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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev Qırğızıstan Nazirlər
Kabinetinin sədr müavinini qəbul edib

Prezident İlham Əliyev İsmayıllı rayonunun Basqal qəsəbəsində
Azərbaycan Televiziyasına verdiyi müsahibədə regionların inkişafı, ərzaq
təhlükəsizliyi, erməni işğalından azad edilən torpaqlarda kənd təsərrüfatı
sahəsində görülən işlər haqqında danışmaqla yanaşı, avqustun əvvəllərində
erməni təxribatı nəticəsində Qarabağda baş verən qarşıdurma ilə bağlı da
fikirlərini diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı bu hadisədən dərhal sonra
“Qisas” əməliyyatı keçirilərək, təxribat zamanı şəhid olan əsgərimizin qanının alındığını və qarşı tərəfin ciddi cəzalandırıldığını bildirib.

Azərbaycan istənilən təxribatın
qarşısını almaq gücündədir

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
avqustun 15-də Qırğız Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin sədr müavini Bakıt Torobayevi qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan
Respublikası ilə Qırğız Respublikası
arasında iqtisadi və humanitar
sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə
hökumətlərarası komissiyanın Bakıda
keçiriləcək iclasına toxunaraq, bu
formatın iqtisadi və digər sahələrdə
qarşılıqlı fəaliyyətin möhkəmlənməsi
işinə xidmət edəcəyinə ümidvarlığını
bildirdi.
İkitərəfli əlaqələrdən danışan
dövlətimizin başçısı yüksək səviyyəli
qarşılıqlı səfərlərin münasibətlərimizin
genişləndirilməsinə verdiyi töhfəni

qeyd etdi. Bu baxımdan Qırğız
Respublikasının Prezidentinin bu il
ölkəmizə səfəri zamanı əməkdaşlığın
geniş gündəliyi ilə bağlı səmərəli danışıqların aparıldığını və dövlət başçıları
arasında çox yaxşı şəxsi təmasın qurulduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev
bildirdi ki, səfər çərçivəsində ikitərəfli
əlaqələrin möhkəmləndirilməsi,
beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq,
Azərbaycanın Qırğızıstana investisiya qoyuluşu və əməkdaşlığın digər
sahələrini əhatə edən məsələlərlə
bağlı müzakirələr aparılıb.

Ölkəmizdə şaxələndirilmiş
nəqliyyat infrastrukturunun yaradıldığını qeyd edən dövlətimizin başçısı
Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat potensialına digər ölkələrin, o cümlədən,
Mərkəzi Asiya ölkələrinin getdikcə
daha böyük maraq göstərdiyini bildirdi,
eyni zamanda, Mərkəzi Asiya regionunda da Xəzər dənizi hövzəsinə
çıxan yeni dəmir yolu şəbəkələrinin
yaradılması ilə bağlı planların da
əhəmiyyətini vurğuladı.
Bakıt Torobayev, ilk növbədə,
Qırğız Respublikasının Prezidenti
Sadır Japarovun salamlarını
dövlətimizin başçısına çatdırdı.
Prezident İlham Əliyev salamlara
görə minnətdarlığını bildirdi, onun da
salamlarını Sadır Japarova çatdırmağı xahiş etdi.

Qonaq qeyd etdi ki, tarixi, mədəni
köklərə söykənən AzərbaycanQırğızıstan münasibətlərinin müasir dövrdə əsası dünya səviyyəli
tarixi şəxsiyyət, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulub və bu gün
Prezident İlham Əliyevin dəstəyi
ilə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə
qalxıb.
Söhbət zamanı humanitar və
təhsil sahələrində əməkdaşlığın
önəmi qeyd edildi, kənd təsərrüfatı,
energetika, investisiya qoyuluşu ilə
bağlı gələcək əməkdaşlıq məsələləri
müzakirə olundu.

AZƏRTAC

ABŞ və Hindistan dünya nizamını
müdafiə etmək üçün birlikdə çalışacaqlar
ABŞ Prezidenti Co Bayden Hindistanı ABŞ üçün əvəzolunmaz tərəfdaş kimi
görür və inanır ki, iki ölkə "qaydalara əsaslanan nizamı müdafiə etmək" üçün
birlikdə çalışacaq.

Prezident Bayden Hindistanın
müstəqilliyinin 75-ci ildönümü münasibətilə
çıxış edərkən deyib: "Hindistan və ABŞ
əvəzolunmaz tərəfdaşlardır və onların
arasındakı strateji tərəfdaşlıq qanunun

aliliyinə, insan azadlığı və ləyaqətinin qorunmasında ortaq öhdəliyə əsaslanır".
Bayden qeyd edib ki, Amerika—Hindistan
əməkdaşlığı Hind–Sakit okean regionunda
sülhün və aşkarlığın möhkəmlənməsinə
təkan verəcək: “Mən əminəm ki, qarşıdakı illərdə hər iki demokratik ölkə dünya
nizamını birgə müdafiə edəcək, sülhün
möhkəmlənməsinə, çiçəklənməyə və
vətəndaşların təhlükəsizliyinə töhfə verəcək,
bütün dünyada rastlaşdığımız çağırışları birgə
cavablandıracağıq.
Prezident diqqətə çatdırıb ki, hazırda
ABŞ-da 4 milyona yaxın hind əsilli vətəndaş
yaşayır.

“Xalq qəzeti”

Dövlət Neft Fondunun aktivləri
45,3 milyard ABŞ dollarına bərabərdir
Birinci yarımillikdə dövlət
büdcəsinə Dövlət Neft Fondundan
(DNF) transfertlər nəzərdə tutulduğundan az icra edilib, valyutaya azalan
tələb fonunda AMB valyuta bazarına
alışyönlü müdaxiləni həyata keçirib.
Dövlət büdcəsinin əsas gəlir
mənbələrindən hesab edilən DNF-nin
transfertləri 73,1 faiz icra edilib, bu mənbədən
dövlət büdcəsinə 4 milyard 648 milyon manat
vəsait daxil olub.
Həm valyuta bazarında valyutaya tələbin
yüksək olmaması, həm də vergi və gömrük
orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalarda müşahidə olunan müsbət dinamika
DNF-nin aktivlərindən qənaətlə istifadəyə
imkan yaradıb.
Cari ilin yanvar-iyun ayları ərzində
DNF-nin aktivləri 282 milyon ABŞ dolları
artaraq 45 milyard 306,8 milyon ABŞ dollarına
yüksəlib.

Tələbin azalması fonunda AMB bazara
alışyönlü müdaxilələr edib, cari ildə valyuta
bazarında tarazlığı dəstəkləmək məqsədilə
297 milyon ABŞ dolları həcmində valyuta alışı
həyata keçirilib.

“Xalq qəzeti”

Büdcə gəlirlərində
qeyri-neft sektorunun
payı 52,5 faiz təşkil edir
Hesablama Palatasının “2022-ci il Dövlət
büdcəsinin icrasına dair yarımillik məlumat”ında
bildirilir ki, cari ilin ilk yarısında dövlət büdcəsinin
gəlirləri 14 milyard 205,5 milyon manat məbləğində
icra edilib ki, bu da müvafiq dövr üçün nəzərdə tutulmuş büdcə gəlirlərinin 107,4 faizinə bərabərdir.
Hesabat dövründə icra edilmiş gəlirlərin məbləği ötən
ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 20,8 faiz çoxdur.
Qeyri-neft sektoru üzrə Dövlət Vergi Xidməti və
Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə daxilolmaların
qeyri-neft ÜDM-nə nisbəti ötən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 21,7 faizə yüksəlib.
Dövlət büdcəsi gəlirlərinin proqnoz və əvvəlki illərin
icra göstəriciləri ilə müqayisədə əhəmiyyətli artımı Dövlət
Neft Fondu vəsaitlərinə qənaət edilməsi və transfertin az
icrası ilə nəticələnib.
Hesabat dövründə büdcə gəlirləri proqnoza nisbətən
7,4 faiz çox olub, Dövlət Vergi Xidməti və Dövlət Gömrük
Komitəsinin xətti ilə gəlirlərin artımı Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinə qənaət etməyə imkan yaradıb.
Belə ki, Dövlət Neft Fondunun transfertləri 1 milyard 712 milyon manat kəsirlə icra edilib, bu, büdcə
gəlirlərində proqnozla müqayisədə Dövlət Vergi
Xidmətinin xətti hesabına əldə edilmiş əhəmiyyətli artıma
azaldıcı təsir edib.
Gəlirlərin 7 milyard 456,7 milyon manatı qeyrineft gəlirlərindən, 6 milyard 748,8 milyon manatı isə
neft gəlirlərindən ibarətdir. Ötən ilin müvafiq dövrünə
nisbətən qeyri-neft gəlirlərinin daha sürətlə artması
büdcə gəlirlərində qeyri-neft sektorunun payının 52,5
faizə yüksəlməsi ilə nəticələnib.

“Xalq qəzeti”

Ölkə rəhbəri daha sonra deyib: “Bir neçə
saat ərzində davam edən “Qisas” əməliyyatı
cəza tədbiri idi. Azərbaycan şəhidinin qanı
düşmənlərə baha başa gəldi və onlar bunu
unutmamalıdırlar. Əgər yenə də buna oxşar
təxribat törədilərsə, cavab da eyni olacaq
və heç kim bizə mane ola bilməz, heç kim
bizi durdura bilməz. Biz öz torpağımızda
istənilən əməliyyatı istənilən zaman apara
bilərik. Sadəcə olaraq, “Qisas” əməliyyatının
çox təsirli, ancaq qısamüddətli olması onu
göstərir ki, bizim gücümüz də yerindədir, eyni
zamanda, biz yeni müharibə istəmirik…”.
Bəli, bu əməliyyat Azərbaycanın

təxribatların qarşısının alınmasına yönələn
hansı hərbi gücə sahib olduğunu bir daha
sübuta yetirdi. Digər tərəfdən, Ermənistana
Azərbaycanın nəyi nə vaxt etmək lazım
gəldiyini növbəti dəfə anlatdı, yeni reallıqları
qəbul etməkdən, sülhə gəlməkdən başqa
yolu qalmadığını başa saldı. Ümumiyyətlə,
“Qisas” əməliyyatı Azərbaycanın indiyədək
nə istəyibsə onu da etdiyini, bundan sonra da
bu gerçəkliyə sadiq qalacağını, ərazi bütövlüyünün qorunması üçün bütün imkanlardan
yararlanacağını göstərdi.

(ardı 3-cü səhifədə)

42 ölkə Rusiyanı hərbi qüvvələrini
Zaporojye AES-dən çıxarmağa çağırıb
Avropa İttifaqının (Aİ) Vyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanında
nümayəndəliyinin saytında dərc edilmiş məlumatda deyilir ki, dünyanın
42 ölkəsi Rusiyanı Ukraynanın Zaporojye atom elektrik stansiyasını geri
qaytarmağa çağırıb. Bildirilir ki, Rusiya ordusu stansiya üçün təhlükə yaradır
və öz hərbçilərini oradan çıxarmalıdır.

Bəyanata bütün Aİ üzvləri, həmçinin
Norveç, İngiltərə, ABŞ, Kanada, Yaponiya,
Cənubi Koreya, Avstraliya, Yeni Zelandiya,
Gürcüstan, Moldova, Şimali Makedoniya və
Türkiyə qoşulub.
Ölkələr xatırladıblar ki, Rusiya Federasiyasının Ukraynaya qarşı hərbi hərəkətləri
beynəlxalq hüququn və BMT Nizamnaməsinin
kobud şəkildə pozulmasıdır və Rusiyanın

Zaporojye atom elektrik stansiyası üzərindəki
nəzarəti nüvə təhlükəsizliyi prinsiplərinə
ziddir.
Birgə bəyanatda deyilir: “Biz Rusiya
Federasiyasını özünün silahlı qüvvələrini və
digər heyətlərini Zaporojye AES-dən, onun
ətrafından və bütün Ukrayna ərazisindən
çıxarmağa çağrırıq ki, operator və Ukrayna
hakimiyyəti ölkənin beynəlxalq birlik
tərəfindən tanınmış sərhədləri daxilində
suveren hüquqlarını yerinə yetirə bilsin. Bu
həm də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə
Ukraynanın öhdəliklərinə uyğun olaraq yoxlama keçirməyə imkan verəcək”.
Qeyd edək ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Zaporojye AES-də yaranmış
vəziyyətə görə, dünya birliyini Rusiyanın atom
sənayesinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə
çağırmışdır.

“Xalq qəzeti”

Yeni Laçın yolu regionda sülhə və
təhlükəsizliyə böyük töhfədir
(bax səhifə 3)
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“Böyük fəxarət və qürur
hissi ilə bəyan edirəm ki…”
Dövlət başçısı xalqa Qələbə sevincli müraciətini belə başlamışdı
Faşist Ermənistanı
üzərindəki tarixi Qələbənin
yaratdığı yeni reallıqları
region həyatının bütün
sahələrində görürük. Dostlarımız da, bədxahlarımız
da həmin reallıqları qəbul
edirlər. Başqa yol da yoxdur.
Hamı – yəni Ermənistan da
qəbul etməlidir və edəcək.

İyirmi səkkiz il yarım işğal altında
olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi
Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan
tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix
əbədi yaşayacaq. Bu bizim şanlı
Qələbəmizin, Zəfərimizin günüdür! Bu
Qələbəni biz döyüş meydanında qazandıq, danışıqlar masası arxasında yox.

Bu sətirləri qələmə alarkən
Prezident İlham Əliyevin son günlər
Azərbaycan Televiziyasına verdiyi
müsahibədə xatırlatdığı bir məsələni,
daha doğrusu, yeni reallıqların
ən mühüm istiqamətlərdən birini
xüsusilə qabartmaq istəyirik: “Bu gün
Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən normallaşma prosesində
Qarabağ mövzusu yoxdur”. Ancaq
otuz il idi ki, Azərbaycan tərəfinin
nəinki Ermənistanla aparılan danışıqlarda, hətta istənilən tədbirdə
qaldırdığı ilk məsələ Qarabağın
işğaldan azad edilməsi olurdu.
Fikrimizcə, 44 günlük İkinci Qarabağ
müharibəsindəki Qələbənin bizə bəxş
etdiyi sevinclərdən biri də məhz Qarabağ müzakirəsinin gündəliklərdən
çıxarılması oldu.
Doğrudur, işğalşı tərəfdən belə
cəhdlər son zamanlar da olub, amma
dövlət başçımız buna heç vaxt razılıq
verməyib. Çünki Ermənistanın artıq
bu məsələyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu bizim daxili işimizdir. Bu gün
danışıqlar masasında hər hansı bir
statusdan, ümumiyyətlə, söhbət belə
getmir. Söhbət ancaq Qarabağda
yaşayan ermənilərin hüquqları və
təhlükəsizliyi barədə olur. Prezidentimiz xatırladır ki, onların hüquqları da,
təhlükəsizliyi də Azərbaycan dövləti
tərəfindən təmin ediləcək. O, nəyi
deyirsə, onu da həmişə icra edir.
Qələbə sevinci. Fikrimizcə, bu
yazıda qələmə aldığımız həmin ifadə
bizim son iki əsrdəki ən böyük uğurumuzun yaratdığı sevinci tam əhatə
edə bilmir. Ancaq dövlət başçımız
2020-ci il noyabrın 8-də Şəhidlər xiyabanından xalqa müraciət edərkən,
həmin sevinci tam ifadə edə bilmişdi: “ Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya
qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni
döyüş meydanında qazandıq.
2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan
tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix
əbədi yaşayacaq. Bu bizim şanlı
Qələbəmizin, Zəfərimizin günüdür!
Bu Qələbəni biz döyüş meydanında
qazandıq, danışıqlar masası arxasında yox”.
Dövlət başçımızın həmin sevincli
anlarda Qələbənin danışıqlar masasında deyil, bilavasitə döyüş meydanında qazanıldığını xatırlatması da
təsadüfi deyildi. Çünki o, dəfələrlə
demişdi ki, bütün bəyanatlara
rəğmən Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
hərbi həll yolları da vardır. Təəssüf

Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin xalqa müraciətindən
Şəhidlər xiyabanı, 8 noyabr 2020-ci il

ki, 30 ilə yaxın mənasız danışıqlar
bizi heç bir nəticəyə yaxınlaşdırmadı. Əzəli tarixi torpaqlarımız 30 ilə
yaxın işğal altında qaldı. Danışıqlar
prosesində Ermənistan tərəfi, sadəcə
olaraq, vaxt udmaq, status-kvonu
möhkəmləndirmək, əbədi etmək
istəyirdi. Azərbaycan rəhbərliyi isə
səbr və təmkinlə vaxtı, məqamı
gözləyirdi.
Bizim haqq səsimizi dünyada
hamı eşidirdi. Daha doğrusu, İlham
Əliyevin elan etdiyi hücum diplomatiyası və informasiya müharibəsi
fonunda biz haqq səsimizi bütün
mötəbər təşkilatlara və dünya
dövlətlərinə eşitdirə bilmişdik. Ancaq
ikili standartlar müvafiq addımlar
atmaq istəyənlərə ciddi şəkildə mane
olurdu. Dövlət başçımızın da xatırlatdığı kimi, geridə qalan illər ərzində
dəfələrlə Azərbaycana müxtəlif güc
mərkəzlərindən göndərilən siqnallar
bizi vəziyyətlə barışmağa sövq edib.
Ancaq biz qətiyyət, cəsarət, siyasi
iradə göstərərək, Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verməyən
heç bir razılaşmaya getmədik.
Prezident dəfələrlə bütün beynəlxalq
kürsülərdən bəyan etmişdi ki, torpaqlarımızın, ərazi bütövlüyümüzün bərpa
edilməsi bizim əsas vəzifəmizdir
və biz bu vəzifəni icra edirik: “Biz
şəhidlər verərək bu Qələbəni qazandıq. Biz xalqımızın, əsgərlərimizin,
zabitlərimizin canı, qanı bahasına torpaqlarımızı işğalçılardan azad edirik.

İşğalçıları torpaqlarımızdan qovuruq
və qovacağıq!”
Biz Şuşanın düşmən tapdağında qalması ilə necə barışa
bilərdik? Axı bu şəhərin Azərbaycan
tarixində xüsusi yeri var. Əsrlər boyu
azərbaycanlılar Şuşada yaşayıblar, qurub – yaradıblar. Şuşa nəinki
Azərbaycanın, bütün Qafqazın incisidir. Ancaq mənfur düşmən Şuşanı
işğal altında saxlamaqla mədəni
irsimizə böyük zərbə vurdu, tarixi
abidələrimizi dağıtdı, məscidlərimizi
dağıtdı, təhqir etdi. Biz indi Şuşaya
qayıtmışıq.
Prezident Qələbə sevincindən,
yeni reallıqlardan danışarkən
qətiyyətlə bildirir ki, hələ qabaqda
çox böyük vəzifələr vardır. İşğaldan azad edilmiş, barbar qonşular
tərəfindən viranəyə çevrilmiş şəhər
və kəndlərimiz başdan-başa yenidən
qurulacaq. Bunun üçünsə biz güc
toplayırıq, məqsədyönlü şəkildə,
yorulmadan, bütün təzyiqlərə baxmadan, güc toplayırıq və toplamışıq:
“Əgər iqtisadi gücümüz olmasaydı,
bu Qələbəni əldə etmək mümkün olmazdı. İlk növbədə, iqtisadi
müstəqillik təmin edilməli idi və təmin
edildi. Bu gün Azərbaycan iqtisadi
cəhətdən heç kimdən asılı deyil,
heç bir ölkədən asılı deyil, heç bir
beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı
deyil. Müstəqilik və bu bizə imkan
verdi ki, ölkəmizi inkişaf etdirək, eyni
zamanda, Ordumuzu gücləndirək”.

Dövlət başçımız Qələbə sevincini təkcə yuxarıda qeyd etdiyimiz müraciətdə deyil, 44 günlük
müharibədən sonrakı əksər çıxış,
nitq, bəyanat və müsahibələrində də
dilə gətirmişdir. Məsələn, Prezident
2020-ci il dekabrın 10-da Azadlıq
meydanında keçirilən Zəfər paradındakı nitqində xatırladırdı ki, bu 44 günün hər günü bizim şanlı tariximizdir,
hər gün Azərbaycan irəli gedirdi: “Bu
44 gün ərzində bir gün də olmamışdır
ki, biz geri çəkilək. Biz Ermənistanın
30 ilə yaxın müddət ərzində qurduğu istehkamları yararaq keçmişik.
Bu istehkamlar elə qurulmuşdu ki,
Azərbaycan oradan keçə bilməsin,
əsgərimiz oradan keçə bilməsin. Eyni
zamanda, Dağlıq Qarabağ ərazisinin
coğrafi relyefi də Ermənistan tərəfi
üçün daha əlverişli idi. Azərbaycan
əsgər və zabitləri böyük qəhrəmanlıq,
şücaət göstərərək şərəfli missiyanı
yerinə yetirdi və öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etdi”.
Prezidentin fikrincə, Şuşa
şəhərinin azad edilməsi bizim tarixi
nailiyyətimizdir: “Şuşa işğal altına
düşmüş birinci şəhərimiz idi və işğaldan azad edilən sonuncu şəhər
oldu. Şuşa işğaldan azad ediləndən
sonra düşmənin beli qırıldı, düşmən
təslim olmağa məcbur qaldı. Şuşanın
azad edilməsi tarixi hadisədir. Bizim
Ordumuz, qəhrəman övladlarımız
dağlardan, dərələrdən, meşələrdən,
cığırlardan keçərək, sıldırım qayaları qət edərək, qayalara dırmaşadırmaşa Şuşaya qalxaraq orada
əlbəyaxa döyüşdə düşməni məhv
etdi, Azərbaycan Bayrağını Şuşada
qaldırdı. Ondan bir gün sonra daha
70 kənd işğalçılardan azad edildi
və Ermənistan artıq təslim oldu, ağ
bayraq qaldırdı, diz çökdü, öz layiqli
cəzasını aldı və imdad dilədi”.
... Və həmin gündən sonra Cənubi
Qafqazda yeni reallıqlar yarandı.
Məhz həmin reallıqların nəticəsidir
ki, bu gün Ermənistanda “başını
itirməyən” yoxdur. Biz əvvəlcə onların
əsrlər boyu yaratdıqları miflərinin
itirilməsini təmin etdik, sonra ordularının, nüfuzlarının, iqtisadi imkanlarının. Başlarını isə özləri itiriblər...

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin daxili siyasətinin əsas prioritetini Azərbaycanın
iqtisadi inkişafı, bölgələrin dirçəldilməsi təşkil edir. 2003-cü ildən başlanan
regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramları artıq öz müsbət nəticələrini
göstərməkdədir. Bu gün ucqar rayonumuzda belə, kommunal ehtiyaclar,
insanların sosial tələbatları ən yüksək səviyyədə təmin olunur. Eyni zamanda,
rayonlarımızın mərkəzdən dotasiya asılılığının aradan qaldırılması üçün böyük
iqtisadi layihələr həyata keçirilir. İllər boyu neft ölkəsi kimi tanınan Azərbaycan
hazırda turizm sektoru, kənd təsərrüfatı və sənaye mallarının istehsalından
gələn gəliri xeyli artıraraq nəhəng sənaye mərkəzinə çevrilib. Şübhəsiz ki, bu
da bölgələrin iqtisadi yüksəlişinə müsbət təsir edib.

Regional yüksəlişin
Azərbaycan nümunəsi
Ölkə rəhbərinin son dövrlərdə rayonlara
təyin etdiyi yeni icra hakimiyyəti başçılarını
qəbul zamanı onlara sosial-iqtisadi inkişaf
məsələlərinə xüsusi əhəmiyyət vermələrini
mühüm vəzifə kimi tapşırması, habelə
bölgələrə hər bir səfərində ümumi iqtisadi
durumdan tutmuş yol infrastrukturuna qədər
bütün sahələrdə nəzərə çarpan problemlər
haqqında şəxsən yerindəcə maraqlanması
da regional inkişaf proqramlarının icrasını
birbaşa nəzarətdə saxladığını göstərir.
Bölgələrin sosial-iqtisadi yüksəlişi
sahəsində əldə edilən uğurları Prezident
İlham Əliyevin bu prosesin gedişini vaxtaşırı
izləməsi, qarşıya çıxan çətinliklərin aradan
qadırılması ilə bağlı müvafiq struktur
rəhbərlərinə müəyyən göstərişlər verməsi
şərtləndirib. Başqa sözlə, ölkə rəhbərinin
dövlət işlərinin, xarici siyasət sahəsindəki
fəaliyyətin gərginliyinə baxmayaraq, yerlərdə
görülən işlərə davamlı diqqət yetirməsi,
bölgələrə səfəri zamanı bu məsələlərin
iş qrafikində mühüm yer tutması regional
nailiyyətlərin əldə edilməsinə əhəmiyyətli təsir
göstərib.
Dövlət başçısının Qobustan, İsmayıllı
və Ağsuya səfəri də bu baxımdan diqqət
çəkir. Prezidentin səfəri çərçivəsində son
dərəcə müasir üslubda tikilərək istifadəyə
verilən obyektlər bu rayonlar üçun xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. İşə salınan yeni
mərkəzlər, müəssisələr yaşayış sahələrinin
müasirləşdirilməsi ilə yanaşı, yeni iş
yerlərinin açılması birmənalı olaraq vətəndaş
məmnunluğu yaradır.
İsmayıllı rayonunda müasir üslubda
tikilərək istifadəyə verilən “Basqal Resort
& Spa” oteli isə respublikamızda turizmin
inkişafı üçün ideal mərkəz kimi yüksək
perspektivlər vəd edir.
Ölkə rəhbərinin Basqal qəsəbəsində
Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsi
isə Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyası
sahələrində əhəmiyyətli məsələlərin təhlili
baxımımdan xüsusi maraq doğurdu.
Son illərdə adları çəkilən rayonlarda böyük
infrastruktur layihələrinin icra olunduğunu
qeyd edən dövlətimizin başçısı görülən işlərin
əsas hissəsinin başa çatdığını diqqətdə
çatdırdı.
Regionlarda istər qazlaşdırma, elektrik
enerjisi, su təchizatı, istərsə də yolların
tikintisi ilə bağlı genişmiqyaslı tədbirlərin
gerçəkləşdirildiyini bildirən Prezident İlham
Əliyev iş yerlərinin açılması prosesinin də
dövlətin daim diqqətində olduğunu xüsusilə
vurğuladı. Ölkə rəhbəri həmçinin dövlət
tərəfindən icra olunan layihələrin və eyni
zamanda, özəl sektor üçün yaradılan
şəraitin yeni iş yerlərinin açılmasına böyük
təkan verdiyini də diqqətə çatdırdı.
Dünyada mövcud olan ərzaq mallarının
bahalaşmasının respublikamıza da təsirsiz
ötüşmədiyini söyləyən ölkə başçısı bildirdi
ki, biz 100 faiz əsas ərzaq məhsulları ilə
özümüzü təmin edə bilmirik. Ancaq bu
istiqamətdə vacib və ardıcıl işlər aparılır.
Azad edilmiş ərazilərdə maldarlıq, bitkiçilik
və kənd təsərrüfatının digər sahələri üçün
çox münbit iqlim və təbii şəraitin olduğunu

Regionların inkişafı göz oxşayır
Prezident İlham Əliyev bölgələrimizin inkişafını daim diqqətdə saxlayır. Dövlət başçısı
mütəmadi olaraq regionlara səfərlər edir və bir çox sosial obyektlərin və yeni yaradılmış
müəssisələrin açılışında iştirak edir. Hazırda respublikamızın bütün rayonlarında b
 öyük
quruculuq və abadlıq işləri aparılır. İnsanlarımızın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi
istiqamətində rayonlarımızda böyük infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Bu gün ölkəmizin
bütün şəhər və kəndləri elektrik enerjisi ilə tam təmin olunub. Qazlaşdırmanın yüz faizə
çatdırılması istiqamətində böyük işlər aparılır.
Dövlət başçımız x alqımıza
məxsus tarixi, mədəni, dini
abidələrimizin qorunmasına və
bərpa olunmasına xüsusi diqqət
və qayğı göstərir. Möhtərəm
Prezidentimizin tapşırığı və
göstərişinə əsasən, Azərbaycan
tarixini, mədəniyyətini və dinini özündə əks etdirən onlarca
abidəmiz restavrasiya olunub.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
şəxsi səyi və əməyi nəticəsində bir
sıra tarixi abidələrimiz dünyanın
qeyri - maddi mədəni irs siyahısına
salınıb.
Azərbaycanın Qobustan
rayonunun ərazisində yerləşən və

500 ildən çox yaşı olan “Diri Baba”
türbəsi dövlət başçımızın göstərişi
ilə bərpa və konservasiya olunub.
Prezident İlham Əliyev və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın “Diri Baba” türbəsini
ziyarət etmələri xalqımıza məxsus
müqəddəs yerlərə böyük ehtiramın
göstəricisidir.
Azərbaycanda insanların yüz
illər əvvəl məskən saldığı çox sayda
qədim yaşayış məntəqələri mövcuddur. Bu yaşayış məntəqələrindən
biri də öz qədimliyini bu gün də qoruyub saxlayan İsmayıllı rayonunun
Basqal kəndidir. Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım bu kəndə

səfərləri zamanı burada 300 nəfərə
qədər işçi çalışacaq otelin açılışını
etdilər. Dövlət başçımız ölkədəki ictimai-siyasi, eləcə də Azərbaycanla
Ermənistan arasında mövcud
vəziyyət barədə Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verdi.
Ölkəmizdə əhalinin daimi iş
yerləri ilə təmin edilməsi məqsədilə
dövlət tərəfindən yeni yaradılan
müəssisələrin sayı getdikcə artır.
Bir sıra rayonlarımızda yaradılan
böyük aqroparklarda yüzlərlə kənd
əhalisi daimi iş yerləri ilə təmin edilib. Özəl sektora dövlət tərəfindən
hərtərəfli kömək göstərilir. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda

fəaliyyət göstərən özəl şirkətlər
tərəfindən yeni müəssisələr
yaradılır və əhalinin məşğulluq
problemləri aradan qaldırılır.
Bu gün dünyanı narahat edən
ən böyük problemlərdən biri də
ərzaq təhlükəsizliyidir. Prezident
İlham Əliyev tərəfindən ötən illərdə
ərzaq təhlükəsizliyi ilə əlaqədar
qəbul edilmiş iqtisadi layihələrin
uğurlu icrası bu gün öz bəhrəsini
verməkdədir. Azərbaycan özünü ət məhsulları ilə 90 faiz, süd
məhsulları ilə 85 faiz səviyyəsində
təmin edir. Dövlətimiz yaxın illərdə
bu rəqəmin 100 faizə çatdırılması istiqamətində böyük işlər

həyata keçirir. Yaxın 3-4 il ərzində
Azərbaycan ərzaqlıq buğdaya olan
tələbatının 80 faizini özü təmin
edəcək. İşğaldan azad edilmiş
torpaqlarımızda 100 min hektara
qədər münbit torpaq sahəsi artıq
əkilib-becərilməkdədir. Yaxın illərdə
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin
bütün torpaqlarının əkilibbecərilməsi sayəsində ölkəmizin
ərzaq təhlükəsizliyinə böyük töhfə
veriləcək.
Prezident İlham Əliyevin
ermənilərin Qarabağda törətdiyi
son təxribata cavab olaraq
Azərbaycanın həyata keçirdiyi “Qisas” əməliyyatı barədə
səsləndirdiyi fikirlər Ermənistan
rəhbərliyi və Qarabağdakı separatçılara ciddi xəbərdarlıq idi.
Azərbaycan əsgərinin şəhid olması
ilə nəticələnən erməni təxribatı
onlara baha başa gəldi. “Qisas”
əməliyyatı nəticəsində erməni separatçılarına ciddi zərbələr endirildi. Ermənilər başa düşməlidirlər ki,
onlar gələcəkdə də Azərbaycana
qarşı hər hansı təxribata əl atarlarsa, cavabları çox sərt olacaq.

qeyd edən Prezident İlham Əliyev
maksimum dərəcədə bundan səmərəli
şəkildə istifadə etməyin vacibliyini vurğuladı.
Son günlər təmas xəttindəki gərginlikdən
danışan dövlətimizin başçısı Ermənistanın
bu vəziyyətlə, yeni reallıqla barışmasının
labüdlüyünə toxunaraq, qarşı tərəfin başqa
yolu olmadığını söylədi və qeyd etdi ki,
“Qisas” əməliyyatı Ermənistana bir daha
onu göstərdi ki, bizi heç bir qüvvə, hər
hansı bəyanat, açıqlama, telefon zəngi
dayandıra bilməz. İkinci Qarabağ müharibəsi
bunu sübut edib. Prezident İlham Əliyev bir
daha bəyan etdi ki, biz hədəflərimizə həmişə
nail oluruq və ölkə kimi istəyimiz ondan
ibarətdir ki, bölgədə sülh, əmin-amanlıq
olsun.
Şübhəsiz ki, dövlət başçısının Qobustan,
İsmayıllı və Ağsu rayonlarına səfəri bu
bölgənin gələcək inkişafına müsbət təsir
göstərəcəyi baxımından mühüm önəm
daşıyır. Eyni zamanda, bu səfər həm də
Azərbaycanın ciddi diplomatik məsələlərlə
məşğul olduğu bir zamanda belə, ölkə
rəhbərinin regionların sosial-iqtisadi inkişafını
diqqətdə saxladığını göstərir.
Sonda onu da qeyd edim ki, bu gün
Azərbaycanın bütün regionlarında olduğu
kimi, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonlarında da genişmiqyaslı tikinti, bərpa-
quruculuq tədbirləri həyata keçirilir. Vətən
müharibəsindən keçən iki ilə yaxın bir zaman
ərzində sürətlə görülən işlər çox yaxın
vaxtda dünənədək xarabalığı xatırladan
bu bölgənin ölkənin inkişaf etmiş yaşayış
məskəninə çevriləcəyindən xəbər verir.
Füzuli, Laçın, Zəngilan hava limanlarının
tikilməsi, Şuşa şəhərinin Türk dünyasının
mədəni mərkəzinə çevrilməsi, Böyük İpək
Yolunun bir hissəsi olan Zəngəzur dəhlizinin
açılması bu bölgənin iqtisadi yüksəlişinə
xüsusilə müsbət təsir edəcək.
Görülən işlər onu göstərir ki, Prezident
İlham Əliyevin yürütdüyü daxili və xarici
siyasət Azərbaycanın yüksəlişinin
təmin edilməsinə yönəlib. Bu siyasətin
uğurlu nəticələri artıq özünü tam şəkildə
göstərməkdədir. Bölgələrin sosial-iqtisadi
inkişaf proqramının uğurla icrası isə
Azərbaycanın regionda lider dövlətə
çevrilməsi prosesinin zəruri tərkib hissəsinə
çevrilib. Azərbaycanı inkişafa aparan bu
yüksəlişin lideri isə heç şübhəsiz, Prezident
İlham Əliyevdir.

Ölkə başçımızın da vurğuladığı
kimi, heç bir qüvvə Azərbaycanı
dayandıra bilməyəcək. İkinci
Qarabağ müharibəsində
Ermənistan Azərbaycanın gücünü
gördü və bundan dərs almalıdır.
Ermənistan 10 noyabr 2020-ci il
tarixi Bəyanatında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək
istəmir. Qarabağda hələ də erməni
silahlıları qalmaqdadır. Halbuki
bəyanatda göstərilir ki, Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurdan bütün
erməni silahlıları çıxarılmalıdır.
Ermənistan rəhbərliyi anlamalıdır
ki, Azərbaycan bir nəfər də erməni
silahlısının Qarabağda qalmasına
yol verməyəcək.
Bəyanata əsasən, mövcud
olan Laçın dəhlizinə alternativ yol
çəkilməlidir. Çünki Qarabağdan
Ermənistana gedən yol Laçın
rayonunun mərkəzindən, eləcə də
Zabux və Sus kəndlərindən keçirdi.
Prezident İlham Əliyevin siyasi
iradəsi və uzaqgörənliyi nəticəsində
bəyanata Qarabağdan Ermənistana
çəkiləcək yolun başqa ərazidən
keçməsi barədə bənd əlavə edilmişdi. Artıq Azərbaycan tərəfi öz
ərazisindən keçən yolun tikintisini
başa çatdırıb. Ermənilərə avqust
ayının sonuna gədər Laçın şəhərini,
Zabux və Sus kəndlərini boşaltmaları üçün vaxt verilib. Nə Laçında, nə də kəndlərində heç vaxt
ermənilər yaşamayıblar. 90-cı illərin

Rəşad MAHMUDOV,
Milli Məclisin deputatı
əvvəllərində burada Ermənistandan
və başqa ölkələrdən gətirlimiş
ermənilər məskunlaşdırılıb. Bu da
hərbi cinayət sayılır. Ermənistan
Azərbaycana qarşı törətdiyi bütün
hərbi cinayətlərə görə qanun qarşısında cavab verəcək.
Azərbaycan üzərinə düşən
bütün öhdəlikləri yerinə yetirir.
Ermənistan isə təxribat törətməklə
vaxt uzatmaq niyyətindədir.
Ermənilər bununla heç nəyə nail ola
bilməyəcək, əksinə, özlərini daha
pis duruma salacaqlar.
Dövlət başçımız ermənilərə
və onların havadarlarına bir daha
xəbərdarlıq etdi ki, Qarabağın statusu barədə heç bir söhbət gedə
bilməz. Qarabağa heç vaxt nə
muxtariyyət, nə də hər hansı status
veriləcək. Prezident ermənilərə və
bütün dünyaya dəfələrlə çatdırıb
ki, Qarabağda yaşayan ermənilər
Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Ermənilər də Azərbaycanda yaşayan digər xalqlarla eyni hüquqlara
malikdirlər. Hər bir Azərbaycan
vətəndaşı ölkə qanunlarına necə
tabedirsə, ermənilər də o cür tabe
olmalıdırlar. Azərbaycanda erməni
əsilli vətəndaşlara heç vaxt xüsusi
status verilməyəcək.

Kamilə ƏLİYEVA,
Milli Məclisin deputatı,
BDU-nun kafedra müdiri,
professor
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Azərbaycan istənilən təxribatın
qarşısını almaq gücündədir
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Ermənistanın sonuncu qanlı təxribatına
ölkəmizin layiqli cavabı, eyni zamanda, bir
daha Azərbaycanı haqq-ədalət yolundan
heç kimin çəkindirə, dayandıra bilmədiyini
təsdiqlədi. İkinci Qarabağ müharibəsi
zamanı da qarşı tərəf bunun şahidi olmuşdu. Təəssüf ki, o vaxtdan iki ilə yaxın bir
müddət ötməsinə baxmayaraq, Ermənistan
ölkəmizin bu qətiyyətli mövqeyindən,
tutduğu yoldan dərs almadı. Törətdiyi
son təxribatın qarşılığında isə “Qisas”
əməliyyatı ilə cəzalandırıldı.
Azərbaycan Vətən müharibəsində
Ermənistanın 30 illik işğalına son qoymaqla ərazi bütövlüyümüzü bərpa edib.
Savaşdan keçən zaman ərzində isə daim
sülh çağırışları səsləndirib, bölgədə sabitliyin, əmin-amanlığın bərpası istiqamətində
yorulmaz səy göstərib. Bununla da
niyyətimizin, məqsədimizin qarşıdurmaya,
müharibəyə son qoyulmasına, dincliyə,
əməkdaşlığa yönəldiyini bütün dünyaya
nümayiş etdirib.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
indiyədək yönələn bütün təxribatları,
əslində, bu dövlətin 2020-ci il 10 noyabr
tarixində imzalanan Üçtərəfli Bəyanatda
öz ifadəsini tapan məsələlərə laqeyd
münasibətinin məntiqi nəticəsidir.
Azərbaycan həmin sənədin dördüncü
maddəsinə uyğun olaraq, işğalçıya silahlı
qüvvələrini və qanunsuz erməni hərbi
birləşmələrini, ərazilərimizdən çıxarılması
məsələsini dəfələrlə xatırlatsa da, qəsbkar
tərəfindən bu öhdəlik yerinə yetirilmir,
vaxt müxtəlif bəhanələr və ziddiyyətli
bəyanatlarla qəsdən uzadılır. Nəticədə
Ermənistan silahlı qüvvələri və qanunsuz
erməni hərbi birləşmələri ünsürləri sülh
sazişinin imzalanmasına təhlükə törədir.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı
müsahibədə deyir: “Qisas” əməliyyatından
sonra yüzlərlə erməni hərbçisi Qarabağ
bölgəsindən çıxarılıb. Bu onu göstərir
ki, əfsuslar olsun ki, belə əməliyyatların
təsiri var. Ona görə “əfsuslar olsun”
deyirəm ki, buna gətirib çıxarmaq lazım
deyildi. Sadəcə olaraq, Ermənistan bizim
xəbərdarlıqlarımızı düzgün təhlil edib
düzgün nəticə çıxarsaydı, buna ehtiyac
qalmazdı. Hər halda, birinci biz başlamamışıq. Biz istədiyimizi təmin etmişik,
öz torpağımızda möhkəmlənmişik və
möhkəmlənəcəyik”.

Dövlətimizin başçısı müsahibədə
Azərbaycan tərəfinin Ermənistana bu il
avqust ayının sonuna qədər Laçın şəhəri,
Zabux və Sus kəndlərini boşaldaraq geri
qaytarması üçün vaxt verməsi ilə bağlı sualı
da cavablandırıb. Ölkə rəhbəri göstərilən
tarixin əslində, Qarabağda Rusiyanın
sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti
yerləşdiyi ərazidə yaşayan yerli ermənilər
tərəfindən Azərbaycandan xahiş edildiyini və müsbət cavab verildiyini xatırladıb.
Prezident İlham Əliyev daha sonra deyib:
“10 noyabr 2020-ci il Bəyannaməsində
açıq-aydın göstərilir ki, yeni yol çəkiləcək
və üç il ərzində bu yolun planlaşdırılması
və razılaşdırılması təmin edilməlidir… Bu
bəndi Üçtərəfli Bəyanata saldıran məhz
mənəm. Çünki 2020-ci il noyabrın 9-da son
danışıqlar aparılarkən, – danışıqlar Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin vasitəsilə aparılırdı, Ermənistan rəhbərliyi, o cümlədən,
Rusiya özü də bu danışıqlarda fəal iştirak
edirdi, – mən çox təkid edirdim ki, mütləq
bu bənd salınmalıdır. Çünki Ermənistanı
Xankəndi ilə birləşdirən yol Laçın şəhərinin
içindən keçir. Əgər bu bəndi mən saldırmasaydım, o zaman Laçın şəhəri həmin bu
beş kilometr enində olan zonaya düşəcəkdi
və tez bir zamanda oraya keçmiş köçkünləri
qaytarmaq mümkün olmayacaqdı. Ona
görə mən təkid edirdim və buna nail oldum
ki, bu, məhz o məqsədlə sənədə salındı”.
Bundan sonrakı vəziyyət isə hamımıza məlumdur. Prezident İlham Əliyevin
müsahibədə də vurğuladığı kimi, Vətən
müharibəsindən dərhal sonra Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurda genişmiqyaslı tikinti,
bərpa-quruculuq işlərinə başlandı. Eyni
zamanda, sözügedən yolun layihəsinin
tez bir zamanda icrasının başa çatdırılması da dövlət başçısı tərəfindən qarşıya
mühüm vəzifə kimi qoyuldu. Beləliklə, 32
kilometr uzunluğunda olan bu yol cəmi
bir il ərzində inşa edildi. Təbii ki, indi yeni
tamamlanan bu marşrutun seçilməsi həm
də Azərbaycanın Rusiya Müdafiə Nazirliyinin ən yüksək səviyyədə razılaşdırılması
ilə təsdiqləndi. “Əgər başqa cür olsaydı,
biz Rusiyanın müvəqqəti nəzarətində olan
ərazidə necə yol inşa edə bilərdik? Yəni
bu, təbiidir. Əgər kimsə bizi ittiham etmək
istəyir ki, biz nəyisə qanunsuz etmişik,
yaxud da, hansısa birtərəfli addım atmışıq,
qətiyyən belə deyil. Biz istənilən səviyyədə
bunu sübut edə bilərik…”.
Beləliklə, məlum Üçtərəfli Bəyanatda
öz ifadəsini tapan Laçın dəhlizinə alternativ

Həm iqtisadi, həm coğrafi, həm nəqliyyat nöqteyi-nəzərdən
 arabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir, tarix nöqteyi-nəzərdən,
Q
beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərdən tərkib hissəsidir... Qarabağda yaşayan ermənilərin nə statusu olacaq, nə müstəqilliyi olacaq, nə də ki,
hansısa xüsusi imtiyazı olacaq. Azərbaycan vətəndaşları necə, onlar
da elə. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları necə qorunursa, onların
da elə. Azərbaycanda yaşayan xalqların hüquqları necə qorunursa,
onların da elə. Ancaq budur yol…
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yolun salınması məsələsi artıq həllini
tapıb. Azərbaycan tərəfi bu istiqamətdə
özünə aid bütün işləri yerinə yetirsə də,
Ermənistan indiyədək bununla bağlı heç bir
əməli fəaliyyət göstərməyərək, prosesi süni
şəkildə əngəlləməklə məşğul olub. Amma
bütün bunlara baxmayaraq, yaxın günlərdə
Rusiya sülhməramlılarının məsuliyyət
zonasının yeni salınan yol üzərində
qərarlaşdırılması və bununla əlaqədar
Livan, Suriya, həmçinin digər ölkələrdən
gətirilən ermənilərlə məskunlaşdırılan
Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinin
boşaldılaraq geri qaytarması nəzərdə tutulub. Azərbaycan Prezidenti müsahibədə
bu məsələ ilə bağlı xatırladıb: “Amma
əlbəttə ki, Laçın şəhərindən, Zabux və Sus
kəndlərindən qanunsuz məskunlaşmış
insanlar çıxarılmalıdır. Bu, təbiidir. Onların
orada qalması, əslində, hərbi cinayətdir.
Çünki o, Cenevrə konvensiyalarının qaydalarına ziddir. İşğalçı ölkə işğal edilmiş
torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma
apara bilməz. Bu, hərbi cinayətdir. Bəlkə
də orada yaşayanlar Suriyadan, Livandan
gəlmiş ermənilər bunu bilmirlər, amma
Ermənistan rəhbərliyi bunu yaxşı bilir.
Ona görə oradan bəzi xəbərlər gəlir, biri
deyir ki, mən çıxmayacağam, o biri deyir
ki, mən çıxmayacağam. Özləri bilər. Onlar
hərbi cinayətkardırlar. Yenə də bizi, bizim
səbrimizi sınağa çəkməsinlər. Öz xoşu ilə
oradan çıxıb getsinlər. Haraya gedirlər bizi
maraqlandırmır.
Biz Laçına qayıtmalıyıq, Zabuxa, Susa
qayıtmalıyıq. Mən Dövlət Qaçqınkoma
göstəriş verdim, Laçın şəhərinin, Sus,
Zabux kəndlərinin camaatı ilə əlaqə saxlasınlar və biz onları yaxın zamanlarda öz
doğma yerlərinə qaytaracağıq”.
Dövlətimizin başçısı müsahibədə bu
hadisələrin təhlilindən bir neçə nəticənin
hasil olunduğunu bildirir. Birincisi, Üçtərəfli

Bəyanatda Azərbaycan üzərinə götürdüyü
bütün öhdəliklərinə sadiqdir. Ermənistan
isə, sadəcə olaraq, yenə də fitnəkarlıqla
məşğuldur. “Bir də ki, onlar başa
düşməlidirlər, vaxt uzatmaq onlara heç nə
verməyəcək. Əgər onlar fikirləşirlər ki, bir
ildən, ya ilyarımdan sonra nəsə dəyişəcək
bunların xeyrinə, səhv edirlər. Nəsə dəyişə
bilər, amma bizim xeyrimizə. Çünki dünyada, bölgədə gedən geosiyasi vəziyyət göz
qabağındadır”,- deyə ölkə rəhbəri bildirir.
İkincisi, Ermənistan Azərbaycanın
hərbi, iqtisadi və siyasi gücünün getdikcə
artmasına, özünün isə haqsız, ədalətsiz
mövqeyi səbəbindən, necə deyərlər,
meydanda tək qalmasına baxmayaraq,
hələ də ölkəmizə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmir. Müsahibədə dövlətimizin
başçısı bu məqamı Ermənistanın siyasi
rəhbərliyinə bir daha xatırladaraq bildirir:
“Mən onlara birbaşa demişəm, özü də
rəsmi qaydada. Əl çəkin ərazi iddialarından. Əl çəkməsəniz, o zaman biz də
ərazi iddiası qaldıra bilərik Ermənistana
qarşı. Ona görə vaxt uzatmaq onlara
bir şey verməyəcək və eyni zamanda,
onlar başa düşməlidir bir nəticə də odur
ki, Azərbaycan istədiyinə nail olur. Kimin
hansı mövqedə olmasından asılı olmayaraq, nail olur və biz bir nöqtəyə vururuq və
nəticə də hasil edilir”.
Üçüncü nəticə isə ondan ibarətdir ki,
Qarabağda yaşayan ermənilər Ermənistan
hakimiyyətinin onların problemlərini–
təhlükəsizlik, iqtisadi, maliyyə və digər
məsələlərini həll etmək gücündə olmadığını açıq-aydın görürlər. Azərbaycan
hakimiyyətinin də onlara öz vətəndaşları
kimi yanaşdığını tədricən anlayırlar:
“Qarabağda yaşayan ermənilər bizim
vətəndaşlarımızdır. Nə qədər onlar bunu
tez dərk etsələr və bu proses artıq başlayır,
o qədər də hamımız üçün yaxşı olar”.

Bu gün Azərbaycan Ermənistanla
normallaşma prosesini diqqətdə saxlayır,
Vətən müharibəsindən dərhal sonra sülh
çağırışları etdiyi işğalçı dövlətin regionda
sabitliyin yaradılması prosesinə cəlbinə
cəhdlər göstərir. Həm də bu zaman Qarabağ mövzusunun aparılmasına imkan
vermir. Çünki Ermənistanın bu məsələyə
maraq göstərməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu, Azərbaycanın daxili işidir. Başqa
sözlə, iki ölkə arasında sülh danışıqlarında
hər hansı bir statusdan, ümumiyyətlə,
söhbət belə getmir. Çünki dövlətimizin
başçısının müsahibədə vurğuladığı kimi,
Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqları
və təhlükəsizliyinə Azərbaycan cavabdehdir. Özü də ölkəmiz bu məsələ ilə hər
zaman bu coğrafiyada yaşayan ermənilərin
Azərbaycan sakinləri olduqlarını, hüquqlarının, təhlükəsizliyinin dövlətimiz tərəfindən
təmin ediləcəyini bildirir. Prezident İlham
Əliyev müsahibədə bu məsələ ilə bağlı deyir: “Yeni Laçın yolunun inşası zamanı biz
bunu gördük. Çünki mən deyə bilərəm ki,
biz bu yolu təzə inşa etməyə başlayanda
rus sülhməramlıları bizim inşaatçıları elə bil
ki, qoruyurdu yerli əhalidən, ya da ki, onları
bizdən, bizim inşaatçılardan. Bilmirəm
kimi kimdən qoruyurdu, amma hər halda

buna da razılaşıb. Eyni zamanda,
Azərbaycan haqlı olaraq tələb edir
ki, Laçın şəhərindən, Zabux və Sus
kəndlərindən qanunsuz məskunlaşmış
ermənilər çıxarılmalıdır. Prezident
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,
onların orada qalması, əslində, hərbi
cinayətdir. Çünki bu, Cenevrə konversiyalarının qaydalarına ziddir. İşğalçı
ölkə işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma apara bilməz.
Azərbaycan dövlətinin mövqeyi
ədalətli və prinsipialdır. Prezidentimiz

vətəndaşlarımızdır. Onlar bunu nə
qədər tez dərk etsələr və ölkəmizin
qayda-qanunlarına əməl etsələr, özləri
üçün də, hamımız üçün də yaxşı
olacaq.
Milli Məclisin deputatı Tahir
Rzayev bildirdi ki, Laçın dəhlizinə
alternativ yeni yol ilə əlaqədar bəndin
üçtərəfli sənədə salınması bütün
dünyaya Prezident İlham Əliyevin
diplomatik məharətini, uzaqgörənliyini
parlaq şəkildə nümayiş etdirib:
“Möhtərəm Prezidentimiz çağ-

demişdir: “Biz Laçına qayıtmalıyıq,
Zabuxa, Susa qayıtmalıyıq. Mən
Dövlət Qaçqınkoma göstəriş verdim, Laçın şəhərinin, Sus, Zabux
kəndlərinin camaatı ilə əlaqə saxlasınlar və biz onları yaxın zamanlarda öz
doğma yerlərinə qaytaracağıq”.
Görünən budur ki, Azərbaycan
dövləti öz üzərinə götürdüyü bütün
öhdəliklərinə sadiqdir. Ermənistan isə,
sadəcə olaraq, yenə də fitnəkarlıqla
məşğuldur. Bir də ki, onlar başa
düşməlidirlər ki, vaxt uzatmaq onlara
heç nə verməyəcək. Əgər onlar
fikirləşirlər ki, bir ildən, ya ilyarımdan
sonra onların xeyrinə nəsə dəyişəcək,
səhv edirlər.
Azərbaycanın hərbi, iqtisadi, siyasi
gücü günbəgün artır. Ermənistanın
isə faktiki olaraq, beynəlxalq aləmdən
təcrid olunması, təklənməsi baş verir.
Ona görə ki, onlar haqsızdırlar. Onlar
hələ də əsassız ərazi iddialarından əl
çəkməyiblər. Onlar bu iddialardan əl
çəkməsələr, o zaman Bakı da rəsmi
İrəvana qarşı ərazi iddiası qaldıracaq.
Azərbaycan kimin hansı mövqedə
olmasından asılı olmayaraq, bu vaxta
qədər öz istədiyinə nail olubdur və
bundan sonra da olacaq.
Bu gün Ermənistan hakimiyyəti
Qarabağda yaşayan ermənilərə öz
təsir imkanlarını itirir. Azərbaycan
hakimiyyəti isə, əksinə, öz təsir imkanlarını artırır. Bu, reallıqdır. Bunun
əsas səbəbi odur ki, Ermənistan
hakimiyyəti Qarabağdda yaşayan
ermənilərin nə təhlükəsizlik, nə də
iqtisadi problemlərini həll etmək
iqtidarında deyil. Amma hamı gördü
ki, Azərbaycan hakimiyyəti onlara
öz vətəndaşları kimi yanaşır. Qarabağda yaşayan ermənilər də bizim

daş dünyanın ən görkəmli dövlət
xadimlərindəndir. Azərbaycan xalqı,
həqiqətən, çox xoşbəxtdir ki, onun
Prezident İlham Əliyev kimi xalqını və
dövlətini sonsuz məhəbbətlə sevən
böyük lideri var”.
Yeri gəlmişkən, Laçın, Zabux,
Sus sakinlərinin tezliklə doğma yurda
qayıtmaları ilə bağlı xoş müjdəli xəbər
laçınlılar arasında ildırım sürətilə
yayılıb. Milli Məclisin deputatı Tahir
Rzayev bu barədə danışarkən dedi:
“Mənim laçınlılar arasında dostlarım
çoxdur. Bu gün hamı sevinc içindədir.
Doğma yurda qayıtmaqdan yaxşı
nə ola bilər?! Bütün Laçın camaatı
Azərbaycan dövlətinə, xalqımızın
sevimli lideri cənab İlham Əliyevə
sonsuz dərəcədə minnətdardırlar”.
Milli Məclisin deputatı sonra bu
sözləri vurğuladı: “Bütün qaçqın
və köçkün ailələri kimi, laçınlılar da
doğma yurda, torpağa hədsiz bağlı insanlardır. Zərrə qədər şübhə
etmirəm ki, onlar orada yenidən
qurub-yaradacaqlar, 44 günlük şanlı
Vətən müharibəsində hamımız kimi,
laçınlıların da başını uca edən Ali Baş
Komandanın, xalqımızın bütün igid
əsgər və zabitlərinin tarixi xidmətlərini
heç vaxt unutmayacaqlar”.
Bəli, möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyevin müdrik liderliyi ilə
Azərbaycan bu gün regionda sülh və
sabitliyin lokomotivi rolunda çıxış edir.
Ölkəmizin bütün dünyada hörməti,
nüfuzu yüksəlir. Dünya görür ki,
Azərbaycan dövləti və xalqı haqqın,
ədalətin tərəfindədir.

Yeni Laçın yolu regionda sülhə və
təhlükəsizliyə böyük töhfədir
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
təşəbbüsü, prinsipial və qətiyyətli mövqeyi sayəsində 10 noyabr 2020-ci il tarixli Bəyanatına yeni Laçın yolunun inşa
edilməsi barədə ayrıca bənd salınıb. Sənəddə qeyd olunub ki,
üç il ərzində bu yolun planlaşdırılması və razılaşdırılması təmin
edilməlidir.
Cənab İlham Əliyev Basqalda
Azərbaycan Televiziyasına verdiyi müsahibədə bildirib ki, bu bənd
Üçtərəfli Bəyanata mütləq salınmalı
idi. Çünki Ermənistanı Xankəndi ilə
birləşdirən yol Laçın şəhərinin içindən
keçir. Əgər bu bənd salmasaydı, o
zaman Laçın şəhəri beş kilometr
enində olan zonaya düşəcəkdi və tez
bir zamanda oraya keçmiş köçkünləri
qaytarmaq mümkün olmayacaqdı.
Azərbaycan dövlətinin lideri Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə
keçirilən danışıqlarda bu məsələnin
Bəyanatda əks olunmasını təkid edib
və buna nail olubdur.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Laçın yolu cəmi bir il ərzində
yüksək səviyyədə inşa edilib. İndi 32
kilometr uzunluğunda olan bir yolu
görən hər bir insan onun gözəlliyinə
heyran qalır. Hətta ermənilər yolun heyrətamiz dərəcədə gözəl və
rahat olduğunu etiraf edirlər. Onların
fikrincə, belə qısa bir müddətdə, belə
möhtəşəm yolu yalnız Azərbaycan
dövləti araya-ərsəyə gətirə bilərdi.
Bu yol öz-özünə yaranmayıb.
Prezident İlham Əliyev bu barədə
demişdir: “Biz bu yolu razılaşdırdıq.
Bir neçə marşrut var idi və nəticədə
bu marşrut seçildi. Rusiya Müdafiə

Nazirliyi ən yüksək səviyyədə bu marşrutu bizimlə razılaşdırdı və təsdiqlədi.
Əgər başqa cür olsaydı, biz Rusiyanın
müvəqqəti nəzarətində olan ərazidə
necə yol inşa edə bilərdik? Yəni bu,
təbiidir. Əgər kimsə bizi ittiham etmək
istəyir ki, biz nəyisə qanunsuz etmişik,
yaxud da, hansısa birtərəfli addım atmışıq, qətiyyən belə deyil. Biz istənilən
səviyyədə bunu sübut edə bilərik”.
Bu məqamda xüsusi qeyd
olunmalıdır ki. Azərbaycan bu yolu
Ermənistan tərəfi ilə razılaşdırmayıb. Çünki Ermənistanın buna heç
bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq,
rəsmi İrəvana bildirilib ki, Ermənistan
sərhədinə çıxış hansı nöqtədən
olacaq və onlar da öz tərəfindən
yeni yolu o nöqtəyə gətirib çatdırmalı
idilər. Cənab İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, əfsuslar olsun ki, ermənilər
bunu etməyiblər. Çünki onlar min bir
bəhanə ilə vaxtı uzatmaq istəyirdilər.
Bunun başqa heç bir səbəbi yoxdur.
Məsələnin başqa maraqlı və
diqqətçəkən cəhəti isə budur ki,
Azərbaycan hökuməti yeni Laçın yolunu inşa etməyə başlayanda Rusiya
tərəfi vasitəsilə Ermənistana müraciət
edib ki, onun ərazisindəki 8-9 kilometrlik hissəsini də tikə bilər. Rəsmi
Bakı yaxşı bilirdi ki, ermənilər bu dəfə

də vaxtı uzatmaq üçün hoqqabazlıq
edə bilərlər. Lakin onlar Azərbaycanın
hətta öz xeyirlərinə olan təkilfindən
belə imtina ediblər. Deyiblər ki, yox,
biz özümüz edəcəyik. Bunu təkrar
etməyə məcburuq: ermənilər əslində
vaxtı uzatmağa cəhd ediblər.
O zaman Azərbaycan rəsmi
məktubla Rusiya tərəfinə bildiriş
göndərib ki, bu il avqustun 5-də biz
bu yolu başa çatdırırıq və xahiş edirik
ki, Rusiyanın sülhməramlı kontingenti
postlarını köhnə yoldan yeni yola keçirsin. Bu da təbiidir. Bu bildirişdən bir
gün sonra Ermənistan bəyan edib ki,
onlar yolun iqtisadi əsaslandırmasına
başlamaq istəyirlər və 2023-cü ilin
sonuna qədər yolun öz ərazilərindən
keçən hissəsini inşa edəcəklər.
Bu, əlbəttə, Ermənistanın növbəti
hiyləsi, vaxtı udmaq tələsi idi. Bu
oyunlar artıq keçmir. Prezident İlham
Əliyev demişdir: “Yəni bu, faktiki olaraq manipulyasiyadır. Tamamilə qeyriciddi və qeyri-adekvat addımdır. Biz
dedik, əgər belədirsə, onda biz avqustun 5-də Laçın dəhlizinə giririk, postlar
qururuq və baxarıq, sonra siz necə
hərəkət edəcəksiniz. Ondan sonra
aləm dəydi bir-birinə və Qarabağda
yaşayan ermənilər bizə müraciət
etdilər, xahiş etdilər. Dəfələrlə xahiş
etdilər ki, onlara avqustun sonunadək
vaxt verilsin. Biz də buna razı olduq.
Çünki indi avqustun 5-i olmasın, 25-i
olsun, sentyabrın 1-i olsun böyük fərq
etmir”.
Maraqlıdır ki, Qarabağda yaşayan ermənilər Ermənistan sərhədinə
birləşdiriləcək nöqtəyə qədər 4 kilometrlik qrunt yolunu da Azərbaycanın
tikməsini xahiş ediblər. Azərbaycan

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

onlar var idi orada. Bir müddətdən sonra
onlar çıxıb getdilər və təqribən son 6-7
ay ərzində, ümumiyyətlə, yol boyunca bir
dənə də Rusiyanın sülhməramlıları yox idi,
ehtiyac yox idi. Bizim inşaatçılar oradakı kəndlərdə yaşayan yerli ermənilərlə
təmasda idilər, hətta onların bəziləri gəlib
kömək edirdi, təşəkkürünü bildirirdi ki, belə
keyfiyyətli yol tikirik. Nəinki Qarabağın,
Ermənistanın tarixində belə keyfiyyətli yol
olmayıb. Onların tikdirdiyi yollar indi dağılır,
bir il hələ keçməyib. Ona görə bu təmaslar
artıq gedir və bu, çox önəmlidir, mən də
bunu alqışlayıram. İnsanlar arasındakı təmaslar uzunmüddətli sülhə xidmət
göstərəcək”.
Prezident İlham Əliyev müsahibənin
sonunda İkinci Qarabağ müharibəsindən
ötən təxminən iki il ərzində düşməndən
təmizlənən ərazilərdə genişmiqyaslı
tikinti, bərpa-quruculuq layihələrinin uğurla
həyata keçirildiyini qeyd edib. Bununla
yanaşı, şüurlarda da ciddi dəyişikliklər baş
verdiyini və bütün bunların isə düzgün
siyasət nəticəsində gerçəkləşdirildiyini
xatırladıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Bakının 40 faizini enerji
ilə təchiz edən elektrik
stansiyalarını soyutma
suyu ilə təmin etmək üçün
böyük estakada tikilir

Xəzərdə su səviyyəsinin düşməsinə görə
Şüvəlandakı “Şimal” Elektrik Stansiyasının
normal fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə
tədbirlər görülür.
“AzərEnerji”dən verilən məlumata görə, Xəzər dənizində
son 20 ildə su səviyyəsinin 2 metrə yaxın aşağı düşməsi
ölkənin ikinci böyük elektrik stansiyası olan və Bakının 40
faizdən artıq ərazisini elektrik enerjisi ilə təchiz edən, Şüvəlan
qəsəbəsində yerləşən “Şimal” Elektrik Stansiyasının işini ciddi
təhlükə ilə üzləşdirib. Məhz buna görə də, “Şimal” Elektrik
Stansiyasını yaxın perspektivdə dayanmaq təhlükəsindən
çıxarmaq, stansiyanı xilas etmək üçün təxirəsalınmaz şəkildə
Xəzər dənizinin içərisinə doğru soyuq suyun 8 metr dərinlikdən
götürülməsinə imkan verən 540 metr uzunluqda estakadanın və 2 yerdə su nasos stansiyalarının tikintisinə başlanılıb.
Nəzərə alınsa ki, su səviyyəsinin gündən-günə aşağı düşməsi
stansiyanın soyutma suyunun götürülməsində ciddi problem
yaradırdı, o zaman yaxın illərdə ən böyük həcmdə enerji istehsal edən və ümumi gücü 800 meqavat olan “Şimal-1” və “Şimal-2” Elektrik Stansiyalarının yaxın perspektivdə fəaliyyətini
tamamilə dayandırması qaçılmaz olacaqdı. Yeni estakada və
su nasos stansiyalarının tikilməsi isə nəinki stansiyaları xilas
edəcək, üstəlik, daha dərinlikdən götürüldüyünə görə soyutma
suyu 2,6 dərəcə aşağı tempraturda olacaq. Yeni estakada
üzərində hər iki tərəfdən ümumilikdə 4 boru çəkiləcək və 2
nasos stansiyasında 8 nasos fəaliyyət göstərəcək.
Yeni estakadanın tikinti prosesi növbəli iş prinsipi əsasında
aparılır. Qeyd edək ki, Xəzər dənizində su səviyyəsinin
düşməsinə görə yeni estakada və su nasos stansiyasının
tikilməsi “Şimal” Elektrik Stansiyasından əvvəl “Sumqayıt”
Elektrik Stansiyasında uğurla həyata keçirilib, öz müsbət
nəticəsini verib.
Sonda onu da qeyd edək ki, “Şimal” Elektrik Stansiyasının
yeni suqəbuledici kompleksinin tikintisini də xarici şirkətlər
deyil, yerli şirkət həyata keçirir və hazırda işlər tərtib edilmiş
qrafiki bir ay qabaqlayır. Bununla da layihənin 2023-cü ilin ilk
yarısında başa çatması nəzərdə tutulur.

“Xalq qəzeti”
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Milli Məclisdə “Siyasi partiyalar haqqında”
yeni qanun layihəsi üzərində iş davam edir

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində
təmsil olunan bütün siyasi partiyaların nümayəndələri “Siyasi partiyalar
haqqında” yeni qanun layihəsinin hazırlanması üçün Milli Məclisin
sədrinə müraciət ediblər.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, müraciətdə
ölkəmizin müasir inkişaf reallıqlarına və dövrün
tələblərinə cavab verən yeni qanunun hazırlanmasının vacibliyi öz əksini tapıb.
Hazırda Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın
müvafiq tapşırığına əsasən, böyük ictimai
əhəmiyyət kəsb edən bu yeni qanun layihəsinin
hazırlanması üzərində iş davam edir. Artıq
Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış aşağıda adları göstərilən siyasi partiyalar yeni qanun
layihəsinə dair təkliflərini Milli Məclisə təqdim
ediblər:

1. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası
2. Ana Vətən Partiyası
3. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası
4. Böyük Quruluş Partiyası
5. Vəhdət Partiyası
6. Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası
7. Demokratik İslahatlar Partiyası
8. Vətəndaş Birliyi Partiyası
9. Milli Cəbhə Partiyası
10. REAL Partiyası
11. Azərbaycan Demokrat Partiyası
12. Böyük Azərbaycan Partiyası

Dövlət Komitəsində Zabux və
Sus kəndlərinin sakinlərindən
bir qrupu ilə görüş keçirilib
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13. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası
14. Ədalət Partiyası
15. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası
16. Milli Vəhdət Partiyası
17. Aydınlar Partiyası
18. Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası
19. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası
20. Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası
21. Cümhuriyyət Xalq Partiyası
22. Müstəqil Xalq Partiyası
23. Milli Həmrəylik Partiyası
24. Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası
25. Azərbaycan Təkamül Partiyası
26. Milli Demokrat İdrak Partiyası
27. Gələcək Azərbaycan Partiyası
28. Haqq Ədalət Partiyası
29. Azərbaycan Yüksəliş Partiyası.

Ermənistanın Azərbaycana
qarşı ekoloji terrorunun
davam etməsinin
bu gün də şahidiyik
Son günlər Laçın
və Xocalı meşələrinə
ermənilər tərəfindən od
vurulmasını nümayiş
etdirən görüntülərdə
əks olunanları qətiyyətlə
pisləyir, bu hərəkətləri
təbiətə qarşı cinayət
və ekoloji terror kimi
qiymətləndiririk.

Avqustun 15-də Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsində Laçın rayonunun Zabux və Sus
kəndlərinin sakinlərindən bir qrupu ilə görüş keçirilib.
Komitədən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası,
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda canını qurban verən şəhidlərin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Görüş iştirakçıları Prezident, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun torpaqlarımızı
işğaldan azad etməsini misilsiz tarixi hadisə
kimi dəyərləndirərək, qazanılan Qələbənin
keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurda
qayıdışına imkan yaratdığını bir daha dərin
minnətdarlıq hissi ilə vurğulayıblar. Qeyd
olunub ki, Ermənistanın döyüşsüz təhvil
verməyə məcbur olduğu Laçın rayonunda,
Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarət
etdiyi ərazidə qanunsuz məskunlaşdırılmış
ermənilərin hazırda oradan köçürülməsi 2020-ci
ilin 10 noyabrında imzalanmış üçtərəfli Bəyanat
çərçivəsində həyata keçirilir. Bildirilib ki, bununla əlaqədar olaraq dövlətimizin başçısı otuz ilə
yaxındır məcburi köçkün vəziyyətində yaşayan
Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndləri sakinlərinin
qayıdışa hazırlanması barədə tapşırıq verib.
Ötən müddət ərzində məcburi köçkünlərin
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində
görülən işlərdən razı qaldıqlarını deyən görüş
iştirakçıları onlara göstərilən diqqət və qayğıya, indi isə doğma yurda qayıdışa hazırlığın
başlanmasına görə Prezident İlham Əliyevə,
hər zaman böyük dəstəyinə güvəndikləri

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya
təşəkkürlərini ifadə ediblər.
Komitə sədri dövlətimizin başçısının işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, məcburi
köçkünlərin doğma yurda qayıdışının başlanması üçün verdiyi tapşırıqların icra vəziyyəti
barədə görüş iştirakçılarına ətraflı məlumat
verilib. Bildirilib ki, komitənin struktur bölmələri
Laçın şəhərinə, Zabux və Sus kəndlərinə
qayıdışın təşkili ilə bağlı müəyyənləşdirilmiş
tədbirlərin icrası ilə məşğuldurlar. Qeyd olunub
ki, doğma yurda qayıdacaq sakinlərin sayının dəqiqləşdirilməsi, məşğulluq imkanlarının
qiymətləndirilməsi, arzu, istək və tələblərinin
müəyyənləşdirilməsi üçün sorğular aparılır,
köçürülmənin səmərəli təşkili üçün zəruri
tədbirlər həyata keçirilir.
Səmimi qəbula görə minnətdarlıq edən
Zabux və Sus kəndinin sakinləri uzun illər
həsrətini çəkdikləri doğma yurda qayıdıb, firavan günlər yaşayacaqlarına, o yerləri yenidən
dirçəldəcəklərinə əmin olduqlarını bildiriblər.
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev
avqustun 12-də İsmayıllı rayonunun Basqal
qəsəbəsində Azərbaycan Televiziyasına
müsahibədə verib. Dövlətimizin başçısı bildirib:
“Biz Laçına qayıtmalıyıq, Zabuxa, Susa qayıtmalıyıq. Mən artıq Dövlətqaçqınkoma göstəriş
verdim, Laçın şəhərinin, Sus, Zabux kəndlərinin
camaatı ilə əlaqə saxlasınlar. Biz yaxın zamanlarda onları öz doğma yerlərinə qaytaracağıq”.

“Dəniz kuboku” beynəlxalq
müsabiqəsinin açılış mərasimi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Nəqliyyat vasitələrinə texniki
xidmət göstərilməsi haqqında nümunəvi
Əsasnamənin, Nəqliyyat vasitələrinə texniki
xidmət göstərən texniki-təmir sahələri haqqında nümunəvi Əsasnamənin və Nəqliyyat
vasitələrinə texniki xidmət göstərən texnikitəmir stansiyaları haqqında nümunəvi
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə”
1999-cu il 15 oktyabr tarixli 163 nömrəli və
“Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat Nazirliyinin kollegiyasının
tərkibi haqqında” 2018-ci il 11 oktyabr tarixli
435 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi
barədə
“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat,
rabitə və yüksək texnologiyalar sahəsində
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2018-ci il 12 yanvar tarixli 1785
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci
il 24 may tarixli 1691 nömrəli Fərmanının 2-ci
hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. “Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət
göstərilməsi haqqında nümunəvi Əsasnamənin,
Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən
texniki-təmir sahələri haqqında nümunəvi
Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitələrinə texniki
xidmət göstərən texniki-təmir stansiyaları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 163 nömrəli
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 10, maddə 597;
2001, № 1, maddə 74; 2006, № 7, maddə 653;
2008, № 6, maddə 597; 2014, № 2, maddə
201; 2016, № 4, maddə 816, № 5, maddə 955;

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə hərbçilər,
ölkəmizdə akkreditə olunmuş xarici ölkələrin
əməkdaşları, həmçinin yerli və xarici kütləvi
informasiya vasitələrinin və ictimaiyyətin
nümayəndələri iştirak ediblər.
Açılış mərasimində əvvəlcə Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.
Mərasimdə çıxış edən Müdafiə Nazirliyi
Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin Kadrlar İdarəsinin
rəisi polkovnik Elçin Xəlilov qonaqları salamlayaraq nazirliyin adından yarış iştirakçılarına
uğurlar arzulayıb. Qeyd edilib ki, yarışın
məqsədi iştirakçı ölkələrin silahlı qüvvələrinin
şəxsi heyətinin döyüş hazırlığının artırılması,
təcrübə mübadiləsi və hərbi qulluqçular arasında dostluq münasibətlərinin yaranmasıdır.
Çıxış edən Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin
nümayəndəsi də “Dəniz kuboku” yarışlarında
iştirak edən ölkələrə uğurlar arzulayıb.
Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı
kontr-admiral Sübhan Bəkirov bildirib ki, artıq
beşinci ildir təşkil edilən müsabiqə bu il də

şəffaf şəraitdə, yüksək səviyyədə və dostluq
çərçivəsində keçirilir. Ölkəmiz müsabiqəyə
böyük qələbə əhval-ruhiyyəsi ilə hazırlaşıb.
Prezident İlham Əliyevin Orduya göstərdiyi
diqqət və qayğısı nəticəsində ölkəmizdə bu cür
yarışların keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayan Sübhan Bəkirov deyib ki, bu yarışlar
iştirakçı ölkələr arasında həmrəyliyi daha da
gücləndirir.
Sübhan Bəkirov keçirilən yarışların müxtəlif
ölkələrin hərbi dənizçiləri arasında qarşılıqlı
təcrübə mübadiləsinin aparılmasında, onların
peşəkarlaşmasında mühüm əhəmiyyətə malik
olduğunu vurğulayaraq komandalara uğurlar
arzulayıb.
Daha sonra açılış mərasimi bədii hissə ilə
davam edib.
Qeyd edək ki, avqustun 27-dək davam
edəcək “Dəniz kuboku” yarışlarında
Azərbaycan, İran, Qazaxıstan Hərbi Dəniz
Qüvvələrinin, eləcə də Rusiya Dəniz Donanmasının gəmi heyətləri iştirak edirlər.

2018, № 8, maddə 1817, № 10, maddə 2175,
№ 11, maddə 2448; 2019, № 1, maddə 154;
2022, № 4, maddə 385) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Nəqliyyat
vasitələrinə texniki xidmət göstərilməsi haqqında nümunəvi Əsasnamə”nin 1.1-ci bəndində
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar”
sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat” sözləri
ilə əvəz edilsin;
1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Nəqliyyat
vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir
sahələri haqqında nümunəvi Əsasnamə”nin
1.1-ci bəndində “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Nəqliyyat
vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir
stansiyaları haqqında nümunəvi Əsasnamə”nin
1.1-ci bəndində “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. “Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin kollegiyasının
tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli
435 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 10,
maddə 2150; 2022, № 4, maddə 388) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. preambulada “Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. 1-ci hissənin “Kollegiyanın üzvləri”
bölməsindən “Azərbaycan Respublikası
rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin birinci
müavini” sözləri çıxarılsın.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 300 						

AZƏRTAC xəbər verir
ki, bunu ekologiya və təbii
sərvətlər nazirinin müavini Firdovsi Əliyev bildirib.
“Ermənistanın Azərbaycana qarşı ekoloji terrorunun bu
gün də davam etməsinin şahidiyik. Azərbaycan ərazilərində
qeyri-qanuni məskunlaşmış ermənilər təkcə xalqımıza qarşı
deyil, eyni zamanda, təbiətimizə və təbii sərvətlərimizə,
bütövlükdə isə bəşəriyyətə qarşı ekoloji terror aktını
həyata keçirməkdə davam edirlər. İşğal dövründə Cəbrayıl,

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye
Universitetinin yenidən təşkili və
Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2009-cu il 5 sentyabr tarixli 156 nömrəli
Fərmanının 2.12.1-ci yarımbəndinə uyğun
olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil
Nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs
statusuna malik olan Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universitetinə çevrilmə yolu ilə yenidən
təşkil edilsin.
2. “Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye
Universitetinin Nizamnaməsi” təsdiq edilsin
(əlavə olunur).

Bakı şəhəri, 12 avqust 2022-ci il

3. Azərbaycan Respublikasının Elm və
Təhsil Nazirliyi bu Qərar qüvvəyə mindiyi
tarixdən 3 (üç) gün müddətində Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Hüquqi
şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq zəruri tədbirlərin görülməsini
təmin etsin.
4. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə
uyğun edilə bilər.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 301 						

Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər, Şuşa meşələrini yandırmaqla
kifayətlənməyən ermənilərin, indi də Xocalı və Laçın
ərazisindəki meşə ərazilərimizi yandıraraq ətraf mühitə
qəsdən zərər vurması, həmin ərazilərin onlara məxsus olmadığını göstərməklə bərabər, təbiətə düşmən münasibətin
birbaşa təsdiqidir”, – deyə F.Əliyev qeyd edib.
Nazir müavini əlavə edib ki, qeyd olunan hadisə nazirlik
tərəfindən daha detallı araşdırılacaq və mövcud faktlar
beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq qiymətləndiriləcək.

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetinin yenidən təşkili və
Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 sentyabr tarixli 156 nömrəli Fərmanının 2.12.1-ci
yarımbəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universiteti Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində publik
hüquqi şəxs statusuna malik olan Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə
çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil edilsin.
2. “ Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetinin Nizamnaməsi” təsdiq
edilsin (əlavə olunur).

Bakı şəhəri, 12 avqust 2022-ci il

3. Azərbaycan Respublikasının Elm və
Təhsil Nazirliyi bu Qərar qüvvəyə mindiyi
tarixdən 3 (üç) gün müddətində Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət
reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq zəruri tədbirlərin
görülməsini təmin etsin.
4. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə
uyğun edilə bilər

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərarlara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan vətəndaşlığı almaq istəyən ermənilərin
Ermənistanda təqib olunması ilə bağlı beynəlxalq
hüquq müdafiə təşkilatlarına müraciət ünvanlanıb
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən insan hüquqları müdafiəsi ilə məşğul olan QHT-lər Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşlığını almaq üçün müraciət edən və Ermənistan Baş Prokurorluğu
tərəfindən təqibə məruz qalan şəxslərlə bağlı beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına müraciət
ünvanlayıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, 25 QHT sədrinin imzaladığı müraciətdə deyilir:

Avqustun 15-də Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nəzarət-buraxılış məntəqəsində
“Beynəlxalq Ordu Oyunları-2022” yarışları çərçivəsində ölkəmizdə təşkil olunan
“Dəniz kuboku” müsabiqəsinin açılış mərasimi keçirilib.

Bakı şəhəri, 12 avqust 2022-ci il

“Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən insan hüquqları müdafiəsi ilə məşğul olan QHT-lər böyük narahatçılıq hissi ilə bildiririk ki, Azərbaycan vətəndaşlığı
almaq üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət
etdiklərinə görə İşxan Verdiyan və Vahe Qəmbəryana
qarşı Ermənistan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb. Əfsuslar olsun ki,
Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycan vətəndaşı kimi qanuni əsaslarla Xankəndidə, eləcə də qonşu şəhər və
kəndlərdə yaşamaq istəyən Ermənistan vətəndaşlarını
belə addımlarla qorxutmaq niyyəti güdür. Eyni zamanda, rəsmi İrəvan Qarabağda yaşayan əhali arasında
Azərbaycanla və azərbaycanlılarla sülh şəraitində
yaşamağın zəruriliyini bəyan edən vətəndaşları
“təxribatçı fəaliyyətlər” zəminində günahlandırırlar.
Azərbaycanın sülh və barış cəhdlərini belə faktlarla
əngəlləməyə çalışan Ermənistan rəhbərliyi sözügedən
şəxslərə qarşı qanunsuz hərəkətləri ilə BMT-nin Mülki
və Siyasi Hüquqlar haqqında paktda və İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa
Konvensiyasının və digər əlaqədar beynəlxalq hüquq
normalarını kobud şəkildə pozur. Belə ki, beynəlxalq insan hüquqları normalarına əsasən, hər bir kəs azadlıq
və toxunulmazlıq hüququna, hər hansı bir milli, irqi, dini,
etnik və sosial mənşəyinə görə diskriminasiyaya məruz
qalmamaq hüququna, hansısa dövlətin ərazisində olan
hər bir kəs bu ərazinin hüdudları daxilində sərbəst
hərəkət etmək və yaşayış yerini sərbəst seçmək hüququna malikdir. Heç kim öz ölkəsinə gəlmək hüququndan özbaşınalıqla məhrum edilə bilməz və buna görə
təqib edilə bilməz. Eyni zamanda, bu konvensiyalara

əsasən, hər kəs öz fikrini ifadə etmək azadlığı hüququna malikdir. Bu hüquqa öz fikrində qalmaq azadlığı,
dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən hər hansı maneçilik olmadan və dövlət sərhədlərindən asılı olmayaraq,
məlumat yaymaq azadlığı daxildir.
Yuxarıda göstərilən faktları nəzərə alaraq
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən insan hüquqları
müdafiəsi ilə məşğul olan QHT-lər adından Sizə
müraciət edir, Azərbaycanın regionda sülh və barış
cəhdlərini əngəlləməyə çalışan Ermənistan rəhbərliyinə
qarşı müvafiq tədbirlər görməyi tələb edirik”. İmzaladılar:
1. Novella Cəfərova – “Dilarə Əliyeva adına
Azərbaycan Qadınlarının Hüququnu Müdafiə
Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin sədri;
2. Səadət Bənənyarlı – “Beynəlxalq İnsan
Hüquqları Cəmiyyəti Azərbaycan Milli Bölməsi”
İctimai Birliyinin sədri;
3. Səidə Qocamanlı – “İnsan Hüquqları və
Qanunçuluğun Müdafiəsi” İctimai Birliyinin sədri;
4. Əliməmməd Nuriyev – “Konstitusiya”
Araşdırmalar Fondunun prezidenti;
5. Sahib Məmmədov - Vətəndaşların Əmək
Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri;
6. İlqar Hüseynli - “Sosial-Strateji Tədqiqatlar
və Analitik Araşdırmalar” İctimai Birliyinin sədri;
7. Azər Allahverənov - “Avrasiya Miqrasiya
Təşəbbüsləri Platforması” İctimai Birliyinin sədri;
8. Zaur İbrahimov – “Prioritet” Sosial İqtisadi
Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri;
9. Günel Səfərova – “Vətəndaş Tədqiqat və
İnkişaf” İctimai Birliyinin sədri;

10. Vüsalə Hüseynli – “İslahatçı Qadınlar və
İnnovasiyalar” İctimai Birliyinin sədri;
11. Əhməd Abbasbəyli – “Cəmiyyətin və
Vətəndaş Münasibətlərinin İnkişafı” İctimai
Birliyinin sədri;
12. Rauf Zeyni - Azərbaycan Milli QeyriHökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti;
13. Nüşabə Məmmədova – “Beynəlxalq Dialoq
və İnkişaf Alyansı” İctimai Birliyinin sədri;
14. Səməd Vəkilov – “Müvəkkil Hüquq Mərkəzi”
İctimai Birliyinin sədri;
15. Şahin Camalov - “İnsan Hüquqları
XXI əsr-Azərbaycan” fondunun prezidenti;
16. Mirəli Hüseynov – “Demokratiyanı
Öyrənmə” İctimai Birliyinin sədri;
17. Rəsul Cəfərov – “Bakı İnsan Hüquqları
Klubu” İctimai Birliyinin sədri;
18. Hafiz Həsənov – “Hüquq və İnkişaf” İctimai
Birliyinin sədri;
19. Umud Mirzəyev - Beynəlxalq Avrasiya
Mətbuat Fondunun prezidenti;
20. Rəfail Becanov – “İnsan Hüquqları və
Maarifçilik” İctimai Birliyinin sədri;
21. Ramil İsgəndərli – “Hüquqi Təhlil və
Araşdırmalar” İctimai Birliyinin sədri;
22. Rey Kərimoğlu – “Azərbaycanda Minadan
Zərərçəkənlərin Assosiasiyası” İctimai Birliyinin
sədri;
23. Xalid Kazımov – “Regional İnsan Hüquqları
və Media Mərkəzi” İctimai Birliyinin sədri;
24. Cəsarət Hüseynzadə - “İnformasiya
Təşəbbüslərinə Dəstək” İctimai Birliyinin sədri;
25. Elçin Salmanov - “Azərbaycan Gənclərinin
Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzi” İctimai Birliyinin
sədri”.
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16 avqust 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Manat müstəqilliyimizin vacib rəmzidir!

Azərbaycan manatının dövriyyəyə buraxılmasından 30 il ötür

Milli valyuta manatın dövriyyəyə buraxılması Azərbaycanın
müstəqil inkişafında mühüm qərarlardan biri, onun iqtisadi
və maliyyə müstəqilliyi yolunda atılan əsas addım idi. İqtisadi
analitiklər bu tarixin əhəmiyyətini qeyd edərək bildirirlər ki, manatın dövriyyəyə buraxılması bazar infrastrukturunun qurulmasına, müstəqil pul-kredit, emissiya və fiskal strategiyanın həyata
keçirilməsinə, eləcə də makroiqtisadi sabitləşmənin effektiv
siyasətinin təmin edilməsinə imkan verdi. Bank sistemində
genişmiqyaslı islahatlar aparıldı. İstehsalın inkişafı, ölkəyə
xarici kapital axınının artması, daxili investorların meydana
çıxması həm milli valyutanın özünün, həm də valyuta bazarının
möhkəmlənməsinə imkan yaratdı. Mövcud olduğu 30 il ərzində
manat gündəlik həyatımıza möhkəm daxil oldu. Qalib ölkənin
pul vahidi olan manatın milli iqtisadi gücün rəmzi kimi, bundan
sonra da hörmət edilən valyuta olacağı şübhə doğurmur.
Müasir cəmiyyətin həyatını pulsuz
təsəvvür etmək çətindir. Bu, bir fincan qəhvənin və ingilis dili dərsinin,
kosmik raketin və qədim amforanın,
qatar biletinin və telefon danışığının
dəyərini müqayisə etməyə imkan verən
vasitədir. Ola bilsin ki, bəziləri üçün pul,
həqiqətən də bir növ şərin köküdür,
amma mahiyyət etibarı ilə pul universal
əmtəədir. Pul təkcə iqtisadi ölçü vahidi
deyil, o həm də tarixi qaynaqdır. Daha
dəqiq desək, pulun tarixi dövlətlərin
mədəni və iqtisadi inkişafının əksi,
orijinal və ən mühüm tarixi mənbədir.
Pul bizə tarixi şəxsiyyətlərin bütöv portret qalereyalarını, müxtəlif abidələrin
təsvirlərini, öz rəsmlərində əks olunmuş
mifoloji süjetləri, məişət səhnələrini
öyrənməyə imkan verdi. Azərbaycan
xalqının tarixində pulun özünəməxsus
tarixi, inkişaf mərhələləri və maraqlı
dövrləri var. Xatırladaq ki, XX əsrin
sonlarında Azərbaycanın müstəqilliyini
elan etməsi suveren dövlətin ən mühüm
atributlarından biri olan milli valyutanın
dövriyyəyə buraxılmasına səbəb oldu.
Müstəqil Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin ilk pul tədavülü 15, 50,
100 və 250 manat məbləğində 1919-cu
ilin əvvəlində buraxılmış banknotlardan başlayır. Əskinasların üz tərəfində
“Respublika”, “Azərbaycan Respublikası” – əskinasın arxa planda rus dilində
olan yazıları, habelə əskinasın qiyməti
və verilmə tarixi vardır. 1919-1920-ci
illərdə buraxılmış valyuta vahidlərinin
adları Azərbaycan dilində “manat” və
rus dilində “rubl” olmuşdu.
1920-ci il 28 aprel tarixində bolşevik
Rusiyasının Azərbaycanı istila etməsi
nəticəsində dövlətin müstəqilliyi formal
olaraq Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası adı ilə saxlanılsa da, ölkənin
mövcud pul-kredit sistemi məhv edilmişdi. Azərbaycan SSR-in 1920-ci ildə
dövriyyəyə buraxılmış birinci pul vahidi
böyük formatda çap olunan 100 manat
dəyərindədir. Bu nominal I-IV seriya ilə
tədavülə buraxılmışdı. 1920-ci ildə ikinci
pul emissiyası həyata keçirilmişdi.

Ölkədə pul dövriyyəsinin və onun
təşkilinin əsası Azərbaycan Prezidentinin 11 fevral 1992-ci il tarixli
“Azərbaycan Milli Bankının yaradılması haqqında” fərmanı əsasında Milli
Bankın yaradılması və Azərbaycan
Prezidentinin 15 iyul 1992-ci il tarixli
“Azərbaycan Respublikası milli valyutasının dövriyyəyə buraxılması haqqında”
fərmanına uyğun olaraq, milli valyutanın
dövriyyəyə buraxılması ilə qoyuldu. Milli
valyutamız 1992-ci ildə dövriyyəyə buraxıldı. 1992-ci il avqustun 1-dən 1, 10,
250 manatlıq pul vahidləri istifadəyə verildi. Həmin ilin noyabrında vətəndaşlar
5, 10, 20 və 50 qəpik, dekabrda 5 manat, 1993-cü ilin martında isə 50, 100,
500 və 1000 manat nominalında pul
vahidlərinin dövriyyəyə buraxılmasının
şahidi oldular. 1992-ci ilin avqust ayından başlayaraq, manat 1 manat 10 rubl
nisbətində rublla paralel olaraq respublika ərazisində dövriyyədə olan ödəniş
vasitəsi kimi istifadə olunmağa başlanıldı. Yalnız “Azərbaycan Respublikasının
milli valyutasının respublika ərazisində
yeganə ödəniş vasitəsi elan edilməsi
haqqında” Azərbaycan Prezidentinin
1993-cü il 11 dekabr tarixli fərmanı ilə
manatın yanvarın 1-dən təsdiq edilməsi,
1994-cü ildə yeganə ödəniş vasitəsi
kimi təsdiq edildi. Ulu öndər Heydər
Əliyevin sədrliyi ilə yaradılmış və 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi
yolu ilə keçirilmiş referendumda qəbul
edilmiş Dövlət Komissiyası tərəfindən
hazırlanmış Konstitusiya aktında ölkə
ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi kimi

manatın təsdiqi növbəti dəfə qeydə
alındı.
1992-ci ildə çap olunmuş 1, 10
və 250 manatlıq əskinaslar sadə
dizaynlı, üz tərəfində Qız qalası, arxa
tərəfində isə Azərbaycan Milli Bankı
sözləri çap olunmuş, milli ornamentlə
haşiyələnmişdi. 1993-cü ildə Milli Bank
1, 5, 50, 100, 500 və 1000 manatlıq
kağız əskinasları çap edib tədavülə
buraxmışdı. Bu zaman 1 və 10 manatlıq kağız əskinasların təsvirləri
dəyişdirilərək 5, 50 və 100 manatlıq
əskinaslara uyğunlaşdırılmışdı. Belə ki,
bu əskinaslar Qız qalasının təsvirindən
əlavə, fon təsvirləri ilə də tamamlandı.
Əskinasların arxa tərəfində əlavə olaraq
nominalın adı yazılmışdı. Nominal
dəyəri 500 manat olan pul vahidinin üz

tərəfində dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin portreti, 1000 manatlıq
kağız əskinaslarda Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin banilərindən birinin, Azərbaycan Milli Şurasının sədri
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin portreti
təsvir olunmuşdu. Hər iki əskinasın arxa
tərəfi eyni üslubda – milli ornamentlərə
uyğun tərtibatda hazırlanmışdı.
1994-cü ildə ilk dəfə olaraq 10 min
manatlıq kağız əskinaslar çap edilmişdi.
Əskinasların arxa tərəfində Şirvanşahlar kompleksinin ümumi görünüşü,
ənənəvi olaraq milli ornamentlərlə
haşiyələnmiş çərçivədə, pul nişanlarının nominal dəyəri rəqəmsal və
şifahi şəkildə təsvir edilmişdi. 1996-cı
ildə ən böyük nominalda olan 50 min
manatlıq əskinaslar dövriyyəyə buraxılmışdı. Bu əskinasların üz tərəfində
orijinal üslubda Naxçıvan memarlıq
abidəsi – Möminə xatunun türbəsi
(məqbərəsi), arxa tərəfində ənənəvi
olaraq milli ornamentlərlə haşiyələnmiş
çərçivədə rəqəmlər və əskinasın nominal dəyəri təsvir edilmişdi. Azərbaycan
əskinaslarında ilk dəfə olaraq 50 min
manatlıq əskinasın üzərində əskinasın
seriyası və nömrəsi iki rəngdə yazılmışdı.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin (07.02.2005) “Azərbaycan
Respublikasında pul nişanlarının
nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi (denominasiyası)
haqqında” fərmanına əsasən, uçot və
hesablaşma sisteminin sadələşdirilməsi
məqsədilə, məzənnənin və qiymətlərin

miqyasının optimallaşdırılması, ölkədə
pul dövriyyəsinin təkmilləşdirilməsi,
əskinaslarda milli və tarixi ənənələrin
daha əyani şəkildə ifadə edilməsi, milli
pul nişanlarının mühafizəsinin, dizaynının, nominal strukturunun beynəlxalq
standartlara uyğunluğuna nail olunması,
milli valyutanın formalaşması (manat)
məzənnəsi aparıcı dünya valyutalarının
məzənnəsi səviyyəsinə uyğun olaraq,
2006-cı il yanvarın 1-dən Azərbaycanda
1 yeni manat – 5000 köhnə manat
məzənnəsi ilə dövriyyəyə buraxılmışdı. Hazırda tədavüldə 1, 5, 10, 20,
50, 100, 200, 500 manatlıq yeni kağız
əskinaslar, 1, 3, 5, 10, 20, 50 qəpiklik
sikkələr mövcuddur.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır
ki, yeni nəsil əskinasların texniki
parametrləri İsveçrə Milli Bankının
texniki dəstəyi ilə hazırlanmışdır.
Əskinasların keyfiyyəti ən yüksək
beynəlxalq standartlara cavab verir və aparıcı ölkələrin valyutaları ilə
müqayisə olunur. Ümumilikdə, Milli
Bank tərəfindən ölkə iqtisadiyyatının
nağd pula olan tələbatının ödənilməsi
məqsədilə 1992-2005-ci illər ərzində
təxminən 5,239 trln. manatlıq 692,5
mln. ədəd əskinas istehsal olunaraq
dövriyyəyə buraxılmışdır. Köhnə nominallı pul nişanları 2006-cı ilin sonuna
qədər tədavüldə olmuş və denomina-

siya çərçivəsində dövriyyədən çıxarılmışdır.
Əlbəttə, pul bəşəriyyətin parlaq
ixtirasıdır. Pul və pul münasibətləri daim
dəyişir və hələ də onunla bağlı hər şey
aydın deyil. Kriptovalyutanın ortaya çıxması buna misal göstərmək mümkündür. Bununla belə, pulun gücünü heç
kim danmır, onun müasir müharibələrdə
nəhəng silah olduğunu çox az adam
mübahisə edər. Təsadüfi deyil ki, makedoniyalı Filipp haqlı olaraq iddia edirdi
ki, qızıl yüklü eşşək istənilən qalanı alacaq. Doğrudan da, tarix bizə öyrədir ki,
pul dünyanı idarə edə biləcək alətdir və
qısa zamanda istənilən ölkənin iqtisadiyyatını məhv edə bilər. Buna görə də,
iqtisadiyyatın “qanı” adlandırılan pulun
nəbzini həmişə diqqətlə yoxlamaq bütün ölkələrin strateji vəzifəsidir.
Güclü iqtisadi imkanlara malik
Azərbaycanda son illər qeyri-sabit qlobal iqtisadi mühitdə permanent risklər
şəraitində öz inkişafını uğurla davam
etdirmişdir. Ölkənin xarici iqtisadi
mövqeyi əlverişli olmuş, iqtisadiyyatın
şaxələnməsi və yeni iş yerlərinin açılması prosesləri sürətlənmiş, dövlətin
sosial-iqtisadi inkişafa aktiv dəstəyi
iqtisadi artimda mühüm rol oynamışdır.
Bütün bunlar onu deməyə əsas verir
ki, manatın milli iqtisadi gücün simvolu
kimi, bundan sonra da hörmət edilən
valyuta olacağı şübhə doğurmur.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

Regionların inkişafı əhalinin rifahını daha da yüksəldəcək
Azərbaycan Respublikasının regionları yeni inkişaf
mərhələsinə qədəm qoyub. Vətən müharibəsində qazandığımz
tarixi Qələbədən sonra Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıq
regionların inkişafına da öz təsirini göstərəcək. Ölkənin regional
baxımdan davamlı inkişafı, yeni iş yerlərinin yaradılması,
əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin tədricən təmin olunması üçün
bu cür imkanın yaradılması heç şübhəsiz, dövlət başçısı cənab
İlham Əliyevin uzaqgörənliyinin və qətiyyətinin nəticəsidir.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə də kənd təsərrüfatı və
heyvandarlıq məhsulları istehsal ediləcək. Bu da ölkədə ərzaq
bolluğu yaradılmasında mühüm rol oynayacaq.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarında kənd
rayonlarının mövcud potensialından daha səmərəli istifadə etməklə
yerlərdə sənaye sahələrinin və
kənd təsərrüfatının inkişafını
sürətləndirmək, bu işdə sahibkarlara
hərtərəfli kömək etmək, əhalinin yaşayış səviyyəsini daha da yaxşılaşdırmaqla yoxsulluq probleminin həllinə
nail olmaq və respublikamızı iqtisadi
cəhətdən hərtərəfli inkişaf etdirmək
dövlətin qarşısında əsas vəzifə kimi
qoyulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın mütəmadi olaraq regionlara səfərləri, yeni müəssisələrin
açılışında, bəzilərinin isə təməlqoyma
mərasimlərində iştirakları bölgələrin
simasını tamamilə dəyişib. Yeni
yaradılmış iş yerləri əhalinin həyat

səviyyəsini daha da yaxşılaşdırıb.
Ötən həftə dövlət başçımızın və
birinci xanımın Qobustan, İsmayıllı
və Ağsu rayonlarına səfərləri zamanı
da bunun şahidi olduq. Möhtərəm
Prezidentimiz İsmayıllı rayonunun
Basqal qəsəbəsində Azərbaycan
Televiziyasına müsahibəsində də
bölgələrə səfərlərinin müntəzəm
xarakter aldığını bildirdi. Bu səfərlər
zamanı dövlət başçımız həm yerlərdə
vəziyyətlə tanış olur, həm də əlavə
göstərişlər verir və regionlarda gedən
işlərə şəxsən özü nəzarət edir.
Xatırladaq ki, Prezident İlham
Əliyevin hələ 19 il əvvəl ölkəyə
rəhbərlik etdiyi gündən qarşıya
qoyduğu əsas vəzifələrdən biri
regionları inkişaf etdirmək, yeni iş
yerləri yaratmaq, işsizliyin və yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq olub.
Artıq həmin problemlər arxada qalıb.

Son illər ərzində bütün bölgələrdə
quruculuq-abadlıq işləri geniş vüsət
alıb. Dövlət başçımız Qobustan,
Ağsu və İsmayıllı rayonlarına səfəri
çərçivəsində burada görülmüş və
görüləcək işlər haqqında göstərişlər
verdi.
Dövlət başçımız müsahibəsində
də son illərdə rayonlarda böyük
infrastruktur layihələrinin icra edildiyini diqqətə çatdırdı. Qazlaşdırma,
elektrik enerjisi, su təchizatı, yolların tikintisi ilə bağlı zəruri layihələr
icra edilib. Dağlıq rayon olmasına
baxmayaraq, İsmayıllı rayonunda
qazlaşdırma 80 faizdən çoxdur, Ağsu
rayonunda 100 faizə yaxındır. Bu
iki rayonda son illərdə 10-dan çox
elektrik yarımstansiyası inşa olunmuş
və elektriklə təchizat tam təmin edilib.
Yolların çəkilişi ilə bağlı – həm kənd
yollarında, eyni zamanda, İsmayıl-

lı–Muğanlı yolunun yeni hissəsində
işlər icra edilir. Ümumiyyətlə, respublikamızın bütün rayonlarında əhalinin
elektrik enerjisi və su təchizatı yüksək
səviyyədə həll olunub. Hətta, dağlıq
rayonlarda da kəndlərin qazlaşdırılması prosesi davam etdirlir. Bir sözlə,
bölgələrin gələcək inkişafı ilə bağlı
çox güclü zəmin yaradılıb. Çünki
infrastruktur layihələri icra edilmədən
inkişafdan söhbət gedə bilməz.
Dövlət başçımız səfər
çərçivəsində Basqal qəsəbəsində
yeni tikilmiş 179 otaqlı müasir otelin
açılışında iştirak etdi. Bu otelin açılışı,
əlbəttə ki, bölgənin turizm potensialını xeyli genişləndirəcək. Eyni
zamanda, İsmayıllı rayonunda yeni
iş yerinin açılması deməkdir. Təkcə
Basqaldakı oteldə 300-ə yaxın iş
yeri açılır və orada işləyənlər də yerli
vətəndaşlardır.
Hazırda respublikamızın bütün
rayonlarında, xüsusilə, işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizdə tikinti-quraşdırma işləri geniş vüsət alıb. Dövlət
başçımızın qarşıya qoyduğu mühüm
vəzifələrdən biri də ölkəmizdə yeni
iş yerlərinin açılmasının daim aparılmasıdır. Çünki əhalimiz çoxalır və iş
yerlərinə tələbat da artır. Bu baxımdan ye regionlarda yeni iş yerlərinin
yaradılması prioritet vəzifədir

Yusif AĞAYEV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının
müşaviri, dosent

Qlobal istehlak bazarında müşahidə edilən qiymət artımları Azərbaycana
da idxal inflyasiyası formasında təsir edir. Çünki respublikamız bir sıra ərzaq
məhsulları üzrə ümumi tələbin müəyyən hissəsini idxal hesabına ödəyir. Dünya
bazarında müşahidə edilən qiymət artımları da məhz həmin məhsulların idxal
xərcinin və daxili bazarda xaricdən gətirilən ərzaq məhsullarının qiymətinin artmasına gətirib çıxarır.

Əsas vəzifə ərzaq məhsullarına tələbin
yerli istehsal hesabına ödənilməsidir
Bu baxımdan “Azərbaycan Respublikasının 2022‒2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf
Strategiyası”nda da əsas vəzifə minimum
istehlak səbətinə daxil olan ərzaq məhsulları
üzrə tələbin tam olaraq yerli istehsal hesabına ödənilməsi ilə bağlıdır. Təbii ki, minimum
istehlak səbətinə daxil olan bəzi məhsullar üzrə
idxaldan asılılıq növbəti dövrlərdə də qala bilər.
Amma məqsəd bütövlükdə idxalın istehlakda
payının azaldılmasına və bununla da idxal
inflyasiyasının təsirlərinin minimallaşdırılmasına
nail olmaqdır.
O da qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan
qabaqlayıcı addımlarla dünya bazarında taxıl
qıtlığını və taxılın qiymətinin artmasının istehlak
bazarına təsirlərini minimumlaşdıra bilib. Özü
də bu məsələni hazırda dünyada yaşanan ən
ciddi problemlərdən biri olan taxıla tələbatın
ödənilməsi şəraitində gerçəkləşdirib.
Yeri gəlmişkən, bu gün xüsusən Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada taxıla tələbin
ödənilməsində ciddi çətinliklər var. O cümlədən,
inkişaf etmiş ölkələrdə taxılın qiymətində artımlar müşahidə olunur.
Azərbaycan taxıl qıtlığının istehlak bazarına
təsirinin minimallaşdırılması üçün qabaqlayıcı,
preventiv addımlar atdı. Yanvar ayında taxıl
idxalının 4 dəfə artırılması da birbaşa məhz qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı idi. Bu, taxıla tələbatla
bağlı potensial çətinliklərin aradan qalxmasına
imkan verdi.
Taxıla tələbatın ödənilməsi baxımından
işğaldan azad olunan ərazilərin böyük potensi-

alından artıq istifadə olunmağa başlanıb. Uzun
müddət Ermənistan həmin torpaqlarda qanunsuz əkin aparıb, resurslarımızı mənimsəyib.
Azərbaycan həmin əraziləri işğaldan azad
etdikdən sonra isə ilkin qiymətləndirmə aparıb
və həmin ərazilərdə əkin torpaq fondunun 200
min hektar təşkil etdiyini bildirib.
Hazırda həmin torpaq fondunun 100 min
hektarının bu ilin sonuna qədər tamamən
minalardan təmizlənməsi gözlənilir. Bu da
taxıl da daxil olmaqla, bir sıra strateji ərzaq
məhsullarına tələbin ödənilməsində işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizin payının artırılmasını
reallaşdırmağa imkan verəcək.

Vüqar BAYRAMOV,
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsinin üzvü

Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlərin
görülməsi daim diqqətdə saxlanılır
Prezident İlham Əliyev İsmayıllı rayonunun Basqal qəsəbəsində Azərbaycan Televiziyasına verdiyi müsahibədə bu gün dünyada ciddi narahatlıq doğuran ərzaq
təhlükəsizliyi ilə bağlı da fikirlərini diqqətə çatdırıb, respublikada bu istiqamətdə
nəzərdə tutulan tədbirlər barədə geniş bəhs edib. Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda, bazar iqtisadiyyatının bütün təməl prinsiplərinin Azərbaycanda tətbiqinə xüsusi
önəm verildiyini vurğulayaraq, iqtisadiyyatımızın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının uğurlu nəticələrlə müşahidə olunduğunu xatırladıb.
Mexanika üzrə fəlsəfə doktoru Emin Bağırov yuxarıda qeyd edilən bu fikirlə bağlı daha
sonra dedi:

– Ölkə rəhbərinin bu fikirlərinə əsaslanıb
deyə bilərik ki, hazırda Azərbaycanın ümumi
daxili məhsulunun əksər hissəsi özəl sektor–həm
yerli şirkətlər, həm də xarici investorlar tərəfindən
formalaşdırılır. Belə olan halda dünyada cərəyan
edən istənilən iqtisadi proses Azərbaycana
təsirsiz ötüşmür. Bu baxımdan beynəlxalq
aləmdə nəzərə çarpan ərzaq mallarının bahalaşması da ölkəmizdə özünü aydın büruzə verir.
Əlbəttə, bunun bir səbəbi də Azərbaycanın
özünü 100 faiz əsas ərzaq məhsulları ilə təmin
edə bilməməsi ilə əlaqədardır. Məsələn, hazırda
respublikamızda ət məhsulları ilə təminat 90
faiz, quş əti ilə 80 faiz, süd məhsulları ilə 85
faiz təşkil edir. Ona görə də ərzaq məhsulları
təchizatına tam nail olmaq üçün aqrar sektorda ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Kənd
təsərrüfatının bütün sahələrində ardıcıl islahatlar aparılır. Ənənəvi olmayan heyvandarlıq
dirçəldilir. Buğda ilə təminetmə əmsalının
yüksəldilməsi qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulur. Bunun üçün, ilk növbədə, dövlət dəstəyi
ilə müasir, daha yüksək məhsuldarlığa imkan
verən texnologiyaların, xüsusilə pilot suvarma
sistemlərinin təşkili nəzərdə tutulur.
Xatırladım ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
məlumatına əsasən, qarşıya qoyulan məqsədi
gerçəkləşdirmək üçün suvarma sistemlərinin
40 faizi dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılacaq. Həmçinin, yerdə qalan vəsait güzəştli
kreditlərlə təmin olunacaq. Bununla da 55-65
sentner səviyyəsində məhsuldarlıq əldə edən
təsərrüfatların xüsusi çəkisinin genişlənməsi reallaşacaq. Eyni zamanda, pilot suvarma texnologiyalarını tətbiq edən təsərrüfatlar tərəfindən
istehsal olunan ərzaqlıq buğdaya görə 2023-cü
ildən məhsul subsidiyası da ayrılacaq.
Bütün bunlarla bərabər, işğaldan azad
edilən torpaqlarımızın tədricən təsərrüfat
dövriyyəsinə cəlb olunması hesabına həmin
ərazilərdə də taxıl istehsalının artımına nail
olunacaq.
Yeri gəlmişkən, Statistika Komitəsinin
məlumatına görə, 2021-ci ildə Azərbaycanın
buğda toxumuna tələbatı 114,5 min ton olub.
Bunun isə 77 min tonu yerli istehsal, 6,5 min
tonu isə idxal hesabına ödənilib. Son nəticədə
təxminən 31 min toxuma əlavə ehtiyac yaranıb.
Arpa toxumu çatışmazlığı isə daha böyük
olub. Ötən il bu toxuma tələbat 67,3 min ton
təşkil edib ki, bunun da 24,7 min tonu yerli
istehsal, 1,6 min tonu isə idxal hesabına təmin
edilib. Son nəticədə 41 min ton toxuma əlavə
ehtiyac yaranıb. Qeyd edim ki, ənənəvi olaraq Azərbaycanda hər il 550-600 min hektar
ərazidə buğda əkilib. Bu gün ərzaqlıq buğda ilə
təminetmə əmsalı 25 faiz təşkil edib.
Prezident İlham Əliyev müsahibədə özümüzü taxılla hələ uzun illər tam təmin edə
bilməyəcəyimizi, respublikada bu ilin əvvəlinə
buğda ilə təminetmə əmsalının 62 faiz olduğunu da diqqətə çatdırıb. Buna görə də ölkədə
xüsusi proqram işlənib hazırlandığını, yeni növ
subsidiyaların tətbiqinə start verildiyini və belə
addımların isə ərzaqlıq buğdanın Azərbaycanda
istehsalının kəskin artacağına gətirib çıxaracağına əminliyini ifadə edib. “Ancaq bu, vaxt tələb
edəcək. Mən hesab edirəm ki, təqribən 3–4 il
ərzində biz özümüzü ərzaqlıq buğda ilə 80 faiz
səviyyəsində təmin edə bilsək, bu, çox böyük
nəticə olacaqdır. Ona görə taxılın qiymətinin
dünya bazarlarında qalxması bütün ölkələrə

təsir göstərir. Ancaq bugünkü vəziyyət ondan
ibarətdir ki, təkcə qiymətdən söhbət getmir, eyni
zamanda, taxıl qıtlığı yaşanır. Bildiyiniz kimi,
Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində bir çox
ölkələr fiziki cəhətdən öz əhalisini buğda ilə,
taxılla təmin edə bilmirlər. Çünki taxılın əsas
ixtracatçıları Rusiya və Ukrayna olduğu halda,
indi müharibə əlbəttə ki, bu məsələdə çox böyük əngəllər törətmişdir. Ancaq Azərbaycanda
bu sahədə heç bir problem yoxdur…”,-deyə
dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
Ölkə rəhbəri ərzaq təhlükəsizliyi probleminin
respublikada hiss olunmaması üçün taxıl və
gübrənin Rusiyadan alınmasında heç bir çətinlik
olmadığını, rusiyalı tərəfdaşlarımızla əldə
edilən razılaşmalar nəticəsində Azərbaycana
istənilən qədər həm gübrə, həm taxıl ixracının
reallaşdırıldığını və bunun gələcəkdə də həyata
keçiriləcəyini bildirib.
Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, bu gün
Azərbaycan dünyada həm də gübrə istehsalçısı
kimi tanınır və hətta karbamid gübrəsini ixrac
edir. Digər gübrələr isə idxal olunur.
Prezident İlham Əliyev müsahibədə ərzaq
təhlükəsizliyi ilə bağlı sualı yekunlaşdıraraq,
bu gün haqqında danışılan sahədə bütün
problemlərdən tam sığortalanmaq üçün hazırda
praktiki işlər aparıldığını, növbəti illərdə mövcud
əkin sahələrində daha bol məhsul yetişdirmək
üçün suvarma layihələri, subsidiyaların
tədbiqi, düzgün aqrotexniki və digər tədbirlərin
görülməsi hesabına məhsuldarlığın böyük
dərəcədə artırılacağına əminliyini vurğulayıb.
Bu məsələdə, eyni zamanda, artıq azad edilmiş
torpaqlarda da əkin-biçinə başlanılmasının
əhəmiyyətli rol oynadığını diqqətə çatdırıb:
“Mənim göstərişimlə vaxt itirmədən əkin işləri
aparılmışdır, minalardan təmizləmə işləri aparılmışdır. Hesab edirəm ki, gələcəkdə Qarabağda
və Şərqi Zəngəzurda yetişdiriləcək məhsullar,
o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyimizin tam təmin
edilməsində bizə böyük kömək göstərəcək”.
Sonda xatırladım ki, artıq azad edilən
ərazilərdə əkin-biçin fəaliyyəti intensiv xarakter
alıb. Bu il həmin torpaqlarda 50 min hektarda
taxıl əkilib və məhsul yığımı da sona yaxınlaşıb.
Bu sahələrdə məhsuldarlığın çox aşağı qeydə
alınması isə təbii amillərlə bağlı olub. Çünki
uzun illər bu torpaqlar istifadəsiz qalıb, suvarma
infrastrukturu dağıdılıb. Ona görə də cari il o
ərazilərdə taxıl dəmyə şəraitində yetişdirilib və
ilk dəfədir ki, əkin aparılıb. Hər hektardan orta
məhsuldarlığın təqribən 1 tondan aşağı olması
məhz sadalanan amillərlə bağlı olub. Buna
baxmayaraq, növbəti illərdə məhsuldarlığın
daha da artırılacağı, əkin sahələrinin
genişləndiriləcəyi nəzərdə tutulub.

Söhbəti qələmə aldı:
V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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Sosial sahədəki uğurlar qarşıdakı
dövrdə artmaqda davam edəcək
Prezident İlham Əliyevin fərman
və sərəncamları ilə hələ 2019- cu
ildə Azərbaycanda 4,2 milyon
insanı əhatə edən, onların sosial
ödənişlərdə – əməkhaqları, pensiya,
müavinət, təqaüdlərdə orta hesabla
100 faiz, bəzi istiqamətlər üzrə 2
dəfədən çox artımları, yeni sosial
təminat növlərinin (müharibə
veteranlarına, I dərəcə əlillərə və
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara
qulluq edənlərə, Vətən müharibəsi
qəhrəmanlarına və başqa şəxslərə.
Prezidentin aylıq təqaüdlərinin)
təsis olunmasını təmin edən, dövlət
büdcəsindən illik əlavə olaraq 3
milyard manat vəsaitin ayrılmasını
nəzərdə tutan inqilabi sosial
islahatlar reallaşdırıldı.

Yada salaq ki, həmin il ərzində 2 dəfə
– birincisi martın 1-dən, ikincisi isə sentyabrın 1-dən iki sosial paket icra edilmişdi.
Dövlət başçımızın tapşırığı ilə 2022-ci ilin
əvvəlindən 3,4 milyon insanı əhatə edən,
illik maliyyə tutumu 2,1 milyard manata
bərabər növbəti sosial paketin icrasına da
start verildi. Bu, son üç il yarım ərzində
ölkədə 4 milyon vətəndaşı əhatə edən
üçüncü sosial islahat paketi oldu.
Bu genişmiqyaslı sosial islahatların
davam etdirilməsi üçün dövlət başçısı 16
oktyabr 2021-ci il tarixli “Əhalinin sosial
rifahının qorunması sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” sərəncam imzaladı.
Həmin sənəd sosial ödənişlərdə növbəti
artımları nəzərdə tutan yeni islahat
mərhələsinə başlanmasını təmin etdi və
cənab Prezidentin 2021-ci ilin dekabr ayında imzaladığı 10 fərman və sərəncamla
sosial islahatların yeni mərhələsi başlandı.
Yeni sosial islahatlar mərhələsi 2,1 milyondan çox şəxsi əhatə edərək 2022- ci ilin
əvvəlindən onlara sosial ödənişlərin artırılmasını təmin etdi və bu islahatlar üçün illik
əlavə 1,5 milyard manat vəsait ayrıldı.
Dövlət başçısının 2021-ci il 17 dekabr tarixli sərəncamı ilə minimum aylıq
əməkhaqqının məbləği artırılaraq 250
manatdan 300 manata çatdırıldı. Bu artım,
həm dövlət, həm də özəl sektor üzrə 400
min nəfər olmaqla, ümumən 800 min işçini
əhatə etdi. Qeyd edək ki, son üç ildə minimum aylıq əməkhaqqı 2,3 dəfə artırılaraq
130 manatdan 300 manata çatdırılıb. Bu
artım üçün illik əlavə maliyyə xərci 460
milyon manat olub. Minimum əməkhaqqı
artımı orta aylıq və median əməkhaqqına
da müsbət təsir etdi və vahid tarif
cədvəlinin (VTC) bütün pillələri üzrə, orta
hesabla, 20 faiz artıma imkan verdi.
Qeyd etməliyik ki, Prezident İlham
Əliyev tərəfindən əlilliyi olan şəxslər
və digər həssas qruplara daim xüsusi
qayğı göstərilir və yeni sosial islahatların
tərkib hissəsi olaraq 2021-ci il dekabrın 20-də imzalanan növbəti sərəncam
və fərmanlarla onların müavinət və
təqaüdlərinin artırılması da bunu bir daha
təsdiq etdi. Müavinət və təqaüdlərdəki
yeni artımlar 732 min şəxsi əhatə etdi,
onların müavinət və təqaüdləri 2022-ci ilin
əvvəlindən artırıldı. Bu artımlar üçün illik
əlavə 200 milyon manat ayrıldı. Əlilliyə
görə müavinətlər 2022- ci ilin əvvəlindən
I dərəcə üzrə 150 manatdan 220 manata, II dərəcə üzrə 130 manatdan 180
manata, III dərəcə üzrə 110 manatdan
120 manata çatdırıldı. Beləliklə, son üç
ildə aparılan islahatlar nəticəsində əlilliyə
görə müavinətlər I dərəcə üzrə 2,7 dəfə,
II dərəcə üzrə 3 dəfə, III dərəcə üzrə
2,3 dəfə artırıldı. Qeyd edək ki, həmin
müavinətlərdən əlavə, ümumi səbəbdən
I dərəcə əlilliyi olanlar Prezidentin aylıq
təqaüdü olaraq 130 manat ödənişlə də
təmin olunur. Müharibə, hərbi xidmət
vəzifələrini yerinə yetirməklə və digər
xüsusi səbəblərlə əlaqədar əlilliyi olanlara isə Prezidentin aylıq təqaüdü olaraq I
dərəcə üçün 400 manat, II dərəcə üçün
350 manat, III dərəcə üçün 300 manat
ödənilir. Bu təqaüdlər cari ilin əvvəlində
növbəti dəfə olmaqla orta hesabla 50 faiz
artırılıb. Birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə
qulluğa görə Prezidentin aylıq təqaüdü
də 60 faiz artırılaraq ilin əvvəlindən 80
manata çatdırılıb.
Müharibə və digər xüsusi səbəblərlə
əlaqədar əlilliyi olanlara pensiya almadıqda, müavinət və təqaüd formasında yanvar ayından I dərəcə üzrə 700 manat, II
dərəcə üzrə 530, III dərəcə üzrə 420 manat verilir. Bu da 2019- cu illə müqayisədə
dərəcələr üzrə müvafiq olaraq 2,5 və 2,2
dəfə çoxdur. Əmək pensiyası aldıqda isə
bu şəxslərə orta hesabla aylıq I dərəcə
üzrə 915 manat, II dərəcə üzrə 845 manat,
III dərəcə üzrə 610 manat ödənilir. Bu
məbləğlər isə 2019-cu illə müqayisədə
dərəcələr üzrə müvafiq olaraq 72, 81 və
97 faiz çoxdur. Ümumi səbəbdən əlilliyi
olan şəxslər üzrə sosial ödənişlərdə isə
son 3 ildə bu artımlar dərəcələr üzrə
müvafiq olaraq 50, 59 və 112 faizdir. İlin
əvvəlindən sağlamlıq imkanları məhdud
18 yaşınadək uşaqlara müavinət də 150
manatdan 200 manata çatdırılıb. Onlara
qulluğa görə 2019- cu ildə Prezidentin
aylıq təqaüdü də təsis olunub ki, yeni
fərmanla həmin təqaüd də 60 faiz artımla
50 manatdan 80 manata çatdırılıb.
Beləliklə, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlar üçün sosial ödəniş 2019-cu ilin
əvvəlində cəmi 82 manat idisə, yanvardan
həmin məbləğdən 3,4 dəfə çox olmaqla onlar üçün müavinət (200 manat) və
təqaüd (80 manat) formasında aylıq 280
manat sosial ödəniş edilir. Həmçinin yaşa
görə müavinət 130 manatdan 180 manata
çatdırılıb. Bununla da 2022-ci ildə pensiyaçılar üçün nəzərdə tutulan yaşayış
minimumunu (176 manat) üstələyib.
Ailə başçısını itirməyə görə müavinət
(hər ailə üzvü üçün) 80 manatdan 100
manata, müddətli hərbi xidmətdə olan

Biz əlavə gəlirlərimizin demək olar ki, tam həcmini sosial sahəyə
yönəldirik. Çünki sosial sahə bizim üçün prioritet sahədir və hər zaman bu sahə diqqət mərkəzində olub, bu gün də belədir. Azərbaycan
vətəndaşlarının rifahı, onların yaşayış səviyyəsi daim diqqət
mərkəzindədir və imkan daxilində biz bu məsələləri həll edirik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycanda biologiya elminin tanınmış simalarından biri,
“Şöhrət” ordenli, biologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın
müxbir üzvü İbrahim Əzizovun anadan olmasının 75 illiyini ölkənin
elmi-pedaqoji ictimaiyyəti dərin sevgi-sayğı ilə qeyd edir. Tanınmış
alim ömrünün 55 ilini ölkəmizdə biologiya elminin və ali təhsilin
inkişafına həsr edərək önəmli nailiyyətlər əldə etmişdir.
İbrahim Vahab oğlu Əzizov 5 avqust
1947-ci ildə Zaqatala rayonunun Qarqay
kəndində anadan olmuşdur. O, 1971-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini
(indiki BDU) fərqlənmə diplomu ilə
bitirərək, 2 il Zaqatala rayonu Mosul
və Qandax kənd orta məktəblərində
müəllimlik etmişdir. 1972-ci ildə “Bitki
fiziologiyası” ixtisası üzrə Azərbaycan
SSR Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun aspiranturasına daxil olan gənc

dərəcəsini almışdır. Bioloq alim 2001-ci
ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmiş, 2017-ci ildə
isə professor elmi adına layiq görülmüşdür.
Tanınmış alim apardığı elmi tədqiqat
işlərinin nəticələrinə görə bir sıra
beynəlxalq elmi konfranslara dəvət alaraq məruzələrlə çıxış etmiş və onun elmi
nailiyyətləri xarici ölkə alimlərinin marağına səbəb olmuşdur. Həm istedadı

kimi” mövzularında beynəlxalq qrand
layihələri yerinə yetirilmiş və çirklənmiş
torpaqların təmizlənməsinin yeni, ekoloji
təmiz və iqtisadi cəhətdən sərfəli metodları işlənib hazırlanaraq praktikaya tətbiq
edilmişdir.
Özünün elmi-təşkilati fəaliyyəti ilə
də seçilən tanınmış alim 2001-2016-ci
illərdə AMEA Biologiya və Tibb Elmləri
Bölməsinin akademik-katibinin müavini, 2011-2016-cı illərdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Ali
Attestasiya Komissiyasının biologiya
və aqrar elmləri üzrə ekspert şurasının
sədri, “AMEA-nın Xəbərləri (biologiya
elmləri seriyası)”, “Transaction of the
Institute of Molecular Biology and Biotechnologies”, Ukrayna “Orqanizmlərin
eksperimental təkamülünün amilləri”
jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü

Biologiya elminə töhfələr
verən yenilikçi alim
hərbçilərin uşaqlarına müavinət 120
manata, valideynlərini itirmiş və valideyn
himayəsindən məhrum olmuş uşaqların
qəyyumlarına müavinət 100 manatdan
120 manata çatdırılıb.
Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan dövləti
Vətən müharibəsində qüdrətli orduya
malik güclü dövlət olduğunu əyani şəkildə
nümayiş etdirməklə, eyni zamanda,
müharibə dövründə və müharibədən sonra
da güclü sosial siyasətə malik olduğunu
göstərdi. Hələ müharibə zamanı Prezident
İlham Əliyevin göstərişi ilə ölkədə bütün
sosial proqramlar (o cümlədən, mənzillə,
avtomobillə və s. təminat proqramları) da
uğurla icra edilərək daha da genişləndi.
Sosial müdafiə mexanizmləri arxa cəbhə
rejiminə uyğun uyğun daha da çevikləşdi.
Sosial təminat proseslərinin dayanıqlığı,
sosial ödənişlərin davamlılığı və hər ay
vaxtından daha tez həyata keçirilməsi
təmin edildi. Müharibə davam etdiyi
vaxtlarda belə şəhid ailələri, qazilər,
erməni terrorundan zərər çəkənlərə sosial
müdafiə, psixoloji dəstək və başqa işlər
aparıldı.
Müharibədən sonrakı dövrdə isə
Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri,
müharibə əlilləri və iştirakçıları, erməni terrorundan zərər çəkənlər, onların yaxınları
ilə bağlı çox geniş tədbirləri əhatə edən
sosial dəstək paketinin icrasına başlandı.
Bu dəstək paketi həmin insanların sosial
təminat hüquqlarının operativ reallaşdırılması, onlara qanunvericilikdə nəzərdə
tutulan sosial ödənişlərin e-sistemlər
üzərindən proaktiv təyinatı, onların sosial
– psixoloji dəstəklə, reabilitasiya xidmətləri
və vasitələri, birdəfəlik maddi yardımla təminatı, mənzil-məişət şəraitlərinin
yaxşılaşdılması, məşğulluq məsələlərinin
operativ həlli, onlar üçün kiçik biznes
imkanlarının yaradılması və digər dəstək
istiqamətlərini əhatə edir. Ümumilikdə
postmüharibə dövründə sosial dəstək
paketi artıq 40 min insanı əhatə edib.
Müvafiq zümrədən olanlara sosial dəstək
yönümlü 46 min xidmət göstərilib. Belə ki,
Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri
və müharibə əlilləri olan 10 min 351 şəxsə
20 min 644 sosial ödəniş (Prezidentin
aylıq təqaüdü, pensiya, müavinət) təyin
edilib.
Prezident İlham Əliyevin 2020- ci il
dekabrın 30- da imzaladığı fərmanlarla
növbəti dəfə olmaqla 2021- ci ilin
əvvəlindən həmin sosial ödənişlər
əhəmiyyətli şəkildə artırılıb: şəhid ailələri,
müharibə əlilləri üçün Prezidentin aylıq təqaüdü orta hesabla 50 faiz, bəzi
istiqamətlər üzrə 100 faizə yaxın artırılıb. Həmçinin Milli Qəhrəmanlar üçün
təqaüd 1500 manatdan 1800 manata
çatdırılıb. “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı”
adı verilmiş şəxslərə Prezidentin aylıq
təqaüdü (2000 manat) təsis edilib. Vətən
müharibəsində yaralanmış hərbi qulluqçuların əlilliyinin qiymətləndirilməsi işləri
də davam etdirilir. Onlardan artıq 2 min
400- dən çoxuna ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlillik təyin
olunub və onlara əlillik dərəcələrinə uyğun
olaraq birdəfəlik sığorta ödənişi və elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada
aylıq sosial ödənişlərin (Prezidentin aylıq
təqaüdü və əlilliyə görə müavinət, yaxud
əlilliyə görə əmək pensiyası) təyinatları
həyata keçirilib.
44 günlük Vətən müharibəsindən
sonrakı dövrdə dövlət başçısının tapşırığına əsasən, ölkəmizdə genişmiqyaslı
sosial dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Bu
tədbirlər çərçivəsində Vətən müharibəsi
şəhidlərinin ailə üzvləri olan 7 min 969
şəxsə 15 min 922 sosial ödəniş (Prezidentin təqaüdü, sosial müavinət, pensiya),
həmçinin 2 min 772 müharibə iştirakçısına
əlillik və 5 min 544 sosial ödəniş təyin
olunub. Cari ilin ilk rübündə “Müharibə
veteranı” adı verilmiş şəxslərə Prezidentin
aylıq təqaüdünün təyinatına da başlanılıb
və proses yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, həmin sosial ödənişlərin
vətəndaşların müraciəti olmadan və onların sənədlər təqdim etmələrinə ehtiyac qalmadan, elektron sistem üzərindən proaktiv
qaydada təyinatı həyata keçirilir.
Həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində
mühüm sosial dəstək tədbirlərindən biri
də şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin
mənzil və fərdi evlə təminatıdır. Bu
proqram 2021-ci ildə 5 dəfə genişlənib.
Ötən il şəhid ailələri və müharibə əlillərinə
3 min, 2022-ci ilin əvvəlindən daha 200

mənzil, postmüharibə dövründə isə 3200
mənzil verilib. Ümumən, ötən dövrdə 12
min 500-dən çox şəhid ailəsi və müharibə
əlili mənzil və ya fərdi evlə təmin edilib.
Bundan başqa, həmin dövrdə müharibə
əlillərinin avtomobillə təminatı tədbirləri də
davam etdirilib. 2021-ci ildə daha 164 nəfər
müharibə əlilinə minik avtomobili təqdim
edilib və bu günədək 7 min 400 nəfər
müharibə əlili avtomobillə təmin olunub.
Onu da qeyd edək ki, postmüharibə
dövründə şəhid ailələri üzvləri, müharibə
iştirakçıları, erməni terrorundan zərər
çəkən şəxslər də daxil olmaqla, 11
minə yaxın şəxsin aktiv məşğulluq
proqramlarına, o cümlədən, 6,5 min
şəxsin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması təmin edilib. Şəhid
ailələrinə, müharibədə yaralanmış hərbi
qulluqçulara mərkəzi və rayon (şəhər)
icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən 26
istiqamətdə xidmətlərin “bir pəncərə”dən,
operativ, şəffaf, vətəndaş məmnunluğu
prinsipi əsasında təqdim edildiyi vahid
əlaqələndirmə mərkəzlərində 26 min
şəxsə xidmətlər göstərilib. Sosial dəstək
çərçivəsində birdəfəlik maddi yardımla,
ərzaq dəstəyi ilə təminat işləri də aparılıb. Ümumilikdə, postmüharibə dövründə
hazırda da davam edən sosial dəstək
tədbirləri 1 aprel 2022-ci il tarixə şəhid
ailələri üzvləri, müharibə iştirakçıları və
erməni terrorundan zərər çəkənlərdən
ibarət 100 minədək şəxsi əhatə edib, onlara 166 min xidmət göstərilib.
Avqust ayının əvvəlindən Prezident
İlham Əliyevin müharibə əlillərinə xüsusi
qayğısını əks etdirən növbəti sosial dəstək
proqramına start verildi. Birinci Qarabağ
müharibəsi əlillərinə birdəfəlik ödəmələrin
verilməsinə başlanıldı. Proqram “Hərbi
qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” qanunun qüvvəyə mindiyi
1997- ci il avqustun 2- dək hərbi xidmətdə
olarkən aldığı xəsarət nəticəsində əlilliyi
müəyyən edilmiş hərbi qulluqçuları və
daxili işlər orqanları əməkdaşlarını, onlardan vəfat edənlərin vərəsələrini əhatə
edir. Yeni sosial paketə görə, 1997-ci il
avqustun 2- dək hərbi xidmətdə xəsarət
alması barədə məlumatları aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq elektron sistemə
daxil edilmiş, o cümlədən sığorta ödənişi
alması üçün məhkəmə qətnaməsi olan 11
minədək şəxsə e-sistem üzərindən proaktiv qaydada ödəmə təyin olunaraq onların
bank hesablarına köçürülüb. Bu barədə,
habelə ödəməni hansı bankdan alacağına dair onlara SMS göndərilir. Birdəfəlik
ödəmə almaq hüququ olan şəxs vəfat
edibsə, həmin şəxsin vərəsəsinə proaktiv
ödəniş həyata keçiriləcək. Qeyd edək
ki, birdəfəlik ödəmənin məbləği I dərəcə
əlilliyə görə, 8 min 800 manat, II dərəcə
əlilliyə görə, 6 min 600 manat, III dərəcə
əlilliyə görə, 4 min 400 manat təşkil edir.
Qeyd edək ki, yeni birdəfəlik ödəmə ilə
təminat Prezident İlham Əliyevin müharibə
əlillərinə qayğısının növbəti təzahürüdür.
Ölkədə müharibə əlillərinin rebilitasiyası işləri də uğurla davam etdirilir.
Xatırladaq ki, on bir min müharibə əlili
və müharibə veteranı sosial – psixoloji
dəstək və reabilitasiya proqramlarına
cəlb olunub. Onlara 21 min reabilitasiya
vasitəsi təqdim edilib. Artıq 200 nəfər
Vətən müharibəsi əlili ən yüksək texnologiyalı dördüncü nəsil müasir protezlərlə
təchiz olunub. Bundan əvvəl isə Qarabağ
müharibəsi əlillərindən 130 nəfər də bu
protezlərlə təmin edilmişdi. Yəni, son bir
il yarımda bu protezlərlə təchiz edilən
hərbçilərimizin sayı 330-a çatıb. Vətən
müharibəsi əlillərindən protezləşməyən
cəmi iki nəfər qalıb ki, onların da müalicə
prosesi davam etdiyinə görə, hələlik texniki olaraq bu, mümkün deyil. Amma tam
hazırlıq var və həmin iki nəfərin müalicəsi
bitdikdən sonra protezləşmə Vətən
müharibəsinin bütün qazilərini əhatə
etmiş olacaq.
Bütün qeyd edilənlər Prezident İlham
Əliyevin sosial sahəyə xüsusi qayğısı
nəticəsində ölkəmizdə vətəndaş rifahının
və məmnunluğunun təminatı istiqamətində
ardıcıl olaraq mühüm layihələrin icra
olunduğunu göstərir. İnanırıq ki, bütün
sahələrdə olduğu kimi, sosial sahədə də
ölkəmizin uğurları qarşıdakı dövrdə artmaqda davam edəcək, sosial proqramlar
daha da genişləndiriləcək.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

İbrahimi tale böyük alim, Azərbaycanda
biologiya elminin yeni istiqamətlərinin
yaradıcısı akademik Cəlal Əliyevin
yanına gətirmişdir. Aspiranturada
təhsil aldığı illərdə Azərbaycan biologiya elminin karifeyi olan bu görkəmli
alimin rəhbərliyi ilə məhsuldarlığına
görə fərqlənən müxtəlif buğda sortlarının ontogenezində xloroplastların
fotokimyəvi fəallığının tədqiqi ilə məşğul
olan İbrahim Əzizov üçün akademik
Cəlal Əliyev təkcə elmi rəhbər olmamış,
eyni zamanda, bütün digər tələbələri
kimi ona da himayədarlıq etmiş, daim
diqqət və qayğı göstərmişdir.
1978-ci ildə Azərbaycan SSR EA Botanika İnstitutunun nəzdində fotosintezin
fiziologiyası laboratoriyası təşkil olunmuş və İbrahim Əzizov həmin laboratoriyanın ilk əməkdaşı kimi baş laborant
vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1987-ci ildə
laboratoriya məhsuldarlıq proseslərinin
molekulyar-genetik əsasları şöbəsinə
çevrilmişdir. 1987–2016-ci illərdə
İbrahim Əzizov burada böyük, aparıcı
və baş elmi işçi, laboratoriya müdiri
kimi səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Bu
şöbənin əsasında 2016-cı ildə Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar
İnstitutu yaradılandan İbrahim Əzizov
fəaliyyətini bu institutun xloroplastların
fotokimyası laboratoriyasının müdiri kimi
uğurla davam etdirir.
İbrahim Əzizov 1981-ci ildə akademik Cəlal Əliyevin rəhbərliyi ilə “Müxtəlif
məhsuldar buğdaların ontogenezində
xloroplastların fotosintez qabiliyyəti”
mövzusunda dissertasiya işini müdafiə
edərək “Bitki fiziologiyası” ixtisası
üzrə biologiya elmləri namizədi elmi
dərəcəsini almışdır. O, tədqiqatlarını
uğurla davam etdirərək, alınan nəticələr
əsasında 1994-cü ildə “Məhsuldarlığı
və becərilmə şəraiti ilə əlaqədar olaraq
müxtəlif buğda sortlarının assimiləedici
orqanlarından ayrılmış xloroplastlarda fotokimyəvi reaksiyaların fəallığı”
mövzusunda dissertasiya işini müdafiə
etmiş, biologiya elmləri doktoru elmi

və bilikləri, həm də zəhmətkeşliyi ilə
seçilən İbrahim Əzizov 290-dan artıq
elmi əsərin, 1 monoqrafiya, 1 kitab və
1 patentin müəllifidir. Onun rəhbərliyi
ilə biologiya üzrə 8 fəlsəfə doktoru
dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. Elmi
tədqiqatlarla yanaşı, pedaqoji fəaliyyətlə
də məşğul olan İbrahim müəllim 1985-ci
ildən Bakı Dövlət Universitetində, 2016ci ildən Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda ixtisas dərslərini
aparmaqla öz bilik və bacarıqlarını gənc
nəslə ötürür.
Bitki fiziologiyası sahəsində tanınmış
alim İbrahim Əzizovun elmi fəaliyyəti
stres şəraitində müxtəlif buğda sortlarının su rejiminin, zülal tərkibinin və
xloroplastların fotosintez fəallığının
tədqiqinə həsr olunmuşdur. O, Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarının monitorinqini aparmış, ərazi üçün səciyyəvi
olan mikroorqanizmlərdən, onurğasızlardan və bitkilərdən istifadə etməklə çirkli
torpaqların bioremediasiyası üsulunu
işləyib hazırlamışdır. AMEA Radiasiya
Problemləri İnstitutunun əməkdaşları
ilə birgə apardıqları tədqiqatlarda bir
sıra bitki mənşəli radioprotektor xassəli
fizioloji fəal maddələr alınaraq bitki
və heyvan orqanizminə daxil edilərək
onların şüaqoruyucu xassələri tədqiq
olunmuşdur.
AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim
Əzizovun elmi fəaliyyətinin əsas
istiqamətlərindən biri də respublikamızın
müxtəlif ekoloji şəraitlərində yetişə bilən
və yüksək məhsuldarlığa malik, quraqlığa və şoranlığa davamlı buğda sortlarının yaradılmasıdır. İbrahim Əzizov
bir sıra yerli və beynəlxalq layihələrin
bilavasitə iştirakçısı və rəhbəri olmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə “Abşeronun
neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş
torpaqlarının bioremediasiya üsulunun
işlənib hazırlanması”, “Gəncə ətrafı
çirklənmiş torpaqların təmizlənməsində
yeni üsulların tətbiqi”, “Fotosintezin ilkin
proseslərinin fitoxromla tənzimlənməsi mədəni bitkilərin stresə davamlılıq amili

olmuşdur. Hazırda Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun
nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının, Elmi şuranın, Veteranlar
şurasının üzvüdür.
İbrahim Əzizov hər zaman geniş
ictimai fəaliyyəti və milli dövlətçiliyə
sarsılmaz sədaqəti ilə seçilmiş cəsarətli
və vətənpərvər bir insandır. Müstəqilliyn
ilk illərində, ölkənin ən ağır vaxtlarında –
16 oktyabr 1992-ci il tarixində ulu öndər
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı
üçün müraciətə imza atmış 91 nəfər
tanınmış ziyalıdan biri də məhz İbrahim
Əzizov olmuşdur. O, 2021-ci ildən Yeni
Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvüdür.
Tanınmış alim və ictimai xadimin elm
və xalq qarşısında xidmətləri hər zaman
yüksək qiymətləndirilmişdir. İbrahim
Əzizov elmi-pedaqoji sahədə səmərəli
fəaliyyətinə görə 2005-ci ildə “Şöhrət”
ordeni ilə, əldə etdiyi elmi nailiyyətlərin
nəticəsi olaraq 2012-ci və 2017-ci
illərdə AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri
fərmanları ilə təltif edilmişdir.
AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim
Əzizovu 75 yaşının tamam olması
münasibətilə səmimi təbrik edir, ona
uzun illər Azərbaycanın biologiya elminə
və təhsilinə dəyərli töhfələr verməsini
arzulayırıq

İradə HÜSEYNOVA,
AMEA-nın vitse-prezidenti,
akademik

Azərbaycan yığması Millətlər kubokunda
3 qızıl və 2 gümüş medal qazanıb

Serbiyanın Vrbas şəhərində yeniyetmə boksçular arasında
Millətlər kubokuna yekun vurulub. Azərbaycan milli komandası 18
ölkədən 151 idmançının qatıldığı ənənəvi yarışda 3 qızıl və 2 gümüş
medal qazanıb.
Azərbaycan Boks Federasiyasından
verilən məlumata görə, məşqçi Ağası
Məmmədovun rəhbərlik etdiyi yığmanın
heyətində Bilal Nəzərov (46 kq) bütün
rəqiblərindən güclü olaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Onun
çəki dərəcəsində Faiq Mollayev ikinci
yeri tutub.
50 kq çəki dərəcəsində Tağı
Nəsibov da qızıl medala yiyələnib. O,

finalda Daniel İrofteni (Rumıniya) 4:1
hesabı ilə məğlub edib. Nəsibov bu
qələbə ilə 1/4 finalda komanda yoldaşı
Vaqif Hacıyevə qalib gələn rumından
revanş da alıb.
Məhəmmədəli Qasımzadə (57
kq) də Vrbasda Azərbaycan himnini
səsləndirib. Boksçumuz finalda Arun
Tudoroiu (Rumıniya) üzərində 5:0 hesabı ilə inamlı qələbə qazanıb və qızıl

medala layiq görülüb.
54 kq-da çıxış edən Məhəmmədəli
Aşırəliyev (54 kq) isə ikinci yerlə
kifayətlənib. Onun çəkisində Aydar Kadirxan (Qazaxıstan) çempion olub.
Beləliklə, 3 qızıl və 2 gümüş medal
qazanan Azərbaycan yığması Millətlər
kubokunda komanda hesabında 3-cü
yeri tutub. Məşqçi Ağası Məmmədov
bu nəticəyə əsasən kubokla mükafatlandırılıb. 57 kq-da yarışın qalibi olan
Məhəmmədəli Qasımzadə həm də ən
döyüşkən boksçu kimi xüsusi mükafata
layiq görülüb.

Tərlan SÜLEYMANOV,
“Xalq qəzeti”
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16 avqust 2022-ci il, çərşənbə axşamı

İnsanlığa zidd olan erməni cinayətləri

E

rmənistan 30 il ərzində Azərbaycana qarşı törətdiyi
təxribatlarla, vandal, barbar əməllərlə terrorçu dövlət
olduğunu təsdiqlədi. Vətən müharibəsindən əvvəl və
savaş dövründə işğalçı ölkənin silahlı qüvvələri regionun ən
böyük strateji layihəsi olan Avropanın enerji təhlükəsizliyi
sahəsində mühüm yer tutan Bakı-Tblisi-Ceyhan neft kəmərinin
Yevlax rayonu ərazisindən keçən hissəsinə raket zərbələri
endirməkdən, Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasını dağıtmağa
cəhd göstərməkdən, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Tərtər, Goranboy,
Ağdam, Füzuli və Naftalanı bombalamaqdan belə çəkinmədi.

Ermənistan bu azğın, qəddar
hərəkətləri, hərbi cinayətləri törətməklə
Azərbaycan xalqının gözünü qorxutmaq, müharibəni dayandırmaq məqsədi
güddü. Bu vəhşiliyə baxmayaraq,
nə xalqımız öz iradəsindən döndü,
nə də ordumuz geri çəkildi. Silahlı
Qüvvələrimiz dinc insanların, şəhidlərin
qisasını döyüş meydanında aldı,
Ermənistanın yaşayış məntəqələrinə
atəş açmadı. Dövlətimizin başçısının
vurğuladığ kimi, bu, bir daha xalqımızın
böyüklüyünü, ləyaqətini göstərdi.
Ermənistan varlığı dövründə hər
zaman faşizm ənənələrinə sadiq qalıb.
Təkcə Azərbaycana deyil, digər ölkələrə
qarşı da daim torpaq iddiası ilə çıxış
edib, saysız-hesabsız terror aktları
törədib, soyğunçu, talançı əməllərdən
çəkinməyib. Bu ölkə işğalçı Njde ləqəbi
ilə alman faşistlərinə xidmət edən,
cəllad və satqın kimi tanınan Qaregin
Ter-Arutyunyanı, qatı cinayətkar Dro
adlandırılan Drastamat Kanayanı milli
qəhrəman kimi dünyaya təqdim etmək
üçün dəridən-qabıqdan çıxıb.
Ermənistanın ötən əsrin 80-ci
illərinin sonlarında Azərbaycana qarşı
başladığı yeni ərazi iddiası zamanı
Qərbi Azərbaycandan iki il ərzində 250
mindən çox azərbaycanlı öz dədəbaba yurdundan didərgin salındı, 217
nəfər vəhşicəsinə öldürüldü, bu ölkədə
etnik təmizləmə ilə yanaşı, 300-dən
çox məscid, 500-dən çox qəbiristanlıq
yerlə-yeksan edildi. Xocalı soyqırımı
törədilməklə 106 qadın, 63 uşaq, 70
qoca olmaqla 613 şəxs ağlasığmaz
vəhşiliklə qətlə yetirildi, 1275 nəfər girov
götürüldü.
Onu da qeyd edək ki, bu gün
Ermənistan Birinci Qarabağ müharibəsi
zamanı 71-i uşaq, 267-si qadın və
326-sı ahıl olmaqla, ümumilikdə 3890
Azərbaycan vətəndaşının taleyinə aydınlıq gətirilməkdən boyun qaçırır.
Yeri gəlmişkən, Birinci Qarabağ
müharibəsi zamanı çox sayda soydaşımız işgəncələrlə öldürülərək kütləvi
məzarlıqlarda basdırılıb. Bütün bu
vəhşiliklər isə 30 ilə yaxın müddətdə
işğal altındakı tarixi torpaqlarımız azad
olunduqdan sonra üzə çıxıb. Şuşa
rayonunun Daşaltı, Xocavəndin Edilli,
Ağdamın Sırxavənd, eləcə də Xocalı
rayonunun Fərrux kəndləri və digər
ərazilərdə aparılan müvafiq axtarış
tədbirləri ilə insanlığa sığmayan bu
qəddarlıq artıq sübuta yetirilib.
Bundan sonra da üzə çıxaca-

ğı şübhə doğurmayan digər kütləvi
məzarlıqlar ermənilərin Qarabağda
həyata keçirdiyi cinayətkar fəaliyyətin
göstəricisidir. Bütün bu vəhşiliklər
beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə zidd olmaqla yanaşı, haqlı
şəkildə ermənilərin müharibə cinayəti
hesab edilir.

Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasında bu il yanvarın 1-nə olan
məlumata əsasən, Ermənistan Birinci
Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş
şəxs kimi qeydiyyata alınan 3890
nəfərin saxlanılması faktını beynəlxalq
təşkilatlardan gizlədərək, onların sonrakı taleyi barədə indiyə kimi məlumat
verməyib.
Ermənistan tərəfindən tarixin
müxtəlif dönəmlərində çox sayda soydaşımız işgəncələrlə öldürülərək kütləvi
məzarlıqlarda basdırılıb. Erməni faşizmi

Yanvar-iyul aylarında əsas
kapitala 7,3 milyard manat
vəsait yönəldilmişdir

2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında əsas kapitala 7 milyard
301,7 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir.
Statistika Komitəsi bildirib ki, neft-qaz sektoruna yatırılmış
investisiyaların həcmi 15,5 faiz azalmış, qeyri neft-qaz sektoruna yönəldilən vəsaitin həcmi isə 12,5 faiz artmışdır. İstifadə
olunmuş vəsaitin 4 milyard 492,6 milyon manatı və ya 61,5
faizi məhsul istehsalı sahələrinə, 2 milyard 355,5 milyon manatı
(32,3 faizi) xidmət sahələrinə, 453,6 milyon manatı (6,2 faizi)
isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf olunmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 5 milyard 427,8 milyon manatını
və ya 74,3 faizini daxili vəsaitlər təşkil etmişdir. Əsas kapitala
yönəldilmiş vəsaitlərin 5 milyard 174,9 milyon manatı və ya 70,9
faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə
sərf olunmuşdur.
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin ümumi dəyərində
müəssisə və təşkilatların vəsaitləri 54,4 faiz, büdcə vəsaitləri
29,6 faiz, əhalinin şəxsi vəsaitləri 7,8 faiz, sair vəsaitlər 5,0 faiz,
bank kreditləri isə 3,2 faiz təşkil etmişdir.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Erməni havadarları, Ermənistanın arxasında dayanan dairələr
bunu bilməlidirlər, dərk etməlidirlər və bizim tarixi missiyamızı
qiymətləndirməlidirlər ki, biz hansı bəlanı məhv etdik. Biz təkcə
öz torpağımızı azad etmədik, biz regionu, Cənubi Qafqazı bu
vəhşixislətli qüvvələrdən təmizlədik. Yenə də deyirəm, indi onlar
artıq boynubükük şəkildə yaşayırlar. Ancaq heç kim qarantiya verə
bilməz ki, yenə də baş qaldırmayacaqlar. Biz heç vaxt imkan verə
bilmərik ki, bizim bölgədə erməni faşizmi baş qaldırsın. Heç vaxt
imkan verə bilmərik ki, Ermənistan yenə də Azərbaycan üçün potensial təhdidə çevrilsin. Əgər bunu görsək, onu yerindəcə məhv
edəcəyik. Bunu hər kəs bilməlidir.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən 1918-ci ildə Bakı, Şamaxı,
Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan,
Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər
bölgələrdə də qətliamlar törədilib.
Tədqiqatçıların araşdırmalarına
əsasən, erməni cinayətkarlar tərəfindən
həmin vaxt təkcə Şamaxı şəhərində
təqribən14-16 min, onun 40 kənd və
obasında 6-8 min nəfər qətlə yetirilib. O
zaman Qubanın müsəlman əhalisi də
erməni faşizminin soyqırımına məruz
qalıb. Bu, 2007-ci ildə Quba şəhərində
tikinti məqsədilə aparılan qazıntılar
zamanı aşkar edilən kütləvi məzarlıqla
sübuta yetirilib.
Birinci Qarabağ müharibəsindən
Vətən savaşınadək olan işğal dövründə
Azərbaycan ərazilərində erməni
barbarlığının, terror və vandalizmnin
acı mənzərəsi indi də diqqət çəkir.
Başdan-başa xarabalığa çevrilən şəhər
və kəndlərimizin dəhşətli vəziyyəti
ürək ağrıdır. Maddi-mədəniyyət
abidələrimizin mənimsənilməsi, tariximədəni təyinatına uyğun gəlməyən
şəkildə istifadə olunması, məscidlərdə

ev heyvanlarının saxlanılması, inanc
yerlərinin əksər hallarda yerlə-yeksan
edilməsi, yaşıllıqların məhv olunması
işğalçının qəddarlığının miqyasından
xəbər verir.
Düşməndən təmizlənən ərazilərdəki
dağıntılar qeyd edildiyi kimi, Birinci
Qarabağ müharibəsindən sonrakı
dönəmdə törədilib. Əvvəlcə evlərin və
sosial obyektlərin tikinti materialları,
dam örtükləri və pəncərələri oğurlanıb,
daha sonra isə Azərbaycanın mədəni
irsi dağıdılıb, təbii sərvətləri talan
olunub. Bütün bunları nəzərdə tutan

dövlətimizin başçısı çıxışlarının birində
deyib: “Bunu hansısa başqa planetdən
gələn yadplanetli yox, erməni edib.
Özü də Birinci Qarabağ müharibəsi
dövründə yox, müharibədən sonra,
məqsədyönlü şəkildə, barbar kimi,
vəhşi kimi, vandal kimi, bir-bir evlərin
kərpiclərini, daşlarını söküb aparıb
özləri üçün daxmalar tikiblər”.
Xarici ekspertlər tərəfindən
ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri
bu dağıntlar, vandal əməllər nəticəsində
şəhər və kəndlərin yerlə bir edilməsi Xirosima və Naqasakiyə atılan atom bombasından yaranan dəhşətli vəziyyətə
bənzədilib. Lakin Qarabağın atom silahı
ilə deyil, Azərbaycan xalqına yönələn
nifrətin gücü ilə bu hala salındığı vurğulanıb.
“Nasionalnaya oborona” jurnalının
baş redaktoru İqor Korotçenko törədilən
dağıntıların miqyasının ağlasığmaz
olması barədə yazır: “Dünyada bəlkə
ikinci elə yer yoxdur ki, vandalizm, nifrət
və düşmənçilik bu qədər geniş miqyas almış olsun. Bu, hərbi cinayətdir,
Ermənistanın hərbi və siyasi rəhbərləri
buna görə beynəlxalq tribunalda cavab
verməlidirlər. Belə əməlləri bağışlamaq
mümkün deyil. Bu, insanlıq əleyhinə
cinayətdir. Bir daha təkrar edirəm, bu,
vəhşicəsinə törədilmiş hərbi cinayətdir.
Ermənistanda Birinci və İkinci Qarabağ
müharibələrini törətmiş siyasətçilər, 1
milyondan çox azərbaycanlını doğma
yurdlarından qovmuş erməni hərbçiləri
və yaraqlıları öz hərbi cinayətlərinə görə
cavab verməlidirlər”.
Ağdama səfəri zamanı Rusiya
Dövlət Dumasının Liberal-Demokrat
Partiyasından olan deputatı Sergey
Kalaşnikov isə bildirir ki, bütün dağıntılar, qəddarlıqlar çox acı təəssürat
doğurur. İstənilən halda XXI əsrdə
belə bir vəhşiliyin hər hansı təzahürü
yolverilməzdir.
Ermənilərin yaşayış
məntəqələrimizə, maddi-mədəni
abidələrimizə düşmən münasibətinə,
insanlıqla bir araya sığmayan
vəhşi əməllərinə Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurun hər qarışında rast gəlinir.
İşğalçı Qarabağ və ətraf rayonları
demək olar ki, tamamilə xarabalığa
çevirib, təbii sərvətlərimizi talan edib,
qeyd edildiyi kimi, maddi-mədəni irsimizi dağıdıb, hətta təhqir etməkdən belə
çəkinməyib.
Talan və məhv edilən dəyərlər
nəinki ölkəmizin, həm də bütün dünya
sivilizasiyasının misilsiz mədəniyyət
nümunələridir. Buna baxmayaraq,
bu cür barbarlığı, təəssüf ki, dünya
birliyi susqunluqla qarşılayır, biganə
münasibət sərgiləyir.
Vətən müharibəsindən ötən dövr
ərzində də Ermənistanın Azərbaycana
qarşı yönələn təxribatları ara vermir. Bu,
əsasən, işğaldan azad edilən sahələrin
uzun illər Ermənistan tərəfindən sistemli
qaydada, Vətən müharibəsi dövründə
isə xaotik şəkildə minalanması ilə bağlıdır. Hazırda düşməndən təmizlənən
torpaqlarımız “barıt çəlləyi”ni xatırladır.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

“Beynəlxalq Ordu Oyunları-2022”
yarışlarının təntənəli açılış mərasimi
Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində
“Beynəlxalq Ordu Oyunları-2022” yarışlarının
təntənəli açılış mərasimi keçirilib.
Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib
ki, Patriot Parkında keçirilən mərasimdə Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin,
müdafiə naziri ordu generalı Sergey Şoyqu,
iştirakçı ölkələrin nümayəndə heyətləri, hərbi
attaşelər, kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər.
Təntənəli mərasimdə yarışlar açıq elan
edilib, “Beynəlxalq Ordu Oyunları”nın himni
səsləndirilib.
Qeyd edək ki, “Beynəlxalq Ordu
Oyunları-2022” yarışları 12 ölkənin ərazisində

Mingəçevirdə problemlərin
həlli diqqət mərkəzindədir

Görüşdə Mingəçevirdə infrasruktur
layihələrinin reallaşdırılmasından söz açılıb.
Qeyd olunub ki, içməli su xətti yenidən
çəkilib, mingəçevirliləri illərdən bəri narahat
edən kanalizasiya xəttinin yenidən qurulması
işləri davam etdirilir. Hazırda N.Nərimanov,
A.Məmmədov, Təbriz küçələrində kanalizasiya
xəttinin yenilənməsi prosesi aparılır. Şəhərin
qaz təminatı 97- 98 faiz yerinə yetirilib, elektirik
enerjisi ilə 100 faizlik təminat var, yollar asfaltlanır, məhəllələr abadlaşır, istirahət güşələri
yaradılır, yaşıllıqların qorunması üçün texniki su
xətləri çəkilir.
Qeyd edilib ki, 2020-ci ildəki 44 günlük
Vətən müharibəsi zamanı zəfər qazanan
dövlətimizin iqtisadi inkişafı, dünya dövlətləri
sırasında nüfuzunun artması Azərbaycanın
qüdrətli gələcəyindən xəbər verir. İşğaldan
azad olunan ərazilərdə tikinti-quruculuq işlərinin
sürətlənməsi və bu işlərə dünya dövlətlərinin
də maraq göstərməsi bunu deməyə əsas
verir ki, Azərbaycan regionda lider ölkədir və
dövlətimizin imzası hamı tərəfindən tanınır.
Çıxış edən sakinlər şəhərdə aparılan
quruculuq-abadlıq işlərindən razılıq etməklə
yanaşı, onları narahat edən problemləri dilə
gətiriblər. Rəfi Rəfiyev, Ramiz Əsədov, Sahib
Məmmədov, Natiq Mövsümov, Bənyaz Osmanov, Elşən Cabbarov problemlərdən söz
açıblar. Qeyd olunub ki, ərazinin asfaltlanması
başa çatdıqdan sonra kanalizasiya lüklərinin
1 metr dərinlikdə qalması avtomobillərin
hərəkətinə, uşaqların, qocaların hərəkətində

çətinlik yaradır. Xeyir- şər mağarının təmirə ehtiyacının olması, məhəllədə uşaqların istirahəti
və oynaması üçün qurğuların quraşdırılması, qurumuş ağacların həyat üçün təhlükə
mənbəyinə çevrilməsi, eləcə də, küçələrin
gecə işıqlanmasında mövcud olan narahatlıqlardan söz açılıb. Binaların fasad hissələrinin
və ümumi istifadə sahələrinin əsaslı təmirə
ehtiyacı olduğu da dilə gətirilib.
İlham İsmayılov sakinlərin diqqətinə çatdırıb
ki, son günlər “Azərsu” rəhbərliyi şəhərdə olub,
onlarla aparılan müzakirələrin bir istiqaməti də
bu sahədə də yaranan problemlə bağlı olub.
“Azərsu” rəhbərliyi etiraf edib ki, Mingəçevirdə
aparılan işlər nöqsanlarla görülüb. Və onun
aradan qaldırılması nəzarətə götürülüb.
Şəhər rəhbəri bildirib ki, Mingəçevirdə 466
çoxmərtəbəli yaşayış binası var, son 4 ilə
yaxın müddət ərzində 167 bina təmir olunub.
O cümlədən bu il, 30 bina mənzil fondunun
hesabına, 18 bina Mənzil Təmir Abadlaşdırma İdarəsinin xətti ilə, 6 bina isə energetiklər
qəsəbəsi yaşayış massivindəki mənzil kommunal təsərrüfatı kombinatının xətti ilə təmir
olunacaq. Şəhər rəhbəri sakinləri əmin edib ki,
mövcud olan bütün problemlərin həlli diqqət
mərkəzindədir və bu işlər ardıcıl olaraq aradan
qaldırılacaq.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Yerüstü piyada keçidlərinin
tikintisi davam edir

Prezident İlham Əliyevin vətəndaşların avtomobil yollarını rahat və təhlükəsiz
şəkildə keçməsini təmin etmək istiqamətində verdiyi göstəriş və tapşırıqlarına əsasən, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən kompleks
tədbirlər həyata keçirilir.
AAYDA-dan verilən məlumatda dyilir ki,
bu istiqamətdə Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 25-ci kilometrlik hissəsində, eyni
zamanda Mərdəkan prospektinin Qala-Pirallahı
avtomobil yolu ilə kəsişməsində inşa olunan
yerüstü piyada keçidlərinin platformalarının
quraşdırılması işləri aparılıb.
Qeyd edək ki, inşası aparılan yerüstü piyada
keçidləri yüngül konstruksiyalıdır.
Piyada keçidləri vətəndaşların intensiv
hərəkət etdiyi ərazilərdə inşa edilir. Məqsəd
həm piyadaların rahat və təhlükəsiz şəraitdə

avtomobil yollarını keçməsini təmin etmək,
həm də avtonəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz və
maneəsiz hərəkətini təşkil etməkdir.
Hazırda vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin
olunması məqsədilə bir-neçə yerdə yerüstü
piyada keçidlərinin tikintisi aparılır. Tədbirlər
planına uyğun olaraq növbəti illərdə zəruri olan
digər ərazilərdə də piyada keçidlərinin inşası
nəzərdə tutulur.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Fövqəladə Hallar Nazirliyi maye qazdoldurma
məntəqəsinin istismarını dayandırıb
keçirilir. Beynəlxalq müsabiqələrdə 34 ölkədən
olan hərbi qulluqçular fərdi və komanda
şəklində mübarizə aparacaqlar.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
Zığ “GTTZ” üçün “TAVRİDA” markalı müxtəlif elektrik
avadanlığı və ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

müsabiqə elan edir
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı
məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün
son müddət 2022-ci il avqustun 22-si saat
17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici

Dövlət başçımızın rayon və şəhər rəhbərlərinə əhali ilə müntəzəm
təmas saxlamaq barədə tövsiyə və tapşırıqları “Nur şəhəri”ndə də daim
diqqət mərkəzindədir. Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham
İsmayılovun sakinlərlə növbəti səyyar görüşü də bu məqsədlə təşkil edilmişdi.
Vaqif Abdullayev küçəsindəki ərazidə təşkil olunan görüşdə şəhər rəhbəri
son illər ərzində Mingəçevirdə həyata keçirilən işlərlə bağlı məlumat verərək
bildirib ki, səyyar görüşlər ölkə Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən
keçirilir. Əsas məqsəd vətəndaşların qarşılaşdıqları problemləri öyrənmək və
onların həllinə nail olmaqdan ibarətdir.

dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00, daxili
– 1263.
Ünvan – AZ1003, Bakı, M.Useynov
küçəsi 2.

Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi
və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi
(SİTGDMNDA) sənayedə və dağ-mədən
işlərində təhlükəsizliyin təmin olunması
istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir.
FHN-in mətbuat xidmətindən bildiriblər ki,
bu çərçivədə, agentliyin müfəttişləri Şəmkir
rayonunun “Ağ dağlar” deyilən ərazisində
yol kənarında yerləşən fərdi sahibkar Əliyev
Yalçın Nəriman oğluna məxsus maye qazdoldurma məntəqəsində plan üzrə yoxlama
aparıb. Yoxlama zamanı maye və qazdoldurma məntəqəsində insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcək pozuntular aşkarlanıb. Məntəqədə istismar olunan
tutumların müddətinin bitdiyi, tam texniki
müayinələrin aparılmadığı, nəzarət ölçü cihazların və qoruyucu qurğuların yoxlanılmadığı
müəyyənləşdirilib. Nöqsanların dərhal aradan
qaldırılmasının mümkün olmadığı nəzərə alınaraq maye qazdoldurma məntəqəsinin istismarı
dayandırılıb.
Qeyd olunanlarla əlaqədar Agentliyin
müfəttişləri tərəfindən maye qazdoldurma
məntəqəsinin rəhbərliyi və işçiləri ilə profi-

laktik söhbət aparılıb, aşkarlanmış texniki
təhlükəsizliklə bağlı pozuntuların aradan qaldırılması üçün müvafiq tövsiyələr verilib.
Tərtib olunmuş akt pozuntuların aradan
qaldırılması üçün sahibkara təqdim edilib.
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Rusiya Ukraynanın daha bir
yaşayış məntəqəsini ələ keçirib
Səudiyyə Ərəbistanı

Rekord gəlir
Səudiyyə
Ərəbistanının milli
neft şirkəti “Saudi
Aramco” 2022-ci
ilin ikinci rübü üzrə
rekord – 48,4 milyard
dollar xalis gəlir əldə
edib. Bildirilir ki, bəhs
edilən dövrdə şirkətin
xalis gəlirində illik
90 faiz artım olub. Qeyd edilir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü
ilə müqayisədə rüblük 25,5 milyard dollar daha artıq xalis
gəlir deməkdir.
Xəbəri SPA verib.

Avstraliya
Skott Morrisona qarşı təhqiqata başlanılıb
Avstraliyanın
sabiq Baş naziri
Skott Morrisona qarşı
təhqiqata başlanılıb. Bildirilir ki, sabiq
hökumət başçısı vəzifə
səlahiyyətlərindən suiistifadədə ittiham edilir.
Bu barədə jurnalistlər
Avstraliyanın Baş
naziri Entoni Albaneze açıqlama verib. O deyib: “Avstraliya
hökuməti S.Morrisonun fəaliyyəti ilə bağlı araşdırmalar
apararaq, onun pandemiya dövründə özünü həm səhiyyə,
həm maliyyə, həm də təbii ehtiyatlar naziri təyin etməsi
məsələsini təhqiq edəcək”.
Xəbəri “The Hill” verib.

Fransa
Quraqlıq Avropanı cənginə alır
Avropada son 500
ilin ən güclü quraqlığı
yaşanır. Bildirilir ki,
Fransanın ən böyük
çayı olan Luara artıq
bəzi yerlərdə tamamilə
quruyub. Analoji
vəziyyət Portuqaliyada da hökm sürür.
Qeyd edilir ki, quraqlıq sənaye, yük nəqliyyatı, enerji və
qida sənayesi üçün ağır nəticələrə, habelə Ukraynadakı müharibə ilə əlaqədar tədarük çatışmazlığına və
qiymətlərin artmasına səbəb olmağa başlayıb.
Məlumatı “The Guardian” yayıb.

ABŞ
Alimlərin tədqiqatı
Qoz düz bağırsaq xərçənginin
dərmanıdır. ABŞ
alimləri qoz isteh
lakının düz bağırsaq xərçəngi
riskini 2 dəfə
azaltdığını açıqlayıblar. Alimlərin
fikirinə görə, qoz
bağırsaqların
mikroflorasını yaxşılaşdırır, bağırsaqların daha yaxşı
təmizlənməsinə kömək edir, qəbizliyi aradan qaldırır ki,
bütün bunlar xərçəngin inkişafının qarşısını alır. Həmçinin
qozun tərkibində olan yağ turşuları və E vitamini də qozun
şiş əleyhinə təsirini gücləndirir.
Məlumatı “The Hill” yayıb.

R

usiya silahlı qüvvələri Ukraynanın Xarkov
vilayətinin Udı yaşayış məntəqəsini ələ keçirib.
Bu hadisə tərəflər arasında bir neçə gün davam
edən ağır döyüşlərdən sonra baş verib. Bu barədə TASS
agentliyi Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat
yayıb.
Bundan əlavə, Rusiya
zirehli texnika və avtomobil
Aerokosmik Qüvvələrinin
sıradan çıxarılıb. Ukrayna
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin
tərəfi bu məlumatı nə təsdiq,
63-cü mexanikləşdirilmiş brinə də inkar edib.
qadasının Xerson vilayətinin
Rusiya Müdafiə NazirliBelaya Krinisa və Beloqorka
yinin rəsmisi qeyd edib ki,
ərazilərindəki canlı qüvvəsi
operativ-taktiki və ordu aviavə hərbi texnikasının topsiyası, raket qoşunları və arlandığı əraziyə endirdiyi
tilleriya qüvvələrinin Ukrayna
zərbələr nəticəsində onlarla
ərazisindəki hərbi obyektlərə

vropada iqlim dəyişikliyinin nəticəsi olaraq baş
verən istilər bütün qitədə son illərin ən sıx meşə
yanğınlarına səbəb olub. İsti dalğaların təsiri
nəticəsində yağıntının az olması meşə yanğınlarını
daha da təhlükəli edir. Bu barədə “Anadolu” agentliyi
məlumat yayıb. Bildirilir ki, iyul ayından etibarən daha da
şiddətlənən yanğınlar ən çox Fransa, İspaniya, İtaliya və
Portuqaliyada dağıntılara səbəb olub.
İspaniyanın şimalında Qa- etdiyini açıqlayıb. Son 100
lisiya, mərkəzi hissələrində
ilin ən isti iyul ayının yaşandıCastilla Leon və Castilla La
ğı ölkədə bu il 79 min hektar
Manca və cənub-qərbində
meşə sahəsi yanıb.
Ekstremadurada yazın
İtaliyada iyulun 27-də
əvvəlindən başlayan yanSloveniya sərhədindəki
ğınlar minlərlə hektar ərazini
Savogna d'İsonzo yaxınməhv edib. Təkcə Qalisiyanın lığındakı meşəlik ərazidə
Ourense şəhəri ətrafında 2
başlayan yanğın səbəbindən
min 300 hektar ərazi yanıb.
bəzi yaşayış məntəqələri
Ekstremaduranın Kaseres
boşaldılıb. Avqustun 9-da
əyaləti ətrafında baş verən
ölkənin şimal-qərbindəki
meşə yanğınları səbəbindən
Savona şəhəri yaxınlığında
500-dən çox insan evlərindən baş vermiş meşə yanğınında
təxliyə edilib. Ümumilikdə, ilin 120 nəfər təxliyə edilib. Bu il
əvvəlindən ölkədə 37 böyük
ölkədə baş verən yanğınlarmeşə yanğını nəticəsində
da 27 min 883 hektar meşə
200 min hektardan çox ərazi
sahəsinə ziyan dəyib.
məhv olub.
Son 70 ilin ən quraq
İspaniyanın qonşusu
dövrünü yaşayan Fransada
Portuqaliyada avqustun
meşə yanğınları iyul ayının
6-da Kovilyada və avqustun
sonundan etibarən daha da
11-də Quarda bölgəsinin
güclənib. Hökumət yanğınLinhares şəhərində baş
lara öz imkanları ilə cavab
verən yanğınlar böyük meşə
verməkdə çətinlik çəkdiyini
sahələrinin məhv olmasına
açıqlayıb. Almaniya, Rusəbəb olub. Portuqaliyanın
mıniya, Polşa, Avstriya və
Mülki Müdafiə Agentliyi son
Yunanıstandan yüzlərlə
yanğınların Birləşmiş Millətlər yanğınsöndürən ölkənin
Təşkilatının Təhsil, Elm və
cənubunda, Aveyron və GiMədəniyyət Təşkilatının
ronde bölgəsində təxminən,
(UNESCO) himayəsində olan bir həftədir davam edən
17 min hektar ərazini məhv
meşə yanğınlarının daha da

Məlum olduğu kimi, Kosovo hökuməti bu
ölkənin ərazisinə quru yolla daxil olan Serbiya
vətəndaşlarından özləri və avtomobilləri üçün əlavə
sənədlər təqdim etmələrini tələb edir. Bu qərar iki ölkə
arasında gərginliyə səbəb olub. Xəbəri “Euronews”
agentliyi yayıb.
Lakin Avropa İttifaqı (Aİ)
rəhbərliyi işə qarışandan
sonra rəsmi Priştina qərarın
icrasını bir ay müddətinə,
yəni bu il sentyabrın 1-dək
təxirə salıb. Bu məsələ
ilə bağlı Aİ və NATO-nun
təşkilatçılığı ilə müzakirələr
başlanıb.
Bununla bərabər, Serbiya
və Kosovonun son günlər
bir çox yüksək vəzifəli
siyasətçiləri təxribat xarakterli bəyanatlar səsləndirirlər.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

yayılmasının qarşısını almaq
üçün bu ərazilərə gəlib.
Beynəlxalq yanğınsöndürmə
dəstəyi sayəsində yanğınlar
nəzarət altına alınıb, həmin
bölgələrdə bir müddət bağlı
qalan magistral yollar açılıb.
Yanğınlar nəticəsində bu il
Fransada ən azı 57 600 hektar yaşıl sahə meşə yanğınları nəticəsində məhv olub.
Milli Elmi Tədqiqatlar
Mərkəzi rəsmiləri Fransada
həddindən artıq istilərin və
quraqlığın adi hala çevrilə
biləcəyini vurğulayaraq,
qarşıdakı aylarda su qıtlığının
qaçınılmaz olacağı barədə
xəbərdarlıq ediblər.
Avropa Meşə Yanğınları
İnformasiya Sistemi uzun
müddət davam edən istilərin
baş verməsi və kifayət qədər
yağıntının olmamasının Avropanı "çaxmaq daşına çevirdiyini" və yanğınların sürətlə
yayılmasını qeyd edib.
Meşə yanğınları
səbəbindən ilin əvvəlindən
bəri qitədə 660 min hektar
ərazinin külə çevrildiyi barədə
məlumatı paylaşan qurum,
yanan ərazilərin Lüksemburqun iki qatından çox
ərazisinə bərabər olduğunu
vurğulayıb.
Qurumun statistik

 esablamaları 2022-ci ildə
h
İspaniya, Rumıniya, İtaliya,
Fransa və Xorvatiyada baş
verən meşə yanğınlarının
sayının 2006-2021-ci illər
arasında baş verən orta illik
yanğın sayından çox olacağını proqnozlaşdırır. Bildirilir ki,
bu ilin sonuna qədər Fransada yanğınların sayı 269-a,
İtaliyada 361-ə, Rumıniyada
741-ə, İspaniyada isə 381-ə
çata bilər.
Qeyd edilir ki, Avropadakı
meşə yanğınları son illərdə
bütün qitədə karbon emissiyalarının miqdarını ən sıx
həddə çatdırıb.
Avropa Birliyinin (Aİ) Copernicus peyk izləmə sistemi,
xüsusilə Fransa, İspaniya və
Portuqaliya üzərində intensiv
karbon emissiyalarını qeyd
edib. Peyk görüntülərində
Fransada baş verən yanğınlar səbəbi ilə yayılan tüstü
sıxlığı diqqət çəkib.
Copernicus Atmosfer Monitorinq Xidmətinin hesabatına görə, 2003-cü ildən bəri
ən yüksək karbon emissiyası iyun-avqust aylarında
Fransada yanğınların davam
etdiyi bölgədə qeydə alınıb.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Təyyarədə olan 2-nəfər – 74 yaşlı kişi və 72 yaşlı qadın həlak oliblar.
Hazırda təyyarənin nə səbəbə qəzaya uğradığı araşdırılır.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ÂÂ Avqustun 16-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında günəşli
olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Gecə 24-28°,
gündüz 35-39°, bəzi yerlərdə 40°, Bakıda gecə
25-27°, gündüz 37-39° isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə
55-60, gündüz 30-35faiz olacaq. Abşeron
çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu:
Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı,
Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 27-28° isti,
Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil,
Şıx) 28-29° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
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Londonun “İCE” (“ Inter Continental Exchange
Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent”
markalı neftin qiyməti 1,70 faiz azalaraq bir bareli
96,83 dollar olub.

“CTV” telekanalının məlumatına görə, hadisə ölkənin
Ontario əyalətində baş verib. Təyyarə Port-Xoup şəhərində
özəl uçuş-enmə zolağına enərkən yerə çırpılıb.

Şahbuz və Şərur rayonlarında günəşli olacaq.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 21-26°,
gündüz 35-40°, bəzi yerlərdə 41-42° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Mülayim
şərq küləyi əsəcək. Gecə 14-19°, gündüz 26-31°
isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.
Gecə 14-19°, gündüz 26-31° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Mülayim
şərq küləyi əsəcək. Gecə 20-25°, gündüz 35-40°
isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,

Bəzi ekspertlər gərginliyin
davam etdiyi təqdirdə Kosovoda yerli əhali ilə etnik
serblər arasında toqquşmaların başlaya biləcəyini istisna
etmirlər. Aİ rəhbərliyi bundan
çox narahatdır. Brüsseldə
hesab edirlər ki, bu, eskalasiyaya səbəb ola bilər və buna
görə hər iki tərəf məsuliyyət
daşıyacaq.
Yeri gəlmişkən, Aİ
rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı
bəyanat qəbul edib. Sənəddə

qeyd olunur ki, Kosovo və
Serbiya rəsmiləri arasında
qızışdırıcı ritorikanın artması yolverilməzdir. Unutmaq
olmaz ki, belə məsuliyyətsiz
çıxışlar Qərbi Balkanlarda zorakılıqlarla müşayiət
olunan ağır münaqişəyə yol
aça bilər.
Sənəddə həmçinin
vurğulanır ki, bütün açıq
suallar Aİ-nin yardımı ilə
Kosovo və Serbiya arasında münasibətlərin normallaşdırılması üzrə dialoq
çərçivəsində həll olunacaq.

Neft həftəyə bu
qiymətlə başladı

Kanadada təyyarə qəzası

Dəmiryoluna irihəcmli sərmayə yatırılır

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

zərbələri davam edir.
Ukrayna tərəfinin yaydığı
məlumatlarda isə, bu ölkənin
silahlı qüvvələrinin cəbhənin
Xerson istiqamətində rəqibə
güclü zərbələr vurduğu
bildirilir. Xatırladaq ki, bu
il fevralın 24-də başlanan
Rusiya-Ukrayna savaşı artıq
173 gündür ki, davam edir.
Bu müddət ərzində
Ukraynanın çox sayda şəhər
və kəndi dağıdılıb. Hər iki
tərəfdən on minlərlə hərbçi
öldürülüb. Ölən və yaralananlar arasında dinc sakinlər
də var. Ukrayna əhalisnin
dörddə biri doğma yurdyuvasından qaçqın düşüb.
Son vaxtlar dünyada
cəbhədə atəşkəsin elan
edilməsinin vacibliyi ilə
bağlı çağırışlar artıb. Qardaş Türkiyə dövləti dəfələrlə
tərəfləri fəal dialoqa dəvət
edib. Amma, bu dağıdıcı
müharibənin nə vaxt bitəcəyi
məlum deyil.

Avropada son illərin
ən güclü meşə yanğınları
A

Vyetnam
Vyetnam 58,7
milyard dollara başa
gələcək və bütün
ölkəni əhatə edəcək
yüksək sürətli dəmir
yolunun tikintisini
nəzərdən keçirir.
Bildirilir ki, Vyetnam
Nəqliyyat Nazirliyi
gələn ay Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi
Bürosuna 1545 kilometr uzunluğu olan dəmir yolunun
tikintisi ilə bağlı təklif təqdim edəcək. Regional istehsal
mərkəzi olan Vyetnam sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatını
dəstəkləmək üçün nəqliyyat infrastrukturuna investisiyaları
artırır. Ümumi uzunluğu 665 kilometr və ümumi sərmayəsi
24,72 milyard dollar olan ilk iki hissə 2032-ci ilə qədər
nəqliyyat üçün açıq olacaq.
Xəbəri “Reuters” verib.

Aİ Serbiya və
Kosovonun qarşılıqlı
ittihamlarından
narahatdır

Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Gecə və
səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 19-24°, gündüz 33-38°,
dağlarda gecə 16-21°, gündüz 27-32° isti
olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
günəşli olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.
Gecə 21-26°, gündüz 35-40°, bəzi yerlərdə 4142° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında günəşli olacaq. Mülayim şərq küləyi
əsəcək. Gecə 21-24°, gündüz 33-38°, dağlarda
gecə 20-22°, gündüz 27-32° isti olacaq.

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

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

“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 0,1 faiz azalaraq bir bareli 91,17,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,12 faiz
azalaraq bir bareli 98,12 dollar olub.
Əfqanıstan Rusiyadan 1 milyon barel neft istəyib.
Əfqanıstanın sənaye və ticarət naziri Nuriddin Əzizi
bildirib ki, Əfqanıstana Rusiya daha artıq neft ixrac etsə,
problemlər tam həll olunar.
Qeyd edək ki, Qərb Rusiya neftinə embarqo qoyduqdan
sonra Asiya ölkələri Rusiya neftini almağa başlayıblar. Çin,
Hindistan, İndoneziya və hazırda Əfqanıstan da Rusiya
neftini almağa hazırlaşır.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Rusiyada yoluxma
bir qədər azalıb
Rusiya
 ederal Operativ
F
Qərargahının
məlumatına görə,
son sutka ərzində
ölkədə 25 min 273
nəfər koronavirus
infeksiyasına yoluxub ki, bu da ötən
günlə müqayisədə 3,3 faizdir. 1561 nəfər xəstəxanaya
yerləşdirilib. 15 min 410 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
53 nəfər vəfat edib.
Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma paytaxt Moskvada
( 5734 nəfər), Sankt-Peterburq şəhərində (3782 nəfər) və
Moskva vilayətində (1597 nəfər) qeydə alınıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin
rektorluğu, professor-müəllim heyəti və Həmkarlar İttifaqı
Təşkilatı universitetin əməkdaşı Muxtar Hüseynova atası
ŞƏMSƏDDIN HÜSEYNOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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