib ki,
Azərbaycan Ordusunun
44 günlük Vətən
müharibəsində Ermənistan
üzərində qazandığı parlaq
qələbə Şuşa da daxil
olmaqla 7 rayonun, xeyli
kənd və qəsəbənin azad
edilməsi ilə nəticələndi. Bu
müharibədə Ermənistan
ordusu barədə mif
darmadağın edildi.
Cənubi Qafqazda Ermənistanın 27 ildir pozduğu sərhədlər
yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı. Ali Baş Komandanımız,
Prezident İlham Əliyevin prinsipial rəhbərliyi və qətiyyəti
sayəsində düşmən torpaqlarımızdan qovuldu. Cənab
Prezidentin dəfələrlə bildirdiyi kimi, biz torpaqlarımızı yenidən
dirçəldəcəyik. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 4 yanvar tarixli fərmanı ilə Qarabağ
Dirçəliş Fondu yaradılmışdır. Bu fondun yaradılması ərazilərin
bərpa olunmasında dövlətimizin gələcək böyük planlarından
xəbər verir. Bu, həm də dövlətimizin Qarabağ siyasətinin bir
hissəsidir.
Professor qeyd edib ki, Ermənistanın uzun illər davam
edən hərbi təcavüzü nəticəsində Qarabağ və ətraf rayonlarda
tarixi-mədəni abidələrlə yanaşı, kitabxanalar da dağıdılaraq
talan edilmişdi. Bu gün Şuşa başda olmaqla işğaldan azad
edilən torpaqlarımızda yeni infrastruktur layihələri həyata
keçirildikdən sonra heç şübhəsiz ki, kitabxanalar, məktəblər,
kolleclər, elmi-tədqiqat institutları və ali təhsil ocaqları da
yenidən bərpa ediləcək. Yeni təhsil müəssisələri əhalinin işlə
təmin edilməsində, həmçinin bu ərazilərin iqtisadi cəhətdən
inkişafında da böyük rol oynayacaq. Təhsil və elmin azad
edilən torpaqlarımızda inkişaf etdirilməsi gələcək müdafiəmizin
sığortası kimi zəruri ehtiyacdır. Bu, regionda ixtisaslı kadrların
artması, həm də bölgənin daha tez məskunlaşması üçün zəruri
əhəmiyyət daşıyır.

Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

illərdə qazanılan uğurların əyani
göstəriciləridir. Azərbaycan idman
sahəsində daha bir nailiyyəti Bakıda
keçirilən XV Avropa Gənclər Olimpiya Festivalında əldə edib. “Zirvələrə
hazırıq” devizi altında keçirilən “Bakı
2019” Festivalında 10 qızıl, 7 gümüş
və 6 bürünc medal qazanan komandamız 4-cü pilləyə yüksəldi.
Könüllülük bir çox fəaliyyət
sahələrinə nüfuz edərək ümummilli
hərəkata çevrilib və cəmiyyətin
bütün təbəqələrini əhatə edir.
ASAN, “Regional İnkişaf” İB,
“Bir” tələbə könüllülüləri və digər
könüllü hərəkatları gənclərin
təşəbbüskarlığını artırmaqda mühüm rol oynayır. Mərkəzi və yerli
icra hakimiyyəti orqanlarında on
minlərlə gənci birləşdirən könüllü
qrupları formalaşıb. Onlar bu gün
COVID-19 pandemiyası şəraitində
gərəkli fəaliyyətləri ilə cəmiyyətin
təqdirini qazanırlar.
Azərbaycan gəncliyi özünün
vətənpərvərliyi və hərb elminə
marağı ilə seçilir. Artıq tarixə
çevrilmiş 2020-ci ildə qəhrəman
gənclərimizin qanı ilə yazılmış
qələbə salnaməsinin sətirləri əsrlər
boyu solmayacaq. Məhz gənclərimiz
öz ata-babalarının şöhrət yolunu Vətən müharibəsində şərəflə
davam etdiriblər. Ötən əsrin 90-cı
illərinin əvvəllərində ana qucağında,
körpə bələyində Qarabağdan çıxan
bugünkü gənclər tank belində oraya

qayıdaraq mənfur düşməni qovub
və zirvələrə Azərbaycan bayrağını
sancıblar. Onların əksərinin yaşı
münaqişənin yaşından azdır.
Müzəffər Ali Baş Komandanımız Bakının “Azadlıq” meydanında keçirilən Zəfər paradında
Azərbaycan gənclərinin döyüşkən
ruhu və heyrətamiz fədakarlığı
barədə fikirlərini tükənməz iftixar
hissi ilə ifadə edib: “Müharibə
dövründə Ermənistan ordusunda 10
mindən çox fərari olub. Azərbaycan
Ordusunda bir dənə də fərari olmayıb. Yaralı əsgər və zabitlərimiz
hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda
həkimlərdən xahiş edirdilər ki, bizi
tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş
meydanına, biz öz missiyamızı başa
vurmalıyıq. Azərbaycan xalqı öz böyüklüyünü göstərdi, yüksək mənəvi
ruhunu göstərdi”.
Vətənin müdafiəsinə qalxmış
minlərlə gənc yüksək ad, orden və
medallara layiq görüldü. Bu qələbə
ovqatı qalib xalqımızı hələ uzun
müddət uca-uca zirvələrin fəthinə
qanadlandıracaq. Azərbaycanın
igid oğulları torpaqlarımızı mənfur
düşməndən təmizlədiyi kimi, erməni
vandallarının dağıtdığı şəhər və
kəndlərimizi də yenidən qurmaq
əzmindədir və buna qadirdir.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın dünyada
dostlarının sayı artır
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu günlərdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Yusif bin Əhməd
əl-Osaymini qəbul edib. Dövlətimizin başçısının qəbul
zamanı səsləndirdiyi olduqca dəyərli fikir və mülahizələr
ölkə ictimaiyyətinin ən müxtəlif təbəqələrinin
nümayəndələri tərəfindən dərin razılıq hissilə qarşılanıb. Mən də şəxsən görüş haqqında rəsmi qəzetlərdən
oxuduğum məlumatlardan çox məmnun oldum və aşağıdakı qeydlərimi oxucularla bölüşməyi qərara aldım.
Əvvəlcə qeyd etmək istəyirəm ki, qəbul
zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Azərbaycan
arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi
müstəsna töhfəyə görə Yusif bin Əhməd əlOsaymini “Dostluq” ordeni ilə təltif etdi və bu
yüksək mükafatı hörmətli qonağa təqdim etdi.
Dövlətimizin başçısı sonra 44 günlük Qarabağ
müharibəsində xalqımızın parlaq qələbəsi
haqqında danışarkən dedi: “Biz ədaləti bərpa
etdik. Təcavüzkar bizim torpaqlarımızdan
qovuldu və indi bərpa vaxtıdır. Lakin bu, vaxt
aparacaq. Çünki, əlbəttə ki, ən böyük problem
minalardır. Müharibə bitəndən sonra bizdə
artıq onlarla itki olub, o cümlədən minalardan ölənlər olub. Ermənistan bizə minaların
xəritəsini verməyib. Bu, daha bir müharibə
cinayətidir. Çünki bunu etmək onların borcudur. Lakin müharibənin artıq aylardır bitməsinə
baxmayaraq, onlar azərbaycanlılara qarşı bu
siyasəti davam etdirirlər. Lakin biz lazım olan
hər şeyi edəcəyik”.
Məlumdur ki, ermənilər işğal etdikləri
ərazilərdə bütün şəhərləri, kəndləri,
tarixi və dini məkanları, məscidləri,
qəbiristanlıqları dağıdıblar. Azərbaycan
Prezidentinin vurğuladığı kimi, bu, islamofobiyanın, Azərbaycanofobiyanın, vandalizmin
təzahürüdür. Bu, bütün Azərbaycan və İslam
irsini Azərbaycanın bu tarixi torpaqlarından silmək və həmin torpaqların mənşəyini
dəyişdirmək üçün qəsdən yürüdülən siyasət
idi.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi
Yusif bin Əhməd əl-Osaymi qəbul zamanı
rəhbərlik etdiyi təşkilatın Azərbaycanın haqq
işini hər zaman dəstəklədiyini xüsusi vurğu-

layaraq dedi: “Cənab Prezident, bu böyük
Qələbə münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Bu,
yalnız Sizin deyil, bizim də qələbəmizdir və
biz çox xoşbəxtik. Mən Sizin liderliyinizi və
səbir nümayiş etdirməyinizi təqdir edirəm. Siz
30 il ərzində torpaqların işğalı məsələsində
təmkinlə davrandınız, bunun başqa bir ölkədə
ola biləcəyinə inanmıram. Sizin məsələniz
haqq işi idi – torpaqlar sizin idi, beynəlxalq
hüquq tərəfinizdə idi, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı yanınızda idi və onun qətnamələri sizi
dəstəkləyirdi”.
Məni bir vətəndaş və ziyalı kimi sevindirən
odur ki, möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin lideri olduğu müstəqil Azərbaycan
dövlətinin bütün dünyada yaxın dostları,
tərəfdaşları günbəgün artır. İkinci Qarabağ
müharibəsi günlərində və sonrakı dönəmdə
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi nüfuzlu
beynəlxalq qurumun ölkəmizə hərtərəfli dəstək
verməsi Azərbaycan diplomatiyasının böyük
uğurudur.
Bəli, Azərbaycan hazırda çağdaş dünyanın
ən görkəmli dövlət xadimlərindən biri sayılan
Prezident İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə
sürətlə inkişaf və tərəqqi edir. Dövlətimizin
məqsədi Azərbaycanı dünyanın ən qabaqcıl və
zəngin ölkələrindən birinə çevirməkdir.
Biz indi tariximizin ən şərəfli günlərini yaşayırıq. Azərbaycan dövləti ən yaxın aylar, illər
ərzində doğma Qarabağı tamamilə yenidən
dirçəldəcək. Biz Azərbaycan vətəndaşları
isə öz növbəmizdə əl-ələ verib yeni böyük
hədəflərə doğru uğurla addımlamalıyıq.

Anar AĞAYEV,
Azərbaycan Tibb Universitetinin
professoru, tibb elmləri doktoru
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məqamı da yada salaq. ABŞ-ın Prinston
Universitetinin dosenti Maykl Reynoldz
xatırlatdı ki, müharibə zamanı bəzi
azərbaycanlılar İrəvanı və bugünkü
Ermənistan Respublikasının digər
bölgələrini tarixi Azərbaycan torpaqları
adlandırmışlar. Tarixçi olaraq bilirəm ki,
bu fikir tarixi həqiqətə əsaslanır. Bunu
da anlayıram ki, münaqişə kontekstində
bir tərəf -- Ermənistan böyük ərazilərlə
bağlı ağlasığmaz iddialar irəli sürəndə
qarşı tərəfdə olan azərbaycanlılar da
belə bir xatırlatmalar edir ki, bizim də
deyəcəyimiz sözümüz var: “Azərbaycan
hazırkı Ermənistan ərazisinin bir
hissəsinin tarixən Azərbaycana
məxsus olması və həmin ərazilərin
bir gün Azərbaycan tərəfindən geri
qaytarıla biləcəyi ilə bağlı iddialardan
çəkinəcəkmi?”
Cavaba diqqət yetir, hörmətli oxucu: “Mən deyəndə ki, Zəngəzur qədim

Əlbəttə, biz yenidənqurmanın ilk mərhələsindəyik.
Yenidənqurma başlayıb, infrastruktur layihələri icra olunur,
ancaq gələcək üçün nəhəng potensial var və digər ölkələrdən
də yeni şirkətlər işə başlayacaq. Biz bütün dostlarımızın
yenidənqurma işlərində iştirakını və bu imkanlardan
faydalanmasını arzulayırıq. Ölkə, hökumət və xalq olaraq biz
yaxşılığı unutmuruq. Biz bu yaxşılığı hər zaman qəlbimizdə
saxlayır və bunun qarşılığında buna bərabər yaxşılıq etməyə
çalışırıq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı, 13 aprel 2021-ci il
Azərbaycanın işğalçı Ermənistan
üzərindəki tarixi qələbədən sonra
regionda yaranmış yeni reallıqların
məhz əcnəbi mütəxəssislər tərəfindən
təhlil edilməsi, eləcə də 44 günlük
müharibənin gedişi, nəticələri, qarşıdakı illərdə baş verə biləcək proseslərin
proqnozlaşdırılması baxımından aparıcı
beyin mərkəzlərini təmsil edən şəxslərin
ölkəmizə dəvət olunması sadəcə, zamanın çağırışlarına verilən cavab idi. ADA
Universiteti bu layihəni kifayət qədər
uğurla təşkil etdi və mükəmməl nəticələr
əldə olundu.
Aprelin 13-də ADA Universitetində
keçirilən “Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və
əməkdaşlıq” beynəlxalq konfransında
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
də iştirak etməsi bu layihənin miqyası
barədə müfəssəl təəssürat yaradırdı.
Təbii ki, tədbirdən əvvəl hamı, xüsusən,
mətbuat təmsilçiləri gözləyirdilər ki,
cənab Prezident konfransda əhatəli
şəkildə nitq söyləyəcək. Axı bu gün
onun deməli olduğu fikirlər də çoxdur,
misal gıtirilməli faktlar da. Amma belə
olmadı. Dövlət başçımız tədbirdə bir
neçə cümləlik giriş nitqindən sonra
sözü beynəlxalq beyin mərkəzlərinin
təmsilçilərinə verdi. Prezident bu variantı
seçməklə, konfransı daha dinamik və
maraqlı etmək istədi və yenə də öz
istəyinə nail oldu.
Tədbir iştirakçılarının Ağdama,
Qarabağın azad olunmuş rayonlarından
birinə səfərindən sonra keçirilən konfransı daha maraqlı edən faktlardan biri
isə əcnəbi mütəxəssislərin Ağdamdakı
dağıntıların və Ermənistanın işğalının
müdhiş nəticələrinin şahidi olması idi.
Çünki artıq bir neçə aydır ki, müharibə
başa çatıb və indi Cənubi Qafqaz üçün
inkişaf və əməkdaşlığa hesablanmış
yeni baxışın formalaşmasına ehtiyac var.
Xatırladaq ki, bu universitetin professor
və müəllim heyəti siyasətlə bağlı müxtəlif
toplantıların keçirilməsində iştirak etmiş
-- hökumətə yenidənqurma işlərində
yardım etmək məqsədilə qaçqın və
məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına
geri dönmələri mövzusunda rəy sorğusu aparıb. Ona görə də beynəlxalq

beyin mərkəzləri mütəxəssislərinin bu
məsələyə töhfəsi və onların ideyaları
bizim işimiz üçün faydalı olacaq.
Elə dövlət başçımız da qeyd etdi ki,
müharibədən sonrakı vəziyyət kövrək
və həssasdır: “Atəşkəsə əməl olunsa
da, münaqişədən sonrakı inkişafla bağlı
çoxsaylı suallar var və bu konfransın
mövzusu da münaqişədən sonra inkişaf
və əməkdaşlıqdır”.
Maraqlı və xüsusilə vurğulanmalı
məqamlardan biri də o idi ki, ilk çıxış
edən və dövlət başçımıza ilk sualı
verən şəxs bilavasitə Ermənistanın
Azərbaycana ərazi iddiaları nəticəsində
yaranmış münaqişənin həlli missiyasını
üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupunun sabiq həmsədri, hazırda ABŞ-ın
Atlantika Şurasının böyük elmi işçisi,
beynəlxalq ekspert Metyu Brayzə
oldu. O, Azərbaycan Prezidentinə
maraqlı birsual verdi: “ Ermənistan dərk
edirmi ki, Siz müharibəni təmkinli qaydada aparmısınız və bu, bir müddətdən
sonra xalqlar arasında hansısa barışıqla
nəticələnə bilərmi?”
Fikrimcə, bu sualın cavabı auditoriyadakılardan daha çox, dünyadakı
güc mərkəzlərinə, xüsusən, ermənilərin
havadarlarına lazım idi: “Mənim cavabım
“xeyr”dir və bu, çox təəssüf doğuran
haldır. Biz münaqişədən sonrakı inkişafdan danışırıq və gələcək barışığa
apara biləcək müəyyən elementlər
üzərində diqqətimizi cəmləşdirməliyik.
Lakin Ermənistanda o qədər uzun
müddət dövründə Azərbaycana qarşı
demonizasiya siyasəti, uydurmalar,
azərbaycanlıları düşmən, Azərbaycanın
isə sanki Ermənistanı və Qarabağı işğal
edən formada təqdimatı hökm sürüb
ki, cəmiyyətin bunun əksini dərk etməsi
üçün vaxt tələb olunacaq”.
ABŞ-ın Prinston Universitetinin
dosenti Maykl Reynoldzun “Münaqişə
başa çatandan sonra vətəndaş
cəmiyyətləri sülhün möhkəmləndirilməsi
və regionda yeni baxışla bağlı hansı rol
oynaya bilər?” – sualına cavabda da
işğalçı ermənilərlə öz ərazi bütövlüyünü
bərpa etmək istəyən azərbaycanlılar arasındakı fərq qabardılır: “ Ermənistanın
vətəndaş cəmiyyətinin çox azsaylı

İlham ƏLİYEV: Biz tariximizi
yadda saxlayacağıq, ancaq heç bir
ölkəyə qarşı ərazi iddiamız yoxdur
Son əlli ildə siyasi leksikona gətirilmiş çoxsaylı ifadələrdən
biri də “dünyanın beyin mərkəzləri” terminidir. Həmin mərkəzlər
bütün qitələrdə, imkanlı dövlətlərin bir çoxunda yaradılmışdır.
Onlar beynəlxalq aləmdə gedən ictimai-siyasi proseslərə birbaşa
təsir etmək iqtidarında olmasalar da, istənilən məsələ ilə bağlı rəy
formalaşdırmaq baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan
dövləti də həmin qurumlarla müntəzəm olaraq əməkdaşlıq edir,
onların tədbirlərinə öz nümayəndələrini göndərir və ya müəyyən
məsələlər üzrə ekspert kimi tanınmış mütəxəssislər ölkəmizdə
keçirilən hansısa tədbirə qatılırlar.
nümayəndələri var ki, Azərbaycanla
sülh barəsində danışsın. Belə fikir
söyləyənlər isə ictimai təqiblərə, bəzən
fiziki hücumlara məruz qalırlar. Onlara
xəyanətkar deyilir və erməni siyasətçiləri
onları türk adlandırırlar... Biz, hətta
münaqişə dövründə vətəndaş cəmiyyəti
nümayəndələri arasında körpü yaratmağa cəhdlər etmişik. İki dəfə belə
bir nümayəndə heyəti Ermənistanda
və Qarabağda səfərdə oldu. Onlar da
Bakıya səfər etdilər. Lakin vətəndaş
cəmiyyətinin nümayəndələri, jurnalistlər
və parlament üzvlərinin ikinci səfərindən
sonra erməni tərəfi bunu dayandırdı”.
İtaliya Beynəlxalq Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun elmi işçisi
Karlo Frappinin sualının cavabı isə

ümumilikdə, Azərbaycanın bütün dostları
üçün maraqlı oldu: “Biz azad olunmuş
ərazilərdə İtaliyanın kənd təsərrüfatının
inkişafı təcrübəsindən də faydalanmaq
niyyətindəyik, çünki həmin ərazilər
münbit torpağa malikdir və orada maksimum məhsuldarlıq əldə etmək olar.
Deyə bilərəm ki, hazırda azərbaycanlı
həmkarları ilə fəaliyyətə başlamış xarici
şirkətlər Türkiyə, İtaliya və Böyük Britaniyadandır”.
Yeri gəlmişkən, dövlət başçımız
Ermənistanın Türkiyəyə ərazi iddiaları etməsini məxsusi bir ifadə tərzi ilə
dilə gətirdi: “Tamamilə qəbuledilməz
və qəribədir ki, Ermənistan kimi kiçik,
yoxsul və zəif ölkənin Türkiyə kimi böyük
və güclü ölkəyə qarşı ərazi iddiaları var.

Onlar öz ideoloji doğmalarına o qədər
tabe idilər və türkofobiya dövlət siyasəti
oldu ki, onlar hətta reallıq hissini itiriblər.
Bildiyimə görə, Türkiyə hökuməti addımlarını çox konstruktiv şəkildə planlaşdırır. Lakin, əlbəttə ki, onlar adekvat
cavab almalıdır. Ermənistan ilk olaraq
nə etməlidir? Onlar Türkiyəyə qarşı ərazi
iddialarından əl çəkməlidir, öz konstitusiyalarını yenidən yazmalıdırlar. Onlar
yeni konstitusiya qəbul etməlidirlər... bu
gün biz kommunikasiyanın açılmasını,
xüsusilə Zəngəzur dəhlizini müzakirə
edirik və Zəngəzur dəhlizi Türkiyənin
razılığı və onların iştirakı olmadan açıla
bilməz”.
Pakistanın Qlobal və Strateji
Araşdırmalar Mərkəzinin icraçı direktoru Xalid Teymur Əkrəmin “Pakistan xalqı Sizinlə çox qürur duyur. Siz
Pakistanda məşhur bir şəxsə çevrilmisiniz. Çünki hər gün Siz Pakistandakı
qəzetlərdəsiniz. İndi hətta Pakistanın müxtəlif böyük universitetlərinin
beynəlxalq əlaqələr fakültələrində
Qarabağ müharibəsini və Azərbaycanın
uğurunu öyrənirlər. Beləliklə, Pakistanda
biz Sizinlə və Azərbaycan xalqı ilə çox
qürur duyuruq” – ifadəsi tədbir iştirakçıları tərəfindən də maraqla qarşılandı.
Xüsusi vurğulanmalı digər bir

Azərbaycan torpağıdır, bu, həqiqətdir.
Zəngəzur 1920-ci ildə Ermənistana
verilmişdir – 101 il əvvəl. Ondan əvvəl o
torpaq bizə məxsus idi... Bilmirəm bunu
eşitmisiniz, yoxsa yox, mən demişəm
ki, biz oraya qayıdacağıq. Ancaq mən
demədim ki, biz oraya tank üzərində
qayıdacağıq. Biz Zəngəzur dəhlizinə qayıdıb orada yoldan istifadə edəcəyiksə,
niyə biz İrəvana qayıtmayaq? Hesab
edirəm ki, vaxtı gələndə biz bunu
da edəcəyik. Bir daha bu suala görə
təşəkkür edirəm. Bu sual məsələyə aydınlıq gətirməyə və öz mövqeyimi ortaya
qoymağa imkan yaratdı. Biz tariximizi
yadda saxlayacağıq, ancaq Ermənistan
da daxil olmaqla, heç bir ölkəyə qarşı
ərazi iddiamız yoxdur”.
Bəli, Azərbaycanın zəfəri ilə başa
çatan 44 günlük müharibə, sözün həqiqi
mənasında, çoxsaylı yeni reallıqlar
yaratmışdır. Həmin reallıqlardan biri
də odur ki. artıq Azərbaycanın yanında
olan və olmaq istəyən qüvvələrin sayı
ermənilərin havadarlarının sayından qatqat çoxdur. Çünki bizim işimiz haqq işi,
mübarizəmiz isə ədalətli və obyektivdir.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

“Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan
tökərək tarixi ədaləti bərpa etdik”
Silahlı Qüvvələrimiz 44 gün
davam edən İkinci Qarabağ
müharibəsində parlaq uğur
qazandı. Dövlətimizin başçısının
Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının
açılışında böyük qürurla qeyd
etdiyi kimi, Azərbaycan nəinki
XXI əsrin müharibəsini nümayiş
etdirdi, həmçinin dünyada heç
vaxt görünməyən möhtəşəm
Qələbəni reallaşdırdı. Ordumuz
çətin relyef şəraitində düşmənin
bir neçə istehkamının qarşısında
peşəkarlıq, məharət, güc qoydu,
hərbi elmin sirlərindən yararlandı
və istədiyinə nail oldu, işğalçını
torpaqlarımızdan qovdu.
Azərbaycan haqq savaşına
son 17 il ərzində ciddi hazırlaşdı. Həyatın bütün sahələrində
ciddi islahatlar apardı, iqtisadiyyatın inkişafına mühüm önəm
verdi, beynəlxalq münasibətlər
sistemində möhkəmlənmək üçün
müstəqil siyasət yürüdərək,
bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu,
qarşılıqlı maraq və hörmət
prinsipləri əsasında əməkdaşlığını
gücləndirdi. Ən əsası isə güclü, müasir ordu yaradılması
məsələsini diqqət mərkəzində
saxladı. Müasir döyüşlərin aparılmasında mühüm əhəmiyyət
daşıyan hərbi texnika aldı, son
dərəcə yüksək dəqiqliklə hədəfi
vuran və qarşısıalınmaz zərbə
gücünə malik silahları hərbi arsenala daxil etdi. Bununla da Silahlı
Qüvvələrimizin döyüş imkanları
tamamilə modernləşdirildi. Bütün
bunlarla bərabər, ordumuzda
şəxsi heyətin ruh yüksəkliyi ən
yüksək səviyyəyə qaldırıldı. Başqa
sözlə, Azərbaycan Ordusu təkcə
silah və müasir texnika gücünə
yox, həm də yüksək döyüş ruhu,
vətənpərvərlik nümunəsi ilə
möhtəşəm uğurlara imza atdı,
döyüş meydanında öz üstünlüyünü dəfələrlə sübut etdi. Erməni
tərəfinin təqribən 30 il ərzində

Ötən il sentyabrın 27-dən etibarən Ermənistan silahlı
qüvvələrinin atəşkəs rejimini pozaraq, Azərbaycan
Ordusunun cəbhə zonasında yerləşən mövqelərini iriçaplı
silahlardan, artilleriya qurğularından, minaatanlardan
intensiv atəşə tutması nəticəsində başlanan Vətən
müharibəsi xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə yeni
səhifələr yazdı. Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin 17 illik gərgin siyasi-diplomatik səyi, dövlətçilik
təcrübəsi, torpağına bağlılığı, əsgər və zabitlərimizin ruh
yüksəkliyi, nəhayət, xalq-ordu birliyi öz məntiqi nəticəsini
göstərdi: Azərbaycan hərbi-siyasi Qələbə əldə etdi.
Bununla da bölgədə yeni geosiyasi reallıq yarandı.

işğal olunan torpaqlarda yaratdığı müdafiə xətlərini, mühəndis
qurğularını şücaətlə dağıtdı,
komanda məntəqələrini, çox
sayda hərbi texnikasını, canlı
qüvvəsini məhv etdi. Bu, Silahlı
Qüvvələrimizin dünyada ən yaxşı
döyüş qabiliyyətinə malik ordulardan biri hesab edilməsinin əbəs
deyilmədiyini təsdiqlədi. Beləliklə,
Azərbaycan Ordusunun döyüş
ruhu, texniki üstünlükləri işğal
olunmuş ərazilərdə düşmənin

mühüm obyektlərini darmadağın
etməyə imkan verdi.
Yeri gəlmişkən, ordu quruculuğunda reallaşdırılan mühüm
tədbirlərin nəticəsidir ki, 2020-ci
ildə Azərbaycan Ordusu “Qlobal
Atəş Gücü” (“Global Firepower”) indeksi üzrə 64-cü yerdə
qərarlaşıb. Ermənistan ordusu isə bu siyahıda 111-ci yeri
tutub. Məhz bu göstəricilər
Azərbaycanın müharibədə qalib
gəlməsini şərtləndirib.

“Global Firepower”a görə,
aktiv döyüş əməliyyatlarının
başlandığı dövrdə Azərbaycanın
hərbi qüvvələri 426 min nəfər
təşkil edib. Ermənistanda isə
bu göstərici 1,5 dəfə az – 245
min nəfər olub. Hava qüvvələri
baxımından da Azərbaycan
Ermənistanı 64-ə qarşı 147
təyyarə və helikopterlə iki dəfədən
çox üstələyib.
Silahlı Qüvvələrimiz Vətən
müharibəsində haqqa, ədalətə
söykəndi, beynəlxalq konvensiyalara əsaslandı. Ermənistan
isə uğursuzluqdan isterikaya
düşərək Azərbaycanın döyüş
bölgəsində yerləşməyən rayon və
şəhərlərində dinc əhalini, qadınları və uşaqları raket və artilleriya
zərbələri ilə atəşə tutdu. Lakin
buna baxmayaraq, ordumuz
düşmənin yalnız hərbi obyektlərini
hədəfə aldı, hətta mülki əhalinin
ziyan görməməsi üçün onları bu
cür obyektlərdən uzaq durmağa
çağırdı.
Yeri gəlmişkən, burada bir
məqamı da xatırlatmaq istərdim.
Ordumuzun uğurlu əks-hücum
əməliyyatları nəticəsində düşmən
texnikasının böyük bir hissəsi
məhv edildi, bir hissəsi də qənimət
kimi götürüldü. Bu, kapitulyasiyayaya imza atan Ermənistanın,
həmçinin ona havadarlıq göstərən
dövlətlərin illərlə yaratdıqları
“məğlubedilməz erməni ordusu”
mifinin darmadagın edilməsi
demək idi.
Hazırda həmin texnika Hərbi
Qənimətlər Parkında nümayiş etdirilir. Bu, eyni zamanda,
Azərbaycan Ordusunun gücqüdrətindən xəbər verir. Bu
məqamda xatırladaq ki, xalqımızın
Vətən müharibəsində göstərdiyi
misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı tarixi zəfərin nümayiş
etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi

məqsədilə Prezident İlham Əliyev
paytaxtda Vətən Müharibəsi
Memorial Kompleksinin və Zəfər
muzeyinin yaradılması haqqında keçən il dekabrın 3-də
müvafiq sərəncam imzaladı.
Ötən müddətdə sənədin icrası
istiqamətində mühüm işlər görüldü
və nəhayət, dövlətimizin başçısı aprelin 12-də Bakıda Hərbi
Qənimətlər Parkının açılışında
iştirak etdi.
Paytaxtın Xətai rayonunda
yaradılan parkdakı eksponatların
arasında Silahlı Qüvvələrimizin
işğaldan azad olunan ərazilərdə
ermənilərdən qənimət götürdüyü 2 mindən çox avtomobilin
nömrə nişanlarından hazırlanan və üzərində “Qarabağ
Azərbaycandır!” şüarı əks olunan kompozisiya, Ermənistan
tərəfindən törədilən müharibə
cinayətləri, o cümlədən döyüş bölgəsindən uzaq olan
ərazilərimizin raket zərbələrinə
məruz qalması, dinc sakinlərin
qətlə yetirilməsi və yaralanması
barədə faktlar, düşmən tərəfindən
Azərbaycan ərazisinə atılmış
“İsgəndər-M” raketinin qalıqları bir
tərəfdən Azərbaycan Ordusunun
güc-qüdrətindən, digər tərəfdən

işğalçının faşist xislətindən,
vəhşiliyindən, hərbi cinayətindən
xəbər verir.
Dövlətimizin başçısı Hərbi
Qənimətlər Parkının açılışındakı
çıxışında azad edilmiş torpaqlara
ezam olunan insanların və xarici
qonaqların erməni vəhşiliyini öz
gözləri ilə gördüklərini, bu barbarlığın heç vaxt unudulmayacağını vurğulayaraq, qeyd edib ki,
orada baş qaldıran bəzi revanşist
qüvvələr də bilməlidirlər ki, dəmir
yumruq yerindədir, lazım olarsa,
onların başını əzərik və buna
əbədi son qoyarıq.
Prezident İlham Əliyev daha
sonra deyib: “Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək tarixi ədaləti
bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü
bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Bugünkü
təntənəli mərasimin yeri təsadüfən
seçilmədi. Biz bu mərasimi Yeni
Bulvarda keçiririk. Yeni Bulvar
mənim təşəbbüsümlə bir neçə il
bundan əvvəl salınmışdır. Yeni
Bulvarın uzunluğu 12 kilometrdir.
Müqayisə üçün deyə bilərəm ki,
köhnə bulvarın uzunluğu cəmi 3
kilometrdir. Bu bulvarın salınması
dövlətimizin qüdrətini göstərirdi,
xalqa olan qayğını göstərirdi. Bu,

yenilik idi, inkişaf idi, bu, bizim gücümüzün təzahürü idi. İkinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi, müasirliyi göstərdi.
Çünki biz XXI əsrin müharibəsini
aparmışıq və bu gün artıq sirr
deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi
məktəblərində İkinci Qarabağ
müharibəsindəki əməliyyatlarımız,
bizim uğurlarımız, Qələbəmiz
öyrənilir”.
Prezident daha sonra dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən
Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük
Britaniya, Almaniya və inkişaf etmiş digər ölkələrin İkinci Qarabağ
müharibəsinin bütün aspektlərini
öyrəndiklərini, öz ordularını müasir
standartlara, müasir tələblərə
uyğunlaşdırmaq istədiklərini vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı haqq
savaşımızda Azərbaycanın XXI
əsrin müharibəsini nümayiş etdirdiyini, eyni zamanda, çətin relyef
şəraitində düşmənin bir neçə istehkamının qarşısında peşəkarlıq,
məharət göstərilməklə, dünyada
heç vaxt olmayan Qələbənin qazanıldığını bildirib.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Hərbi Qənimətlər Parkından reportaj
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Hərbi Qənimətlər Parkı Azərbaycanın möhtəşəm Qələbəsinin nişanələrini əyani şəkildə sərgiləyir.
Böyük Qələbə ilə başa çatan 44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifəsini təşkil edir. Məhz bu Qələbə sayəsində erməni işğalı altında inləyən əzəli
torpaqlarımız azadlığına qovuşub. Ermənistanın təcavüzkar siyasəti iflasa uğrayıb və
məğlubedilməzliyi ilə bağlı yaranmış qondarma mif birdəfəlik dağıdılıb. Qələbəmizin əsas
mahiyyəti bundan ibarətdir ki, tarixi ədalət bərpa olunub və bu zaman bütün beynəlxalq
hüquq normalarına riayət edilib.

Bir neçə gün öncə açılışı
olmuş Hərbi Qənimətlər Parkındayıq. İlk olaraq o qənaətimiz
möhkəmlənir ki, haqq nazilsə
də, üzülmür. Gözü başqalarının torpaqlarında olanların
aqibəti belə də olmalı idi. Otuz
il idi ki, ermənilər zəbt etdikləri
Azərbaycan ərazilərini əllərində
saxlayır, talan edib dağıdır,
danışıqlar prosesində özlərinə
xas şəkildə manipulyasiyalar
edirdilər ki, vaxtı uzadıb torpaqlarımızın ilhaqını rəsmiləşdirə
bilsinlər. Nəhayət, ötən ilin payızında səbri tükənən Azərbaycan
təcavüzkara sözünü döyüş meydanında deməyə məcbur oldu və
münaqişəni güc yolu ilə həll etdi.
Azərbaycanın “dəmir yumruğu”
mənfur düşmənin başını elə əzdi
ki, çətin bir də özünə gələ bilsin.
Aprelin 12-də Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyev Hərbi
Qənimətlər Parkının açılışında
iştirak edib. Elə burada da hərbi
qulluqçularla görüşüb və özünün parlaq çıxışı ilə müharibənin
nəticələri və hazırkı reallıqlarla
bağlı dünyaya mühüm mesajlar
verib. Parkın – açıq səma altında
zəfər muzeyinin ilk ziyarətçiləri
də elə öz qəhrəmanlıqları ilə
Qələbəmizi təmin etmiş mətin
hərbçilər idi. Ertəsi gün isə Bakıda keçirilən “Cənubi Qafqaza
baxış: münaqişədən sonra inkişaf
və əməkdaşlıq” mövzusunda
beynəlxalq konfransda iştirak
edən dünyanın aparıcı beyin
mərkəzlərinin nümayəndələri
parkla tanış olublar. Ermənistanın
müharibə cinayətlərini sübuta

getmək fikirlərinin olmadığını
göstərən aşkar dəlillər olaraq
diqqəti çəkir.
…Sərin mehdə tərpəşərək
bir-birinə toxunan və qəribə
cingilti salan erməni əsgərlərinin
dəbilqələri sanki işğal niyyəti,

öz axırlarının məhz belə olacağını bilməli idilər. Fikirləşirik
ki, bəlkə də bu dəbilqələri tərs
üzünə çevirib içində gül də əkmək
olardı. Amma belə olması daha
məqsədəuyğundur. Qoy, bu gün
mənasız revanşist fikirlərə düşən,

təmizləmənin təzahürü idi. Çünki
mülki vətəndaşlar öz əmlakını
qoyub, bəziləri ayaqyalın işğal
edilmiş torpaqlardan çıxmağa
məcbur olmuşdular. Ermənilər
bu lövhəni xarici turistlərə nümayiş etdirərək, öz ordusunun

tank (Xocalı qətliamında erməni
cəlladlarına kömək etmiş rus
motoatıcı alayının nömrəsi!), 7
“S-300” zenit-raket kompleksi,
50-dən çox digər zenit-raket
kompleksləri, 522 yük avtomaşını
və digər texnikalar!

yeşikləridir….
Hərbi Qənimətlər Parkına bir
saatdan artıq çəkən ziyarətimiz
başa çatır. Amma təəssüratlar
tükənmir. Bu park tarixi
Zəfərimizin nümayişi baxımından
xüsusi önəm kəsb edir. Bura həm

savaş meyli olan hər kəsin
papağının beləcə boş qalacağının xəbərdarlığını edir. Bu
yerdə cənab İlham Əliyevin
“Ermənistan əsgəri ölmək
istəmirsə, Azərbaycan torpaqlarından rədd olub getsin” fikri
yada düşür. Üzə durub haqsız
iddialar yürüdən, əsgərlər qaçmasın deyə onları səngərlərə
zəncirləyən düşmən komandirləri

Qarabağı təzədən ələ keçirmək
xülyasına qapılan bəzi erməni
siyasətçiləri və qüruru sınmış hay
generalları, ümumiyyətlə, bütün
savaşqan insanlar dəbilqələrin
səsini özləri üçün “həyəcan təbili”
kimi qəbul etsinlər.
Burada keçirdiyimiz duyğuları
ilk dəfə dekabrın 10-da Bakıda
təşkil olunmuş möhtəşəm Zəfər
paradında yaşamışıq. Zəfər
paradının ən yaddaqalan və rəmzi
kompozisiyalarından biri – Milli
Ordumuzun Qarabağ savaşında
düşməndən qənimət götürdüyü
2000-dən çox avtomobilin nömrə
nişanından hazırlanan lövhə də
parkın ərazisində özünə yer alıb.
Prezident İlham Əliyev həmin
lövhənin qarşısında çıxışı zamanı bildirmişdi ki, Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra
ermənilər azərbaycanlıların şəxsi
maşınlarının nömrələrini götürüb lövhəyə düzərək nümayiş
etdirmişdilər. “Əslində, bu hərəkət
Ermənistanın Azərbaycana
qarşı, xalqımıza qarşı etdiyi etnik

gücünü göstərməyə, mif yaratmağa çalışırdılar ki, guya,
Ermənistanın məğlubedilməz
ordusu var. Azərbaycanlılar isə
şəxsi maşınlarını qoyub, öz torpaqlarından çıxmışdılar. Biz bunu
unutmamışıq və bu lövhə erməni
fərariliyinin təzahürüdür. Çünki bu
nömrələr hərbi yük maşınlarının
nömrələridir”.
Burada “Etmə – edərlər!”
məsəlini xatırlamamaq olmur.
Parka gələn hər kəs – Azərbaycan
vətəndaşı da, əcnəbilər də bunu
görürlər. Ermənilər də görsünlər
ki, onların bəd əməlləri cavabsız
qalmadı. Budur onlara verilən
cavab!
Hərbi Qənimətlər Parkında düşmənin nümayiş etdirilən
dağıdılmış və qənimət götürülmüş texnikası bir daha bizim
gücümüzü, düşmənin məğlub
durumunu göstərir. Bunlar hələ
ələ keçirilənlərin müəyyən bir
qismidir, yəni nümunə kimi buraya
gətirilib, şübhəsiz, hamısına yer
olmazdı. 125 artilleriya topu, 366

Parkın giriş hissəsində
düşmənin insanlıq əleyhinə etdiyi
müharibə cinayətləri faktlarını
xronoloji ardıcıllıqla əks etdirən
lövhə adamı ayaq saxlamağa
vadar edir. Burada Şuşaya atılmış
“İskəndər M” raketinin qalıqları
qoyulub. Şuşa alınandan sonra
ermənilər onu qədim şəhərə atıblar. Bu, erməni vəhşiliyinin, hərbi
cinayətinin açıq-aşkar sübutudur.
Nümayiş etdirilən qənimətlər
sırasında KUB zenit-raket kompleksi, hərəsindən bir nümunə
olmaqla tırtıllı ağır texnika da var.
Özü də saz vəziyyətdə… Bu nadir
nümunələr kimin kim olduğunu,
kimin hansı qüdrətə sahib olduğunu təsdiqləyir. Təəssürat yaradan
bir element də parkdakı oturacaqların alt hissələrinin qənimət
götürülmüş mərmi yeşiklərindən
düzəldilməsidir. Ərazidəki işıqlandırma sistemi mərmilərin
ərintilərindən özünəməxsus
formada yaradılıb. Daha bir detal
tank mərmisinin barıt atıcısının
futlyarından düzəldilmiş tullantı

də vətənpərvərlik ünvanıdır. Qarabağ savaşı mövzusunda səyyar
dərslərin keçiriləcəyi məkandır.
Möhtərəm Prezidentimiz,
Silahlı Qüvvələrimizin müzəffər
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev
Azərbaycanın özünü dünyaya haqq işi uğrunda mətanətlə
savaşan və qalib gələn xalq kimi
tanıtdığını dönə-dönə iftixarla vurğulayıb. Ermənistan isə
qarşımızda diz çökmüş, boynubükük ölkədir. Hərbi Qənimətlər
Parkı Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin ən real və xarakterik cəhətlərini özündə belə
ehtiva edir. Başlıcası isə erməni
vəhşiliyini, insanlıqla bir araya
sığmayan erməni cinayətlərini
dünyaya çatdırır.
Qoy, ermənilər üçün ibrət dərsi
olsun!

yetirən eksponatlardan göründüyü
kimi, düşmən tərəfin döyüşçüləri
Azərbaycan Ordusunun qarşçısında tab gətirə bilməyərək hərbi
texnikalarını döyüş meydanında
qoyub qaçıblar.
…Hərbi Qənimətlər Parkı
sanki əyani vasitələrlə tədris olunan bir tarix dərsi auditoriyasıdır.
Burada sərgilənənlər yaddaşlara
əbədi həkk olur. Həm Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin heyrətamiz
qəhrəmanlığından, həm də
erməni hərbçilərinin aciz, qorxaq, miskin xarakterindən soraq

verir. Park geniş bir ərazini əhatə
edir. Qarabağda ermənilərin 30 il
ərzində qurub möhkəmləndirdiyi
bədheybət istehkamların, torpağın
çapıq yaraları olan səngərlərin,
dərin daldanacaqların, yeraltı qərargahların, kazarmaların
məharətlə hazırlanmış maketmənzərələri müharibənin amansız
üzünü və “goreşən” ermənilərin
zəbt etdikləri ərazilərdən bilmərrə

İsmayıl Safi: zəfər heç də asan başa gəlməmişdir
2020-ci il dünyada ağır pandemiya dövrü olmasına
baxmayaraq, Azərbaycan üçün siyasi və tarixi cəhətdən böyük
qələbə ilə yadda qaldı. Azərbaycanın uğuru, həm də Türkiyənin
uğuru kimi qəbul edildi. Qırx dörd gün davam edən İkinci Qarabağ
müharibəsindən sonra Cənubi Qafqaz bölgəsində yaranan yeni
geostrateji reallıqlar, sərhədlərin işğaldan əvvəlki vəziyyətinə
qaytarılması, 10 noyabr birgə bəyanatında Zəngəzur dəhlizinin
açılması ilə bağlı müddəalar Qələbənin siyasi və iqtisadi
əhəmiyyətini ortaya qoydu...
Bu fikirləri Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin sabiq üzvü, Türkiyə Prezidenti yanında Təhlükəsizlik və Xarici
Siyasət Şurasının üzvü, professor
İsmayıl Safi bildirib.
O qeyd edib ki, tarixi İpək Yolunun
yenidən dirçəldilməsi , Azərbaycanın
Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat
dəhlizinə çevrilməsi, bölgənin qlobal şirkətlər və dövlətlər üçün strateji əhəmiyyətini artırdı. Uzun illər
Ermənistanın işğalında olan Qarabağ
bölgəsinin Azərbaycanın nəzarətinə
keçməsi isə istər tranzit yük daşınması, istər enerji təhlükəsizliyi kimi bir

çox problemlərin aradan qaldırılması
baxımından böyük rol oynayacaq.
Qələbə Azərbaycana bölgədə və
ümumiyyətlə, dünyada ən yaxın ölkə
və strateji müttəfiq olan Türkiyə üçün
də misilsiz əhəmiyyət kəsb edir. Bu,
həm qardaşlıq, kök, dil, din birliyi,
həm də siyasi və iqtisadi cəhətdən
beynəlxalq arenada güclənmək və
digər bazarlara çıxmaq imkanları
nöqteyi-nəzərindən vacibdir.
İ. Safi bildirib ki, zəfər heç də asan
başa gəlməmişdir. İllərdir heç bir faydalı iş əmsalı ortaya qoymayan ATƏTin Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi,

Ermənistanın beynəlxalq təşkilatların
çağırışlarına məhəl qoymaması,
üstəlik, qardaş Azərbaycana qarşı
aqressiv hərbi ritorikanın davam
etdirilməsi müharibəyə gətirib çıxardı. Əlbəttə, Prezident İlham
Əliyevin güclü Ali Baş Komandanlığı
və Azərbaycan Ordusunun misilsiz
şücaəti nəticəsində düşmən iki aydan
da az bir müddətdə darmadağın
edildi. Bu müharibədə Türkiyənin də
ürəyi Azərbaycanla döyündü. Bütün
mənəvi-siyasi dəstək göstərildi. Bu
qardaşlığın təcəssümü kimi bir daha
əbədiləşdi.

“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında
Vətən müharibəsi haqqında filmlər çəkilir
 Kinostudiyanın
direktoru Fariz Əhmədov
bizimlə söhbətində bildirdi ki,
hazırda studiyamızın çəkdiyi
filmlərin əsas mövzusu İkinci
Qarabağ müharibəsi ilə
bağlıdır. Bakı Media Mərkəzi ilə
birgə hazırladığımız “Biz” adlı
sənədli film də bu mövzudadır.
Filmdə 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə öz telefonlarında videoçəkilişləri ilə trendə düşmüş

döyüşçülərdən bəhs olunur. Artıq
çəkilişlər sona çatıb. Rejissoru Orman Əliyev olan sənədli film montaj

prosesindədir və noyabr ayınadək təhvil
verməyi düşünürük. Elçin Musaoğlunun “Məryəm” filmi də istehsaldadır.
İlin sonuna qədər bu film də təhvil
veriləcək. Bundan əlavə, rejissor Vaqif
Mustafayevə “Fəryad–2” filminin ssenarisini sifariş etmişik və həmin filmin də
istehsalı ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyi
ilə danışıqlar gedir.
Direktor əlavə etdi ki, İctimai
Televiziya ilə həftəlik birgə layihə də
reallaşdırılır: “İctimai Televiziya bizim
yayım dəstəkçimiz olmaqla 24 buraxılışdan ibarət “Bizim kino” adlı verilişi
tamaşaçılara təqdim edir. 6 ay efirdə

Professor əlavə edib ki,
Azərbaycan İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında bu müharibədən tək döyüş
meydanında deyil, həm də diplomatik
müstəvidə, informasiya mübarizəsində
qalib çıxdı. Bütün beynəlxalq
ictimaiyyət hüquqi müstəvidə
Azərbaycanın mövqeyinin ədalətli olduğu barədə dəqiq məlumatlandırıldı.
Məhz 44 günlük Vətən müharibəsi
dövründə Minsk qrupunun həmsədr
ölkələri BMT-də Azərbaycana qarşı
qətnamə qəbul etdirməklə, sanksiyalar
tətbiq etməklə mübarizəmizi dayandırmaq istəyirdilər. Amma Prezident
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, haqq
işimizi başa çatdırana qədər bizi heç
kim dayandıra bilməzdi. Azərbaycanın
dünyadakı nüfuzu və dost ölkələrin
sayının çox olması bu qətnamənin
qəbul edilməsini gündəmdən çıxardı.
Bir sözlə, bu gün Azərbaycanın öz
haqq işində qələbəsi regionda yeni
reallıqlar yaradıb və bütün bunlar
bölgədə sülhün və sabitliyin daha da
möhkəmlənməsinə, əhalinin sosial
rifahına xidmət edəcək.

Anar TURAN, “Xalq qəzeti”
olacaq layihənin artıq 4 verilişi yayımlanıb. Bu layihə 15-20 dəqiqə olmaqla sənədli film formasında kinonun
24 müxtəlif sahəsinə həsr olunmuş
silsilə verilişlərdir. Həmçinin 17 klassik
Azərbaycan filminin subtitrlərinin hazırlanması ilə məşğuluq. Bu prosesdən
sonra ingilisdilli tamaşaçılar filmlərimizi
rahat şəkildə izləyə biləcəklər”.
Ötən il İctimai Televiziya ilə “Anamın kitabı” layihəsini reallaşdırdıqlarını
bildirən kinostudiyanın direktoru qeyd
etdi ki, bu il “Nizami Gəncəvi ili” ilə
əlaqədar yeni layihə də hazırlanır. Bu,
12 seriyadan ibarət film olacaq. Seriallarla bağlı hazırda AzTV ilə danışıqlarımız davam edir.

Qələmə aldı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Əli NƏCƏFXANLI,
Elşən AĞALAROV (FOTO),
“Xalq qəzeti”

Möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş
 omandan İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Hərbi
K
Qənimətlər Parkının açılması Azərbaycan Ordusunun gücünü dünyaya bir daha nümayiş etdirdi.
Dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının, eləcə
də qüdrətli dövlətlərin Ermənistanın 30 il ərzində
davam edən işğalçı siyasətinin qarşısının alınmasında acizlik nümayiş etdirməsi xalqımızı təngə
gətirmişdi. Rəşadətli ordumuz, başda müzəffər Ali
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev olmaqla, 
44 gün ərzində düşməni diz çökdürdü. 2020- ci il
noyabrın 10-da Ermənistan rəhbərliyi təslim olduqlarını rəsmən təsdiqlədi və kapitulyasiya aktını imzalamaq məcburiyyətində
qaldı. Azərbaycan Ordusu dünyanın 50 ən güclü ordusu s
 ırasında olduğunu
bir daha təsdiqlədi.

Qələbəmiz yaddaşlara
əbədi həkk olundu
Düşmənlərimiz bu müharibədə Silahlı
Qüvvələrimizin qarşısında duruş gətirə
bilmədi və ən qiymətli silah-sursatını atıb
qaçdı. Ötən il dekabrın 10-da Bakının
Azadlıq meydanında keçirilən Zəfər
paradında diqqətçəkən məqamlardan biri də
düşməndən qənimət kimi götürülmüş silahsursatı əks etdirən böyük bir lövhə oldu.
Zəfər paradında həmin texnikanın bir qismi
nümayiş etdirildi. Bütün dünyanın, həmçinin
xalqımızın gözü qarşısında Ermənistanın
məğlubiyyəti, erməni fərariliyi bir daha
nümayiş olundu. Eyni zamanda, Prezident
İlham Əliyev Hərbi Qənimətlər Parkının
salınması haqqında təşəbbüs irəli sürdü.
Çox qısa zamanda görülən genişmiqyaslı
işlər artıq yekunlaşdı və açıq səma altında
həmin park artıq ziyarətçilərin ixtiyarına
verildi.
Hərbi Qənimətlər Parkında ermənilərdən
qənimət kimi götürülmüş ən dəyərli silahsursatı əks etdirən lövhə yenidən nümayiş
etdirilir. Yük maşınlarının burada sərgilənən
nömrələri götürülmüş texnikanın, sadəcə,
kiçik hissəsini təşkil edir. Düşmənin 522
yük maşını məhv edilib, qənimət kimi

götürülüb. Zəfər paradının ən yaddaqalan
və rəmzi kompozisiyalardan biri Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin işğaldan azad olunan
torpaqlarda düşməndən qənimət götürdüyü
2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanından
hazırlanan lövhə də parkın ərazisindədir.
Bu parkın çox böyük əhəmiyyəti var.
Parka gələn turistlər, əcnəbilər Azərbaycan
Ordusunun gücü, qüdrəti ilə yaxından
tanış olacaqlar. Eləcə də, yetişən gənc
nəsil bir daha əmin olacaqdır ki, Qarabağ
Azərbaycandır! Heç bir qüvvə, təzyiq və
təhdid ölkəmizi öz mövqeyindən döndərə
bilməz. Buraya gələn hər bir ziyarətçiyə
Vətən müharibəsinin gedişatı barədə
təqdim edilən eksponatlar Azərbaycana
Zəfər qazandıran döyüşlərin bir daha göz
önündə canlandırılmasına geniş imkan
yaradır. Bu park, həmçinin tarixi Qələbəmizin
yaddaşlara əbədi həkk olunmasında mühüm
rol oynayacaq və hər birimizdə qürur hissi
yaradacaq.

Gülbəniz BAYRAMOVA,
Əlillərə və Aztəminatlı Ailələrə İctimai
Dəstək Fondunun direktoru
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Ermənistanın destruktiv mövqeyi bölgədə sülhə
əngəl törədir, əməkdaşlığa başlanmasını ləngidir
İkinci Qarabağ müharibəsində Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın qazandığı möhtəşəm
hərbi-siyasi Qələbənin və Ermənistanın kapitulyasiyasının təsdiqi
olan 10 noyabr üçtərəfli bəyanatda tərəflərin hər birinin üzərinə
düşən məsuliyyət və öhdəliklər aydın və konkret əksini tapmışdır.
Ötən 5 ayda işğalçı Ermənistanın destrukviv mövqeyi bölgədə sülhə
yeni təhlükə yaradır, əməkdaşlığa başlanmasını isə ləngidir.
“İki sahil” qəzetinin baş redaktoru, siyasi elmlər doktoru Vüqar
Rəhimzadə KİV-ə açıqlamasında bununla bağlı aşağıdakıları bildirib:
– Üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından ötən 5 ayda Rusiya
sülhməramlılarının öz missiyasını
necə yerinə yetirirməsi, bəzi aparıcı dövlətlərin və bir sıra beynəlxalq
təşkilatların Ermənistanın öz
öhdəliklərini yerinə yetirməyi
ləngitməsinə göz yumması kimi
məsələlər daim gündəmdə olub.
Təəssüf ki, 44 günlük savaşda biabırçı məğlubiyyətə uğrayan işğalçı
Ermənistan və regionumuzda sülhyaratma missiyasını öz üzərinə götürən
Rusiya, eyni zamanda, dünyanın
aparıcı dövlətləri və nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar postmüharibə dövrünün reallıqlarına konkret mövqe sərgiləmirlər.
Ötən 5 ayın reallığı budur ki,
məğlubiyyətdən sarsılmış Ermənistan
hakimiyyəti havadarlarının növbəti
dəstəyinə arxalanaraq, yenə də
beynəlxalq humanitar hüququn
tələblərinə məhəl qoymur. Təcavüzkar
dövlət nümayişkaranə şəkildə işğaldan
azad edilmiş torpaqlardakı minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycan
tərəfinə verməkdən imtina edir, kommunikasiyaların açılmasına tələsmir.
Maraqlı dövlətlər və müvafiq beynəlxalq
qurumlar isə Azərbaycanı əsassız,
uydurma əməllərdə suçlamaqda davam
etsələr də, Ermənistanın sülh prosesini müxtəlif bəhanələrlə əngəlləməsini
susmaqla qarşılayırlar.
Şübhəsiz, həmin dövlətlər və
beynəlxalq dairələr Ermənistanın
Azərbaycan ərazilərini işğalda saxladığı 30 ilə yaxın müddətdə belə
birtərəfli münasibətin, sərgilədikləri ikili
standartların regionu hansı faciələrə
sürüklədiyini və onların özlərini də nüfuzdan saldığının unutmayıblar. Onlar
sonda müzəffər Azərbaycan Ordusunun
44 günlük Vətən müharibəsi zamanı
qazandığı tarixi Zəfərin Cənubi Qafqaz
məkanında yeni reallıqlar yaratdığını
da bilməmiş deyillər. Bu sərt gerçəkliyə
baxmayaraq, Ermənistanı yeni destruktiv mövqedən çəkindirmək üçün

beynəlxalq hüququn verdiyi imkanlardan yenə istifadə olunmur.
Media qurumu rəhbəri daha
sonra qeyd edib ki, noyabrın
10-da Azərbaycan və Rusiya
prezidentlərinin, Ermənistanın baş
nazirinin imzaladıqları birgə bəyanat,
əslində, Ermənistanı məhvedici
məğlubiyyətdən qurtardı:
– Ermənistanın Rusiyanın bu nicatverici addımını axıradək anlayışla qarşılamalı olduğu kimi, Rusiyanın bölgədə
sülhyaratma missiyası da beynəlxalq
hüquqa və BMT-nin baza prinsiplərinə
əsaslanmalı, yalnız sülhün və
təhlükəsizliyin təmin edilməsinə xidmət
etməlidir. Başqa sözlə, sülhməramlıların
başlıca vəzifəsi tərəflərə münasibətdə
qərəzsizlik və neytrallıq nümayiş
etdirmək, əldə olunmuş razılaşmaların
yerinə yetirilməsinə dəstək göstərmək
olmalıdır.
Azərbaycanın Rusiyanın
sülhməramlı qüvvələrinin Dağlıq
Qarabağ bölgəsində yerləşdirilməsinə
məhz bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün
razılıq vermişdir. Rusiya sülhməramlıları
heç bir halda öz mandatlarından kənara
çıxmamalı, birgə bəyanatda nəzərdə
tutulmuş vəzifələrin icrasını təmin
etməlidirlər. Rusiya sülhməramlılarının
ötən müddətdə özlərinə qarşı etimad
mühitini formalaşdıra bilməsi onun
səmərəli fəaliyyəti üçün olduqca
zəruridir.
Təəssüf ki, son vaxtlar Rusiya
sülhməramlılarının öz mandatlarının
tələblərini aşmaları halları müşahidə
olunur və haqlı qınağa məruz qalır. Rusiya sülhməramlılarının Ermənistanın
ayrı-ayrı dövlət və hökumət rəsmilərinin,
o cümlədən nazirlərin Xankəndinə
qanunsuz səfərlərinə şərait yaratmaları, xeyriyyə aksiyalarına qoşulması və
qondarma rejimin cinayətkar “rəhbərləri”
ilə görüşləri və digər hallar sülhyaratma
missiyası ilə bir ara sığmır, Azərbaycan
tərəfin haqlı narahatlığına səbəd olur.
Azərbaycan dövlətinin və onun

Yeri gəlmişkən, bir müddət bundan
əvvəl Mədəniyyət Nazirliyi işğaldan azad
olunan rayonlarda monitorinq aparıb
və baxış keçirilən 49 obyektdən 28-nin
işğalçılar tərəfindən tamamilə dağıdıldığı
və yalnız qalıqlarının qaldığı aşkar edilib.
Ekspertlər bildirirlər ki, indiyədək
dünyada müharibə və ya qeyri-müharibə
şəraitində dini abidələrin təhqir olunmasına, məqsədli şəkildə dağıdılmasına
nadir hallarda rast gəlinib və bu cür
erməni barbarlığı artıq bütün dünyada
ciddi əks-səda doğurub.
Bütün bunlar onu göstərir ki,
Ermənistan xristianlığın dəyərlərini
də qorumur. Belə ki, xristian dini
dəyərlərində başqalarının məbədlərinə,
müqəddəs məkanlarına qarşı vandalizm heç vaxt müsbət qarşılanmır.
Ümumiyyətlə, düşmənin müqəddəs
yerlərə qarşı bu çür çirkin hərəkətləri nə
dinə, nə də insanlığa sığır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
bütün bunlar barədə aprelin 8-də İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi
Yusif bin Əhməd əl-Osaymini qəbul
edərkən, ətraflı bəhs edib. Dövlətimizin
başçısı çıxışında erməni vandalları
tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının
30 il davam edən işğalı nəticəsində bir
milyondan çox azərbaycanlının doğma
yurd-yuvalarından didərgin salınması ilə bərabər, şəhər və kəndlərimizin
də tamamilə yerlə bir edildiyini, tarixi və dini məkanların, məscidlərin,
qəbiristanlıqların vəhşicəsinə dağıdıldığını bildirib. Ölkə rəhbəri deyib: “Bu,
islamofobiyanın, Azərbaycanofobiyanın,
vandalizmin təzahürüdür. Çünki dəfələrlə
dediyim kimi, bizim şəhərlərimiz Birinci Qarabağ müharibəsi ərzində deyil,
sonradan işğal dövründə dağıdılıb.
Bu, bütün Azərbaycan və İslam irsini
Azərbaycanın bu tarixi torpaqlarından
silmək və həmin torpaqların mənşəyini
dəyişdirmək üçün qəsdən yürüdülən
siyasət idi...”.
Ermənilərin bu əməlləri onlar üçün
heç bir müqəddəs dəyərin olmadığını
göstərir. Buna baxmayaraq, onlar çox
zaman Azərbaycanı dini dözümsüzlükdə
ittiham edir, həyasızcasına bizi din
davası aparmaqda suçlayırlar. Halbuki Azərbaycan heç zaman din davası gerçəkləşdirməyib. Ölkəmizin
ərazisində bütün dinlərə məxsus olan
abidələr dövlət səviyyəsində qorunub,
məscidlərlə yanaşı, sineqoqlar tikilib,
yeni kilsələr inşa edilib. Hətta Bakı
şəhərinin mərkəzində erməni kilsəsi
dövlət tərəfindən qorunan abidələr
siyahısına salınıb. Ermənilər isə,
əksinə, İslam mədəniyyətinin incisi
olan məbədləri dağıdıb, regionda dini
müharibə məsələsini qızışdırmağa

başçısının münaqişənin həlli ilə
bağlı ən kiçik görünən məsələlərə
də aydın və qətiyyətli münasibətini
xatırladan Vüqar Rəhimzadə diqqəti
Vətən müharibəsindən sonra Prezident İlham Əliyevin ATƏT-in Minsk
qrupunun Fransadan və ABŞ-dan
olan həmsədrlərini onların xahişləri
əsasında qəbul edərkən səsləndirdiyi
kəskin fikirlərə, işğalçı Ermənistana
və ona havadarlıq edən dövlətlərə
ünvanladığı mesajlara yönəldərək
bildirib:
– Həmin görüşdə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev
işğaldan azad edilmiş Qarabağda
sülhməramlıların fəaliyyətə başlamasından bəhs edərək erməni yaraqlılarının,
yaxud “Ermənistan ordusu” adlandırılan
silahlı quldurların müharibə dayandırılandan sonra ərazilərimizdə terror aktları həyata keçirilməsi cəhdlərinin ciddi
narahatlıq doğurduğunu önə çəkmişdir.
Dövlətimizin başçısı bəyan etmişdir
ki, Ermənistan Azərbaycanla yenidən
müharibəyə başlamağa heç bir halda
cəhd etməməlidir. Əgər erməni faşizmi
yenidən baş qaldırarsa, dəmir yumruq
yenidən onun başına enəcək.
Təbii ki, belə halların yenidən baş
verməməsi üçün 10 noyabr bəyanatını
imzalayan dövlətlər öz məsuliyyətlərini
unutmamalı və öhdəliklərinə ciddi əməl
etməlidirlər. Azərbaycan tərəfi üzərinə
düşən vəzifəni layiqincə, beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə uyğun
yerinə yetirir. Azərbaycan və Rusiya
prezidentləri arasında mütəmadi telefon
danışıqları olur, bölgədəki mövcud
vəziyyət, perspektivlər müzakirə edilir.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq,
işğalçı dövlət yenə də hər vəchlə
bəyanatdan irəli gələn vəzifələrin icrasından yayınmağa çalışır. Təcavüzkar
dövlətin bu özbaşınalığına təcili
son qoyulmalı, sülh razılaşmasında
əksini tapan, Qarabağa böyük Qayıdış proqramının uğurlu icrasında
ilkin mərhələ olan təhlükəsiz şəraitin

təmin edilməsi üçün minalı sahələrin
xəritəsinin Azərbaycana verilməsi üçün
beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana
təzyiq göstərməlidirlər.
“İki sahil qəzeti”nin baş redaktoru sonda ATƏT-in Minsk qrupunun
ABŞ-dan olan sabiq həmsədri Riçard
Hoqlandın ötən illərdə həmsədrlərin
münaqişənin həllinə biganəliyi
barədə bu günlərdə mediada geniş
əks-səda doğurmuş etirafına da
toxunub:
– Minsk Qrupunun keçmiş amerikalı
həmsədrinin açıq etirafı Azərbaycan
dövlətinin 30 ilə yaxın müddətdə bu
qurumun fəaliyyətsizliyi barədə ən
yüksək tribunalardan səsləndirdiyi
fikirləri bir daha təsdiq etdi. Minsk
qrupunun fəaliyyətsizliyini həmsədr
ölkənin təmsilçisinin dilindən eşitmək bu
məsələ barədə daha ciddi düşünməyə
əsas verir. Vətən müharibəsindən
sonra Azərbaycan tərəfin Qarabağ
münaqişəsinin həllinə heç bir köməyi
olmamış, əksinə, onun əsassız olaraq
uzanmasına şərait yaratmış bir qurum barədə “ATƏT-in Minsk qrupunun
fəaliyyətinə ehtiyac varmı?” sualı hələ
də cavabsız qalıb. Müzəffər Azərbaycan
Ordusunun beynəlxalq hüququn
tələbini gerçəkləşdirməklə cəmi 44
günə hərbi yolla çözdüyü münaqişənin
həllini ATƏT-in Minsk qrupunun 30 il
uzatması onun vasitəçilik missiyasının
gərəksizliyini dünyaya sübut etdi.
R.Hoqlandın etirafında belə bir
fikir öz əksini tapıb ki, Qarabağ
münaqişəsi sadəcə, Azərbaycanla
Ermənistan arasındakı problem deyil.
Bu münaqişə, əslində, Azərbaycan
və Ermənistanla yanaşı, Rusiyanın da əhəmiyyətli, hətta bəlkə də
həlledici rol oynadığı məsələdir. Bu
etiraf beynəlxalq ictimaiyyətin Rusiyanın sülhməramlı missiyasını neçə
həyata keçirdiyini diqqətlə izlədiyini də
gündəmə gətirdi.
Göründüyü kimi, Qarbağ
münaqişəsinə son qoymuş Vətən
müharibəsindən keçən 5 ay
Ermənistanın destruktiv mövqedən əl
çəkməməsi və sülhməramlı missiyanın
öz imkanlarından axıradək istifadə edə
bilməməsi səbəbindən regiona etibarlı
sülhün gəlməsini ləngidir. Bütün hallarda bunun acısını yenə də Ermənistan
yaşamalı olacaq. Təcavüzkar dövlət və
onun havadarları bu həqiqəti unutmamalıdırlar.

Hazırladı:
Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılış mərasimini televiziya vasitəsilə
böyük maraqla izlədim.Bu parkın yaradılması haqqında təşəbbüsü cənab
Prezident hələ dekabrın 10-da Zəfər paradında çıxışı zamanı irəli sürmüşdü.
Xalqımız bu parkın açılışını səbirsizliklə gözləyirdi. Nəhayət, aprelin 12-də Ali
Baş Komandanımızın iştirakı ilə Hərbi Qənimətlər Parkının açılış mərasimi
keçirildi. Bu, çox möhtəşəm və qürurverici bir tədbir idi. Burada ermənilərin
qoyub qaçdıqları atıcı silahlar, ağır texnıkalar, raket kompleksləri, hərbi
nəqliyyatlar və digər sursatlar nümayiş etdirilirdi.

Hərbi Qənimətlər Parkı
qələbəmizin rəmzidir
Bu park bizim
qələbəmizin rəmzidir.
Buradakı hərbi qənimətlər
onu təsdiq edir ki, 44 günlük Vətən müharibəsində
şanlı Azərbaycan Ordusu
düşmən üzərində misli görünməmiş qələbə
qazanmışdır. Məğlubiyyətə
uğrayan düşmən ordusu
hərbi texnikalarını aparmağa belə imkan tapmamışdır. Bu qələbə onu göstərdi
ki, Azərbaycan Ordusu
məğlubedilməzdir, onun
qarşısında düşmən çox
aciz və zəifdir.
Parkın açılış tədbirində Prezident İlham
Əliyevi məğrur və qalib xalqın müzəffər Ali
Baş Komandanı kimi gördük. Dövlət başçısının açılış mərasimindəki çıxışından bəzi
məqamları diqqətə çatdırmaq istəyiəm:
“Hərbi Qənimətlər Parkına gələn hər bir insan
ordumuzun, Silahlı Qüvvələrimizin gücünü
görəcək, iradəmizi görəcək. Görəcək ki, bu
qələbəni əldə etmək nə qədər çətin idi. Çünki
düşmən 30 il ərzində işğal edilmiş torpaqlarda möhkəmlənirdi, istehkamlar qururdu, səngərlər, sığınacaqlar qazırdı. Bütün
bunlara baxmayaraq, Azərbaycan hərbçiləri
qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, Vətən sevgisi
göstərərək, bütün bu maneələri dəf edərək
düşməni məğlub etdilər”.
Biz sənət adamları da 44 günlük Vətən
müharibəsini anbaan izləyirdik. Torpaqlarımız
hissə-hissə alındıqca ümidlərimiz artırdı, xalqımızda onsuz da qələbəyə böyük inam yaranmışdı. Çünki bilirdik ki, ordumuzun sükanı
dünya şöhrətli siyasi xadim, böyük sərkərdə
cənab İlham Əliyevin əlindədir.
Bu parkın tərtibatında memarlarımızın,
rəssamlarımızın da əməyi var. Yəqin ki, bura
gələcəkdə yeni eksponatlarla zənginləşəcək.
Elə bu günlər sənət adamlarımız qələbəmizi
öz əsərlərində əks etdirməyə başlayıblar.

“mədəniyyət cinayətləri törətdiyini” kimi
əsassız iddialar irəli sürüb. Bununla
bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi
Ermənistanın respublikamızın azad edilmiş ərazilərində “mədəniyyət cinayətləri”
törətmək barədə əsassız iddialarına
cavab verib: “Martın 25-də “BBC News”
Azərbaycanın Cəbrayıl şəhərində
“Erməni kilsəsinin yoxa çıxması” barədə
xəbər yayıb. Bu cür ittihamları ciddi
şəkildə nəzərdən keçirir, lakin UNESCO
üzrə Ermənistan milli komissiyasının
Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir
“mədəniyyət cinayəti” törədilməsi barədə

Filmlər çəkilir, rəsm
əsərləri, mahnılar yaranır.
Bunlar çox gözəldir.
Biz sənət adamları
istəyiriuk ki, dağıdılmış
şəhər və kəndlərimiz bərpa
olunsun, mədəniyyət
beşiyimiz olan Şuşamızın əvvəlki şöhrəti özünə
qaytarılsın. Ermənilər bizim
doğma torpaqlarımızda
görünməmiş vəhşiliklər
törətmişlər. Cənab Prezidentın açılış mərasimində
dediyi bu sözlərə diqqət
yönəltmək istərdim: “İkinci
Qarabağ müharibəsi bizim
şanlı tariximizdir. Xalqımız bu müharibə
ilə bağlı əbədi qürur hissi keçirəcək. Biz
müzəffər xalq kimi özümüzü dünyada təsdiq
etmişik. Ermənistan isə məğlub edilmiş
ölkədir, bizim qarşımızda diz çökmüş ölkədir,
başını, boynunu bükmüş ölkədir və həmişə
belə olacaq. Onların törətdikləri vəhşilikləri
görəndə adam dəhşətə gəlir. Bütün
şəhərlərimiz dağıdılıb, məscidlər dağıdılıb.
Məscidlərdə inək, donuz saxlayıblar, bütün
müsəlman aləmini təhqir ediblər, qəbirləri
dağıdıblar, qəbirləri şumlayıblar, dəfn edilmiş
insanların qızıl dişlərini çıxarıblar. Bu, vəhşi
deyil, nədir?”
Bəli, əsl mənada vəhşilikdir. Dövlət başçımız Şuşada, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda,
Zəngilanda səfərdə olarkən dağıdılmış
ərazilərin tezliklə bərpa ediləcəyini bildirmişdi.
Artıq quruculuq işlərinə start verilmişdir.
Biz fəxr edirik ki, qalib xalqın
vətəndaşlarıyıq. Hər dəfə bu parka gələndə
böyük qurur hissi keçirəcəyik. Təkcə biz
yox, Azərbaycanı sevənlər, onun qələbəsinə
sevinən xarici qonaqlarımız da məmnunluq
hissi yaşayacaqlar.

bərpası, inkişaf axarına qovuşması,
sosial-iqtisadi dirçəlişi indi dövlətimizin
qarşısında duran ən mühüm vəzifədir.
Dövlətimizin başçısı hər zaman bütün
məsələlərdə olduğu kimi, bu istiqamətdə
də aydın planlara, strateji hədəflərə
malikdir.
Prezident İlham Əliyev işğaldan azad
edilən ərazilərimizə əvvəlki səfərlərində,
eləcə də martın 15-də Füzuli və
Xocavənd rayonlarında olarkən, bu
barədə ətraflı danışıb. Dövlətimizin başçısı deyib: “Yenə azad edilmiş torpaqlardayıq. Füzulidən Xocavənd rayonuna

Torpaqlarımızda İslam irsinin dağıdılması
erməni vandalizminin göstəricisidir
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 30 ilə yaxın müddətdə
işğal altında saxlanılan Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlarda ən
çox dağıdılan mədəni irs nümunələri sırasında İslam dini abidələri
– məscidlər, türbələr və digər inanc yerləri daha çox diqqət çəkir.
Xüsusi əhəmiyyətə malik unikal abidələrə düşmənin bu cür barbar
münasibəti dünya irsinə qarşı yönələn təhdiddir. Rəsmi məlumata
əsasən, işğal edilmiş ərazilərimizdə tarixi-dini abidələrin ümumi sayı
403-dür. Onlardan 67-si məscid, 144-ü məbəd, 192-si isə ziyarətgahdır.
Qəbiristanlıqların sayı isə 900-dən artıqdır.
və bu münaqişəni xristian-müsəlman
qarşıdırması kimi təqdim etməyə cəhd
göstəriblər.
Əlbəttə, bütün dağıntılar məqsədli
şəkildə edilib. Ölkə rəhbəri İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi
Yusif bin Əhməd əl-Osaymini qəbul
edərkən, çıxışında vurğuladığı kimi,
erməni vandalları tərəfindən Ermənistan
ərazisindəki tarixi torpaqlarımızda, Qarabağda və ətraf rayonlarda
azərbaycanlılara aid tarixi miraslar
viran qoyulmaqla azərbaycanlıların bu
ərazidəki mədəni kimliyinin itirilməsi
məqsədi güdülüb. Bu torpaqlarda bütün
milli izlərimiz silinməyə çalışılıb.
Türkiyə Prezident Administrasiyasının İçtimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin
rəhbəri Fahrettin Altun Ağdam Cümə
məscidinə səfəri zamanı erməni vandalizminin nəticələri barədə deyib:
“Buradakı zülmü, əziyyəti və barbarlığı
gördük. Bu, bənzəri olmayan bir barbarlıqdır. Bunlara rəğmən, dünyanın,
beynəlxalq təşkilatların necə ikiüzlü bir
mövqe sərgilədiyini də gördük. Baxın,
dünyanın mədəniyyət abidələrini qoru-

maq məsuliyyəti daşıyan ölkələrdən heç
bir səs çıxmayıb. Ona görə də buradakı
mədəniyyət abidələri məhv edilib. Bu
abidələr, əslində, türklüyün və İslamın
izlərini tamamən itirmək üçün ortadan
qaldırılıb. Amma bunu bacarmadılar və
bacara bilməyəcəklər. Çünki bu torpaqlar türklərin torpaqları, İslamın torpaqlarıdır”.
Bu məqamda qeyd etmək yerinə
düşər ki, Ermənistan Azərbaycan
ərazilərini 30 il işğal altında saxlayıb
talamaqla bərabər, həm də qeyri-qanuni
şəkildə obyektlər inşa edib, dini tikililər
istifadəyə verib. Məsələn, Cəbrayıl
rayonunda işğala qədər yalnız etnik
azərbaycanlılar məskunlaşıb. Burada
heç bir zaman erməni yaşamayıb. Lakin
işğal dövründə Ermənistan Cəbrayılda
ibadətgah inşa edib və belə hallar digər
rayonlarımızda da təkrarlanıb. Digər
tərəfdən düşmən Azərbaycanın işğal
olunmuş bölgələrində nəsillər boyu
yaşayan azərbaycanlıların evlərini və
mədəni irsini yerlə yeksan edib. Belə
vəhşiliklə kifayətlənməyən işğalçı
Azərbaycanın azad etdiyi ərazilərdə

iddialarını qətiyyətlə rədd edirik.
Azərbaycan Respublikası
mədəniyyətin və dini müxtəlifliyin qorunmasına sadiqliyini dəfələrlə təsdiqləyib
və bu, dəyişməz olaraq qalır.
...2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Avropa Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT)
müraciətindən sonra ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri Cəbrayıldakı
ibadətgahı ziyarət etməyi qəbul
ediblər. Azərbaycan Respublikası
erməni qüvvələrinin işğal olunmuş
ərazilərimizin demoqrafik, mədəni və
fiziki xüsusiyyətlərini dəyişdirməsindən
ciddi narahatlığını bildirib. ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri bu səfərdən
sonra ibadətgahın Cəbrayıldakı hərbi
birləşmənin bir hissəsi olaraq erməni
əsgərləri tərəfindən istifadə edilməsi
üçün tikildiyi qənaətinə gəliblər.
Yalnız beş il əvvəl tikilən və inşası tam şəkildə Ermənistanın işğalçı
qüvvələrinə xidmət etmək məqsədi daşıyan ibadətgah Cəbrayılın mədəniyyət tarixinin bir hissəsi hesab oluna bilməz...”.
Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində
daha sonra bildirirlir ki, Azərbaycanın
bir vaxtlar işğal altında olan ərazilərinin
dağıdılmasının beynəlxalq media
tərəfindən geniş işıqlandırılması və
bu ərazilərin, hətta “Ruhlar şəhəri” və
ya “Qafqazın Xirosiması” kimi adlandırılması Ermənistanın vandalizmini,
Azərbaycanın tarixi, mədəni və dini
irsinin dövlət səviyyəsində dəstəklənən
qəsdən məhv edilməsi siyasətini açıq
şəkildə göstərir.
Erməni vandallarının xarabazara
çevirdikləri əzəli-əbədi yurdlarımızın

gedirik. İşğaldan azad edilmiş Xocavənd
rayonuna gedirik. Yol boyunca bütün
yaşayış məntəqələrinin dağıdılmasının
bir daha şahidi oluruq. Bütün kəndlər,
şəhərlər tamamilə dağıdılıb. Özü də
bu dağıntılar müharibədən sonra baş
vermişdir. Müharibə dövründə – Birinci
Qarabağ müharibəsi dövründə bu qədər
dağıntılar olmamışdır, ola da bilməzdi.
Məhz işğal dövründə mənfur düşmən
bizim şəhərlərimizi bu hala salıb.
Bura Füzuli şəhəridir. Amma
şəhərdən əsər-əlamət qalmayıb. Şəhər
yoxdur, dağıdılıb. Ermənilər dağıdıblar.
İşğal dövründə gəlib bizim binalarımızı
söküb, binaların daşlarını, damlarını
aparıblar, oğru kimi, talançı kimi. Bunlar,
Füzuli şəhərinin qalıqlarıdır. Bu gün
də Ermənistanı müdafiə edən xarici
dairələr gözlərini açıb baxsınlar onların
vəhşiliyinə. Onlar kimi müdafiə edirlər?!”.
Dövlətimizin başçısı daha sonra otuz
il torpaqlarımızı işğal altında saxlayan mənfur düşmənin daşı-daş üstdə
qoymadığını, tarixi irsimizi sildiyini,
hətta yollara belə baxımsız münasibət
bəslədiyini bildirərək, bir daha xatırladıb:
“Onların bütün təbliğatı yalandır, bütün
tarixi saxtadır. Özlərini dövlət adlandırırdılar, dırnaqarası “Artsax dövləti”
– cəhənnəmə getdi. “Dövlət” idisə, bəs,
niyə daş-daş üstə qoyulmayıb? Çünki
bilirdilər ki, bu torpaq onların deyil. Bu
torpaq azərbaycanlıların torpağıdır”.
Dövlətimizin başçısı daha sonra
deyib ki, düşmən Azərbaycanın qədim
torpaqlarında özləri üçün saxta tarix
yaradıb. Amma buna nail ola bilməyib.
Onlar bu əməllərinə görə ifşa edilib:
“Bu kilsənin – alban məbədinin də bu

Elçin ORUCOV,
Əməkdar mədəniyyət işçisi, rəssam

vəziyyətdə olması bir daha erməni
saxtakarlığını göstərir. Erməni kilsəsi
olsaydı, bunu təmir etdirərdilər. Sonra da bəziləri bizə irad tuturlar ki, biz
xristian abidələrinə yaxşı baxmırıq. Bunu
ermənilər bu günə salıblar”.
İşğaldan azad olunan ərazilərdə
yerləşən abidələrin demək olar ki,
hamısı acınacaqlı vəziyyətdədir. Bu
hal Ermənistan Respublikasının digər
dinlərə münasibətini və həqiqi simasını
əks etdirir. Eyni zamanda, bu vandalizm faktı ümumilikdə dünyanın mədəni
irsinə barbar münasibət olduğundan
beynəlxalq təşkilatlar, tərəqqipərvər
dünya birliyi tərəfindən kəskin qınaq obyektinə çevrilməli, hüquqi
qiymətini almalıdır. Amma, təəssüf ki,
bu cür vəhşiliyə susqunluqla yanaşılır. Təəccüblü hal isə odur ki, hazırda
müəyyən dövlətlər erməni yalanlarına
inanır, onların təkcə Azərbaycana yox,
bütün dünyaya və insanlığa qarşı bəşəri
cinayətlərinə qarşı biganə münasibət
bəsləyirlər.
Prezident İlham Əliyev İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Yusif
bin Əhməd əl-Osaymini qəbul edərkən,
çıxışının sonunda Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli üzrə kontakt qrupun üzvlərinin bu yaxınlarda işğaldan
azad edilmiş ərazilərə səfər etdiklərini,
erməni vandalları tərəfindən törədilən
vəhşiliklərin şahidi olduqlarını xatırladaraq deyib: “İndi biz bütün dünyanın bunu görməyini, başa düşməyini
istəyirik ki, bizim atdığımız addımlar
haqq işi idi, beynəlxalq hüquqa, BMTnin Nizamnaməsinə, özünümüdafiə
hüququmuza və ədalətə əsaslanırdı. Biz
ədaləti bərpa etdik. Təcavüzkar bizim
torpaqlarımızdan qovuldu və indi bərpa
vaxtıdır. Lakin bu, vaxt aparacaq. Çünki
əlbəttə ki, ən böyük problem minalardır.
Müharibə bitəndən sonra bizdə artıq
onlarla itki olub, o cümlədən minalardan
ölənlər olub. Ermənistan bizə minaların xəritəsini verməyib. Bu, daha bir
müharibə cinayətidir...”.
Dövlətimizin başçısı çıxışının sonunda hazırda düşməndən
təmizlənən ərazilərdə minatəmizləmə
prosesinin aparıldığını, bununla paralel
yenidənqurma işlərinə başlanıldığını, şəhər və kəndlərin baş planlarının
hazırlandığını vurğulayıb, eyni zamanda, İslam dünyası nümayəndələrinin
Azərbaycana gəlib işğalçının tarixi
irsimizə qarşı vəhşiliyin şahidi olmaları
və yenidənqurma prosesini izləmələri ilə
bağlı istəyini də diqqətə çatdırıb.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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zərbaycanın arxeoloqları qazıntılara başlayana qədər
erməniləri nə Azıx kəndi maraqlandırırdı, nə Azıx
mağarası. Onlar hələ Məmmədəli Hüseynovun adını
eşitməmişdilər, Mingəçevirdən tapılan yazılı şamdana görə
arxeoloq Vahidovun kölgəsini qılınclayırdılar.
Erməniləri cin atına mindirən o idi
ki, bürünc şamdan üzərində Alban
əlifbasının Bərdə xətti ilə “Tanqri”
sözü aydın oxunurdu.
Danos danos dalınca yazıldı,
su-elektrik stansiyasının tikintisi
sürətləndirildi. Erkən xristianlıq dövrünün mədəniyyət abidələri Kür çayının
suları altına qərq oldu.
Mingəçevir abidələrini sular altında qoyan qonşularımızın hikkələri
soyumuşdu. Onlar təzəcə “toqquş”
deyib, cin eşşəyindən düşmüşdülər
ki, arxeoloq Məmmədəli Hüseynov
Azıx mağarasının səkkizinci qatından ilk insan tipinin çənə sümüyünü
tapıb, elmi ictimaiyyətin müzakirəsinə
təqdim etdi.
Qırmızı Bazardan İrəvan çuxuruna
qədər aləm bir-birinə dəydi. Bu tapıntı
Aşxalusun göbəyindən çıxanların
beyinlərini 9,9 bal zəlzələ kimi titrətdi.
Hansı müdirin kabinetinə girirdin, stolların üstündə qalaq-qalaq kitab görürdün. Ermənilər məmə deyəndən pəpə
yeyənə qədər dilçi olmuşdular. Elliklə
Azıx adının anlamını axtarırdılar.
Uzun çapalardan sonra dizaxlı bir
qoca müəllim sanskrit dilində zoğ, yaşıl budaq anlamında “a-zox” sözünü
tapdı. Ancaq məna uyğun gəlmirdi,
zoğ hara, daş-qaya hara?
Azərbaycan ictimai düşüncəsində
ümumiləşməkdə olan bir fikrə
görə Azıx mağarası ayı mağarası deməkdir. Düzdür, azıq türk
dillərində ayının altı-yeddi adından
biridir (MK II. 1940.s.32; Радлов т.2,
ч.1, 1893.s.129), ancaq mağaranın
adı birbaşa ayı sözü ilə deyil, Azıx
kəndinin adı ilə bağlıdır.
Totemi ayı olduğuna görə qırğızların bir qəbiləsi özünü Azıq adlandırırdı
(Шаниязов 1974.s.129; Бартолд
1965.s.533,536). Hələ eradan əvvəl
I minillikdə Azıq, Azuq, Ayu, Ayup
adlı türk etnosları Kaşğardan Misirə
qədər dünyanın neçə-neçə ölkələrinə
yayılmışdılar. Azıx alpları yunanlardan qabaq Nil vadisini tutmuş, Misirlə
Fələstin arasında Azux şəhərini
salmışdılar. Yunan tarixçiləri Azux
şəhərini Azoxis adlandırırdılar. Həmin
şəhər Ptolomey dövrünə – e.ə. III
əsrə qədər qalırdı (Иосиф Флавий
1991.s.413).
Bizim əcdadlarımız qədim Misir və
Ön Asiya mədəniyyətlərinin yaradıcılarıdır. Ermənilər deyirlər ki, siz Anadoluya XI əsrdə gəlmişsiniz.
Azıx alpları romalılarla vuruşa-vuruşa Yerusəlimdən Qafqaz dağlarının
ətəklərinə çəkildilər. Eranın 87-103-cü
illərində çoxtayfalı İveriyanın hakim nəsli oldular. IV-V əsr xristian
salnamələrində onların adı Azuk və
Arzuk formalarında yazıya alınmışdır.
L.M.Meliksetbekov yazır: I Parsman övladlarından çar Arzukun əsl
adı Azuk olmuşdur (Меликсетбеков
1938.s.29).

Azıx nəslinin bir hissəsi xristianlıqdan sonra erməniləşmiş, bir hissəsi
gürcüləşmişdir. Erməniləşmiş Azıx
nəslindən filosof və tarixçi Asoxik
çıxmışdır. Erməni mətnşünasları Aso-

Xanım, bağa bir azıxmış giribdi,
Yeyib qurtarıbdı yar almasını.
Ermənilərin iddialarına görə,
türklər Ön Asiyaya XI əsrdə gəliblər.
Onlar Qazaxıstanın keçmiş prezidenti
Nursultan Nazarbayevdən 3 milyon
dollar pul alıb, XI əsrdən sonrakı sənədləri Almatıya göndərdilər.
Əslən Azov urumlarından olan
A.N.Qarkavetsə 3 kitab yazdırdılar.
Həmin kitablarda xristian qıpçaqların erməni qıpçaqlar kimi təqdim
edilməsinə nail oldular (Гаркавец

ki, Ayepa peçenq və ya berendey
tayfalarından biridir. Ayepa ayı eba,
yəni ayı oba deməkdir. Xitayların,
başqurdların, qırğızların Ayu, Ayuçi
adlı oymaqları var idi (Шаниязов
1974.s.135).
Bir sıra türk dillərində, o cümlədən
Kumık dilində ayıya ayup deyilir
(Список описание местностей
и племен Кавказа т.XVII, Ч.3,
1893.s.20). Totemi ayup, yəni ayı
olan etnosun yurd yerləri Ayıp, Ayıplı
formalarında xəritəmizə daxil edilmiş-

Kaşğarda Azıx şəhəri
xikin türk mənşəyi barədə sussalar
da, onun VII əsrdə yaşadığını, dövrünün tanınmış siması olduğunu təsdiq
edirlər (Абегян 1975.s.139-140).
Bizim üçün xüsusilə, maraqlıdır ki, “Divanü-luğatit-türk” əsərinin
yazarı Mahmud Kaşğari Kaşğar
yaxınlığındakı Azıx şəhərində anadan
olmuşdur. Həmin şəhər islamiyyətdən
öncə totemi ayı olan bir türk nəsli
tərəfindən salınmışdır.
Ayılara totemik münasibət nə ilə
bağlıdır? Dünyanın bir çox qədim
xalqları kimi, türklər də həm ayını
sevir, həm də ondan qorxurdular. Ona
görə qorxurdular ki, ayılar mağarada
yaşayırdı. Onları öldürmədən mağaralarda məskunlaşmaq olmurdu. Ona
görə sevirdilər ki, ayı onların azuqəsi
idi. Qış düşəndə meşədəki yabanı
meyvələr yox olur, insanlar mağaralarda qış yuxusuna gedən ayıları tutub ətini yeyirdilər. Ayı ibtidai insanlar
üçün soyuducuların buzxanasında
saxlanan ət idi.
Mahmud Kaşğarinin və V.V.
Radlovun lüğətində “azuq” sözü iki
mənada verilmişdir: ayı və azuqə
(MK I. 1939.s.32; Радлов т.1,
ч.1 1914.s.489). Bundan əlavə,
Fəzlullah Rəşidəddinin qələmə aldığı
“Oğuznamə”də Azuk bolsun mərasim
adı var. İrkıl Xoca Gün xanın oğlanlarının onqonunu müəyyən edir. Həmin
mərasim Azuk bolsun, yəni var-dövlət
qazansın (Rəşidəddin Fəzullah
1992.s.39) adlanır.
Rusiyanın Qafqazşünas
tədqiqatçıları XIX əsrin sonlarında Qarabağda etnoqrafik bilgilər
toplayarkən görmüşdülər ki, Azıx
kəndinin əhalisi özünü həm də Azux
adlandırır. Onların mifik təxəyülünə
görə ayı dəyirmançı imiş. İnsanların
çörəyə hörmətsizliyini görüb azıxmış,
yəni heyvana dönüb meşəyə qaçmışdır (Сегал 1902. s. 272).
Buna uyğun olaraq, Azərbaycan
dilində azıxmış sözü vardır. Ev
heyvanları aylarla çöldə qalıb
vəhşiləşəndə deyirik heyvan azıxıb.
“Əmrah” dastanında belə bir epizod
var. Xidmətçi qız həyətə çıxanda görür
ki, üz-gözünü tük basmış, cındırından
cin ürkən bir qoca kişi bağdakı almaları yeyir. Qorxaraq evə qayıdıb deyir:

1979.s.100; Гаркавец 1987.s.225;
Гаркавец 1988.s.3-176). IV-VII
əsrlərdə yazılan kilsə salnamələrini
isə qazaxlara göstərmədilər.
Əgər II əsrdə yaşamış Ptolomey
yazırsa, Azov dənizinin sahilində
Yazıq adlı etnos yaşayır (Волкова
1973.s.102), azıxların şimali və
cənubi Qafqazda varlığını hansı
əsasla XI əsrə çəkirlər?
İberiyada 87–103-cü illər arasında çar Azuq hakim olubsa
(Меликсетбеков 1938.s.29), qıpçaqları hansı niyyətlə Qazaxıstana, Qırğızıstana qovurlar?
Yalnız qıpçaqlar yox, oğuzlar,
peçeneqlər, berendeylər Qafqazın və
Ön Asiyanın qədim mədəniyyətinin
yaradıcılarıdır. Bu barədə e.ə.
II minilliyə aid Misir papirus
mətnlərində, e.ə. IX əsrə aid Assuriya kitabələrində, e.ə. VIII əsrdə aid
Urartu mixiyazılı mətnlərində qiymətli
bilgilər vardır. Urartu kahinləri
Ayı etnosunun tanrısına 1 dana
qurban kəsərdilər (Пиотровский
1944.s.273).
Assuriya hökmdarı III Tiqlatpalasarın kitabəsində deyilir ki, haradasa
Suriya ilə Türkiyə arasında Ayup adlı
ölkə var. Bir Urartu qaya yazısında isə qeyd olunur ki, Ayup Urartu
tayfa ittifaqına daxil olan etnoslardan
biridir. Ayin zamanı Ayup etnosunun
tanrısına bir dana qurban kəsərdilər.
Azıx, Ayup, Ayı etnoslarının mənşəyi
barədə sussa da, bu məlumatları
Qapançı soyadlı erməni Qraçik etiraf
edir (Капанцян 1985.s.46). Qədim
slavyan salnamələrində isə göstərilir

dir. İndi kiməsə Aşağı Ayıplı, kiməsə
Çaxırlı kəndinin adı xoş gəlmir. Çakır
qartalın bir növünün adıdır. Onun
çaxıra heç bir aidiyyəti yoxdur.
Yerlərdən gələn təqdimatlar
əsasında Milli Məclisdə şəhər, kənd
adları dəyişdirilir. Deputatlarımız
özləri də bilmədən tarixi toponimiyamızın qiymətli nümunələrini xəritədən
silirlər. Azıx mağarasından başqa, Laçında Azıx qəbiristanlığı var idi. Çox
ehtimal ki, həmin məzarlıqda xristianlaşmamış, yayda yaylağa, qışda
qışlağa köçən tərəkəmə Azıx alpları
dəfn olunmuşdur. Həmin məzarlığı
tapmaq, arxeoloji qazıntılar aparmaq,
salamat qalan epitafiya mətnlərini
oxumaq lazımdır.
Kiməsə Ayı, kiməsə Ayıbasanlı
kəndinin adı xoş gəlmirsə, onları
dəyişmək lazım deyil. Henrix Qrets
“Yevreylərin tarixi” kitabında yazır ki, Avraam Kənan əsgərləri ilə
döyüşdən çəkinərək onların torpaqlarından cənub-şərq, Ayi və bet-El
vilayətlərinin arasına köçdü (Генрих
Грець II. 1907.s.144).
Bibliyadakı Avraam müqəddəs
Quranımızdakı İbrahim peyğəmbərdir.
Nəzərə alsaq ki, İbrahim
əleyhissəlam e.ə. 1775-ci ildə vəfat
etmiş və Şumerin Ur şəhərində
dəfn olunmuşdur (Библейская
Энциклопедия т.1, 1891.s.14; Эрнст
ренан т.1, 2750.s.78). Deməli, ayı,
ayup, azıx etnonimlərinin, azı, 4 min
illik tarixi vardır.

İlhami CƏFƏRSOY,
filologiya elmləri doktoru

Ermənilər arxeoloji abidələrimizi
də bərbad günə qoyublar
Azərbaycan Tarix və
Mədəniyyət Abidələrini
Müdafiə Təşkilatı(ATMAMT)
İctimai Birliyinin dini, tarixi
və mədəni abidələrimiz erməni
vandalları tərəfindən dağıdılması və təhqir olunması faktlarına dair hesabatında mühüm
məlumatlar yer alıb.
Arxeoloji abidələr Dağlıq Qarabağ və ona bitişik ərazilərdə çox
qədim tarixə malikdir. Eləcə də daş
və torpaq sədlər, ağac və ya daşdan
tikilmiş qədim mühafizə divarlarının qalıqları, dini xarakterli ərazilər,
ziyarətgahlar, məbəd və monastr
ların qalıqları, dini mərasimlərin
keçirildiyi güman edilən ərazilər,
qəbiristanlıqlar və kurqanların yaşı
min illərlə ölçülür. Torpaqlarımızın
işğalı müddətində həmin ərazilərdə
daşı-daş üstə qoymayan ermənilər
arxeoloji abidələrə də vəhşiliklə
divan tutublar.
"Mədəni irs bir xalqın
milli-mədəni, tarixi sərvəti olsa
da, bu nümunələr, ümumilikdə,
bəşəriyyətə məxsusdur və bəşər
mədəniyyətinin tərkib hissəsidir.
Odur ki, bir xalqın mədəni irsinin
digər xalqlar və ya millətlər
tərəfindən dağıdılması, formasının dəyişdirilməsi, məhv
edilərək vandalizmə uğradılması
beynəlxalq konvensiyalara görə
yolverilməzdir” – deyə ictimai
birliyin sədri Faiq İsmayılov
bildirib. Onun sözlərinə görə, torpaqlarımız ermənilər tərəfindən
işğal olunduğu dövrdə terrora
məruz qalan maddi-mədəniyyət
nümunələri içərisində çox sayda
tarixi abidələr də yer alıb. Belə
ki, Azərbaycanın işğal altındakı
ərazilərində arxeoloji qazıntılar
aparmaq məqsədilə Ermənistan
hökuməti tarix elmləri doktoru
Hamlet Petrosyanın rəhbərliyi
ilə komissiya yaradıb. 2000-ci
ildən etibarən daimi fəaliyyət
göstərən bu komissiya Dağlıq
Qarabağ və ona bitişik ətraf
rayonlarda, o cümlədən Xocalı,
Xocavənd, Xankəndi, Ağdam,
Şuşa, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının ərazilərində olan arxeoloji
abidələrin dağıdılması ilə məşğul
olub: "Bu dağıntıların həyata
keçirilməsində, Ermənistanın ali
və orta ümumtəhsil məktəblərinin
şagird və tələbələrini və eləcə
də Qarabağın erməni əhalisini
səfərbər ediblər. Ermənistan
hökuməti və “Daşnaksütyun” terror təşkilatının nümayəndələri bu
komissiyanı beynəlmiləlləşdirərək
tərkibinə Böyük Britaniya,
İspaniya, Niderland və İslandiyadan mütəxəssislər cəlb
ediblər. Onların bu qeyri-qanuni
fəaliyyəti nəticəsində Dağlıq
Qarabağ və ona bitişik ətraf
rayonların ərazilərində kurqanlar,
küp qəbirlər, qədim təsərrüfat
yerləri, eləcə də Xocalı-Gədəbəy
mədəniyyətinə aid bütün arxeoloji
mədəniyyət nümunələri dağıdılaraq yerlə yeksan edilib”.

Ekspert bildirir ki, düşmən
ölkənin arxeoloqları tərəfindən
təşkil edilən bu qanunsuz arxeoloji qazıntılar zamanı ermənilər
tərəfindən yer altında olan qiymətli
maddi mədəniyyət nümunələri
əldə edilərək Ermənistana daşınıb.
Dağlıq Qarabağ ərazilərinə nəzarət
olunmaması, belə qazıntıların
kütləviləşməsinə və tarixi tapıntıların Ermənistana daşınmasına
səbəb olub.
F.İsmayılovun araşdırmasına
görə, Ağdam rayonunun Şahbulaq ərazisindəki qədim yaşayış
məskənlərini və kurqanları
istismar etmək üçün Ermənistan
hökuməti 2000-ci ildə arxeoloji
kəşfiyyat qrupu yaradıb. 2000-ci
ildən Ermənistanın Q
 arabağa
göndərdiyi arxeoloji qrup Ağdam
rayonunun Şahbulaq ərazilərində
qanunsuz arxeoloji fəaliyyətlə
məşğul olub. Bu qanunsuz
fəaliyyətə maliyyə dəstəyi
Ermənistanın “Erkir” ictimai
təşkilatlar birliyinə məxsusdur.
Xocalı rayonu, Əsgəran qəsəbəsi
ərazisində əsgərlər səngər
qazarkən arxeoloji abidələr
üzə çıxmışdı. Xankəndi şəhəri
ətrafında da oxşar qeyri-qanuni
arxeoloji qazıntılar aparılıb.
Dağlıq Qarabağda erməni
vandalizminə uğrayan Xocavənd
rayonunun Salakətin kəndi yaxınlığında olan Azıx paleolit düşərgəsi
dünyada məşhurdur. Bu mağara da
işğal müddətində erməni saxtakarlığından kənarda qalmayıb.
Mənbələrə görə, yaşı milyon
ildən artıq olan Azıx mağara
düşərgəsi insanlıq tarixinin ən
qədim mərhələlərinin ardıcıllığını əks etdirən yeganə abidədir.
Ocaqların (700 min il əvvəl), tikili qalığının (350-400 min il əvvəl)
aşkar edildiyi Azıx mağarası bu
göstəriciləri ilə dünyada cəmi bir
neçə ən qədim abidələrdən biridir.
Azıx mağarası dünya arxeologiya
elmində müstəsna əhəmiyyətə
malik abidələrdəndir.
AMEA Tarix İnstitutunun
Paleolit arxeoloji ekspedisiyası Məmmədəli Hüseynovun
rəhbərliyi altında 1960–1986-cı
illərin iyun-iyul aylarında Azıx
paleolit düşərgəsində kompleks şəkildə arxeoloji qazıntı
işləri aparıb. Kür–Araz çayları
vadisində Quruçay dərəsinin sol
sahilindəki Tuğ çökəkliyində
yerləşən Azıx mağarası qədim

dövrün mədəni abidəsi kimi
UNESCO-nun mədəni irs
siyahısına düşüb. Tədqiqatlar
göstərir ki, Azıx mağarası öz
qədimiliyinə, çox təbəqəliliyinə,
arxeoloji cəhətdən zənginliyinə
görə dünyada yeganə abidədir. Bu
mağarada qədim və orta paleolit
daş alətlərin texnikasından onların
təkamül dərəcəsini müəyyən
etmək mümkün olub. Azıx mağarasında aşkar olunmuş fauna və
arxeoloji materiallar Azərbaycan
ərazisində azıxantropların
təsərrüfat fəaliyyəti haqqında
geniş təsəvvür yaradıb. Belə bir
möhtəşəm abidə Ermənistan
hökuməti tərəfindən 1992-ci
ildən 2001-ci ilədək silah anbarı
kimi istifadə edilib, 2001-ci ildən
etibarən mağarada qanunsuz arxeoloji qazıntılara start verilib.
Qırx dörd günlük Vətən
müharibəsindəki qələbəmizdən
sonra digər arxeoloji abidələrlə
yanaşı, Azıx mağarası da
əsarətdən azad oldu. Bu yaxınlarda işğaldan azad olunan
ərazilərə səfər edən ölkə başçısı
İlham Əliyev Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva
ilə birlikdə Azıx mağarasına baş
çəkərək “Azıx mağarası dünyanın ən qədim insanının yaşayış
yerlərindən biridir, Azərbaycan
tarixinə məxsusdur, bizim tarixi
sərvətimizdir” – deyə bəyan
etdi: “Ermənistan bu mağarada
qanunsuz olaraq işlər aparmışdır,
xaricdən qanunsuz olaraq alimlər
gətizdirmişdir. Onlar bu mağaraya, bizim tarixi irsimizə böyük
ziyan vurmuşlar. Onlar bu ziyanın
hamısını ödəyəcəklər. Onları
məcbur edəcəyik. Bundan sonra
azərbaycanlı alimlər və onların
dəvəti ilə gələcək xarici ölkə
alimləri burada qanuni yollarla
tədqiqatlar aparacaqlar”.
F.İsmayılov sonda dedi ki,
Azərbaycan tərəfi dəfələrlə
beynəlxalq qurumlara, təşkilatlara
müraciət edərək ermənilərin
işğal olunan ərazilərimizdə
abidələrimizə divan tutduğu, dağıdıb məhv etdiyi barədə narahatlığını bildirib. Lakin təəssüf ki, bu
məsələyə hələ heç bir beynəlxalq
qurum münasibət bildirməyib.

Hazırladı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Pandemiya dövründə ibadətlər evlərdə –
ailə daxilində həyata keçiriləcək
Pandemiya başlayandan Azərbaycan dövləti hazırlanan
vaksinlərin əldə olunması üçün müxtəlif platformalar çərçivəsində
fəaliyyət göstərib. Dünyanın bir sıra ölkələrinin maliyyə resursları
çatışmazlığından vaksinə əlçatanlığında problemlər olsa da,
Azərbaycan bu peyvəndləri vaxtında əldə etdi və vaksinasiyanı davam
etdirmək üçün ölkədə yetərincə ehtiyat görüldü. Eyni zamanda, dövlət
başçımız İlham Əliyev tərəfindən vaksinlərin ədalətli bölgüsü ilə bağlı
inkişaf etmiş dövlətlərə çağırışları oldu və Azərbaycan Prezidentinin
bu tələbi həm ÜST tərəfindən bəyənildi, həm də beynəlxalq
ictimaiyyətin böyük dəstəyini aldı.
Qeyd edək ki, Azərbaycan
 OVID – 19 - a qarşı vaksin alan ilk
C
ölkələrdən biri olub və yanvarın 18 - dən
koronavirusa qarşı vaksinasiyaya başlanılıb. Son məlumatlara görə, indiyədək
ölkəmizdə 1 milyon 200 minə yaxın insana vaksin vurulub. Peyvəndləmə prosesi
ölkəmizdə sürətlə gedir. Dövlət tərəfindən
yaradılan bu imkanları nəzərə alaraq,
bütün ölkə əhalisi vaksinasiya prosesində
fəal iştirak etməlidir. Bildiyimiz kimi, hazırda 40 yaşından yuxarı vətəndaşlarımız
peyvənd olunur. Vaksinasiya və koronavirusla digər mübarizə üsullarında hər
bir vətəndaşın mövqeyi təkcə özünü fərd
olaraq qorumaq kimi anlaşılmalı deyil.
Çünki hər bir fərd cəmiyyətin bir üzvü
olaraq məsuliyyəti ilə bu işdə öz töhfəsini
verməlidir.
Koronavirusla mübarizədə kompleks yanaşma davam etdirilir. Bu günə
kimi, COVID–19-la bağlı tibb dünyasını düşündürən bəzi suallar hələ də
öyrənilməmiş qalır. Buna görə peyvənd
olunan şəxslərin digər tibbi tövsiyələrdən,
tələb və qadağalardan imtina etməsi
yolverilməzdir. Son dövrlər sosial
şəbəkələrdə bəzi şəxslərin açıq havada maska taxmağa ehtiyac olmadığı ilə
bağlı fikirləri sərgilənir. Bu da cəmiyyətdə
hər kəs tərəfindən eyni cür qarşılan-

mır. Bəziləri bu fikirlərə etiraz etsələr
də, başqaları razılaşır, hətta kafelərin
açıq olduğu, orada insanların oturduğu
halda açıq havada maska taxmağın
yersiz olduğu qənaətindədirlər. Amma
mütəxəssislər təəssüflə qeyd edirlər ki,
həmin şəxslərin maska taxmamaqla bağlı
mövqeyi bir qədər fərdi formadadır. Halbuki, bu məsələyə pandemiyanın inkişafı
nəticəsində ölkə əhalisinin sağlamlığına
dəyə biləcək mənfi tendensiyalar fonunda
baxmaq lazımdır.
Nəzərə alınmalıdır ki, maska taxmaq
tələbi, metronun bağlanması və digər
qadağalar tibbi və digər sahələr üzrə
aparıcı ekspertlərin olduğu inkişaf etmiş
Avropa və Amerika ölkələrində də tətbiq
olunur. Bundan başqa, onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, bu qadağalar, həmçinin
ona görə tətbiq olunur ki, məsuliyyətli və
məsuliyyətsiz, tibbi-gigiyenik qaydaları
və koronavirusla bağlı məlumatları bilən
və bilməyən vətəndaşlar var. COVID–19
təhlükəsi və yayılma sürəti hökuməti
məcbur edir ki, fərdi yanaşma deyil, ümumi yanaşma ilə önləyici tədbirlər həyata
keçirsin. Tanışların bir-birilə rastlaşanda
görüşüb öpüşdüyünü nəzərə alsaq, bu tip
qadağaların belə hallarda böyük qoruyucu funksiyaya malik olduğunu görmək
olar. Başqa bir məqam kimi isə insanların

açıq havada bəzi məkanlarda çox sıx
toplandığını qeyd etmək olar. Müxtəlif
istirahət yerləri, bank və digər ictimai
xidmətlərin göstərildiyi yerlər, dayanacaqlar və s. kifayət qədər əhali sıxlığının rast
gəlindiyi məkanlardır. Bu məsələlər təkcə
vətəndaşların öz məsuliyyətinə etibar
edilsə, çox ağır nəticələrlə üzləşmək olar.
Doğrudur, artıq bir ildən çoxdur ki, qadağalar şəraitində yaşayırıq, açıq havada
gedərkən təmiz hava almaq istəyirik.
Lakin şəraiti və nəticələri düşündükdə,
sağlam qərarlar verildiyi anlaşılır.
Daha bir vacib məsələ ilə bağlı
mütəxəssis fikrini qeyd etmək yerinə
düşər. Artıq müqəddəs Ramazan
ayı başlayıb. Bu ayda insanlarımız
daha da diqqətli olmalıdır, həm maddi, həm mənəvi, həm də psixioloji
yardımlar etməlidir. Adətən, bu ayda
vətəndaşlarımız aztəminatlı və həssas
qruplardan olan şəxslərə xüsusi diqqət
yetirirlər. Bu gözəl əməlləri də yerinə
yetirərkən, özünün və həmçinin təmasda
olduğu şəxslərin sağlamlığını qorumaq
üçün qaydalara riayət etmək vacibdir.
Kütləvi formada iftar süfrələri və digər
formada toplaşmalar koronavirusun
sürətlə yayılması üçün zəmin yarada
bilər. Müqəddəs dinimizdə də sağlamlığı qorumaqla bağlı tövsiyələr var. Ona

görə də, bütün atdığımız addımlarda
özümüzün, ailəmizin və ətrafımızdakı
şəxslərin sağlamlığını ciddi sürətdə
nəzərə almalıyıq. Ramazan ayı insanlara
Allahı sevmək prinsiplərini öyrədir, onlara
öz iradə qüvvələrini, dözümünü yoxlamaq imkanı verir, onları gözüaçıq, təmiz
vicdanlı olmağa yönəldir və oruc tutmaqla ifadə olunur. Müqəddəs dinimizdə
sağlamlıq problemləri olan şəxslər üçün
də bu məqamlarda istisnalar mövcuddur.
Ona görə koronavirus xəstəliyi keçirən
şəxslərin oruc tutmaqla bağlı həkimlə
məsləhətləşməsi və sağlamlığı ilə bağlı
tövsiyə alması vacibdir.
Dietoloqlar məsləhət görürlər ki, oruc
tutan şəxslərin imsak etməsi və imsakdan
yarım saat əvvəl 4–5 stəkan su içməsi
lazımdır. Ramazan ayında oruc tutanlar,
xüsusilə, pandemiya dövründə doğru
qidalanmazlarsa, onların səhhətində
problemlər yarana bilər. Belə ki, bu ayda
oruc tutanların orqanizminin təmizlənməsi
prosesi baş verir. Lakin onlar düzgün
qidalanmasalar, onun zərərləri meydana
çıxa bilər. Orqanizmdə fəsadlar yaranmasın deyə, imsakda doymamış yağ turşularının qəbul edilməsi vacibdir. Bunun üçün
günaşırı olaraq qoz, fındıq, badam kimi
çərəzlər və 1–2 dilim çovdar çörəyi ilə 20
qram kərə yağı qəbul edilə bilər. Xurma

isə əslində iftar zamanı deyil, imsakda
qəbul edilməlidir. Çünki o, orqanizmin
ehtiyac duyduğu şəkərin 80 faizini ödəyir.
Buna görə səhərlər xurmadan istifadə
edənlərin iftarda onu yeməsinə ehtiyac
yoxdur. Həmçinin onu da qeyd edək ki,
imsakdan dərhal sonra yatmaq insan
səhhətinə ziyandır. Yaxşı olar ki, imsaka
duranlar yemək yedikdən yarım saat
sonra yatsınlar. İftarda isə ərik, gavalı və
alma qurusu mütləq istifadə edilməlidir.
Bu, həm onları tox tutacaq, həm də orqanizmin vacib maddələrə olan ehtiyacını
ödəyəcək. Oruc tutanlar doğru qidalanmasalar, bu, onların koronavirusa yoluxma ehtimalına təsir edə bilər. Orucluların
doğru, yəni, imsak və iftarda düzgün
qidalanması onların immun sisteminin
güclü olması üçün kifayətdir. İmmun sistemi üçün vacib olan D vitaminini günəş
və qidalardan almaq olar. Bu vitamin
dəniz məhsulları, yumurta, kərə yağı və
süd məhsullarında boldur. Həmçinin sink
və C vitamini çərəzlər və dəniz məhsulları
vasitəsi ilə orqanizmə daxil olur.
Bütün tövsiyələrə, maarifləndirməyə
baxmayaraq, təəssüflə qeyd etməliyik ki,
son vaxtlar ölkəmizdə yeni növ koronavirus infeksiyasına sutkalıq yoluxma halı
2 mindən yuxarıdır. Hətta bir neçə gün
əvvəl bu rəqəm 3 minə yaxınlaşmışdı.
Bu, çox təhlükəli bir dönəmdir. Buna
görə də əhalini qaydalara riayət etməyə,
maska taxmağa, sosial məsafəni qorumağa, insanlarla az təmasda olmağa,
kütləvi toplanma yerlərindən uzaq olmağa, ictimai-iaşə obyektlərinə mümkün
qədər üz tutmamağa çağırırıq. “Yüzünə
dözən, yüz birinə də dözər” – deyiblər.
Bir il sağlamlığınızın qorunması ilə bağlı
bu qadağalara əməl etmişik, vəziyyətlə
əlaqədar yenə də davam etmək
məcburiyyətindəyik. Əgər qaydalara əməl
olunmazsa, yoluxma sayı daha böyük
rəqəmlərə gəlib çıxacaq. Bununla yanaşı,
xatırlatmalıyıq ki, vətəndaşlar mütləq

şəkildə vaksinasiya prosesində aktiv
iştirak etməlidir. Çünki əhalinin 80 faizi
vaksinasiya olunduqda, virus həyatımızda
qalsa belə, pandemiya dönəmi bitəcək.
Son statistikaya əsasən, vurulan
vaksin dozalarının sayının 1,2 milyona
yaxınlaşması ilə kifayətlənmək düzgün deyil. Çünki koronavirus tez-tez
mutasiyaya uğrayır ki, bu da növbəti
yoluxma dalğasına, xəstə sayının və
ölüm hallarının artmasına səbəb olur.
Buna görə də əksər ölkələr sərt karantin tədbirləri tətbiq etməyə məcbur
olurlar. Məhz bu səbəbdən vətəndaşlar
koronavirusla mübarizədə həmrəylik
göstərməli, karantin tədbirlərinə əməl
etməklə yanaşı, vaksinasiya prosesində
çox aktiv olmalıdırlar. Vaksinasiyanın
sürəti artırılarsa, xəstələnmə, ağırlaşma
və ölüm səviyyəsini azaltmaq mümkün
olacaq. Eyni zamanda, sərt karantin
tətbiq olunarkən vaksinasiyadan keçənlər
digərlərinə nisbətən üstünlüklər də əldə
edəcəklər. Həmin təcrübə bir neçə ölkədə
tətbiq olunur. Bu, xarici ölkələrə səfərlərin
mümkünlüyü, sərbəst hərəkət, SMS
icazənin olmaması və s. ola bilər.
... Əvvəllər qohum-qonşular, dosttanışlar imsak-iftar süfrələrində bir yerə
yığışır, dualar edirdilər. Ötən il olduğu
kimi, bu il də Ramazan ayı pandemiya
dövrünə təsadüf etdi. Ölkəmizdə tətbiq
olunan karantin qaydalarına əsasən,
kütləvi toplaşma tədbirləri qadağandır.
Ona görə də hər kəs müqəddəs ayda
öz ailəsi ilə süfrə arxasında toplanıb
dünyanın bu bəladan tezliklə qurtulması üçün dualar etsin. Qaydalara əməl
etməklə, vaksinasiya prosesinə fəal
qoşulmaqla gələn il Ramazan ayını öz
sevdiklərimizlə, doğmalarımızla, qohumtanışlarımızla birlikdə keçirməyə nail ola
bilərik... Allah qismət etsin! Amin!

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Döyüş tətbiqinə yararsız, insan
həyatı üçün təhlükəli 1 ədəd 122
millimetrlik top mərmisi aşkar edilib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
“112” qaynar telefon xəttinə
Sumqayıt şəhəri, Tuk zavod
ərazisində partlayış təhlükəli
əşyanın aşkar olunması barədə
məlumat daxil olub. Daxil olmuş
məlumat əsasında dərhal hadisə
yerinə Nazirliyin Xüsusi Riskli
Xilasetmə Xidmətinin (XRXX)
xüsusi texnika və avadanlıqlarla
təchiz edilmiş pirotexnik qrupu
cəlb olunub.
Hadisə yerinə baxış zamanı döyüş
tətbiqinə yararsız, lakin insan həyatı
üçün təhlükəli 1 ədəd 122 millimetrlik
top mərmisi aşkar edilib.
FHN XRXX-nin mütəxəssisləri
hüquq-mühafizə orqanlarının
əməkdaşları ilə birgə ərazidəki insanların təhlükəsiz məsafəyə uzaqlaşdırılmasını təmin etdikdən sonra
pirotexniklər aşkar edilmiş mərmini
ərazidən götürərək, müvafiq qaydada
zərərsizləşdiriblər.
Əraziyə təkrar baxış zamanı digər partlayış təhlükəli silah və sursat aşkar edilməyib.

***
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə
Hallar Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrinin
icrası, o cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii
və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan
qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam
etdirir.
Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
“112” qaynar telefon xəttinə daxil olmuş
zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 19 yan-

“Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və
ictimai-publisistik qaynaqları” kitabı təqdim olunub
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi (BBMM)
“Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və
ictimai-publisistik qaynaqları” kitabının onlayn
təqdimatını keçirib.
BBMM-in mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, tədbir Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinin icraçı direktoru
Rəvan Həsənovun moderatorluğu ilə baş tutub.
Mərkəzin Himayəçilik Şurasının sədri, akademik Kamal
Abdulla çıxış edərək bildirib
ki, kitabın “Ön söz”ündə qeyd
edildiyi kimi, müasir dünyada
hər bir xalqın mədəniyyətində
multikulturalizmin iki fəlsəfi
mənası var: biri birlik, digəri
isə müxtəliflik kimi qəbul
edilir. Azərbaycanın mədəni
müxtəlifliyi azərbaycançılıq ideologiyası əsasında formalaşıb.
Bu ideologiya mədəniyyətimizin
bütün xüsusiyyət və

ğına çıxış və 6 halda köməksiz vəziyyətdə
qalma faktları üzrə qəza-xilasetmə
əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş
təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində
yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.
Ümumilikdə, ötən sutka ərzində 6 nəfər xilas
edilib, mənzildə 1 nəfərin meyiti isə aşkar olunaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Həmçinin, 9
aprel 2021-ci il tarixində Kür çayının Sabirabad rayonu, Cəngan kəndi ərazisindən keçən
hissəsində batmış 2016-cı il təvəllüdlü Hüseynli Hüseyn Şahin oğlunun meyiti dalğıcaxtarış qrupu tərəfindən tapılaraq aidiyyəti
üzrə təhvil verilib.

komponentlərini özündə ehtiva
edir. Ümummilli lider Heydər
Əliyev bu ideologiyada mədəni
müxtəlifliyin əsaslarını xüsusi
vurğulayıb. Cəmiyyətimizdə,
eləcə də beynəlxalq aləmdə
multikulturalizmə marağın artması Prezident İlham Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Bu mənada,
Azərbaycan Prezidentinin
təşəbbüsü ilə 2011-ci ildən Bakıda keçirilən və artıq ümumdünya ənənə halını almış Bakı
Beynəlxalq Humanitar Forumu,
Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumu, 2008-ci ildə əsası
qoyulan “Bakı Prosesi” və digər
mötəbər beynəlxalq konfranslar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bu forumların təşkilində Birinci
vitse-prezident Mehriban

x anım Əliyevanın xüsusi rolu
var.
Kitabın həmmüəllifləri İlahiyyat İnstitutunun rektoru
Aqil Şirinov, fəlsəfə elmləri
doktoru Sakit Hüseynov,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Elsevər Səmədov və fəlsəfə
üzrə fəlsəfə doktoru Əhməd
Qəşəmoğlu çıxışlarında müasir dövrdə miqrasiya, terror,
müxtəlif dövlətlərin qarşıdurması, identiklik, müxtəliflik,
bərabərlik, ayrı-seçkilik,
tolerantlıq və zorakılıq kimi
ziddiyyətlərin həllinin daha çox
aktuallıq kəsb etdiyini vurğulayaraq yaxın gələcəkdə də bu
məsələlərin aktual olaraq qalacağını qeyd ediblər. Bu baxımdan multikulturalizm siyasətinin
davam etdirilməsinin müasir
cəmiyyətlərdə mədəni inteqrasiyanın və mədəni dəyərlərin
necə yönləndiriləcəyi baxımından xüsusi önəm daşıdığı
vurğulanıb.

Daha sonra Roma Katolik
Kilsəsinin Azərbaycandakı
ordinarisi Vladimir Fekete,
“Samur” Ləzgi milli mərkəzinin
rəhbəri İmran Rzayev,
Azərbaycan Alban-Udi xristian
icmasının rəhbəri Robert Mobili,
Azərbaycan-Ukrayna Konqresi
İctimai Birliyinin sədri Yuriy
Osadçenko və Azərbaycan
Dillər Universitetinin magistri
Kəmalə Həsənova çıxış edərək,
müasir dövrdə hər bir toplumun
mədəniyyətinin göstəricisi kimi
müxtəlifliyin təkzibedilməz fakt
kimi qəbul edildiyini bildiriblər.
Çıxışçılar vurğulayıblar ki,
Azərbaycan müxtəlif etnosların,
konfessiyaların tarixən birgə
yaşadıqları məkandır. Bu gün
də ölkəmiz tolerant dəyərlərə

üstünlük verir və mədəni
müxtəlifliyin yaşandığı yer kimi
dünyaya səs salıb.
Qeyd edək ki, “Azərbaycan
multikulturalizminin qaynaqları”
seriyasından ikinci olan kitabın
baş elmi redaktoru akademik
Kamal Abdulla, tərtibçilər
– fəlsəfə elmləri doktorları
İlham Məmmədzadə, Sakit
Hüseynov, Aydın Əlizadə, Adil
Əsədov, fəlsəfə üzrə fəlsəfə
doktorları Əhməd Qəşəmoğlu,
Rəşad İlyasov, Elsevər
Səmədov, ilahiyyat üzrə fəlsəfə
doktorları Aqil Şirinov, Əli
Fərhadov, rəyçi – professor
Kamran İmanov, nəşrə məsul
fəlsəfə doktoru Rəşad İlyasov,
redaktor Tahir Kazımlıdır.

Azərbaycanda koronavirusa
2293 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından
2071 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2293 yeni yoluxma
faktı qeydə alınıb.

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən məlumata
görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 31
nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 291 min 894 nəfərin koronavirus
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 255 min 833
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4009 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı
32052 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 54 min 472 test aparılıb. Dünənki
test sayı isə 14086-dır.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

təsərrüfat mallarının satın alınması məqsədilə
İddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlərə təklif
olunur ki, öz kotirovka təkliflərini möhürlənib
imzalanmış zərfdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün sorğu iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar.
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün
tələb olunan sənədlər 21 aprel 2021-ci il
saat 17.00-dək AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli
(əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyevə, telefon012-502-47-53/56/58, daxili 144) ünvana
təqdim edilməlidir.

Təkliflər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici
dildəki təkliflər Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). Kotirovka sorğusu proseduru
“Dövlət satınalmaları haqqında” qanuna
uyğun keçiriləcəkdir. Göstərilən müddətdən
gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçılar, yaxud
onların səlahiyyətli nümayəndələri 22 aprel
2021-ci il saat 11.00-da zərflərin açılışında
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası Publik Hüquqi Şəxsi

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası Publik Hüquqi Şəxsi

“Mercedes-Benz Vito” və “Mercedes-Benz Sprinter” markalı avtomobillərin
təmiri və proqramlaşdırılması üçün xidmətlərin satın alınması məqsədilə

“Mercedes-Benz Vito” və “Mercedes-Benz Sprinter” və digər markalı avtomaşınlar
üçün mühərrik və transmissiya yağlarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https://www.etender.gov.az/
vahid internet portalına Asan Login vasitəsilə
(elektron imza və ya asan imza) daxil olaraq
tender haqqında ətraflı məlumatı (əsas
şərtlər toplusunu) əldə edə bilərlər.
İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün
vergi və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Üstünlük veriləcək meyarlar - ən
sərfəli qiymət, yüksək keyfiyyət (mənşə
sertifikatları təqdim olunaraq orijinal
ehtiyat hissələri, “Mercedes-Benz” şirkəti
tərəfindən istifadəyə icazəli diaqnostik
proqram təchizatı, 24 saatlıq xətdə texniki xidmət işləri) bu sahədə peşəkarlıq,
maliyyə imkanları və malların cədvələ
uyğun təhvili.
Potensial imkanları olan iddiaçılar aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASCnin Səbail filialı
Kod- 805056
VÖEN - 9900001881

M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZAZ2X
H/hAZ25IBAZ38060029446270517209
Səhiyyə Nazirliyinin Təcili və
Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası
Publik Hüquqi Şəxsi
VÖEN- 1700293201
Tenderdə iştirak üçün bütün iddiaçılar aşağıdakı sənədləri hazırlayıb tender
komissiyasına təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət
(müraciətdə müəssisənin adı, yerləşdiyi
ünvanı, poçt indeksi, telefon nömrəsi,
rəhbərin adı və soyadı göstərilməklə imzalanıb möhürlənmiş olmalıdır);
-iştirak haqqının ödənilməsi barədə
sənəd;
tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi qiymətinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (tender proseduru
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü qüvvədə olmaqla tender təklifi ilə
birlikdə təqdim edilir );
- bank təminatını tender təklifi zərfində
təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən kənarlaşdırılır.

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər ölənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş
surəti).
-müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı
-2 faiz (iddiaçının təklifi 100000 ABŞ dolları
manat ekvivalentindən çox olarsa);
-müvafiq mallar və xidmətlər üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılar ixtisas göstəricilərinə aid yuxarıda
göstərilən sənədləri 7 may 2021-ci il saat
12.00-a , tender təklifi ilə bank təminatını
isə 20 may 2021-ci il saat 12.00-dək portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 21 may 2021-ci il
saat 12.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid internet portalına Asan
Login vasitəsilə (elektron imza və ya asan
imza) daxil olaraq tender haqqında ətraflı
məlumatı (əsas şərtlər toplusunu) əldə
edə bilərlər.
İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün
vergi və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Üstünlük veriləcək meyarlar - ən
sərfəli qiymət, yüksək keyfiyyət (mənşə
sertifikatları təqdim olunaraq orijinal
ehtiyat hissələri, “Mercedes-Benz” şirkəti
tərəfindən istifadəyə icazəli diaqnostik
proqram təchizatı, 24 saatlıq xətdə texniki xidmət işləri) bu sahədə peşəkarlıq,
maliyyə imkanları və malların cədvələ
uyğun təhvili.
Potensial imkanları olan iddiaçılar aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsilə
təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASCnin Səbail filialı
Kod- 805056

VÖEN - 9900001881
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZAZ2X
H/hAZ25IBAZ38060029446270517209
Səhiyyə Nazirliyinin Təcili və
Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası
Publik Hüquqi Şəxsi
VÖEN- 1700293201
Tenderdə iştirak üçün bütün iddiaçılar
aşağıdakı sənədləri hazırlayıb tender
komissiyasına təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət
(müraciətdə müəssisənin adı, yerləşdiyi
ünvanı, poçt indeksi, telefon nömrəsi,
rəhbərin adı və soyadı göstərilməklə imzalanıb möhürlənmiş olmalıdır);
-iştirak haqqının ödənilməsi barədə
sənəd;
tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi qiymətinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (tender proseduru
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü qüvvədə olmaqla tender təklifi ilə
birlikdə təqdim edilir );
- bank təminatını tender təklifi
zərfində təqdim etməyən iddiaçının

tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən
kənarlaşdırılır.
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər ölənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının tam adı,hüquqi statusu,
nizamnaməsi,qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş surəti).
-müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı
-2 faiz (iddiaçının təklifi 100000 ABŞ dolları manat ekvivalentindən çox olarsa);
-müvafiq mallar və xidmətlər üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılar ixtisas göstəricilərinə aid yuxarıda
göstərilən sənədləri 7 may 2021-ci il saat
11.00-a, tender təklifi ilə bank təminatını
isə 20 may 2021-ci il saat 11.00-dək portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 21 may 2021-ci il
saat 11.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası Publik Hüquqi Şəxsi

Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası Publik Hüquqi Şəxsi

“Mercedes-Benz Vito” və “Mercedes-Benz Sprinter” markalı təcili yardım
avtomobillərinin əsaslı təmiri üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

“Mercedes-Benz Vito” və “Mercedes-Benz Sprinter” markalı təcili yardım
avtomobillərinin cari təmiri üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid internet portalına Asan
Login vasitəsilə (elektron imza və ya asan
imza) daxil olaraq tender haqqında ətraflı
məlumatı (əsas şərtlər toplusunu) əldə edə
bilərlər.
İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün
vergi və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Üstünlük veriləcək meyarlar - ən
sərfəli qiymət,yüksək keyfiyyət (mənşə
sertifikatları təqdim olunaraq orijinal
ehtiyat hissələri, “Mercedes-Benz” şirkəti
tərəfindən istifadəyə icazəli diaqnostik
proqram təchizatı, 24 saatlıq xətdə texniki xidmət işləri) bu sahədə peşəkarlıq,
maliyyə imkanları və malların cədvələ
uyğun təhvili.
Potensial imkanları olan iddiaçılar aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASCnin Səbail filialı
Kod- 805056

VÖEN - 9900001881
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZAZ2X
H/hAZ25IBAZ38060029446270517209
Səhiyyə Nazirliyinin Təcili və
Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası
Publik Hüquqi Şəxsi
VÖEN- 1700293201
Tenderdə iştirak üçün bütün iddiaçılar aşağıdakı sənədləri hazırlayıb tender
komissiyasına təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət
(müraciətdə müəssisənin adı,yerləşdiyi
ünvanı, poçt indeksi, telefon nömrəsi,
rəhbərin adı və soyadı göstərilməklə imzalanıb möhürlənmiş olmalıdır);
-iştirak haqqının ödənilməsi barədə
sənəd;
tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi qiymətinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (tender proseduru
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü qüvvədə olmaqla tender təklifi ilə
birlikdə təqdim edilir );
- bank təminatını tender təklifi zərfində
təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi eti-

barsız sayılır və tenderdən kənarlaşdırılır.
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər ölənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş
surəti).
-müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı
-2 faiz (iddiaçının təklifi 100000 ABŞ dolları
manat ekvivalentindən çox olarsa);
-müvafiq mallar və xidmətlər üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılar ixtisas göstəricilərinə aid yuxarıda
göstərilən sənədləri 4 may 2021-ci il saat
11.00-a , tender təklifi ilə bank təminatını
isə 17 may 2021-ci il saat 11.00-dək portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 18 may 2021-ci il
saat 11.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid internet portalına Asan
Login vasitəsilə (elektron imza və ya asan
imza) daxil olaraq tender haqqında ətraflı
məlumatı (əsas şərtlər toplusunu) əldə edə
bilərlər.
İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün
vergi və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Üstünlük veriləcək meyarlar - ən
sərfəli qiymət, yüksək keyfiyyət (mənşə
sertifikatları təqdim olunaraq orijinal
ehtiyat hissələri, “Mercedes-Benz” şirkəti
tərəfindən istifadəyə icazəli diaqnostik
proqram təchizatı, 24 saatlıq xətdə texniki xidmət işləri) bu sahədə peşəkarlıq,
maliyyə imkanları və malların cədvələ
uyğun təhvili.
Potensial imkanları olan iddiaçılar aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASCnin Səbail filialı
Kod- 805056

VÖEN - 9900001881
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZAZ2X
H/hAZ25IBAZ38060029446270517209
Səhiyyə Nazirliyinin Təcili və
Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası
Publik Hüquqi Şəxsi
VÖEN- 1700293201
Tenderdə iştirak üçün bütün iddiaçılar aşağıdakı sənədləri hazırlayıb tender
komissiyasına təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət
(müraciətdə müəssisənin adı, yerləşdiyi
ünvanı, poçt indeksi, telefon nömrəsi,
rəhbərin adı və soyadı göstərilməklə imzalanıb möhürlənmiş olmalıdır);
-iştirak haqqının ödənilməsi barədə
sənəd;
tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi qiymətinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (tender proseduru
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü qüvvədə olmaqla tender təklifi ilə
birlikdə təqdim edilir );
- bank təminatını tender təklifi zərfində
təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi eti-

barsız sayılır və tenderdən kənarlaşdırılır.
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər ölənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş
surəti).
-müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı
-2 faiz (iddiaçının təklifi 100000 ABŞ dolları
manat ekvivalentindən çox olarsa);
-müvafiq mallar və xidmətlər üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılar ixtisas göstəricilərinə aid yuxarıda
göstərilən sənədləri 30 aprel 2021-ci il saat
11.00-a , tender təklifi ilə bank təminatını
isə 11 may 2021-ci il saat 11.00-dək portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 12 may 2021-ci il
saat 11.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası
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15 aprel 2021-ci il, cümə axşamı

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti

2021-ci il üçün kazarma, mebel inventarlarının və təmirinin satın alınması məqsədilə

Şəki şəhərinin mərkəzi ilə axan Qurcana və
Dəyirmanarxı çaylarının qəzalı vəziyyətdə olan sahil
divarlarının, sutəmizləyici bəndlərinin bərpa olunması,
təmiri, çay yatağının təmizlənməsi, yeni sahilbərkitmə
işlərinin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanmasının
satın alınması məqsədilə elektron qaydada

İddiaçılar öz tender təkliflərini
bütün zəruri vergi və rüsumlar
nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Tender iştirakçılarına təklif
edilir ki, dövlət satınalmalarının
https://www. etender.gov.az/
vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil
olsunlar və tender haqqında
ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
İddiaçı qismində ixtisaslı işçi
heyətinə malik olan mikro, kiçik
və orta sahibkarlıq subyektləri
açıq tenderdə iştirak edə bilərlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda
göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra Azərbaycan dilində tərtib
olunmuş tenderin əsas şərtlər
toplusunu dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə
əldə edə və müsabiqə üçün
təkliflərini təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 150 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
B1. Benefisiar (alan) bank
Adı - Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi
Kod - 210005
VÖEN - 1401555071
M/h - AZ41NABZ
01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı-DİN-in Daxili Qoşunlarının
Baş İdarəsi
H/h - AZ44CTRE
00000000000002458570
VÖEN - 1500426471
D-3. Büdcə təsnifatının kodu 142330

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
D-4. Büdcə səviyyəsinin kodu - 7
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün
yazılı müraciət (müraciətdə
müəssisənin adı,
yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi, bank rekvizitləri, telefon
nömrələri, rəhbərinin adı və soyadı
göstərilməklə möhürlənib imzalanmış olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi (portal vasitəsi
ilə təqdim olunur);
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1
faizi həcmində (təklifin təminatı)
bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır).
Bank təminatını təqdim etməyən
iddiaçının tender təklifi etibarsız
sayılır və tenderdən kənarlaşdırılır;
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında
arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər
daha az müddətdə fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti
müddətində) maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatlarının surəti;
- analoji işlərdə təcrübəsi,
iddiaçının potensial texniki və kadr
imkanları haqqında rəsmi məlumat
(malların satın alınmasında

təcrübəsi, ixtisaslı kadr və texniki
imkanları (işçi qüvvəsinin olması)
barədə məlumatlar sənəddə öz
əksini tapmalıdır.);
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş surəti);
- tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq
səlahiyyətinə malik olan şəxsin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd
(təşkilatın təsisçisinin və ya direktorunun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti);
- satınalma prosedurlarının
başlanmasından əvvəlki 5 il
ərzində cinayətə görə məhkum
olunmaması barədə məlumatlar
(malgöndərən (podratçı) Daxili İşlər
Nazirliyindən və ya ASAN xidmət
mərkəzlərindən (məhkumluqla
bağlı arayış) alır);
- müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti
növünün həyata keçirilməsi və
ya müəyyən hərəkətlərin yerinə
yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması
(tələb edilən mebellərin uyğunluq
sertifikatlarının surət);
- yerli malların (işlərin və
xidmətlərin) xeyrinə olan güzəştli
düzəlişin tətbiq edilməsi üçün
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 27 iyul 2016-cı il
tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq
olunmuş “Güzəştlərin tətbiqi
Qaydası”nın 4, 5, 6, 7, və 8-ci
bəndlərinin tələblərinə uyğun
sənədlər (yerli mala görə sənədləri
təqdim etməyən iddiaçının tender təklifinə yerli malların xeyrinə
güzəşt tətbiq olunmayacaqdır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta
və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid

olması ilə bağlı məlumat (Dövlət
Statistika Komitəsindən arayış
alınır).
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satın
almaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün sənədləri 5 may
2021-ci il saat 16.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə 18 may 2021-ci il saat 16.00a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların tender təklifləri 19
may 2021-ci il saat 16.00-da dövlət
satınalmalarının vahid internet
portalında açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələrilə portal vasitəsi
ilə tanış ola bilərlər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər
bütün prosedurlar yalnız elektron
qaydada portal vasitəsilə aparılır.
İddiaçılar təklif olunan mallardan
1 (bir) ədəd, (dəst, cüt və metr.)
sınaqlar və təcrübə aparmaq üçün
nümunələri 12 may 2021-ci il saat
17.00-a qədər Daxili Qoşunların
Baş İdarəsində mənzil-istismar
xidmətinə təqdim etməlidirlər.
Təqdim olunan nümunələr şərtlər
toplusunda qeyd edilən zəruri
funksional xüsusiyyətlərə uyğun
hazırlanmalı, qəbul zamanı sifarişçi və malgöndərən tərəfindən
möhürlənib təsdiq olunmalıdır.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində
malların yerli istehsal olması
nəzərə alınmaqla ən sərfəli tender
təklifinə üstünlük veriləcəkdir
(əsas şərtlər toplusunda göstərilən
zəruri texniki və keyfiyyət
xüsusiyyətlərinə uyğun hazırlanmış).

Şəki Acınohur Qış Otlaqlarının Su Təminatı Sistemlərinin İstismarı İdarəsi
cari və əsaslı təmir işlərində istifadə ediləcək tikinti materiallarının satın alınması məqsədilə
Tender 3 (üç) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1 .Cari təmir işlərində istifadə
ediləcək tikinti materiallarının satın
alınması.
Lot- 2 .Əsaslı təmir işlərində istifadə
ediləcək tikinti materiallarının satın alınması.
Lot- 3.Cari təmir işlərində istifadə
ediləcək tikinti materiallarının və nəqliyyat
vasitələrinə ehtiyat hissələrinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
İddiaçılar tenderlə əlaqədar məlumat
almaq üçün elektron qaydada əlaqələndirici
şəxsə müraciət edə bilərlər. Əlaqələndirici
şəxs-Musayev Etiqad Etibar oğlu.
Ünvan- AZ5500 Şəki şəhəri, Bağbanlar
küçəsi 59.
E-mail: acinohur93@mail.ru, acinohurqostsii@mst.gov.az
Telefon- (024) 244-88-90.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak
üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba 120 (bir yüz iyirmi)
manat məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra
dövlət satınalmalarının vahid internet porta-

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
lı vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda
geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri:
Təşkilat-Acınohur Qış Otlaqlarının Su
Təminatı Sistemlərinin İstismarı İdarəsi
VÖEN- 3000178451
BANK-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod-210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
H/h- AZ02CTRE00000000000002350104
VÖEN- 1401555071
SWIFTBIK-CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir)
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü çox olmalıdır)
-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb
olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar
daxildir:

“Azərsu” ASC
daxili vəsaiti hesabına qaldırıcı kranların diaqnostikası
xidmətlərinin satın alınması məqsədilə

KOTIROVKA SORĞUSU ELAN EDIR
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər
aşağıdakı ünvana – Bakı
şəhəri, Moskva prospekti 67,
“Azərsu” ASC-nin satınalmaların
təşkili şöbəsi rəisinin müavini
(əlaqələndirici şəxs-İntizam Novruzova, telefon- 431 47 67/3019
və Tural Rzayevə, 431 47
67/2266) müraciət edə bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı
kimi iştirak etmək istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş ¬kotirovka
təkliflərini 19 aprel 2021-ci il saat

12.00-dan gec olmamaq şərtilə
təqdim etməlidirlər. Göstərilən
müddətdən gec təqdim olunan
kotirovka təklifləri baxılmadan
geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri “Azərsu”
ASC-nin Bakı şəhəri, Moskva
prospekti 67 nömrəli ünvanda
20 aprel 2021-ci il saat 12.00-da
açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri
zərflərin açılışı prosedurunda
iştirak edə bilərlər.
Tender komissiyası

-vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
-iddiaçının fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
-maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
-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;
-iddiaçının nizamnaməsi;
-dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan keçdiyi ölkə);
-iddiaçının rekvizitləri.
Malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 5 may
2021-ci il saat 15.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini 18 may 2021-ci il saat 15.00-a
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 19 may 2021-ci
il saat 15.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası
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Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına
(portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsi ilə
təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 300 (üç yüz) manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Əlaqələndirici şəxs- Taleh Alxasov,
telefon-(02424) 4-28-70.
Təşkilat- Şəki Şəhər İcra
Hakimiyyəti
H\h- AZ41CTRE00000000000002510131
VÖEN-3000072051
BANK- Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi
Kod- 210005
BANKIN VÖENİ-1401555071
M\hAZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
- iddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- podratçının müəyyən etdiyi digər
sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 4 may
2021-ci il saat 11.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə 17 may 2021-ci il saat 11.00-a
qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 18 may 2021ci il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi
ilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
PORTAL vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Şəmkir Suvarma Sistemləri İdarəsi
Tender 2 (iki) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-3. Nasosların, hidrotexniki qurğuların təmiri üçün avadanlıq və ehtiyat
hissələrinin satın alınması.
Lot-5. S.Vurğun adına bir aqreqatlı nasos stansiyasında 2-ci aqreqatın quraşdırılması və təzyiqli boru xəttinin (diametri 325
millimetr, uzunluğu 700 metr) təmiri işlərinin
satın alınması .
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs- Nəbiyeva
Rəsmiyyə İsmayıl qızı.
Ünvan- Şəmkir rayonu, Yeni Həyat kəndi.
E-mail- nebiyeva.resmiyye@mail.ru
Telefon- 050- 567- 14 -32
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak
üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba hər bir lot üçün
50 (əlli) manat məbləğdə vəsait ödədikdən
sonra dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir
halda geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri:

Azərbaycan Dövlət
Tərcümə Mərkəzi
“AUDİ A6” markalı avtomobilin
təmirinin satın alınması məqsədilə
KOTIROVKA SORĞUSU ELAN EDIR
Maraqlanan təşkilatlar +99450-793-47-24 nömrəli
telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini
19 aprel 2021-ci il saat 10.28-dən gec olmamaq şərtilə
yuxarıda göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər. Həmin
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır. Zərflər 20 aprel 2021-ci il
saat 11.00-da Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Topçubaşov
küçəsi 74 nömrəli ünvanda açılacaqdır. İddiaçıların
səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda
iştirak edə bilərlər.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Topçubaşov
küçəsi 74.
Telefon nömrəsi- +994507934724
E-mail: accountant@aztc.gov.az

Tender komissiyası
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Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M\
h-AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T- CTREAZ22
Şəmkir Suvarma Sistemləri İdarəsi
• H\ h- AZ93CTRE00000000000002353801
• VÖEN- 8500224091
Əlavə qeyd- Şəmkir SSİ-nin xüsusi
hesabı
Fond-3
BSK-142575
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər.
1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi.
2. Tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır).
3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir)
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü
çox olmalıdır).
4. Malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər.
5. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri;

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti”nin 19 fevral 2021-ci il tarixli
nömrəsində Ucar Meliorasiya İdarəsinin Lot -2 üzrə
Müsüslü, Ramal, Şahlıq, Əlikənd, Qaracallı, Pirkənd və
Küçəkənd kollektorlarının cari təmiri üçün planlaşdırılan lildən təmizləmə və torpaq işlərinin satın alınması
məqsədilə dərc edilmiş tender müsabiqəsi yetərsay
alınmadığına görə ləğv olunmuşdur.
Tender komissiyası

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti”nin 19 fevral 2021-ci il tarixli nömrəsində
Ucar Meliorasiya İdarəsinin Lot -3 üzrə Ucar rayonunun
Alpı, Qarabörk kəndləri və Ağdaş rayonunun Aral iki
kəndlərində kollektor və su keçirənlərin əsaslı təmiri üçün
planlaşdırılan işlərin satın alınması məqsədilə dərc edilmiş
tender müsabiqəsi formal tələblərə cavab vermədiyinə
görə ləğv olunmuşdur.

Tender komissiyası

-malgöndərənin (podratçının)
son bir ildəki (əgər daha az müddət
fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə
bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb
edilən sənədlərdə və formalarda təqdim
olunmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından
arayışlar;
-Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının olması
barədə rəsmi arayış;
-Sosial Müdafiə Fonduna borcu olubolmaması barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə
və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 4 may
2021-ci il saat 10.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini və bank təminatını 17 may
2021-ci il saat 18.00-a qədər elektron portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 18 may 2021-ci
il saat 10.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti”nin 13 fevral
2021-ci il tarixli nömrəsində
Azərbaycan Respublikasının
Dövlət İmtahan Mərkəzi publik
hüquqi şəxs tərəfindən təmizlik
(cleaning) xidmətinin satın alınması ilə əlaqədar dərc edilmiş
açıq tenderdə “TƏMİZKOM”
MMC qalib elan olunmuş və
həmin şirkətlə 2021-ci il aprelin 9-da müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.
Tender komissiyası

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti”nin 26 fevral 2021-ci il
tarixli nömrəsində dərc edilmiş Şəmkir
Suvarma Sistemləri İdarəsinin tender
elanının 3 və 5-ci lotları yetərsay
alınmadığı və lazımi sənədlər təqdim
edilmədiyi üçün ləğv olunmuşdur.

Tender komissiyası
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15 aprel 2021-ci il, cümə axşamı

ABŞ hərbi qüvvələrini
Əfqanıstandan çıxarır
Rusiya

Vladimir Putin ikinci dəfə peyvənd olunub
RusiyaPrezidenti Vladimir
Putin koronavirusa qarşı vaksinin
ikinci dozasını
vurdurub. Dövlət
başçısı peyvənd
olunduğu vaksinin adını
açıqlamayıb. O
ölkə əhalisinin
peyvənd olunması sayəsində pandemiyanın sürətlə zəifləyəcəyinə ümidvar
olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, V.Putin ilk dəfə  koronavirusa qarşı martın 23-də peyvənd olunub.
Xəbəri TASS verib.

Böyük Britaniya
Hərbi kontingent Əfqanıstanı tərk edir

Böyük Britaniya hərbi kontingentinin demək olar ki,
hamısını Əfqanıstandan çıxaracaq. Bildirilir ki, hazırda
Britaniyanın Əfqanıstanda 750 nəfər hərbçisi  var. Böyük
britaniyalı hərbçilərin əfqan əsgərlərin təlimi ilə məşğul
olduğu Kabil şəhərindəki akademiyaya nəzarət isə
Əfqanıstan hökumətinə təhvil veriləcək.
Məlumatı “Times” yayıb.

Almaniya
Şumaxerin malikanəsi satılır
Əfsanəvi “Formula
1” pilotu Mixael Şumaxerin İsveçrənin Qlan
şəhərində yerləşən
lüks malikanəsi satışa
çıxarılıb. Bildirilir ki,
malikanə 58,7 milyon avro dəyərində
qiymətləndirilir. Villanın sahəsi 20 min kvadratmetrdən çoxdur. Məlumata görə, satışdan əldə olunan pul Şumaxerin
həftədə 56 min avroya başa gələn müalicəsinə sərf oluna
bilər. Qeyd edək ki,  bundan əvvəl ailənin 35 milyon avro
dəyərində olan təyyarəsi müalicə məqsədilə satılıb.
Məlumatı “Bunte” yayıb.

ABŞ administrasiyasının
yüksək səviyyəli rəsmisinin
bildirdiyinə görə, Birləşmiş
Ştatların Əfqanıstandakı
bütün hərbi qüvvələri 11
sentyabr - Dünya Ticarət
Mərkəzi və Pentaqona
edilən terror hücumlarının
20-ci ildönümünə qədər
ölkədən çıxarılacaq. Bu
barədə “Amerikanın səsi”
məlumat yayıb.

ABŞ rəsmisi bildirib ki,
Prezident Cozef Bayden
Amerikanın maraqlarını
irəlilətmək üçün ən yaxşı yolun 20 ildən sonra
Əfqanıstandakı müharibəni
dayandırmaq olduğunu düşünür və bu barədə qərarını
tezliklə elan edəcək.
ABŞ rəsmisi sonra
deyib: “Biz çoxdan bilirdik
ki, hərbi güclə Əfqanıstanın
daxili siyasi problemləri həll
edilməyəcək, Əfqanıstanda
daxili qarşıdurmaya son
qoyulmayacaq. Beləliklə,
səylərimizi davam edən
sülh prosesinin diplo-

matik dəstəklənməsinə
yönəltdiyimiz zaman hərbi
əməliyyatlarımızı bitiririk”.  
Qeyd edək ki, Prezident C.Baydenin ABŞ hərbi
qüvvələrinin Əfqanıstandan
çıxarılması haqda qərarı
ilə bağlı xəbərlər Birləşmiş
Ştatlar kəşfiyyatının pessimist hesabatının açıqlandığı
vaxta təsadüf edir. Hesabatda
gələn il sülh razılaşmasının
mümkün ola bilməyəcəyi və
Əfqanıstanın demokratik yolla
seçilmiş hökumətinin düşməni
olan Talibanın döyüş meydanında üstünlük əldə edəcəyi
proqnozlaşdırılır.

Dünyanın ən bahalı klubu
Nüfuzlu “Forbes” jurnalı dünyanın ən bahalı
futbol klublarının yeni
siyahısını dərc edib.
Siyahıya  4,76 milyard dollar dəyəri olan
İspaniyanın “Barselona”
futbol klubu  başçılıq
edir. Kataloniya klubu ötən ilki reytinqin lideri olan “Real”ı
(4,75 milyard dollar) geridə qoyub və ilk dəfə “Forbes”
siyahısında birinci yeri tutub. Siyahıda ikinci yerdə  “Real”
(4,75 milyard dollar)  qərarlaşıb. Üçüncü yeri “Bavariya”
(4,21 milyard dollar) tutub.
Qeyd edək ki, ilk beşlikdə “Mançester Yunayted” (4,2
milyard dollar) və  “Liverpul”  (4,1 milyard dollar) klubları
tamamlayırlar.
Xəbəri “Efutbol.ua” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Bu arada Türkiyə
hökuməti bu il  24 aprel
tarixindən Əfqanıstanın
döyüşən tərəflər arasında 10
günlük sülh konfransına ev
sahibliyi edəcəyini açıqlayıb.
Bu gözlənilməz açıqlama
bir gün əvvəl Talibanın
nümayəndəsinin qrupun
əvvəlcədən planlaşdırılan
və həftənin sonuna yaxın
keçirilməsi nəzərdə tutulan
sülh konfransına qatılmayacağını söyləməsindən sonra
verilib.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Onun sözlərinə görə,
görüşlə bağlı Rusiya tərəfi “öz
öhdəsinə düşən işləri görür”.
Zaxarova deyib: “Bildiyiniz
kimi, bu, prezident administrasiyasının səlahiyyətində olan
məsələdir. Biz də, təbii ki, öz
işimizi görürük”.
Qeyd edək ki, bu günlərdə
Putinlə Bayden arasında
ABŞ tərəfinin təşəbbüsü ilə
telefon danışığı olub. Liderlər
ikitərəfli məsələləri və bir sıra
vacib beynəlxalq problemləri
müzakirə ediblər.
Mariya Zaxarova bildirib ki,
Rusiya ABŞ-la münasibətlərini
qarşılıqlı faydalılıq əsasında
qurmaq istəyir: “İdeoloji, siyasi
və doktrina baxımından biz
istəyərdik və arzu edərdik ki,
ABŞ-la münasibətlərimiz qarşılıqlı faydalı əsasda qurulsun.
Bu, hər iki ölkəyə lazımdır və
faydalıdır”.
Bununla yanaşı, diplomat
əlavə edib ki, ABŞ-ın ritorikasını və dost olmayan addım-

larını qeyd etməmək olmaz.
Onun fikrincə, Vaşinqton bir
sıra məsələlərdə Moskvadan “başa düşülmə” tələb
etməməlidir, çünki son illərdə
Birləşmiş Ştatların özü “ən
başadüşülməz dövlət” olub:
“Biz istəyirik ki, ABŞ heç olmasa, bir qədər anlaşılan olsun.
Amma nə bizdən, nə də başqa
birisindən nə isə tələb etməsi
düzgün deyil”.

üçün yüksək səviyyədə görüş
keçirilməsini təklif etmişdi.
Elə həmin gün BMT Putin
və Bayden arasında görüşün
keçirilməsini alqışladığını
bəyan etmiş, bunun dünyada
sülh və sabitliyi qorumaq baxımından vacibliyini bildirmişdi.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

“Canalys”: Dünya kompüterlər
bazarının həcmi sürətlə artır
 “3DNews”un yaydığı məlumata görə, “Canalys” şirkəti
qlobal fərdi kompüterlər bazarı üzrə statistika dərc edərək
məsafədən iş və distant təhsil platformalarının inkişafı sayəsində
texniki qurğulara tələbatın sürətlə artmasını açıqlayıb.
Bildirilir ki, statistik məlumatlarda
masaüstü sistem, portativ kompüter
və işçi stansiyalarının tədarükü nəzərə
alınıb. Cari ilin birinci rübünün yekunları
üzrə belə qurğuların tədarük həcmi 82,7
milyon ədəd təşkil edib. Bu, tədarük
həcminin 53,5 milyon ədədə bərabər
olduğu 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 55 faiz çoxdur.
Analitiklər qeyd edir ki, nümayiş
olunan nəticə son illərin maksimal
göstəricisidir. Birinci rübdə daha çox
tədarük 2012-ci ildə müşahidə edilib.
Noutbuk və mobil işçi stansiyaların
rüblük tədarükü illik hesablamada 79

faiz artaraq 67,8 milyon ədədə
çatıb. Eyni zamanda masaüstü
sistemlərə tələbat 5 faiz azalaraq
14,8 milyon ədəd təşkil edib.
Məlumat üçün deyək ki, dünya
bazarının ən böyük oyunçusu
24,7 faiz paya sahib “Lenovo”
şirkətidir. İkinci yerdə 23,3 faizlə
“HP” şirkəti qərarlaşıb. Liderlər
üçlüyünü 15,7 faizlə “Dell” şirkəti
tamamlayıb.
Qeyd edilir ki, “Apple” şirkəti dünya
bazarının təxminən 8 faizinə nəzarət
edir: şirkət aparıcı tədarükçülər siyahısında dördüncü mövqedə yer alıb.

“Akkuyu” AES-in inşası
üçün 500 milyon
dollar kredit xətti açılıb
Sonrakı pillədə payı 6,9 faiz təşkil edən
“Acer” şirkəti qərarlaşıb.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Kamçatkada
iki dəfə zəlzələ

“Ən güclü Galaxy” modeli təqdim ediləcək

İspaniya

Xatırladaq ki, bu yaxınlarda
Prezident Bayden ölkəsinin
maraqlarına uyğun olaraq, Rusiya ilə sabit və “başadüşülən”
münasibətlər qurmağa sadiqliyini təsdiq etmişdi. O, eyni
zamanda, iki dövlət qarşısında
duran bir sıra məsələləri kompleks şəkildə müzakirə etmək

Rusiya ABŞ-la münasibətlərini qarşılıqlı
faydalılıq əsasında qurmaq istəyir

Cənubi Koreya
“Samsung Electonics” şirkəti “ən güclü Galaxy” modelini
təqdim edəcək. Bildirilir
ki, təqdimat mərasimi
aprelin 28-də “Galaxy
Unpacked” mərasimində
keçiriləcək.
Qeyd edilir ki, cənubi koreyalı müşahidəçilərin fikrincə,
böyük ehtimalla söhbət “Galaxy Book Pro” və “Galaxy
Book Pro 360”, həmçinin ən qabaqcıl “Snapdragon” prosessoru ilə təchiz edilmiş "Galaxy Book Go" noutbuklarından gedir.
Xəbəri “İxbt.com” verib.

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ-ın
dövlət başçısı Cozef Baydenin mümkün görüşünün
təşkili məsələsi RF Prezidenti Administrasiyasının
səlahiyyətindədir. Belə bir bəyanatla Rusiya
Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya
Zaxarova dünən “Vesti FM” radiosuna müsahibəsi
zamanı çıxış edib. Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.

 Kamçatkada iki dəfə zəlzələ olub.
Rusiya Elmlər Akademiyasının Kamçatka
Geofizika Xidmətinin məlumatına görə, əvvəlcə
4,7 sonra isə 3,5 bal gücündə zəlzələ olub.
Zəlzələnin epimərkəzi Petropavlovsk-Kamçatsk
şəhərindən 177 kilometr aralıda Sakit okeanda qeydə alınıb.
Dağıntı və tələfat haqqında məlumat verilmir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Türkiyədə rekord yoluxma
 Türkiyədə son sutka ərzində rekord
yoluxma qeydə alınıb. Səhiyyə Nazirliyinin
məlumatına görə, son sutka ərzində ölkədə 59
min 187 nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. 52
min 104 nəfər sağalıb. Analiz nəticələri müsbət
çıxmış 273 nəfər vəfat edib.

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
E-mail: xalqqazeti@gmail.com

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Həsən Həsənov
"Azərbaycan" nəşriyyatının baş direktoru Ağabəy Əsgərova
anası

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Əli Məmmədov, İmran Əbilov, Surxay Tağızadə,
Nadir Hüseynbəyov, Xəndan Rəcəbli və Niyazi Səfərov
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının sabiq
şöbə müdiri
ŞAHMƏRDAN KƏRİMOVUN

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

BAŞ REDAKTOR

Mənbə qeyd edir ki, “Otkrıtiye” bankı “Rosatom”un
törəmə şirkəti olan “Akkuyu Nükleer” üçün 500 milyon
dollarlıq bərpa olunmayan kredit xətti açıb. Kredit bank ilə
“Akkuyu Nükleer” arasında imzalanmış sazişə əsasən yeddi
il müddətinə verilir.
Xatırladaq ki, Türkiyə və Rusiya prezidentləri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Vladimir Putin martın 10-da “Akkuyu” AES-in
üçüncü blokunun təməlqoyma mərasimində videokonfrans
vasitəsilə iştirak etmişdilər. Stansiyanın dördüncü blokunun
inşasına 2022-ci ildə başlanacağı nəzərdə tutulub.

QÖNÇƏ XANIMlN

Pandemiya başlanandan indiyə kimi Türkiyədə 3,96
 ilyon nəfər koronavirusa yoluxub, 3,4 milyon nəfər sağalıb,
m
34 min 455 nəfər vəfat edib.

ÂÂ Aprelin 15-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim
şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub
küləyi ilə əvəz olunacaq.  Gecə 10-12,
gündüz 18-21, Bakıda gecə 10-12, gündüz
18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
761 mm civə sütunundan 764 mm civə
sütununa yüksələcək, nisbi rütubət gecə 7080, gündüz 50-55 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 5-10°, gündüz 21-26° isti
olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,

 RİA “Novosti”nin yaydığı məlumata
görə, Rusiyanın “Otkrıtiye” bankı “Akkuyu”
atom elektrik stansiyasının (AEs) inşası üçün
500 milyon dollarlıq kredit xətti açıb.

Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı
var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5°, bəzi
yerlərdə 8-10°, gündüz 10-15°, bəzi yerlərdə
18° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 7-12°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında

qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var.
Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 7-12°,
gündüz 15-20°, dağlarda gecə 2-6°, gündüz
7-12° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 8-12°, gündüz 20-25° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin səhər bəzi yerlərdə yerlərdə
yağış yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.  
Gecə 10-13°, gündüz 17-21°, dağlarda gecə
7-9°, gündüz 14-16° 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

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailəsinə
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin İqtisadi sahələrin
maliyyəsi şöbəsinin müdiri Vüqar Məcidliyə anası
FƏRİDƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Abdin Fərzəliyev "Azərbaycan" nəşriyyatının baş
direktoru Ağabəy Əsgərova anası
QÖNÇƏ XANIMlN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.

İNDEKS

0282

TİRAJ

4796

SİFARİŞ

628

QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

