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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Bakının Pirşağı qəsəbəsində
yenidənqurma tədbirlərinə start verilib
və təmir-bərpa işlərinin təməli qoyulub
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral
tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
“Azərbaycan Respublikasının Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 386
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 2,
maddə 90, № 7, maddə 625, № 11, maddə
996; 2012, № 9, maddə 853, № 11, maddə
1084; 2013, № 2, maddə 124, № 12, maddə
1525; 2014, № 7, maddə 789, № 9, maddə
1053; 2015, № 1, maddə 17, № 3, maddələr
263, 264, № 6, maddə 705, № 8, maddə
908, № 10, maddə 1134; 2016, № 3, maddə
437, № 5, maddə 859, № 6, maddələr 1051,

1072; 2017, № 9, maddə 1633; 2018, № 3,
maddə 433, № 6, maddə 1245; 2019, № 1,
maddə 73, № 2, maddə 245, № 5, maddə
845, № 6, maddə 1036, № 7, maddə 1232,
№ 8, maddə 1397, № 11, maddə 1718, №
12, maddə 1935; 2020, № 3, maddə 247, №
6, maddə 717, № 8, maddə 1036) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.1-ci bəndinin birinci
cümləsinə “Nazirliyi” sözündən sonra “və
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət
Sosial Müdafiə Fondu” sözləri əlavə edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 aprel 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İslam Ölkələri üçün
Statistik, İqtisadi və Sosial Tədqiqat və Təlim Mərkəzi
arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında”
Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Statistika Komitəsi ilə İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının İslam Ölkələri üçün Statistik,
İqtisadi və Sosial Tədqiqat və Təlim Mərkəzi
arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq
haqqında” 2020-ci il dekabrın 24-də Bakı
şəhərində və 2021-ci il fevralın 11-də
Ankara şəhərində imzalanmış Anlaşma
Memorandumu təsdiq edilsin.
2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən
Anlaşma Memorandumu qüvvəyə mindikdən
özlərini daha rahat hiss etmələridir.
Pirşağı tarixən iqlim terapiyası üçün
əlverişli zona hesab olunub. Yekunda
ekoloji vəziyyətin də yaxşılaşdırılması
hədəf kimi qarşıya qoyulub.
Qəsəbədə abadlıq işləri həm
mövcud binalar üzərində, həm də
açıq məkanlarda aparılacaq. Mərkəzi
hissədə məscidin qarşısında Şərq
bağçılıq ənənələrinə uyğun parkın
salınması nəzərdə tutulur. Ənənəvi
“Çar-bağ” (Cahar-bağ) prinsipi ilə
salınacaq parkın mərkəzində su
hövzəsi yerləşdirilib və ondan dörd
istiqamətdə yollar ayrılır.
Pirşağıda abadlaşdırma işləri
məşğulluğun təminatına da müsbət
təsir göstərir. Prosesdə iştirak
edənlərin böyük əksəriyyəti məhz
yerli sakinlərdən ibarətdir. Yeni
siması ilə post-pandemiya dövründə
cəlbedici turizm məkanlarından birinə
çevrilməyi hədəfləyən Pirşağıda
tələbata uyğun məhsulların istehsalı
da istisna edilmir.
(ardı 2-ci səhifədə)

A

prelin 16-da Bakının Pirşağı
qəsəbəsində yenidənqurma
tədbirlərinə start verilib və
təmir-bərpa işlərinin təməli qoyulub.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə
iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Prezident İlham
Əliyevin göstərişinə əsasən, 2019-cu
ildən Bakı şəhərinin və Abşeron
rayonunun qəsəbələrində xüsusi
abadlaşdırma işlərinə başlanılıb.
Balaxanı qəsəbəsinin timsalında
uğurlu təcrübənin şahidi olmuşuq.
Bibiheybət, Novxanı, Əmircan,
Ramana qəsəbələrində də bu proses
davam edir.
Artıq Pirşağı da mahiyyətcə
qədim, formaca yeni simasını qaza
nacaq. Həyata keçirilən tədbirlərin
əsas məqsədi buradakı insanların
daha yaxşı şəraitdə yaşaması,

sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Statistika Komitəsi onun müddəalarının
həyata keçirilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi Anlaşma Memorandumunun
qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan
dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi
barədə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına bildiriş
göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 aprel 2021-ci il

“Azərtütün Aqrar Sənaye Kompleksi” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının aqrar
sektorunda xüsusi əhəmiyyəti olan tütünçülüyün bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında
inkişafının sürətləndirilməsi, tütün emalı və
hazır məhsul istehsalı müəssisələrinin xammala tələbatının yerli məhsul hesabına təmin
olunması, sahəyə özəl investisiyaların cəlb
edilməsi və əhalinin məşğulluq səviyyəsinin
artırılması məqsədilə qərara alıram:
1. “Azərtütün Aqrar Sənaye Kompleksi”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (bundan
sonra – Cəmiyyət) özəlləşdirilməyə açıq elan
edilsin.
2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. Cəmiyyətin özəlləşdirilməsi investisiya müsabiqəsi vasitəsilə satışı üsulu ilə
həyata keçirilir;
2.2. Cəmiyyətin özəlləşdirilməsində yerli
investorlarla yanaşı xarici investorlar da
iştirak edir.

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi Cəmiyyətin özəlləşdirilməsini
“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000ci il 10 avqust tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət
Proqramı”na uyğun olaraq təmin etsin.
4. Cəmiyyət özəlləşdirilənədək
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti onun idarə olunmasını
və əmlakının qorunub saxlanılmasını təmin
etsin.
5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 aprel 2021-ci il

Dövlət qulluqçularının
peşə bayramı ilə bağlı
tədbirlər planı təsdiq edilib

A

zərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
rəhbəri Samir Nuriyevin 2021-ci il 15 aprel tarixli sərəncamı
ilə “Dövlət qulluqçularının peşə bayramı ilə bağlı tədbirlər
planı” təsdiq edilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirlər
planında Azərbaycan Respublikasında
dövlət qulluğu sisteminin mahiyyəti
və əhəmiyyəti haqqında ictimaiyyətin
məlumatlandırılması, Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən dövlət qulluqçuları haqqında statistik məlumatların dərc edilməsi,

dövlət orqanlarında uzun illər səmərəli
fəaliyyət göstərən dövlət qulluqçularının
orden, medal və fəxri adlarla təltif edilməsi,
dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin
verilməsi barədə təkliflərin hazırlanması
kimi məsələlər əksini tapıb.
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17 aprel 2021-ci il, şənbə

Bakının Pirşağı qəsəbəsində yenidənqurma tədbirlərinə
start verilib və təmir-bərpa işlərinin təməli qoyulub

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Prezident İlham Əliyev: B
 urada
həmişə yaxşı şanı üzümü var idi – ağ
şanı, qara şanı.
“Bakı Abadlıq Xidməti” 
MMC-nin müdiri Bünyad Q
 asımov: 50
min ting əkmişik, davam etdiririk.
Prezident İlham Əliyev: Həmin
sortdan?

Bünyad Qasımov: Hazırda dörd sort
əkilib, ağ şanı da var, qara şanı da.
Prezident İlham Əliyev: Çox şirin
idi, bal kimi.
Abadlaşdırma zamanı tarixi
abidələrin bərpası və aşkarlanması
əsas məqsədlərdəndir. Pirşağıda bu
mənada bərpa-konservasiya olunacaq
abidələrdən biri Hacı Şahverdi hamamıdır. Bu hamam XIX əsrdə Pirşağı

qəsəbəsinin sakini Hacı Şahverdi
tərəfindən inşa olunub. Yerli əhali arasında o, “Qum hamamı” kimi tanınır.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva Hacı Şahverdi
hamamı ilə tanış oldular.
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım
qəsəbədə ağac əkdilər.
Prezident İlham Əliyev Pirşağı qəsə
bəsində yenidənqurma və təmir-bərpa

işlərinin təməlini qoydu.Bu il Mərdəkan,
Buzovna və Maştağa qəsəbələrinin də bu
prosesə qoşulacağı gözlənilir.
Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı
qəsəbə ilə tanış oldular. Bakı şəhərinin
və Abşeron rayonunun qəsəbələrində
həyata keçirilən bu layihələr həm tarixilik,
həm də mövcud reallıqlar baxımından
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İlk növbədə,
yerli memarlıq məktəbinin üslubları və

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiya Federal Məclisi
Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko ilə görüşüb

inamını ifadə edib. Söhbət zamanı region dövlətləri arasında
əməkdaşlığın dərinləşməsinin
əhəmiyyəti də qeyd olunub.
Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova görüşdən
məmnunluğunu ifadə edərək
bildirib ki, bu qəbildən olan
görüşlər iki ölkə arasında
münasibətlərin inkişafına
yeni təkan verir. O deyib ki,
Azərbaycan və Rusiyanın MDB
PA çərçivəsində əməkdaşlığı
iki ölkənin qanunvericilik orqanları arasında münasibətlərin
inkişafında müsbət rol oynayır. Bildirilib ki, son zamanlar
ölkələrimiz arasında bütün
sahələrdə əməkdaşlıq daha
intensiv xarakter alıb və bir çox
sahələri əhatə edir.
Parlamentlərarası
münasibətlərə toxunan Milli
Məclisin sədri Azərbaycan
ilə Rusiya arasında ikitərəfli
əlaqələrin inkişafında hər iki
ölkənin parlamentlərinin rolunu
qeyd edib. Sahibə Qafarova bildirib ki, həm Milli Məclisdə, həm
də Federal Məclisdə fəaliyyət
göstərən dostluq qrupları pandemiya başa çatandan sonra
fəaliyyətlərini daha sıx şəkildə
davam etdirəcəklər.
Milli Məclisin sədri
MDB PA-nın yaz sessiyası

“Müfəssəl plan olmadığı və ya onun müddəti
bitdiyi hallarda tikintiyə icazə verilməsi və ya
məlumatlandırma icraatı məqsədləri üçün tikinti
layihələrinin onların həyata keçiriləcəkləri ərazinin
planlaşdırılması sənədlərinə (baş planlara və (və
ya) ümumi planlara), habelə müfəssəl p lanın
hazırlanması zamanı nəzərə alınan tələblərə
uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”nın
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 12 yanvar tarixli
6 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

çərçivəsində terrorizmlə
mübarizəyə həsr olunmuş
konfransın keçirilməsini alqışlayaraq qeyd edib ki, terrorizm
müasir dövrün ən qorxulu
çağırışlarından biridir. Artıq
tarixə qovuşmuş ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin
həllindən danışan sədr 2020-ci
il noyabrın 10-da imzalanmış
üçtərəfli Bəyanatın önəmini
qeyd edib. Bildirib ki, bu sənəd
bölgədə uzunmüddətli sülh
və təhlükəsizliyə nail olmaq
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. O, ölkəmizin sənəddən
irəli gələn bütün vəzifələri
tam şəkildə yerinə yetirdiyini
diqqətə çatdırıb.
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova təəssüflə b
 ildirib

ki, Ermənistan tərəfinin
Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə tanınmış ərazisinə gizli
şəkildə hərbçilər göndərməsi
barədə informasiyalar daxil
olur. Azərbaycan tərəfində
olan məlumata görə, döyüş
əməliyyatları başa çatdıqdan sonra Ermənistanın
Şirak vilayətindən, Gümrü
şəhərindən və ətraf rayonlardan tərkibi 60 nəfərdən çox
olan dəstələr Laçın dəhlizi
vasitəsilə Azərbaycan Ordusunun nəzarət etdiyi ərazilərə
göndərilib və bu diversiya qrupları Azərbaycan hərbçilərinə və
dinc əhaliyə qarşı terror aktları
törədiblər. Bu, Birgə Bəyanatın
bəndlərinin kobud şəkildə
pozulmasıdır, regionda sülhün

Sankt-Peterburqda Azərbaycan və
Moldova parlament sədrlərinin görüşü olub

M

illi Məclisin sədri Sahibə
Qafarova aprelin 16-da
Sankt-Peterburqda
Moldova parlamentinin sədri Zinaida
Qreçanıy ilə görüşüb. AZƏRTAC-ın
məlumatına görə, Milli Məclisin
sədri moldovalı həmkarını salamlayaraq qeyd edib ki, bu görüş
ikitərəfli qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
perspektivlərini müzakirə etmək üçün
yaxşı fürsətdir. Sədr deyib ki, MDB
PA çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyətimiz
Azərbaycan və Moldovanın qanunvericilik orqanları arasındakı əlaqələrin
inkişafına öz töhfəsini verir.

Görüşdə qeyd olunub ki, bu
gün Azərbaycanın və Moldovanın
ali qanunverici orqanlarında

fəaliyyət göstərən dostluq qrupları parlamentlərarası əlaqələrimizin

inkişafına öz töhfəsini verir.

Söhbət zamanı Sahibə
Qafarova bildirib ki, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi artıq


və təhlükəsizliyin təminatına
zərər verir.
Sahibə Qafarova
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin minalardan
təmizlənməsi məsələsinə
toxunaraq qeyd edib ki,
Ermənistan minalı ərazilərin
xəritəsini hələ də Azərbaycana
təqdim etməkdən boyun
qaçırır. Bu isə beynəlxalq
hüquq normalarına ziddir, hərbi
cinayətdir. Milli Məclisin sədri
beynəlxalq ictimaiyyətin bu
məsələdə Ermənistana təzyiq
göstərməsinin də vacib olduğunu qeyd edib.
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər barədə
fikir mübadiləsi aparılıb.

tarixə qovuşub. 44 günlük Vətən
müharibəsi nəticəsində Azərbaycan
öz torpaqlarını işğaldan azad edib
və artıq ölkəmiz üçün quruculuq və
yenidənqurma dövrü başlayıb. Lakin
müharibənin bitməsinə baxmayaraq,
Ermənistan minalanmış ərazilərin
xəritəsini verməkdən imtina edir.
Biz beynəlxalq ictimaiyyəti bununla
bağlı Ermənistana təzyiq göstərməyə
çağırırıq.
Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşdən
məmnunluğunu ifadə edən Moldova
parlamentinin sədri Zinaida Qreçanıy
ölkəsinin Azərbaycanla əməkdaşlıqda
maraqlı olduğunu qeyd edərək,
bunun üçün mövcud imkanların
dəyərləndirilməsinin vacibliyindən
danışıb.
Söhbət zamanı iki ölkə arasında
parlamentlərarası münasibətlərin,
iqtisadi, ticari əlaqələrin inkişaf
perspektivləri və tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər barədə də fikir
mübadiləsi aparılıb.

və Arxitektura Komitəsi ilə birgə
müsabiqə elan etdik. Bu qəsəbədə
yenidənqurma tədbirlərinin konseptual
layihəsini hazırlamaq üçün 20-dən artıq
iş topladıq. Sözsüz ki, qəsəbənin öz
xüsusiyyətlərini, buranın ab-havasını,
Abşeronun mədəniyyətini və digər
amilləri nəzərə alacağıq.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 97 							

 Sankt-Peterburqa səfəri çərçivəsində
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova aprelin
16-da Rusiya Federasiyası Federal Məclisi
Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko
ilə görüşüb.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, Milli Məclisin sədrini və
Azərbaycan nümayəndə
heyətini salamlayan Valentina
Matviyenko bu səfərin iki ölkə
arasında sıx parlamentlərarası
əlaqələrin daha da inkişafı
baxımından çox əhəmiyyətli
olduğunu bildirib. Qeyd edilib
ki, Rusiya və Azərbaycanın
əlaqələri strateji müttəfiqlik
səviyyəsindədir. Ölkələrimiz
arasında münasibətlərin dinamik inkişaf etdiyini bildirən Valentina Matviyenko əlaqələrin
daha da dərinləşməsində iki
ölkə prezidentlərinin rolunu xüsusi vurğulayıb. O, Azərbaycan
və Rusiyanın qanunverici
orqanları arasında əməkdaşlığı
yüksək qiymətləndirərək
söyləyib ki, bu əlaqələr
ölkələrimizin münasibətlərinə
mühüm töhfə verir.
Federasiya Şurasının
sədri 10 noyabr tarixli üçtərəfli
Bəyanatdan danışaraq qeyd
edib ki, bu sənəd regionda
sülhün təmin olunması üçün
mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzinin fəaliyyətinə də
toxunan Valentina Matviyenko
Mərkəzin düzgün və obyektiv
məlumatların verilməsində
müsbət rol oynayacağına

özünəməxsus rəng çalarları yenidən
canlandırılır və gələcək nəsillərə ötürülür.
Postmüharibə və mövcud pandemiya
reallığından baxdıqda isə iqtisadi gücümüzün böyük dərəcədə artdığı, hətta
qlobal çağırışlara rəğmən, heç bir sosial
layihənin ixtisar olunmadığı aydın görünür.
Pirşağı qəsəbəsində yenidənqurma
işlərinin layihəsindən danışan Bünyad
Qasımov bildirdi ki, Dövlət Şəhərsalma

“Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi
və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Q
 anununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan R
 espublikasının
2021-ci il 1 fevral tarixli 259-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan R
 espublikası
Prezidentinin 2021-ci il 16 fevral tarixli 2508
nömrəli Sərəncamının 1-ci hissəsinin icrasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər K
 abinetinin
2015-ci il 12 yanvar tarixli 6 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2015, № 1, maddə 58, № 10, maddə 1210;
2016, № 2 (II kitab), maddə 364; 2017, № 3, maddə
515; 2018, № 5, maddə 1138, № 8, maddə 1819;
2019, № 7, maddə 1358, № 12, maddə 2074; 2020,
№ 6, maddə 812, № 10, maddə 1297; Azərbaycan

Bakı şəhəri, 16 aprel 2021-ci il

 espublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 5 fevral
R
tarixli 30 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Müfəssəl
plan olmadığı və ya onun müddəti bitdiyi hallarda
tikintiyə icazə verilməsi və ya məlumatlandırma
icraatı məqsədləri üçün tikinti layihələrinin o nların
həyata keçiriləcəkləri ərazinin planlaşdırılması
sənədlərinə (baş planlara və (və ya) ümumi planlara),
habelə müfəssəl planın hazırlanması zamanı nəzərə
alınan tələblərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 3.2-ci bəndə “digər şəhərlərin” sözlərindən
sonra “, habelə Azərbaycan Respublikasının işğaldan
azad edilmiş rayonlarının” sözləri əlavə edilsin.
2. Aşağıdakı məzmunda 3.2-1-ci bənd əlavə
edilsin:
“3.2-1. Azərbaycan Respublikasının işğaldan
azad edilmiş kənd ərazilərində vahid şəhərsalma
əsaslandırılması üçün bu Qaydaların 2.3-cü bəndində
göstərilən layihə tapşırığının Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
tərəfindən hazırlanmasına yol verilir. Bu hallarda
şəhərsalma əsaslandırılması Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin
sifarişi əsasında tərtib edilir. Həmin sənədlərin hazırlanması Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və
Tikinti Məcəlləsinin 24.2-ci maddəsinə uyğun olaraq
dövlət vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Statistika Komitəsi ilə
UNICEF-in gələcək əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə edilib

Aprelin 16-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika
Komitəsinin sədri Tahir Budaqov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
(BMT) Uşaq Fondunun (UNICEF) Azərbaycan Respublikasındakı
Nümayəndəliyinin rəhbəri Edvard Karvardinlə görüşüb.
Komitədən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
görüşdə 2021-2025-ci illər üçün Azərbaycan
üzrə Ölkə Proqramının prioritetləri və Dövlət

Statistika Komitəsi ilə UNICEF arasında
ikitərəfli əlaqələrin inkişafına dair məsələlər
müzakirə olunub.
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Hərbi Qənimətlər Parkı və
Cənubi Qafqaza yeni baxış...
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də və 13-də iki
mühüm tədbirdə iştirak etdi və mühüm çıxışları oldu. Əvvəlcə Bakının
Xətai rayonu ərazisində Hərbi Qənimətlər Parkı açıldı, sonrakı gün
isə ADA Universitetində “Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən
sonra inkişaf və əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq konfrans keçirildi.
Respublikamızda indiyədək müxtəlif parklar, muzeylər və digər
mühüm ünvanlar açılıb. Lakin vətəndaşlarımızın və xarici qonaqların
üzünə açılan bu ünvanların heç biri Hərbi Qənimətlər Parkının
məna - mahiyyətində olmayıb. Hərbi Qənimətlər Parkı öz planında,
fakturasında və fəlsəfəsində ölkəmiz üçün bir ilkdir, mübarək işdir və
dünyada da oxşarı çox azdır.
Otuz illik işğaldan sonra əldə edilmiş
tarixi qələbəni təcəssüm etdirən, “Ana
harayı” abidəsinin yerləşdiyi Xocalı
parkı ilə eyni rayonda və ona paralel
yerləşmiş bir unikal parkdan danışırıq.
Azərbaycan Prezidentinin nəyi, nə vaxt,
harada və necə etmək lazım olduğunu
nə qədər səlist bildiyinin daha bir parlaq
təcəssümüdür bu park. Hərbi Qənimətlər
Parkı qürur parkıdır, inam parkıdır,
şəhidlərimizin ruhuna əbədi ehtiram
parkıdır, yaralı qazilərmizə şəfa parkıdır,
bütün döyüş iştirakçılarına minnətdarlıq
parkıdır! Xüsusilə yeniyetmə və
gənclərimiz üçün çox önəmli bir ziyarət
yeri yaranıb. Bir daha mübarək olsun
və bir daha dövlətimizə, müzəffər Silahlı
Qüvvələrimizə, Ali Baş Komandanımıza
minnətdarıq!
Şanlı qələbəmiz də, onu estetik
baxımdan əla təcəssüm etdirən Hərbi
Qənimətlər Parkı da Azərbaycanın
qüdrətinin göstəricisidir! Azərbaycan öz
intiqamını düşməndən xalq - dövlət birliyi
ilə döyüş meydanında alıb. Döyüşlər
arxada qalıb, münaqişə arxada qalıb,
iki üçtərəfli bəyanat imzalanıb, dövlət
rəhbərlərinin səlahiyyət verdiyi məsul
hökumət üzvləri arasında kommunikasiyaların açılması ilə bağlı müzakirələr

gedir. Bütün bunların fonunda isə
Ermənistanda əvəzçıxma çağırışları
səngiməyib. Bəs ilk üçtərəfli bəyanatın
mürəkkəbi qurumamış, baş nazir Paşinyanın imzasına bir daha qeyri - ciddilik
gətirən hərəkətlə Qarabağa terrorçular
göndərən uğursuz Ermənistan dövləti
və erməni ictimai - siyasi fikri Hərbi
Qənimətlər Parkından sonra nə hallara düşüb? Uzağa getmək lazım deyil,
mənzərə kompüterin, yaxud telefonun
bir düyməsi qədər yaxındır: ermənilər
sosial şəbəkələrdə, internet informasiya
resurslarında öz rəhbərlərinin ünvanına nələr qalıb deməmiş ola? Bax, bu
mənzərə özü, parkın necə psixoloji təsir
gücünə malik olduğunun sübutudur.
Hərbi Qənimətlər Parkının paytaxtın
ən çox ziyarət edilən məkanı olacağına qətiyyən şübhə etmədən, o parkın
açılışında dövlət başçısının çıxışının ən
ümdə məqamlarına diqqəti yönəltməyə
çalışaq:
Böyük Qələbə Azərbaycan dövlətinin
hərbi gücünün, düzgün taktikanın, dəqiq
siyasi - iqtisadi və diplomatik kursun
təzahürüdür. Azərbaycan XXI yüzilin
müharibəsini aparıb və örnək yaradıb.
Hərbi Qənimətlər Parkı da XXI
yüzil müharibəsinin miqyasını və

Azərbaycanın şərəfli qələbəsinin
möhtəşəmliyini göstərir. Park qələbənin
əbədiləşdirilməsinə xidmət edir.
Biz qələbəmizi əbədiləşdirdiyimiz
kimi, erməni vandalizminin insanlığa
qarşı cinayət olduğunu da unuda, unutdura bilmərik. Və “Gələcək naminə tarixi
həqiqətləri bilməli və saxta tarixin girovuna çevrilməməliyik”! Prezident İlham
Əliyev ADA Universitetində keçirilən
beynəlxalq konfransdan cəmi bir gün
öncə Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət
edərkən – qalib ordunun hərbçiləri
qarşısında çıxış zamanı hərbi formada idi. Ali diplomatiya təhsili ocağında,
dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin
nümayəndələrinin bilavasitə, yaxud
“onlayn” qatıldığı konfransda çıxış
edən Prezident, Cənubi Qafqaza yeni
baxışın özünü, özəyini – tarixə qovuşmuş münaqişədən sonrakı inkişaf və
əməkdaşlığın mənasını, mahiyyətini
ustadcasına açdı.
Fevralın 26 - da keçirilən beynəlxalq
mətbuat konfransı və 31 martda təşkil
edilən Türk Şurasının qeyri - formal
toplantısından sonra bu konfransda Prezidentin verdiyi ismarıclar
həqiqətlər silsiləsi təşkil edir. Beynəlxalq
mətbuat konfransı Xocalı Soyqırımının 29 - cu, Türk Şurasının toplantısı
azərbaycanlıların Bakı soyqırımının
103 - cü ildönümünə təsadüf edirdisə,
ADA - dakı çıxış Hərbi Qənimətlər Parkının açılışından sonra gerçəkləşdi. Elə
bilirəm, bu xronologiya, tarix ayarlaması,
tarix şüuruna düzgün köklənmə olub
böyük gələcəyə gedişin yol xəritəsini
çəkməkdədir: “Haradan gəlmişik, necə
gəlmişik, haradayıq, hara, necə və
kiminlə gedirik?”
Beləliklə, rəsmi İrəvanda adlar, idarəçilər dəyişsə də, işğalçılıq
siyasəti heç vaxt dəyişməyib. İrəvanın

niyyəti münaqişənin dondurulması
olub: “Əraziləri azad etdikdən sonra
müşahidələrimiz göstərir ki, münaqişənin
həllinin olmaması üçün hər şey edirdilər.
Onlar nəhəng istehkamları, müdafiə
xətlərini tikməklə, milyonlarla dollarlıq
vəsait cəlb etməklə bu əraziləri həmişəlik
işğalda saxlamaq istəyiblər”.
Rəsmi İrəvan hərbi cinayətkardır.
Müharibə zamanı beynəlxalq ictimaiyyət
bir daha erməni barbarlığının şahidi
olub: “Mülki əhaliyə qarşı törədilmiş
cinayətlər erməni siyasətinin xislətindən
xəbər verir”.
İrəvanın revanş niyyətləri Ermənistan
dövlətçiliyinin sonu deməkdir:
“Ermənistan ordusunun Rusiya ilə
birlikdə modernləşdirilməsi planları suallar doğurur. Hər hansı revanş niyyətin
qarşısı sərt şəkildə alınacaq”.
Tarixi həqiqətlərin təhrif olunması yolverilməzdir: “Biz münaqişədən
sonrakı mərhələ barədə danışmazdan

Zəfərimizin simvoluna
çevrilən ünvan
–Ölkəmizdə son illər həyata
keçirilən islahatlara nəzər salsaq,
aydın şəkildə görərik ki, Azərbaycan
sözün həqiqi mənasında güclü
dövlətlərdən birinə çevirilib.
Respublikamız heç bir sahədə xarici
güc mərkəzlərindən asılı deyil. Ölkə
başçısı hər çıxışında bu məqamı
xüsusi vurğulayır. Bu günlərdə Hərbi
Qənimətlər Parkının açılışında
iştirak edən Prezident İlham Əliyev
münaqişənin başlanması dövrünü də
əhatə etməklə birlikdə, qazandığımız
tarixi zəfərdən, bölgədə yaranan yeni
vəziyyətdən danışdı. Düşünürəm ki,
çıxışın Azərbaycan xalqı üçün ən
qürurverici məqamlarından biri də
məhz siyasi-iqtisadi azadlığımızla
bağlı olan hissəsi idi.
Hacı Mehman sözünə davam
edərək dedi: Söhbətdən çox kənara
çıxmadan deyim ki, ermənilər hər
dəfə bu parkın adını eşidəndə
öz rüsvayçı məğlubiyyətlərini
xatırlayacaqlar. Şübhəsiz ki, hər bir
azərbaycanlı da öz növbəsində Hərbi
Qənimətlər Parkını qürur, iftixar hissi
ilə ziyarət edəcək. Əbədi zəfərimizin
simvollarından birinə çevirilən bu
park, həmçinin döyüş meydanında

nisbətən daha həssasdır və burada
siyasi məsələlər hər şeyi həll edir.
Bundan əlavə, görülən hazırlıq
işlərindən biri də, ölkədə siyasi
sabitlik yaratmaq, xalqın birliyini
təmin etmək idi. Düşünürəm ki,
hazırda Azərbaycan nəinki bölgədə,
hətta dünyada ən təhlükəsiz
ölkələrdən biridir.
Beynəlxalq müstəvidə bizə qarşı
qəbul edilən qərəzli qətnamələr
bir çoxumuzun xatirindədir.
Ölkə başçısının siyasi iradəsi,
əzmi ilə bu məsələ ilə bağlı da
genişmiqyaslı işlər aparılıb. İlham
Əliyevin informasiya sahəsindəki
fəaliyyəti nəticəsində erməni
lobbisi, o cümlədən ermənipərəst
xarici qüvvələr tərksilah edilib. Biz
bu fəaliyyətin fonunda beynəlxalq
ictimaiyyətin obyektiv, qərəzsiz
məlumatlandırılmasına nail olmuşuq.
Hətta, son dövrlərdə hər zaman
Azərbaycana qarşı qərəzli və

Xəbər verildiyi kimi,
İtaliya Senatının Xarici
işlər və emiqrasiya daimi
komissiyasının sədri Vito
Petroçellinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ölkəmizdə
səfərdədir.

haqsız mövqe sərgiləyən Avropa
Şurası Parlament Assambleyası
belə məcbur olub bizim ərazi
bütövlüyümüzə dəstək nümayiş
etdirib. Şübhəsiz ki, xarici güclərdən
asılı olan dövlət bütün bunlara nail
ola bilməzdi.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyev öz çıxışında açıq şəkildə
bildirdi ki, müharibə dövründə bizə
qarşı sanksiyalar tətbiq etmək
istəyirdilər. Lakin bizə dost olan
ölkələr, xüsusən də Qoşulmama
Hərəkatına üzv olan dövlətlər
buna mane oldular. Ona görə ki,
Azərbaycan QH-ya sədrlik etdiyi
müddətdə bu ölkələrə kömək edib.
İstər humanitar, istər maliyyə yardımı
göstərib. Biz onların maraqlarını
müdafiə etmişik. Onlar da öz
növbəsində bizə dəstək oldular.

Söhbəti qələmə aldı:
İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”

Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, səfər
çərçivəsində aprelin 15-də İtaliya
nümayəndə heyəti işğaldan azad
olunmuş Ağdam şəhərində olub.
İtaliya parlamentinin üzvləri
burada Ermənistanın işğal zamanı
Azərbaycan ərazisində törətdiyi
vandalizmi öz gözləri ilə görüblər.
Səfər zamanı italiyalı qonaqlar
Ağdam Cümə məscidi və Ağdam
Dövlət Dram Teatrının qalıqları
ilə tanış olublar.

Qonaqlar ermənilərin
müharibə cinayətləri, mədəni, tarixi, dini abidələri məhv etmələri
barədə ətraflı məlumatlandırılıb.
Onlara məlumat verilib ki,
Ermənistanın işğalına qədər Ağdam nəinki Qarabağ bölgəsinin,
eləcə də respublikanın ən böyük,
inkişaf etmiş şəhərlərindən

Bir çox ölkələrdə bu qəbildən
olan parklar kiçik muzey şəklində
fəaliyyət göstərir. Bakıda yaradılmış Hərbi Qənimətlər Parkı daha
geniş missiyanı həyata keçirir, həm
indiki gənclərin, həm də gələcək
nəsillərin vətənpərvərlik tərbiyəsində,
döyüş əzminin daim yüksək olmasında mühüm rol oynayacaqdır.
30 illik işğaldan sonra əldə edilmiş
tarixi qələbəmiz Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin nəyi, nə vaxt, harada

və necə etmək lazım olduğunu nə
qədər səlis bildiyinin daha bir parlaq
təcəssümüdür.
Hərbi Qənimətlər Parkı
vətənsevərlər parkıdır, mərdlik parkıdır, şəhidlərimizin ruhuna əbədi ehtiram parkıdır. Dövlətimizə, müzəffər
Silahlı Qüvvələrimizə, Ali Baş Komandanımıza minnətdarlıq edənlərin
üz tutacağı məkandır. Vətənpərvərlər
İctimai Birliyinin sədri, Azərbaycan
fəxri bədən tərbiyəsi və idman işçisi
olaraq deyə bilərəm ki, dövlətimizin

ordusu qəhrəman və peşəkardır,
düşmənlə müqayisədə üzərində
ordumuzun mənəvi üstünlüyü danılmaz faktdır.
Vətən müharibəsi bizim şanlı
tariximiz, xalqımızın əbədi qürur
qaynağına çevrildi. Böyük Qələbə
Azərbaycan dövlətinin hərbi gücünün, mükəmməl taktikasının,
dəqiq siyasi-iqtisadi və diplomatik kursunun təzahürüdür. Fəxrlə
xatırladıram ki, Azərbaycan XXI
yüzilin müharibəsini aparıb və örnək
yaradıb. Hərbi Qənimətlər Parkı isə
XXI yüzillik müharibəsinin miqyasını və Azərbaycanın Qələbəsinin
möhtəşəmliyini göstərir.
Gənclərimizlə görüşlərdə dönədönə xatırladırıq ki, biz Qələbəmizi
əbədiləşdirdiyimiz kimi, erməni
vandalizminin insanlığa qarşı cinayət
olduğunu da unuda bilmərik. Odur
ki, “Gələcək naminə tarixi həqiqətləri
bilməli və saxta tarixin girovuna
çevrilməməliyik”!
Prezident İlham Əliyev ADA
Universitetində keçirilmiş və dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin

nümayəndələrinin bilavasitə qatıldığı
konfransda çıxış edərək Cənubi Qafqaza yeni baxışın mahiyyətini – tarixə
qovuşmuş münaqişədən sonrakı
inkişaf və əməkdaşlığın mənasını
məharətlə açdı.
Bu gün Azərbaycan əsgəri
dövlətin qayğısını daim hiss edərək,
xalqdan güc alaraq torpaqlarımızın müdafiəsində ayıq-sayıq
dayanır. Hər bir vətəndaşımız da
rahat, sabitlik şəraitində yaşayır və
Azərbaycan əsgərinə güvənərək, öz
gündəlik fəaliyyəti ilə məşğul olur.
Xalqımızın ordumuzu güvənc yeri
bilməsi qəlbi Vətən eşqi ilə döyünən
vətəndaşlarımızın əsgərlərimizə
sevgi və ehtiramının göstəricisidir.
Göründüyü kimi, əldə olunan uğurların, qazanılan zəfərlərin arxasında
xalq-ordu birliyi dayanır. Deməli,
nə bu gün, nə də gələcəkdə heç
bir düşmən əli bu torpaqlara uzana
bilməz.

Müqamət ƏLİYEV,
Gənc Vətənpərvərlər İctimai
Birliyinin sədri

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri
idi. Ermənilər işğal etdikləri
Ağdam şəhərində və rayonun
kəndlərində yaşayış evlərini,
ictimai binaları, məktəbləri, uşaq
bağçalarını, xəstəxanaları, istehsal
müəssisələrini talan edib, uçurub

və yandırıblar. Erməni vandalları, hətta Şəhidlər xiyabanlarını,
qəbiristanlıqları da dağıdıblar.
Ağdam səfəri zamanı
İtaliya nümayəndə heyətini
Milli Məclisin Azərbaycanİtaliya parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupunun rəhbəri Azər
Kərimli və digər rəsmi şəxslər
müşayiət ediblər.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Ordumuzun 2020-ci il sentyabrın 27-də başladığı haqq savaşı
əməliyyatları zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin xain hücumları nəticəsində ölkəmizin bir
çox dinc şəhər və rayonları raket atəşinə tutularaq insanlıq əleyhinə cinayətlər törədildi ki, bu
cinayətlər nəticəsində günahsız vətəndaşlarımız vəhşicəsinə qətlə yetirildi, mülki obyektlərə,
fərdi yaşayış evlərinə və infrastruktura ciddi zərər vuruldu.

Tərtərdə yol infrastrukturu bərpa edilir

Dünya saxta tarixin girovluğundan çıxmalıdır
Bir neçə gün bundan əvvəl
Bakının Xətai rayonu ərazisində
Hərbi Qənimətlər Parkı açıldı.
Xatırladım ki, respublikamızda
indiyədək müxtəlif parklar və
muzeylər fəaliyyət göstərir. Lakin
vətəndaşlarımızın və ölkəmizə
gələn turistlərin üzünə açılan
müxtəlif park və muzeylərin heç
biri Hərbi Qənimətlər Parkı qədər
cəlbedici və əhəmiyyətli olmayıb.

mərhələsinin əsasını qoydu. Əməkdaşlıq
körpülərinin yaradılması üçün konstruktiv
mövqe sərgilənməlidir. Azərbaycan bütün məsələlərdə konstruktiv mövqe tutub
və beynəlxalq hüququn tərəfdarı olub.
Azərbaycan burada yaşayan bütün xalqların doğma Vətənidir və İkinci Qarabağ
müharibəsi bunu bir daha sübut etdi.
Və nəhayət, son günlərin ən çox
müzakirə olunan mövzusu: Şuşaya
atılan “İsgəndər - M”! Azərbaycan
rəsmi İrəvandan “İsgəndər - M” raketi
ilə bağlı açıqlamalar tələb edir. “Rusiya
ilə də “İsgəndər - M”-lə bağlı məsələnin
müzakirəsi aparılır. Rəsmi İrəvan gah
partlamamış raketlər haqqında danışır, gah da bunun sirr olduğunu deyir.
Deməli, hər halda istifadə olunub. Biz
rəsmi cavab gözləyirik...

İtaliya nümayəndə
heyətinin Ağdam səfəri

Məlum olduğu kimi aprelin 12-də Bakıda Hərbi Qənimətlər
Parkının açılışı oldu. Veteran jurnalist-naşir Hacı Mehman
FƏRZULLAYEV bizimlə bu barədəki fikirlərini bölüşdü. O dedi:
qazandığımız möhtəşəm qələbənin
real, əyani sübutudur.
Bəli, Azərbaycan böyük zəfər
qazandı. Lakin hər bir azərbaycanlı
yaxşı bilməlidir ki, bu zəfər bizə
kimlərinsə peşkəşi deyil. Hər kəs
bilməlidir ki, biz nələrin bahasına bu
qələbəyə nail olmuşuq.
Azərbaycan məsələnin həlli üçün
danışıqlar aparmaqla paralel olaraq,
güclü ordu yaratdı. Təsadüfi deyil ki,
dövlət büdcəsindən ən böyük vəsait
də məhz bu sahəyə ayrılmışdır.
Bütün bunların nəticəsində biz
istəyimizə nail olduq. Ordumuzun
döyüş qabiliyyəti gücləndi. Müasir
maddi-texniki baza yaradıldı.
Prezident İlham Əliyev qeyd etdi
ki, biz bir mənbədən asılı vəziyyətə
düşməmək üçün bu texnikanı
müxtəlif qaynaqlardan almışıq.
Həmçinin bu silahların alınması üçün
bizə güclü siyasi tərəfdaşlar lazım
idi. Çünki silah bazarı digər sahələrə

əvvəl başa düşməliyik ki, bu ərazilər
otuz ildir işğal altındadır. Biz xatirələri,
ailə üzvlərini itirən insanların və həmin
ərazilərdə fundamental yaşamaq hüququ olan insanların bu hüquqdan məhrum
edilməsini yaddaşlardan silə bilmərik”.
Qələbə ölkənin və bütöv regionun
sürətli inkişafı üçün əsaslı zəmin yaradıb. Beynəlxalq əməkdaşlıq qarşılıqlı
maraqlar əsasında qurulmalıdır. Sabitlik
inkişafın əsasıdır.
Regionun inkişafı strateji prioritetdir: “Əlbəttə ki, Ermənistan tərəfindən
revanş cəhdləri riskləri sıfır olmalıdır”.
Beynəlxalq təşkilatlar daha fəal
mövqe tutmalıdırlar: “Beynəlxalq aktorlar
üçün çoxlu fəaliyyət sahələri yarana
bilər: demarkasiya, delimitasiya, qarşılıqlı fəaliyyət”.
Qüdrətli Azərbaycan istənilən
vəzifənin öhdəsindən gələ bilər, lakin bu
o demək deyil ki, bizim ərazi iddialarımız
var. Qələbə ölkənin yeni iqtisadi inkişaf

AZƏRTAC xəbər verir ki, dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması
məqsədilə dövlətimizin başçısının 2020-ci il 6
noyabr tarixli müvafiq sərəncamı ilə yaradılmış
Dövlət Komissiyasının fəaliyyəti nəticəsində qısa
müddət ərzində qiymətləndirmə və təmir-tikintinin
ilkin planlaşdırılması işləri aparılıb.
Hazırda bu çərçivədə 11 şəhər və rayon
ərazisində bərpa və yenidənqurma işləri davam
etdirilir ki, bu ərazilərimizdən biri də Vətən
müharibəsi zamanı daha çox ziyan görməsinə
baxmayaraq, düşmən hücumları ilə qəhrəmanlıqla
mübarizə aparan Tərtərdir.
Tərtər ərazisində düşmən hücumları
nəticəsində yol infrastrukturuna da böyük ziyan
dəyib ki, hazırda Azərbaycan Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyi tərəfindən bu istiqamətdə təmirbərpa işlərinə start verilib. Təmir-bərpa işlərinin
qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması üçün agentlik tərəfindən kifayət qədər texnika və canlı qüvvə
səfərbər olunub.
Düşmənin təmas xəttindən aralıda dinc
əhalinin yaşadığı əraziləri intensiv raket və
artilleriya atəşinə tutması nəticəsində Tərtər
rayonu ərazisində 1 respublika əhəmiyyətli, 6 yerli

əhəmiyyətli avtomobil yoluna, həmçinin şəhər
daxilində 5 küçənin yol örtüyünə ziyan dəyib.
Yol infrastrukturuna dəyən ziyanın aradan
qaldırılması məqsədilə artıq rayon ərazisindən
keçən respublika əhəmiyyətli Bərdə-İstisu avtomobil yolunda aparılan bərpa işləri layihəsinə
uyğun olaraq yolun 4,1 kilometrlik hissəsində
frezlənmə işləri aparılıb, mövcud yol örtüyü
və zəruri olan yerlərdə yol yatağının yararsız
qruntu mexanizmlə qazılaraq çıxarılıb və kənara
daşınıb, torpaq yatağının bərpası üçün yolboyu
yararlı material tökülərək kipləşdirmə işləri görülüb. Hazırda sözügedən işlərin davamı olaraq
yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri icra
olunur.
Respublika əhəmiyyətli Bərdə-İstisu avtomobil yolunun Tərtər şəhərindən keçən hissəsində
aparılan təmir-bərpa işlərinin ardınca respublika
əhəmiyyətli digər yolun, Tərtər-Hindarx avtomobil yolunun təmiri işlərinə başlanacaq.
Bundan başqa yerli əhəmiyyətli avtomobil
yollarının təmir və bərpası istiqamətində də işlər
aparılıb. Belə ki, yerli əhəmiyyətli Kovdadıq Rəcəbli, Seydimli və Düyərli yolları təmir edilib.
Növbəti mərhələdə yerli əhəmiyyətli Buruc-Gülabatlı, Qaraqoyunlu – Küçərli və Bəyim-Sarov
avtomobil yollarının təmiri həyata keçiriləcək.
Ardıcıl olaraq Tərtər rayonunun intensiv raket
və ağır artilleriyadan atəşə tutulması nəticəsində
zərər görmüş şəhərdaxili Şah İsmayıl Xətai, Elman
Səfərov, Şıxəli Qurbanov, Mübariz İbrahimov və
Famil Qulami küçələrində də təmir-bərpa işlərinin
aparılması nəzərdə tutulur.
Bütün işlər mövcud “İnşaat Norma və
Qaydaları”nın tələblərinə əsasən, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin
nəzarəti altında aparılır.
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Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə təltif olunmuş
prokurorluq əməkdaşlarına dövlət mükafatları təqdim edilib

Aprelin 16-da Baş Prokurorluqda Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun bir
qrup əməkdaşının təltif edilməsi haqqında” 2020-ci il 31 dekabr
tarixli Sərəncamı ilə təltif olunmuş prokurorluq əməkdaşlarına
dövlət mükafatlarının təqdim edilməsi mərasimi keçirilib.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən bildiriblər ki, tədbirdə çıxış edən Baş prokuror Kamran Əliyev
xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin əsasını qoyduğu dövlətçilik
konsepsiyasını və ordu quruculuğunu inamla reallaşdıran Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi hərtərəfli düşünülmüş müdrik
dövlət siyasəti və səriştəli idarəçiliyi
sayəsində əbədi və əzəli torpaqlarımızın işğaldan azad edilərək ərazi
bütövlüyümüzün bərpa olunduğunu,

haqq və ədalətin zəfər çaldığını qeyd
edib.
Bildirilib ki, hərbi-siyasi
qələbəmizlə başa çatan Vətən
müharibəsi zamanı cəmiyyətimizlə
bərabər səfərbər olan prokurorluq
orqanları aidiyyəti dövlət qurumları
ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərərək
üzərilərinə düşən vəzifələri uğurla
yerinə yetirib. Xüsusən müharibə
gedişində qanunsuz erməni hərbi
birləşmələrinin beynəlxalq humanitar
hüququ pozaraq dinc əhalini atəşə
tutması, muzdluların iştirakı, terrorizm
və sair cinayət faktlarının hər biri

üzrə dərhal cinayət işləri başlanmaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı
şəraitdə hadisə yerlərinin müayinəsi,
maddi sübutların götürülməsi və digər
mümkün istintaq hərəkətlərinin aparılması istiqamətində zəruri tədbirlər
görülüb.
Xüsusi vurğulanıb ki, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni
müstəvidə davam etdirilən məhkəməhüquq islahatları və prokurorluğa olan
diqqət və qayğı qurumun fəaliyyətinin
təkmilləşməsində və səmərəliliyinin
artırılmasında müstəsna əhəmiyyətə
malik olub.
Baş prokuror Prezident İlham
Əliyevin 2020-ci il 31 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə 38 prokurorluq əmək
daşını yüksək dövlət mükafatları –
orden və medallarla təltif etməsinin
Azərbaycan Prokurorluğuna dövlət
başçısı tərəfindən göstərilən
inamın ifadəsi və dövlətçiliyimizin

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyi “Yaşıl marafon” kampaniyası
çərçivəsində ağacəkmə aksiyasına qoşuldu

 araqlarının qorunması işində
m
prokurorluğun fəaliyyətinə verilən
yüksək etimad kimi dəyərləndirib,
təltiflərin prokurorluğun kollektivi üçün
böyük sevincə səbəb olmaqla ikiqat
məsuliyyət yaratdığını qeyd edib.
Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Sərəncamına müvafiq olaraq,
xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən
fərqləndiklərinə görə “Vətənə
xidmətə görə” ordeni, “Vətən uğrunda”, “Tərəqqi” və “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalları ilə təltif olunmuş prokurorluq
əməkdaşlarına dövlət mükafatları
təqdim edilib. Həmçinin ağır və
xüsusilə ağır cinayətlərin istintaqının
aparılmasında, korrupsiyaya qarşı
mübarizədə, məhkəmədə dövlət
ittihamının müdafiə olunmasında
yüksək peşəkarlıq göstərmiş bir qrup
əməkdaş mükafatlandırılıb.
Dövlət təltifinə layiq görülmüş
əməkdaşlar çıxış edərək onların
fəaliyyətinə verilmiş yüksək qiymətə
görə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə dərin minnətdarlıqlarını
ifadə edib və fəaliyyətlərini bu
etimada layiq səviyyədə davam
etdirəcəklərini bildiriblər.
Tədbirə yekun vuran Baş prokuror Kamran Əliyev göstərilən yüksək
inam və etimada görə kollektivin
adından ölkə başçısı İlham Əliyevə
bir daha minnətdarlığını bildirib,
Azərbaycan Prokurorluğunun
bundan sonra da üzərinə düşən
vəzifələri layiqincə yerinə yetirməklə
respublikamızın dinamik inkişafına istiqamətlənmiş yeni məzmunlu
dövlətçilik siyasətinin reallaşdırılmasında öz xidmətlərini göstərəcəyinə
əminliyini ifadə edib.

AZƏRTAC

A

vropa Xəbər Agentlikləri Alyansının (EANA)
Baş Assambleyası ilk dəfə onlayn formatda
keçiriləcək. AZƏRTAC xəbər verir ki, bununla
bağlı qərar EANA-ya üzv xəbər agentliklərinin
növbədənkənar toplantısında qəbul edilib.
Videoəlaqə ilə baş tutan iclasda təşkilata üzv olan
30 agentliyin rəhbərləri, o cümlədən AZƏRTAC-ın
İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov iştirak edib.

AZƏRTAC-ın da üzv olduğu
Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının
Baş Assambleyası ilk dəfə onlayn
formatda keçiriləcək

Eldar Tofiq oğlu Quliyev
Azərbaycan
mədəniyyətinə ağır itki
üz vermişdir. Azərbaycan
kino sənətinin görkəmli
nümayəndəsi, tanınmış
kinorejissor və ssenarist,
respublika Dövlət mükafatı
laureatı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi
təqaüdçüsü, Xalq artisti,
professor Eldar Tofiq oğlu
Quliyev 2021-ci il aprelin
16-da ömrünün 81-ci ilində
vəfat etmişdir.
Eldar Quliyev 1941ci il yanvarın 18-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən
sonra o, 1958–1959-cu
illərdə “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında rejissor
köməkçisi işləmiş, 1960–
1966-cı illərdə Moskvada
Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunda kino
rejissoru ixtisası üzrə ali
təhsil almışdır.
Eldar Quliyev
1967-ci ildən taleyini
“Azərbaycanfilm” kinostudiyası ilə bağlayaraq
ömrünün sonunadək burada
çalışmışdır. O, 1987-ci ildən
“Azərbaycanfilm” kinostudiyası nəzdində “Debüt”
eksperimental-gənclik
yaradıcılıq studiyasının bədii
rəhbəri olmuş, 1999-cu ildə
Azərbaycan Professional
Kinorejissorlar Gildiyasının
prezidenti seçilmişdir.
Dünya kinematoqrafiyasının nailiyyətlərindən
və qabaqcıl təcrübəsindən
daim bəhrələnən Eldar
Quliyev Azərbaycanın kino
salnaməsinə yeni səhifələr
yazmışdır. Sənətkarın ideya
dərinliyi ilə seçilən, ictimaisiyasi hadisələr fonunda insan mənəviyyatının təhlilini
xüsusi diqqətdə saxlayan və
xeyirxahlıq, məsuliyyət, humanizm aşılayan zəngin yaradıcılığı mədəniyyətimizin

qızıl fondunda layiqli yer
tutur. Eldar Quliyevin “Bir
cənub şəhərində”, “Sevinc buxtası”, “Babək” və
“Nizami” kimi parlaq ekran
əsərləri, eləcə də çox sayda
digər bədii və sənədli filmləri
Azərbaycan kinematoqrafiyasının nailiyyətləridir.
Məzmun rəngarəngliyi
və mövzu aktuallığı, fəal
vətəndaşlıq mövqeyi və
müasirlik duyğusu, obrazların incə psixologizmi
və hadisələrin həyatiliyi
Eldar Quliyev sənətinin
özünəməxsus cəhətlərini
təşkil edir. Yaradıcılıq
palitrası rəngarəngliyi ilə
səciyyələnən sənətkar tamaşaçını ayrı-ayrı dövrlərin
müasirinə çevirməyi bacarırdı. Onun xalqımızın
keçmişinə ehtiram ifadə
edən tarixi filmlərinin millimənəvi dəyərlərimizin
təbliğində və gənc nəslin
Vətənə sədaqət ruhunda
tərbiyəsində əhəmiyyətli rolu
vardır.
Böyük rejissorluq
məharəti Eldar Quliyevə
ölkəmizin hüdudlarından
kənarda da geniş şöhrət
gətirmişdir. Onun quruluş
verdiyi, həmçinin ssenari müəllifi olduğu filmlər
beynəlxalq kinofestivallarda
Azərbaycan mədəniyyətini

Bu barədə AZƏRTAC-a
dövlət agentliyindən bildirilib.
Yuxarıda adıçəkilən dövlət
qurumlarının əməkdaşlarının,
IDEA İctimai Birliyinin
könüllülərinin iştirakı ilə 1 hektar ərazidə 400-dən çox zeytun
və Eldar şamı ağacları əkilib.
Ağacəkmə aksiyasında ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Muxtar Babayev və İcbari Tibbi
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur

Əliyev də iştirak ediblər.
Tədbir zamanı “Yaşıl
marafon” kampaniyasının
əhəmiyyətindən bəhs edən
Zaur Əliyev bildirib ki, sağlam
həyat tərzi üçün ekoloji təmiz
mühitin yaradılması müasir
dövrdə ən önəmli və aktual məsələlərdən biridir: “Bu
kimi layihələr sayəsində həm
təbiətin qorunmasına, həm
də insanların sağlamlığı üçün
zəruri olan ekoloji baxımdan

təhlükəsiz və təmiz şəraitin
yaradılmasına töhfə verilir”.
Qeyd edək ki, bu silsilə
ekoloji aksiyaların əsas
məqsədi paytaxt ərazisində və
regionlarda yaşıllıq sahələrini
artırmaq, ağac əkilməsini
təşviq edərək ətraf mühitin
mühafizəsinə, ölkəmizin
flora biomüxtəlifliyinin
zənginləşdirilməsinə və
yaşıllıqların qorunması ilə
bağlı maarifləndirici layihələrə
dəstək olmaqdır.
Yaz və payız ağacəkmə
mövsümlərində ölkə üzrə 1
milyona yaxın ağac əkilməsini
hədəfləyən layihə tərəfdaşları
hər kəsi bu faydalı təşəbbüsə
dəstək olmağa və təbiətimizin
yaşıl gələcəyi naminə
birləşməyə çağırır.

A

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin İctimaiyyətlə əlaqələr
və marketinq şöbəsindən
bildiriblər ki, əvvəlcə “Bakı
Metropoliteni” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının sədri və üzvləri göstərilən
etimada görə dövlətimizin
başçısına minnətdarlıqlarını
bildiriblər.
Müşahidə Şurasının sədri
Elnur Əliyev iclasda vurğulayıb ki, sərnişinlərin metro

nəqliyyatında daşınmasını
həyata keçirən, habelə
metropolitenin maddi-texniki bazasını gücləndirməklə,
yeni metropoliten xətlərinin
və stansiyalarının tikintisini
icra etməklə metropolitenin
inkişaf etdirilməsini təmin
edən dövlət şirkəti olaraq Bakı
Metropoliteni ölkənin nəqliyyat
sektorunda vacib rol oynayır.
Bakının geniş ictimai nəqliyyat
infrastrukturu olan Bakı Metro-

politeninin müasir standartlar
səviyyəsində təkmilləşdirilməsi,
yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi istiqamətində son
illər əhəmiyyətli işlər görülüb.
Hazırda qarşıda duran əsas
vəzifə bu addımların iqtisadiyyatın yeni inkişaf mərhələsinin
tələbləri səviyyəsində davam
etdirilərək gücləndirilməsidir.
Yeni mərhələdə idarəetmə
və nəzarət mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi, fəaliyyət

İlham Əliyev
Mehriban Əliyeva
Əli Əsədov
Sahibə Qafarova
Samir Nuriyev
Eldar Əzizov
Fərəh Əliyeva
Anar Kərimov
Emin Əmrullayev
Şəfiqə Məmmədova
Anar Rzayev
Fərhad Xəlilov
Azər Paşa Nemətov
Oqtay Mirqasımov
Rasim Balayev

Aprelin 16-da Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbaycandakı nümayəndəsi
səfir Kestudis Yankauskas Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. Xarici İşlər
Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə
Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarın bu il aprelin
14-də Ermənistana səfəri çərçivəsində özünü “xarici işlər naziri” kimi qələmə
verən, qanunsuz rejimin nümayəndəsi David Babayan ilə görüşməsi ilə bağlı
səfir Yankauskasa etiraz bildirilib.
vurğulanıb. Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə
xüsusi nümayəndəsinin bu kimi fəaliyyətinin
Azərbaycan tərəfinin ona olan etimadını heçə
endirdiyi qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb.

Azərbaycanda koronavirusa
2163 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Müzakirələr zamanı iştirakçılar Avropada koronavirus pandemiyası ilə bağlı tətbiq edilən məhdudiyyətlər, karantin rejimi və
təhlükəsizlik məsələsini nəzərə alaraq Baş Assambleyanın onlayn şəkildə keçirilməsinin məqsədəuyğun olduğunu bildiriblər.
Bu il mayın 19-21-də keçirilməsi nəzərə tutulan toplantı ilə
yanaşı, qurumun yaz konfransının da təşkili planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansı 1956-cı ildə
Strasburqda təsis olunub. Dünya informasiya siyasətinə mühüm
təsir imkanlarına malik bu media təşkilatı öz sıralarında Avropanın 32 aparıcı xəbər agentliyini birləşdirir. 2008-ci ildən EANAnın üzvü olan AZƏRTAC təşkilatın fəaliyyətində yaxından iştirak
edir. Alyansa France Press (Fransa), Press Associated (Böyük
Britaniya), Anadolu (Türkiyə), APA (Avstriya), DPA (Almaniya),
EFE (İspaniya) və digər informasiya agentlikləri daxildir. Keçmiş
sovet ölkələri arasında EANA-ya yalnız AZƏRTAC, TASS və
Ukrinform agentlikləri üzvdür.

“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib
zərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 30 mart tarixli
Sərəncamına əsasən yaradılmış “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib. Müşahidə Şurasının sədri, iqtisadiyyat nazirinin müavini Elnur Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən
iclasda Müşahidə Şurasının üzvləri, “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Zaur Hüseynov və QSC-nın digər vəzifəli
şəxsləri iştirak ediblər.

Allah rəhmət eləsin!

Avropa İttifaqının Azərbaycandakı
nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb

Aİ nümyəndəsi Toivo Klaarın münaqişə
sonrası bölgədə yaranmış yeni reallıqları
nəzərə almayan, kövrək sülhə təhdid
doğuran və qarşı tərəfə əsassız gözləntilər
verən addımlar atmasının yolverilməz olduğu

Dünən IDEA İctimai Birliyi, Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə
həyata keçirilən “Ümumrespublika Yaşıllaşdırma
Marafonu” (“Yaşıl marafon”) çərçivəsində növbəti
ağacəkmə aksiyası keçirilib. Binəqədi rayonunun
Xocasən qəsəbəsində baş tutan budəfəki aksiyaya
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin
əməkdaşları da qoşulublar.

uğurla təmsil etmiş,
sənətşünaslar və tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə
qarşılanmışdır. Eldar
Quliyev Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetinin professoru
kimi uzun illər səmərəli
pedaqoji fəaliyyət göstərmiş,
rejissorların bir neçə
nəslinin yetişdirilməsi işində
qüvvəsini, bilik və bacarığını
əsirgəməmişdir. Onun sənət
yolu gənc kinematoqrafçılar üçün bundan sonra da
örnək olacaqdır.
Eldar Quliyevin
Azərbaycan mədəniyyətinin
inkişafındakı xidmətləri
dövlət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. O,
“Əməkdar incəsənət xadimi”
və “Xalq artisti” fəxri adlarını
almış, respublika Dövlət
mükafatına və “Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
fəxri diplomu”na layiq görülmüş, müstəqil Azərbaycanın
ali mükafatları olan “Şöhrət”,
“Şərəf” və “İstiqlal” ordenləri
ilə təltif edilmişdir.
Görkəmli sənətkar, mahir
pedaqoq və səmimi insan
Eldar Tofiq oğlu Quliyevin
xatirəsi onu tanıyanların
qəlbində həmişə yaşayacaqdır.

dayanıqlığının artırılması və bu
zaman yarana biləcək təşkilati
məsələlərin operativ qaydada
aradan qaldırılması xüsusi
önəm daşıyır.
“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
və daha da inkişafına
yönəldilmiş addımların atılması Müşahidə Şurasının
əsas vəzifəsidir. Elnur Əliyev
əminliyini bildirib ki, Müşahidə
Şurası QSC-nın idarə heyəti
ilə əməkdaşlıq müstəvisində
çalışaraq qabaqcıl təcrübə və
müasir idarəetmə çərçivəsində
Cəmiyyətin fəaliyyətində
səmərəliliyi artırmaq, onun
idarə edilməsini müasir
korporativ idarəetmə standartları nəzərə alınmaqla
təkmilləşdirmək istiqamətində
fəaliyyət göstərəcəkdir.

Daha sonra “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri Zaur Hüseynov QSC-nın fəaliyyəti üzrə
aktual məsələlərlə bağlı çıxış
edib. O, yeni iqtisadi çağırışlar
dövründə “Bakı Metropoliteni”
QSC-nın Müşahidə Şurasının
yaradılmasını QSC-nın gələcək
uğurlarının başlanğıcı olacağına inamını ifadə edib.
İclasda, eyni zamanda,
“Bakı Metropoliteni” QSC-nın
korporativ idarəetmə sisteminin
prinsipləri, Müşahidə Şurasının
funksiyası və səlahiyyətləri
ilə bağlı Müşahidə Şurasının
üzvü, Azərbaycan İnvestisiya
Holdinqinin Baş icraçı direktorunun müavini Zaur Qurbanovun təqdimatı dinlənilib,
Azərbaycan Prezidentinin
fərman və sərəncamlarından
irəli gələn vəzifələrin icrasının təmin edilməsi məqsədilə
həyata keçiriləcək tədbirlərlə
bağlı müzakirələr aparılıb.

AZƏRTAC

A

zərbaycan Respublikasında koronavirus
infeksiyasından 2251 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2163 yeni yoluxma faktı
qeydə alınıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19
üçün götürülən analiz nümunələri müsbət
çıxmış 32 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 296 min 374
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı
müəyyən edilib. Onlardan 260 min 193 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 4077 nəfər vəfat edib.
Aktiv xəstə sayı 32104 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 82 min 157 test
aparılıb. Dünənki test sayı isə 13478-dir.

“Xalq qəzeti”

FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə
Xidməti yanğın-taktiki təlim keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət
Yanğından Mühafizə Xidməti (DYMX)
SOCAR-ın Neft Kəmərləri İdarəsinin Dübəndi
istehsalat bölümünün çənlər parkında “Neft
məhsulları saxlanılan çənlərdə yanğınların
söndürülməsi” mövzusunda yanğın-taktiki
təlim keçirib.
Təlim bu tip müəssisələrdə yanğın baş
verdiyi təqdirdə zəruri davranış və hərəkətlərin

məşq edilməsi, bu istiqamətdə şəxsi heyətin
bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi
məqsədilə təşkil olunub.
Tədbirə cəlb olunmuş DYMX-nın
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
obyektləri üzrə Yanğından Mühafizə İdarəsinin
və Bakı şəhərinin Xəzər, Suraxanı, Xətai, 1 və
2 nömrəli Xüsusi Təyinatlı Yanğından Mühafizə
hissələrinin müvafiq qüvvə və vasitələri
tərəfindən şərti yanğın uğurla söndürülüb. Təlim
zamanı, həmçinin FHN-in Dövlət Yanğından
Mühafizə Xidməti tərəfindən neft məhsulları
saxlanılan çənlərdə baş verə bilən yanğınların uzaq məsafədən (təhlükəsiz ərazidən)
söndürülməsi üçün yeni manitor-köpük lülələri
də sınaqdan keçirilib.
Sonda DYMX-nın rəis müavinləri daxili xidmət polkovniki Rza Xudiyev və daxili
xidmət polkovniki Əkbər Novruzovun iştirakı ilə
əməkdaşların yanğının söndürülməsi zamanı
fəaliyyəti müzakirə olunub, peşə hazırlığının
təkmilləşdırılməsi üçün müvafiq tapşırıqlar
verilib.

17 aprel 2021-ci il, şənbə

DOST Agentliyi Müşahidə
Şurasının iclası keçirilib
Dayanıqlı və Operativ
Sosial Təminat Agentliyinin
(DOST Agentliyinin)
Müşahidə Şurasının
növbəti iclası keçirilib.
Əmək və əhalinin sosial
müdafiəsi naziri Sahil Babayevin sədrlik etdiyi şuranın
üzvləri Birinci vitse-prezidentin köməkçisi Gündüz Kərimov, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin
sədri Ülvi Mehdiyev, Kiçik və
Orta Biznesin İnkişafı Dövlət
Agentliyinin sədri Orxan
Məmmədov, Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar
Möhbalıyev, Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Milli Konfederasiyasının prezidenti
Məmməd Musayev, əmək və
əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Anar Əliyevdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
İctimaiyyətlə əlaqələr və
kommunikasiya şöbəsindən
AZƏRTAC-a verilən
məlumata görə, S.Babayev
Prezident İlham Əliyevin
2018-ci il avqustun 9–da
imzaladığı fərmanı ilə yaradılaraq 2019-cu ilin mayında
açılışı olan Dayanıqlı və
Operativ Sosial Təminat
Agentliyinin sosial sahədə
vətəndaş məmnunluğuna
yönəlik islahatların təzahürü

olduğunu vurğulayıb. Qeyd
olunub ki, Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın təşəbbüsü
olan DOST konsepsiyası
dövlət sosial xidmətlərinin
modern və çevik, tam şəffaf
mexanizmlər üzərində qurulmasına və “bir pəncərə”dən
təqdim edilməsinə imkan
verib.
Nazir 2019-2020-ci
illərdə paytaxtda 3 DOST
mərkəzinin, bu il martın
30-da isə dövlət başçısının
iştirakı ilə 4 saylı DOST
mərkəzinin açıldığını deyib.
DOST mərkəzləri tərəfindən
350 mindən çox vətəndaşa
xidmət göstərildiyini, həmin
xidmətlərdən vətəndaş
məmnunluğu səviyyəsinin
97,2 faiz olduğunu diqqətə
çatdırıb.
Hazırda Bakının 10 rayonu üzrə 4 DOST mərkəzinin
fəaliyyət göstərdiyini qeyd

edən S.Babayev Bakı
əhalisinin artıq 1 milyon 915
min 200 nəfərinin DOST
xidmətləri ilə əhatə olunduğunu bildirib. O, 2025-ci
ilə kimi 16 regional DOST
mərkəzinin və 46 rayon üzrə
qəbul filiallarının açılmasının
nəzərdə tutulduğunu qeyd
edərək deyib ki, növbəti
DOST mərkəzi yaxın vaxtlarda Abşeron rayonunda açılacaq. Bərdə, Quba və Sabirabad rayonlarında, Sumqayıt
və Gəncə şəhərlərində də
DOST mərkəzlərinin yaradılması işləri aparılır.
Şuraya DOST Agentliyinin
2020-ci il üzrə fəaliyyətinə
dair hesabat təqdim edilib.
İclasda agentliyin daxili inkişafı istiqamətində planlaşdırılan optimallaşdırılma ilə bağlı
qurumun Strateji Planının,
agentliyin və təsərrüfat
cəmiyyətlərinin strukturunun
yeni redaksiyada təsdiq
edilməsi və s. məsələlər
müzakirə olunub.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin
Müşahidə Şurasının ilk iclası

Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 30 mart tarixli sərəncamına əsasən
yaradılmış “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin (AZAL) Müşahidə Şurasının
ilk iclası keçirilib.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Müşahidə Şurasının
sədri, nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Rəşad Nəbiyevin sədrliyi
ilə keçirilən iclasda Müşahidə Şurasının
üzvləri, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin
prezidenti Cahangir Əsgərov və İdarə
Heyətinin digər üzvləri iştirak ediblər.
İlk olaraq Müşahidə Şurasının sədri və
üzvləri göstərilən etimada görə dövlətimizin
başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Müşahidə Şurasının sədri R.Nəbiyev
iclasda qeyd edib ki, regionun böyük aviadaşıyıcısı və MDB ölkələrinin aviasiya icmasının
liderlərindən biri olan AZAL-ın ölkə iqtisadiyyatında xüsusi rolu var.
Müşahidə Şurasının sədri xatırladıb ki,
Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə ölkə
iqtisadiyyatı yeni islahatlar mərhələsinə
qədəm qoyub. Bu yeni mərhələdə ölkədə
iri dövlət şirkətlərinin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətində dayanıqlılığın artırılması,
onların gəlir və xərclərinə nəzarətin daha
da gücləndirilməsi, paylarının nəzarət zərfi
dövlətə məxsus hüquqi şəxslərin idarə

olunmasının təkmilləşdirilməsi qarşıda duran
əsas çağırışlardandır.
“Əminəm ki, Müşahidə Şurası QSC-nin
İdarə Heyəti ilə əməkdaşlıq müstəvisində
çalışaraq qabaqcıl təcrübə və müasir
idarəetmə çərçivəsində AZAL-ın fəaliyyətində
səmərəliliyi artırmaq, onun idarə edilməsini
müasir korporativ idarəetmə standartları nəzərə alınmaqla təkmilləşdirmək
istiqamətində fəaliyyət göstərəcək”, – deyə
R.Nəbiyev vurğulayıb.
Daha sonra “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin prezidenti Cahangir Əsgərov
AZAL-ın fəaliyyəti üzrə aktual məsələlərlə
bağlı çıxış edib. İclasda, eyni zamanda,
AZAL-ın korporativ idarəetmə sisteminin
prinsipləri, Müşahidə Şurasının funksiyası
və səlahiyyətləri ilə bağlı AZAL-ın Müşahidə
Şurasının üzvü, Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Baş icraçı direktorunun müavini Zaur
Qurbanovun təqdimatı dinlənilib. Azərbaycan
Prezidentinin fərman və sərəncamlarından
irəli gələn vəzifələrin icrasının təmin edilməsi
məqsədilə həyata keçiriləcək tədbirlərlə bağlı
müzakirələr aparılıb.

Azərbaycan XİN: N.Paşinyanın söylədiyi
heç bir fikir şərh olunmağa belə layiq deyil
 Azərbaycan Xarici
İşlər Nazirliyi Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyanın
bu ölkənin parlamentində
söylədiklərinə münasibət
bildirib.
XİN-in Mətbuat xidməti
idarəsinin məsələ ilə bağlı şərhində
deyilir: Aprelin 14-də Ermənistan
parlamentində çıxış edən baş
nazir Nikol Paşinyan növbəti
sərsəmləmələri ilə diqqət çəkməyə
çalışıb.
N.Paşinyanın söylədiyi heç bir fikir şərh
olunmağa belə layiq deyil.
Ağır məğlubiyyətdən nəticə çıxarmayan
baş nazir Paşinyana elə onun istinad etdiyi
şeir dili ilə izah etmək istərdik. Hüseyn
Cavidin dediyi kimi:

Aprelin 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev ADA Universitetində keçirilən “Cənubi Qafqaza
yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq”
adlı beynəlxalq konfransda məclis iştirakçıları ilə canlı
dialoq apararkən xarici politoloqlardan ABŞ-ın Prinston
Universitetinin dosenti Maykl Reynoldz ölkəmizin rəhbərinə
ünvanladığı sualda Cənubi Qafqazın tarixi gerçəklərindən olan
Azərbaycan ərazilərin Ermənistana verilməsi məsələsini də
gündəmə gətirdi. Amerikalı alim xatırlatdığı tarix və onunla
bağlı Azərbaycanın və Ermənistanın mövqelərini qısaca belə
şərh etdi:
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heç bir əsası olmayan bəyanatı da
yada düşür. Bu xəyanətkar addımdan
xəbər tutan Azərbaycan hökumətinin
rəhbəri Nəriman Nərimanov İ.Stalinin
bəyanatında ifadə olunan hökmə
qarşı kəskin mübarizə aparsa da,
nəticədə, Zəngəzurun siyasi zorakılıqla
Ermənistana verilməsinin qarşısını ala
bilməmişdir.
Həmin tarixçədən bu gün üçün
çıxarılan önəmli nəticə odur ki, əgər
o zaman Qarabağ, Zəngəzur və
Naxçıvan erməni torpaqları idisə,
niyə Azərbaycan onları Ermənistana
bağışlamalı idi? Yox, əgər bu ərazilər
Azərbaycanın idisə, onda Stalin nə haq-

ibarətdir ki, Tiflis ilə Yelizavetpol arasında ərazi qərbdən olan hücumların
qorunması üçün münasib deyildir. Elə
ilk hücum zamanı düşmən Yelizavetpolda ola bilər. Burada o, heç şübhəsiz,
burjua Azərbaycan hökuməti qurar,
bununla da bizim Azərbaycandakı qoşunlarımızın arxasında qərar tutar.
Burjua Gürcüstanı mövcud olduqca
bu təhlükə bütün təhlükələrdən daha
ciddi təhlükə olacaqdır. Ona görə də biz
Gürcüstana qarşı daim ciddi qüvvələr
saxlamalı olacağıq. Bu təhlükəni
aradan qaldırmaq üçün indi Gürcüstanı
sovetləşdirmək və öz qoşunlarımızı
Tiflisə doğru hərəkət etdirmək lazım-

la onları ermənilərə bağışlayırdı?
AMEA Qafqazşünaslıq
İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin
deputatı Musa Qasımlı Zəngəzurun
Ermənistana necə verilməsinin tarixisiyasi təfərrüatını belə açıqladı:
– Prezident İlham Əliyevin ADA
Universitetində keçirilən “Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra
inkişaf və əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq
konfransdakı nitqi tarixi gerçəklikləri əks
etdirir. Bu regionda aborigen olmayan
ermənilər bizim tarixi torpaqlarımızda çarizm tərəfindən bəlli məqsədlər
naminə yerləşdiriliblər, təşkilatlanıblar,
varlanıblar və ardınca da qondarma
dövlətlərini qurublar.
Zəngəzurun Ermənistana verilməsi
tarixi qısa olaraq aşağıdakı kimidir: Bakıda 1920-ci il noyabrın 4-də
Azərbaycan K(b)P MK Siyasi Bürosunun və RK(b)P Qafbüronun
üzvlərinin keçirilən birgə iclasında
(protokol №4, 2-ci bənd) “Ermənistanda
vəziyyət haqqında Leqran yoldaşın
məruzəsi” müzakirə edildi. İclasın sədri
Q.Kaminski, katibi isə Lozner idi. İclasda Nərimanov, Hüseynov və Yeqorov,
Stalin, Orconikdize, Stasova, Şeynman,
Leqran, Qabrielyan və Qarayev iştirak
edirdilər. Məruzə ilə Leqran çıxış etdi.
Məxfi qərarlar qəbul edildi.
Ermənistan ilə Rusiya arasında
imzalanacaq sülh müqaviləsində
Zəngəzurun Ermənistana verilməsinin
əks olunmasına dair məsələ barədə Siyasi Büro üzvləri belə bir fikir söylədilər
ki, bu, siyasi və strateji baxımdan
faydalı deyildir və yalnız ən çıxılmaz
halda edilə bilər.Yəni Azərbaycana
məxsus olan bir ərazini onun iştirakı olmadan Rusiyanın müqavilə ilə
Ermənistana verməsi düzgün hesab
edilmədi. Bu zaman Ermənistan hələ
sovetləşdirilməmişdi. Müvafiq təklifin
Azərbaycandan gəlməsi daha uyğun
görüldü. Siyasi Büronun Naxçıvan və
Zəngəzur haqqında fikrinin motivlərini
tərtib etmək Nərimanova tapşırıldı.
Lakin biz bu yazıda Naxçıvanla deyil,
sırf Zəngəzurla bağlı məsələyə diqqət
yetiririk.
1920-ci il noyabrın 16-da İ.Stalin
Vladiqafqazdan sovet Rusiyasının
hökumət sədri V.Leninə göndərdiyi
şifrəli teleqramda yazırdı:
“Təhlükə Bakını üç tərəfdən təhdid
edə bilər. Birinci təhlükə cənubdan
İngiltərə tərəfdəndir. Əgər Ənzəli
və Rəşt şah hökumətinə verilsə,
indi İranda yeganə real hakimiyyət
İngiltərədədir. Belə vəziyyətdə İngiltərə
Xəzər dənizinə bir neçə sualtı qayıq
buraxa, bizim su nəqliyyatımızı poza
bilər. Əgər o, qoşunlarını bir qədər də
şimala doğru gətirərsə, onda Bakının
müdafiəsi üçün xeyli qüvvə lazım olacaqdır. Belə təhlükəni aradan qaldırmaq
üçün ingilislər İrandan çıxana qədər
Ənzəli və Rəştdə müvəqqəti olaraq
qalmaq barədə şərt qoymaq lazımdır.
İkinci təhlükə Türkiyə tərəfdəndir. Əgər
Türkiyə Ermənistanda qalarsa, onda
Azərbaycan ilə ümumi sərhəd qazanar.
Bu təhlükəni aradan qaldırmaq
üçün indiki şəraitdən istifadə edərək,
Ermənistanı sovetləşdirmək, erməni sovet pazını ilə Türkiyə və Azərbaycanın
arasına vurmaq lazımdır. Üçüncü
təhlükə Gürcüstan tərəfdəndir, yəni
Antanta tərəfdəndir. Məsələ ondan

dır. Gürcüstanın sovetləşdirilməsi
Şimali Qafqaz əksinqilabçılarının arxa
cəhbəsini əllərindən alar və Şimali
Qafqaz donmuş olar”.
Ermənistanda sovet hakimiyyəti
qurulduqdan bir gün sonra, noyabrın
30-da keçirilən Azərbaycan K(b)P MK
Siyasi və Təşkilati Bürosunun iclasında Ermənistan ilə əlaqələrə dair
məsələ müzakirə edildi. Müzakirə
nəticəsində aşağıdakı qərarlar qəbul
olundu:
Sovet Azərbaycanı ilə sovet
Ermənistanı arasında heç bir
sərhəd mövcud deyildir; Zəngəzur...
Ermənistana keçir...bu qətnaməni tərtib
etmək Nərimanova tapşırılsın.
Professor Musa Qasımlı daha
sonra bildirdi ki, bu tapşırığı yerinə
yetirən N. Nərimanov Bakı Sovetinin 1920-ci il dekabrın 1-də Dövlət
Teatrında keçirilən təntənəli iclasında etdiyi nitqində Zəngəzurun
Ermənistana güzəştə gedildiyini
bildirdi:
“Sovet Azərbaycanı Ermənistan
və Zəngəzurda ən yaxşı yoldaşlarımızın – kommunistlərin günahsız
qanını tökmüş və tökən daşnakların
hakimiyyətinə qarşı əməkçi erməni xalqının mübarizəsinə yardım göstərərək
elan edir ki, bundan sonra heç bir ərazi
məsələsi əsrlərdən bəri qonşu olan iki
xalqın: ermənilərin və müsəlmanların
bir-birinin qanını tökməsi üçün səbəb
ola bilməz; Zəngəzur... qəzalarının
ərazisi sovet Ermənistanın bölünməz
hissəsidir; ...Zəngəzurun hüdudlarında
bütün hərbi əməliyyatlar dayandırılır;
sovet Azərbaycanının qoşunları buradan çıxarılır”.
O zaman daşnakların “Aşxatavor”
(“Zəhmətkeş”) qəzeti bu bəyanatın
verilməsinə dair əmrin Moskvadan
gəldiyini yazırdı. Sovet mətbuat bürosunun müdiri Yerofeev N.Nərimanovun
məlum bəyanatından bir neçə gün
sonra, dekabrın 10-da Rusiyanın xarici
işlər naziri G.Çiçerinə həmin qəzetdə
dərc edilmiş bir yazı haqqında məlumat
göndərdi. Qəzet yazırdı: “Moskvadan göndərilən əmrə uyğun olaraq
Azərbaycanın Zəngəzurdan... imtina
etməsini biz alqışlayırıq”.
“Aşxatavor” qəzeti daha sonra
yazırdı: “Zəngəzurdan...imtina edən
Azərbaycan gücsüz Ermənistana
kömək etmək istəyir. Azərbaycanın
seçdiyi yol iki xalqın dinc yaşamasının
fundamentinə xidmət edir”.
Ermənistan rəhbərləri
N.Nərimanovun bu bəyanatından
məmnun qalmışdılar. Onlar daşnak iddialarını gerçəkləşdirdiklərinə sevinirdilər.
RK(b)P Qafqaz diyar komitəsinin katibi
A.Nazaretyan 30 noyabr tarixindəki
telefon danışığında S.Orconikidzeyə
demişdi ki, əhsən azərbaycanlılar, mən
sabahdan mətbuatda ucadan danışmağa başlayacağam.
Tarixçi alim sonda qeyd etdi
ki, beləliklə, tarixi torpağımız olan
Zəngəzurun Ermənistana verilməsi
nəticəsində Türkiyənin Azərbaycan və
türk dünyası ilə quru əlaqəsi kəsildi.

İrəvan və Zəngəzur
Ermənistana necə verilmişdir?
“Müharibə zamanı bəzi
azərbaycanlılar İrəvanı və bugünkü
Ermənistan Respublikasının digər
bölgələrini tarixi Azərbaycan torpaqları
adlandırmışlar. Tarixçi olaraq bilirəm ki,
bu fikir tarixi həqiqətə əsaslanır. Bunu
da anlayıram ki, münaqişə kontekstində
bir tərəf – Ermənistan böyük ərazilərlə
bağlı ağlasığmaz iddialar irəli sürəndə
qarşı tərəfdə olan azərbaycanlılar da
belə bir xatırlatmalar edir ki, bizim də
deyəcəyimiz sözümüz var. Məsələyə
Ermənistanın perspektivindən yanaşmaq istərdim. Qeyd edim ki, ölkə
özü kiçikdir, əhalisi azdır və hətta öz
ərazisini məskunlaşdırmaqda çətinliklə
üzləşir. Bu fonda böyük ərazilərlə
bağlı iddialar, əlbəttə ki, ciddi suallar
doğurur. Onların tarixini və ölkədə
hazırkı vəziyyəti nəzərə alaraq sual
vermək istərdim. Rəsmi Bakı hazırkı
Ermənistan ərazisinin bir hissəsinin
tarixən Azərbaycana məxsus olması
və həmin ərazilərin bir gün dövlətimiz
tərəfindən geri qaytarıla biləcəyi ilə
bağlı iddialardan çəkinəcəkmi?”.
Prezident İlham Əliyev özünün də dəfələrlə müxtəlif görüş və
məclislərdə toxunduğu bu gerçəyə
növbəti dəfə belə açıqlama verdi:
“Sizin fikirlərinizi bölüşürəm, Türkiyə
və qonşu dövlətlərə qarşı ərazi iddialarının irəli sürülməsi ilə bağlı, hesab
edirəm ki, düzgün ifadə tapmısınız
– ağılsızlıq. Yəni, XXI əsrdə olduqca
məhdud imkanlara malik, əhalisinin
normal yaşayış standartlarını güclə
təmin edən bir ölkə özündən ərazi baxımından 10 dəfə böyük və özündən 100
dəfə qüdrətli ölkəyə qarşı ərazi iddiası
irəli sürür. Ancaq bu, yenə də onların
psixologiyası ilə bağlıdır. Onlar hesab
edirlər ki, bütün dünya onlara hər şeyi
borcludur. Həmin psixologiya isə onları
hazırkı alçaldıcı vəziyyətə salmışdır.
Lakin yenə də hesab edirlər ki, hər kəs
onlara kömək etməlidir...
...Anlayıram ki, bəzi
azərbaycanlıların Ermənistan ərazisinin
bir hissəsinin qədim Azərbaycan torpağı
olması fikrini səsləndirdiklərini çox
diplomatik şəkildə təqdim etdiniz. Yəqin
ki, siz burada məni nəzərdə tutursunuz... Mən deyəndə ki, Zəngəzur qədim
Azərbaycan torpağıdır, bu, həqiqətdir.
Zəngəzur 1920-ci ildə Ermənistana
verilmişdir – 101 il əvvəl. Ondan əvvəl
o torpaq bizə məxsus idi. Onların bu
gün Sevan adlandırdığı Göyçə gölünün ətrafında azərbaycanlılar yaşayıblar. Bu da bir həqiqətdir. XX əsrin
əvvəlindəki xəritələrə baxsanız Sevan
deyil, Göyçəni taparsınız. İrəvanla bağlı
da məsələ eynidir. Onlar İrəvanın tarixi
hissəsini məhv ediblər. Bunlar hamısı
faktlardır. Azərbaycanlılar orada yaşamışlar, o cümlədən mənim ulu babalarım. Bunlar hamısı faktlardır, lakin bizim
ərazi iddiasında olmağımız anlamına
gəlməməlidir. Bilmirəm bunu eşitmisiniz,
yoxsa yox, mən demişəm ki, biz oraya
qayıdacağıq. Ancaq mən demədim ki,
biz oraya tank üzərində qayıdacağıq.
Biz Zəngəzur dəhlizinə qayıdıb orada
yoldan istifadə edəcəyiksə, niyə biz
İrəvana qayıtmayaq? Hesab edirəm ki,
vaxtı gələndə biz bunu da edəcəyik”.
Artıq Azərbaycanın yeni
tarixində öz yerini tutmuş həqiqət
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Ensiklopediyasında aşağıdakı kimi
təqdim olunmuşdur.
1918 ci il mayın son günlərində
Cənubi Qafqazın 3 böyük xalqı–
azərbaycanlılar, gürcülər və ermənilər
müstəqiliklərini elan edəndə bu
vaxtadək həmin coğrafiyada heç bir
siyasi qurmları olmamış, buraya tarixən
köç etmiş və köçürülmüş ermənilər
öz dövlətlərini Azərbaycan türklərinin
qədimdən qədim məskun olduqları
ərazilərdə elan etmişlər. Hətta onların özlərinə paytaxt etməyə milli bir
şəhərləri olmadığından Rusiya imperiyasının 1828-ci ildə işğal etdiyi

qədim İrəvan şəhərini Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərliyi dinc
qonşuluq və azərbaycanlıların burada
yaşaması şərti ilə həmin günlərdə elan
edilmiş Ermənistana güzətə getmişdir.
1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə
elan edilmiş Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin müvəqqəti hökuməti
səlahiyyətləri ilə fəaliyyətə başlayan
Azərbaycan Milli Şurannın bir gün sonra
H. Ağayevin sərliyi ilə keçirilmiş iclasında F.X.Xoyski, M.Cəfərov, M.Hacınski,
A.Mahmudbəyov, F.Köçərlinski, Məlik
Yeqanov, R.Vəkilov, H.Şahtaxtinski,
A.Axundov, M.K.Məmmədbəyov,
X.Məlik-Aslanov, C.Hacınski,
C.A.Ağamalov, Şərifov iştirak etmişlər.
Fətəli Xan Xoyski iclasın açılışında
Azərbaycan və Ermənistan sərhədləri
haqda Ermənistan Milli Şurası ilə
aparılan danışıqların nəticələrini
elan etdikdən sonra bildirmişdir ki,
Ermənistan dövlətinin yaradılması
üçün siyasi mərkəz lazımdır. Gümrü
(Aleksandropol) şəhərinin Türkiyəyə
birləşdirilməsindən sonra Ermənistan
üçün siyasi mərkəz yalnız İrəvan ola
bilər. Buna görə də İrəvanın ermənilərə
güzəştə gedilməsi labüddür.
Sonra X.Xasməmmədov, M.Cəfərov,
Ə.Şeyxülislamov və M.Məhərrəmov
məsələ ilə bağlı çıxış edərək bildirmişlər
ki, İrəvanın ermənilərə güzəştə
gedilməsi tarixi zərurət olsa da, bizim
üçün qaçılmaz, acı bir həqiqətdir.
Məsələ ilə bağlı səsvermə Milli Şuranın 28 üzvündən 16-sı İrəvanın güzəşt
edilməsinin lehinə, 1 nəfər əleyhinə səs
vermiş, 3 nəfər bitərəf qalmış, digərləri
səsverməyə qatılmamışdır. Bundan
sonra isə ermənilərlə konfederasiya yaradılması məsələsi müzakirə olunmuş,
qısa fikir mübadiləsindən sonra məsələ
səsverməyə qoyulmuş və bu təklif
yekdilliklə qəbul olunmuşdur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hökumətinin baş naziri Fətəli xan
Xoyski mayın 29-da xarici işlər naziri
Məmməd Həsən Hacınskiyə yazmışdır:
“Biz ermənilərlə bütün mübahisələrə
son qoyduq, onlar ultimatumu qəbul
edəcək və müharibəni qurtaracaqlar.
Biz İrəvanı onlara güzəştə getdik”.
Lakin Milli Şuranın iyunun 1-də keçirilən
iclasında həmin məsələyə yenidən
baxılmış, bu qərara protest elan edilmişdir. Onu Şuranın İrəvandan olan 3
üzvü imzalamışdır. Milli Şura protesti
müzakirə olunmadan iclas protokoluna
əlavə etməyi qərara almışdır.
Çağdaş tarixçi və siyasətçilər
İrəvanın ermənilərə güzəşt olunması haqqında həmin qərarın qəbul
edilməsini, onun əsaslandırılması
üçün gətirilən bütün dəlillərə baxmayaraq, siyasi cəhətdən tamamilə
səhv addım kimi qiymətləndirirlər.
Ermənistanın daşnak hökuməti
Tiflisdən İrəvana köçdükdən sonra
bu şəhərdə və Azərbaycanın digər
tarixi torpaqlarında azərbaycanlılara
qarşı soyqırımı törətmişdir. İrəvan
azərbaycanlıları həm daşnak (1918–
1920), həm də Sovet (1920–1991)
hökumətlərinin məqsədyönlü qırğın
və deportasiya siyasətinə məruz
qalmışdır. İrəvanda azərbaycanlılara
məxsus maddi-mədəniyyət abidələri
davamlı olaraq dağıdılmış, onlar
erməniləşdirilmişdir. 1980-ci illərin
sonlarından başlayaraq azərbaycanlılar
İrəvan şəhərindən və soydaşlarımızın tarixən məskun olduqları bütün
bölgələrdən vəhşicəsinə çıxarılmışlar.
Bu yerdə 1920-ci il noyabrın
29-da daşnak Ermənistanı silahlı
müdaxilə yolu ilə sovetləşdirilərkən
özünü Qafqazın mürləq hakimi kimi
aparan bolşevik Rusiyasının milli işlər
komissarı Iosif Stalinin Ermənistana
göndərdiyi mükafatlandırıcı teleqramda,
guya, sovet Azərbaycanının “qardaşlıq
məramı ilə İrəvandan sonra Dağlıq
Qarabağ, Naxçıvan və Zəngəzuru da
ermənilərə peşkəş etməsi” barədə

Tahir AYDINOGLU,
“Xalq qəzeti”

Raket-artilleriya batareyalarının döyüş təlimləri keçirilir
 Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci ilin döyüş
hazırlığı planına əsasən Azərbaycan Ordusunda Raket
və artilleriya qoşunları bölmələrinin döyüş atışlı taktiki
təlimləri keçirilir.

“Yurdumuzu çiynəyən
Sayğısız hər kim olsa.
İnan ki, çox sürmədən,
Diz çökəcək qarşıda”.

AZƏRTAC

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, şəxsi heyətin peşəkarlığının
artırılması məqsədilə keçirilən taktiki
təlimlərdə müxtəlif çaplı toplardan və
digər raket-artilleriya qurğularından
nümunəvi döyüş atışları icra olunub.
Real döyüş şəraitinə uyğun keçirilən
təlimlərdə təyin olunan şərti hədəflər

qoşunlarımızın dəqiq atəşi ilə məhv
edilib.
Vətən müharibəsində əldə edilən
təcrübə nəzərə alınmaqla bölmələrin
fasiləsiz idarəedilməsi, onların digər
qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə
döyüş fəaliyyətinin təşkili üzrə praktiki
vərdişlərin təkmilləşdirilməsinə
yönəldilən təlimlər davam edir.
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Götürək elə Minsk qrupunu.
Minsk qrupu ötən əsrin 90-cı
illərində Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
sülh yolu ilə həlli üçün yaradılmışdı. Minsk qrupunun fəaliyyətə
başlamasından qısa bir müddət
sonra həmsədrlik institutu yaradıldı ki, hazırki həmsədrlərdən əlavə
müxtəlif illərdə Finlandiya və İsveç
bu qrupa başçılıq edib. 1997-ci
ildən etibarən Rusiya, Amerika və
Fransa ATƏT-in Minsk qrupuna
həmsədrlik edir.
Prezident İlham Əliyev bir neçə
gün əvvəlki çıxışı zamanı Fransanın Minsk qrupuna necə həmsədr
təyin edilməsi ilə bağlı məlumat
verdi. Qeyd etdi ki, bir çoxları, o
cümlədən bəzi fransız jurnalistlər
bu məsələdən xəbərdar deyil.
Belə ki, o dövrdə Fransa Prezidenti olan Jak Şirak bu məsələ
ilə bağlı dəfələrlə ulu öndərdən
xahiş etmişdir. Heydər Əliyev
Fransadaki güclü erməni lobbisini
əsas tutaraq, bu məsələyə razılıq
verməmişdir. Hətta, mərhum Prezident Şirak İlham Əliyevlə olan
görüşü zamanı, özü bu hadisəni
xatırlatmış və ulu öndəri Fransanın tərəfsiz olacağına necə inandırdığından danışmışdır. Yalnız
Heydər Əliyevin razılığından sonra
Fransa Minsk qrupuna həmsədr
qəbul edilmişdir.
Lakin münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli üçün fəaliyyət
göstərməli olan Minsk qrupunun həmsədrlərindən Fransa,
separatçı dövlətin tərəfində
idi. Prezident İlham Əliyev
müharibə dövründəki çıxışları
zamanı bu məqamı dəfələrlə dilə
gətirmiş və Azərbaycan tərəfinin
vəziyyətdən məmnun olmadığını
bildirmişdi. Fransanın bu mövqeyi təkcə müharibə dövrünü
deyil, daha əvvəlki illəri də əhatə

17 aprel 2021-ci il, şənbə

Daldan atılmış daş...
Minsk qrupunun gecikmiş fəaliyyətinə ötəri nəzər

Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Əsgərlərimizin yüksək
iradəsi, əzmi, canı, qanı bahasına
torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Müharibə bitdi və faktiki olaraq
postkonflikt dövrü başlandı. Lakin
qələbədən əvvəlki dövrə nəzər saldıqda görə bilərik ki, Azərbaycan
bu münaqişənin həlli üçün heç vaxt
müharibə tərəfdarı olmayıb. Bunun
üçün keçərli səbəblərimiz də var idi.
Azərbaycana sözlər verilirdi. Biz də hər
kəsi özümüz kimi hesab edərək verilən
vədlərə inanırdıq. Prezident İlham
Əliyevin də dediyi kimi, Azərbaycan
xalqı dürüst xalqdır. Ancaq bəzən bu
amil hadisələrin bizim əleyhimizə inkişaf
etməsinə səbəb olub.
edir. Həmçinin aprelin 13-də
ADA Universitetində keçirilən
beynəlxalq konfrans zamanı
ingilis professor Taras Kuzionun
Fransanın mövqeyi ilə bağlı sualını cavablandırarkən Prezident
İlham Əliyev bu məsələnin
təəssüf hissi doğurduğunu qeyd
edib: “Siz Fransanın Ukraynanın ərazi bütövlüyünü güclü
dəstəklədiyini, lakin, eyni zamanda, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmədiyini deməyiniz
düzdür. Mən bunun necə adlandırıldığını bilirəm, lakin kobudluq
etmək istəmirəm”.

Noyabr ayında isə Fransa parlamentinin hər iki palatası Dağlıq
Qarabağın müstəqilliyinin lehinə
səs vermişdi. Lakin bu bizim
planlarımıza mane ola bilmədi.
Müharibə zamanı Azərbaycana
sanksiyalar tətbiq etməyə çalışan
güc mərkəzlərinin müharibəni dayandırmaq, azad olunan torpaqları
geri qaytarmaq kimi istəkləri isə,
elə istək olaraq da qaldı.
Prezident İlham Əliyev istər
müharibə zamanı, istərsə də
müharibədən əvvəlki dövrlərdə
dəfələrlə qeyd edib ki, Minsk
qrupu münaqişənin həllində heç

bir rol oynamamışdır. Azərbaycan
ərazi bütövlüyünü özü təkbaşına
qazanıb. Lakin Minsk qrupunun
bu münaqişəni həll etmək üçün
səlahiyyəti var idi. Müharibədən
sonra əlaqə qurmaq üçün Bakıya
səfər edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini və Rusiyanın
Azərbaycandakı səfirini qəbul
edən ölkə başçısı 28 il ərzində
Minsk qrupunun imkanlarının
olduğunu, lakin heç bir addımın
atılmadığını bildirmişdi. İlham
Əliyev qeyd etmişdi ki, 17 ildir bu
məsələnin içindədir və Minsk qrupu məsələnin həlli yolunda təklif

irəli sürməkdən başqa heç bir iş
görməyib. Bütün bunlar da kağız
üstündə qalıb.
Əlbəttə, hər şey bitdikdən
sonra danışmaq asandır. İndi
əsas məsələ odur ki, ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədirləri
bundan sonrakı vəziyyətlə bağlı
nə düşünür. Çünki Minsk qrupu
bu zamana qədər münaqişənin
həlli üçün təkliflər irəli sürürdüsə,
indi münaqişə tarixə qarışıb. Bəs
bundan sonra bu qrupun fəaliyyəti
nədən ibarət olacaq? Əgər məsələ
həll edilibsə, onu həll etmək
üçün hansısa bir təşkilata ehtiyac

Ermənistan və erməni lobbisi
təkzibolunmaz fakt və dəlillərlə tərksilah edilir
Vətən müharibəsi günlərində də
dövlətimizin başçısı bu məsələni
diqqətdə saxlayaraq, dünyanın
aparıcı informasiya agentliklərinə,
televiziya kanallarına verdiyi
çoxsaylı müsahibələrində suallara
dəqiq, məntiqli, faktlara söykənən
cavabları ilə Qarabağ münaqişəsi
haqqında həqiqətləri beynəlxalq
aləmə çatdırdı. Bununla da düşmənin
saxta xəbərlərinin (fake news), necə
deyərlər, ayaq açıb yeriməsinə imkan
vermədi, işğalçının bütün avantüra,
qarayaxma kampaniyalarının
qarşısını qətiyyətlə aldı, xalqımızın
beynəlxalq hüququn norma və
prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının məlum qətnamələri
əsasında haqq savaşı apardığını
bildirdi.
Azərbaycan Ermənistana
qarşı informasiya mübarizəsini
Vətən müharibəsindən ötən
müddətdə də uğurla aparır. Çünki
Prezident İlham Əliyevin ADA
Universitetində keçirilən “Cənubi
Qafqaza yeni baxış: münaqişədən
sonra inkişaf və əməkdaşlıq”
adlı beynəlxalq konfransda
vurğuladığı kimi, işğalçının ölkəmizə
qarşı uzun illərdən bəri həyata
keçirdiyi demonizasiya siyasəti,
uydurmaları, azərbaycanlıları
düşmən, Azərbaycanın isə sanki
Ermənistanı və Qarabağı işğal
altında saxlayan formada təqdimatı
bu məsələni zəruri edir. Buna görə
də dövlətimizin başçısı həmin
konfransdakı çıxışında Ermənistanın
30 ilə yaxın bir dövrdə işğal siyasəti
aparmasını, soydaşlarımızı doğma
yurdlarında yaşamaları ilə bağlı
fundamental hüquqlardan məhrum
etməsini xatırladaraq deyib: “Biz
Ermənistan ordusu tərəfindən
törədilmiş vəhşilikləri unuda
bilmərik. Biz heç vaxt Ermənistan və
qondarma “Dağlıq Qarabağ rejimi”nin
rəhbərliyi tərəfindən törədilmiş
Xocalı soyqırımını və günahsız
qurbanların xatirəsini unutmayacağıq.
Bu səbəbdən həmin yaddaşın
bizimlə qalacağını anlamaq olduqca
vacibdir. Bu yaddaş qəlblərimizdə
yaşayacaq...”.
Bu yaddaş–erməni vəhşiliyi
barədə beynəlxalq aləmim
məlumatlandırılması, təsdiqlənməsi
mühüm önəm daşıyır. Ona görə
də Prezident İlham Əliyev bu amili
nəzərə alaraq, yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, Qarabağ münaqişəsi
başlayandan indiyədək bütün
hadisələri təfərrüatı ilə dünya
ictimaiyyətinə çatdırır. Məsələn,
dövlətimizin başçısı istər Vətən
müharibəsi dövründə, istərsə də
haqq savaşı parlaq qələbəmizlə
yekunlaşandan sonra Azərbaycan

Prezident İlham Əliyev müxtəlif vaxtlardakı çıxışlarında işğalçı
Ermənistana qarşı informasiya mübarizəsinin önəmini diqqətə
çatdırıb, düşmənin haqqımızda daim yalan məlumatlar, uydurma
faktlar yaydığını vurğulayaraq, buna adekvat cavab verilməsinin,
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasının zəruriliyini
xatırladıb.
həqiqətləri haqqında beynəlxalq
aləmdə aydın təsəvvür yaratmağa
çalışır və buna uğurla nail olur.
Ölkə rəhbərinin “Cənubi
Qafqaza yeni baxış: münaqişədən
sonra inkişaf və əməkdaşlıq”adlı
beynəlxalq konfransda bununla
bağlı səsləndirdiyi fikirlərə diqqət
yetirək. Belə ki, dövlətimizin başçısı
çıxışında xatırladıb ki, hələ Vətən
müharibəsindən əvvəl erməni tərəf
o vaxtkı Dağlıq Qarabağa qanunsuz
səfərlər edən əcnəbiləri belə Ağdam,
Füzuli və digər rayonlara törədilən
dağıntıların dəhşətlərini görməmələri
üçün buraxmırdı: “Səbəb ondan
ibarət idi ki, Ermənistan hökuməti
onların həmin ərazilərdə olan
dağıntıların, işğalın, azərbaycanlılara
qarşı olan nifrətin nəticəsinin
şahidi olmasını istəmirdi. Aydındır
ki, həmin ərazilər Birinci Qarabağ
müharibəsi dayandıqdan sonra
viran qoyulmuşdur, çünki müharibə
gedə-gedə şəhər və kəndləri
dağıtmaq mümkün olmazdı. Onlar
bunu bilərəkdən, Azərbaycan
mədəniyyətinin izini itirmək, bu
torpaqları bizim yaddaşımızdan
silmək və həmin ərazilərin mənşəyini
dəyişdirmək məqsədilə ediblər...”.
Göründüyü kimi, dövlətimizin
başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
informasiya cəbhəsində düşünülmüş
sistemli, eyni zamanda, fakt və
dəlillərə əsaslanan səmərəli fəaliyyəti
Ermənistan hakimiyyətinin uzun
illər bu istiqamətdə apardığı qismən
uğurlu mübarizənin hazırda tam
fiaskoya uğramasını şərtləndirir.
Bu məsələdə diqqət çəkən məqam
həm də odur ki, Prezident İlham

Əliyev müsahibələrində, eləcə
də xarici KİV nümayəndələri ilə
görüşlərində, habelə beynəlxalq
konfranslarda respublikamızın haqlı
mövqeyi ilə bağlı sualları təmkinlə,
uzaqgörənliklə, siyasi peşəkarlıqla
əsaslandırır, məsələnin mahiyyətini
səbrlə izah edir, zəruri sənədlərə və
tarixi faktlara istinadən öz mövqeyini,
habelə dediklərinin doğruluğunu,
ədalətə söykəndiyini sübuta yetirir.
Bu fikrin təsdiqi olaraq diqqəti bir
məqama yönəltmək istərdik. Əvvəla
onu qeyd edək ki, Azərbaycan
hər zaman tolerant, multikultural
dəyərlərin inkişafına böyük töhfələr
verib. Ölkəmizdə bütün millətlərin,
dinlərin nümayəndələrinin sülh,
əmin-amanlıq şəraitində yaşamaları
üçün bütün zəruri şərait yaradılıb.
Tarixi-mədəni, dini abidələrimiz necə
qorunubsa, digər millətlərə və dinlərə
xas olan dəyərlər də eləcə mühafizə
olunub. Lakin Azərbaycanın işğal
altındakı torpaqları azad edildikcə
həmin yerlərdə Ermənistanın həyata
keçirdiyi vandalizm və barbarlıq
hərəkətləri bütün çılpaqlığı ilə nəzərə
çarpıb: qəsbkar ordu respublikamızın
əzəli ərazilərindəki tarixi-mədəni
abidələri, məscidləri, qəbirləri
dağıdıb, təhqir və talan edib.
Azərbaycanda tolerant,
multikultural dəyərlərə önəm
verilməsinin nəticəsidir ki, Vətən
müharibəsində bütün millətlərə
mənsub gənclər işğalçıya qarşı
qəhrəmanlıqla döyüşdülər, parlaq
qələbəmizin əldə edilməsində
möhtəşəm uğurlara imza atdılar.
Dövlətimizin başçısı bununla
bağlı sözügedən beynəlxalq

konfransda deyib: “Bir çox hallarda
multikulturalizm və mədəni
müxtəliflik mövzusunda beynəlxalq
tədbirlər zamanı mən həmişə qeyd
edirdim ki, Azərbaycanın ən böyük
sərvətlərindən biri multikultural
və multikonfessiyalı cəmiyyətin
olmasıdır. Bu müharibə zamanı
bütün millətlərin, etnik qrupların
nümayəndələri son damla qanlarına
qədər döyüşürdülər. Onlar Vətənləri
uğrunda döyüşürdülər. Azərbaycanda
müxtəlif etnik qruplardan ibarət
xalqımızın Vətən sevgisi, vahid
dil və dövlətçilik naminə güclü
konsolidasiyası baş verdi. Mən
bundan fərəhləndim və bu gün də
fəxr edirəm ki, biz belə vətəndaşlar
tərbiyə etmişik”.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin Vətən müharibəsi dövründə
30-a yaxın dünyanın aparıcı
mediasına müsahibələri və çıxışları,
bəyanatları, xarici jurnalistlərlə 4
saatlıq mətbuat konfransı, dünyanın
aparıcı beyin mərkəzlərinin
nümayəndələri ilə görüşü, habelə
mühüm beynəlxalq platformalarda
nitqləri, müzakirələrdə iştirakı aydın
göstərir ki, ölkə rəhbəri təkcə dövlət
idarəçiliyi, daxili və xarici siyasət
məsələlərinə deyil, həm də dövlətin
informasiya siyasətinə yeni strateji
baxış nümayiş etdirir.
Prezident İlham Əliyevin yeni
informasiya strategiyası şəffaflıq,
obyektivlik, sistemlilik, operativlik kimi
prinsiplərə əsaslanır, milli maraqların
müdafiəsi, ölkə həqiqətlərinin
müasir üslubda dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, cəmiyyətin hərtərəfli
məlumatlandırılması, ictimai rəyə
hörmət kimi mühüm amillər üzərində
qurulub.
Ekspertlər dövlətimizin başçısının
müzakirə və debatlarda, mətbuat
konfranslarında ən mürəkkəb
suallara açıqlığını və onları peşəkar
formada cavablandırmaq bacarığını,
yüksək məntiqi, intellekti, diplomatik
məharəti, dünyada, regionumuzda,
həmçinin ölkəmizdə baş verən
hadisələr, habelə cərəyan edən
proseslər barədə tam məlumatlılığını,
elmi-politoloji biliyini yüksək
qiymətləndirir və onun dünya
səviyyəli siyasətçi olduğunu bildirirlər.
Birmənalı şəkildə demək olar
ki, müharibə dövründə olduğu
kimi, postkonflikt mərhələdə də
Prezident İlham Əliyevin informasiya
sahəsində fəaliyyəti Ermənistan
və erməni lobbisinin, Azərbaycanı
istəməyən xarici qüvvələrin tərksilah
edilməsində, beynəlxalq ictimaiyyətin
obyektiv məlumatlandırılmasında
mühüm rol oynayır.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

varmı? Prezident İlham Əliyev də
bu barədə fikir bildirərkən dedi ki,
Minsk qrupuna çıxın gedin, daha
bizə lazım deyilsiniz demək də
olmur. Ölkə başçısının fikrincə,
Minsk qrupu bu vaxta qədər
kreativ olub. Və biz təklif edirik ki,
bir qədər də kreativ olsunlar. Lakin
birmənalı olaraq söyləmək mümkündür ki, Minsk qrupu bundan
sonra öz işinə davam edəcəksə,
bu fəaliyyət münaqişənin həlli
üçün olmayacaq. Çünki münaqişə
artıq həll edilib.
Bu günlərdə Minsk qrupunun
bəzi nümayəndələri tərəfindən
irəli sürülən bir fikir də var ki,
heç bir məntiqə sığmır. Həmin
fikir ondan ibarətdir ki, münaqişə
həll olunmalıdır. Lakin münaqişə
artıq həll edilib. İlham Əliyevin
bu məsələ ilə bağlı dedikləri
isə olduqca qəti oldu: “Əgər
mən münaqişənin həll edildiyini
deyirəmsə, bu, onun həll olunduğu deməkdir. Əgər, Ermənistan
münaqişənin həll olunmadığını
deyirsə, onda mən Ermənistan
tərəfindən münaqişənin həllini
necə gördüklərini, bizim nələr
etməli olduğumuzu soruşa
bilərəm. Beləliklə, onların özlərinin
nəsə düşünmələrini, kreativ
olmalarını, dəstək verməli olduqlarını hesab edirəm. Bu kövrək
sülhə zərbə vura biləcək bir şey
etməməlidirlər”.
Həmçinin aprelin 13-də ATƏTin Minsk qrupu həmsədrləri birgə
bəyanat yayıblar. Lakin bəyanatın
mətni müharibədən sonrakı dövr
üçün nəzərdə tutulan ən önəmli
məsələləri deyil, bir sıra başqa
fikirləri əhatə edib.
Bizim bundan sonra görəcəyimiz işlər bəllidir.
Öhdəmizə düşən başlıca məsələ
işğaldan azad edilən ərazilərdə
həyatın, infrastrukturun yenidən

bərpa edilməsidir. Quruculuq və
bərpa işləri artıq başlanıb. İşğal
zamanı doğma torpaqlarından
didərgin düşmüş əhalinin öz atababa yurdlarına tez bir zamanda
qayıda bilməsi üçün müvafiq işlər
görülür. Ərazilərin mina xəritələri
Ermənistan tərəfindən bizə
təqdim olunmadığından daha gec
irəliləyən minadantəmizlənmə
işləri mümkün olduğu qədər
sürətlə davam etdirilir. Qarşıya
çıxan bütün problemlərə rəğmən
demək mümkündür ki, Azərbaycan
postmüharibə dövrünü lazım olduğu kimi idarə etməyi bacarır.
Prezident İlham Əliyevin
də dediyi kimi, Minsk qrupunun bundan sonrakı fəaliyyəti,
münaqişənin həlli üçün olmayacaq. Lakin düşünmək olar ki, bu
günə kimi hər zaman fikirlər irəli
sürən Minsk qrupu bundan sonra
da müharibədən sonrakı dövrdə
sülhün möhkəmləndirilməsi üçün,
təkliflər hazırlaya bilər.
Bu barədə ölkə başçısı
qeyd etdi ki, gərək Minsk qrupu
Ermənistana qeyri-real vədlər
verməsin. Çünki onlar neytral və
qərəzsiz olmalıdırlar. O ki qaldı,
Ermənistanla gələcək sülh razılaşmasına, onlar bilməlidirlər ki,
bu, ümumilikdə, region üçün yeni
imkanlar deməkdir.
Dövlət başçısı bildirib ki, ATƏTin Minsk qrupunun regionda rolu
böyükdür. Ümid edirik ki, onlar
tezliklə yeni təkliflərlə gələcəklər.
Və biz də öz növbəmizdə bu
təklifləri lazımi diqqətlə nəzərdən
keçirəcəyik.
Ümid edək ki, Minsk qrupu Prezident İlham Əliyevin
məsləhətinə uyğun olaraq, bu
istiqamətdə işlər görəcək.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

Məlum olduğu kimi, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 13 aprel
2021-ci ildə ötən ilin noyabr ayında üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonrakı vəziyyət barədə yeni açıqlama yayıblar. Həmsədrlərin
bəyanatında humanitar və təhlükəsizlik məsələləri, o cümlədən kommunikasiyaların açılması ilə bağlı müəyyən pozitiv məqamlar olsa
da, onlar yenə də ənənəvi və zərərli təcrübələrinə istinad edərək,
köhnəlmiş və heç bir aktuallıq kəsb etməyən tezislərini bərpa etməyə
çalışıblar. Bu fikirləri Milli Məclisin ATƏT PA-dakı nümayəndə heyətinin
rəhbəri Azay Quliyev bildirib.

Həmsədrlik institutunun
Azərbaycan üçün heç bir maraqlı
və cəzbedici tərəfi qalmayıb
A.Quliyev qeyd edib ki,
bəyanatda ciddi narahatlıq doğuran
və erməni tərəfinin tezislərini açıq
şəkildə büruzə verən bir neçə
məqamı bildirmək istərdim:
Birinci, həmsədrlər bütün hərbi
əsirlərin və saxlanılan şəxslərin
qaytarılmasını istəyirlər. Hamıya
bəllidir ki, Azərbaycan tərəfi
müharibə dövründə əsir düşən və
saxlanılan ermənilərin hamısını
Ermənistana qaytarıb. Lakin
anlaşılan odur ki, həmsədrlər
müharibə başa çatandan sonra
Ermənistanın Şirak rayonundan
Azərbaycana terror məqsədi ilə
göndərilən və 4 nəfər hərbiçimizi
şəhid edən diversant qrupunun üzvlərini
nəzərdə tuturlar. Yəni, bizim dəfələrlə
açıqlama verib onların hərbi əsir olmadığını
deməyimizə rəğmən, Minsk üçlüyü heç
nə olmamış kimi davranaraq bu məsələdə
Ermənistanın sözçüsü qismində çıxış edir.
İkinci, həmsədrlər bəyanatda
Dağlıq Qarabağa gediş-gəlişə, o
cümlədən beynəlxalq humanitar
təşkilatların nümayəndələrinə qoyulmuş
məhdudiyyətlərdən bəhs edirlər. Bu absurd
fikri səsləndirməklə onlar həm özlərini
gülməli vəziyyətə qoyurlar, həm də “10
noyabr üçtərəfli bəyanatı dəstəkləyirik” kimi
mövqelərinin ziddinə çıxmış olurlar.
Digər tərəfdən cənab Prezident İlham
Əliyevin bəyan etdiyi kimi, Azərbaycan
Respublikasında “Dağlıq Qarabağ” adlı
inzibati vahid mövcud deyil və kim ölkəmizə,
xüsusilə münaqişənin təsirinə məruz qalmış
ərazilərə gəlmək istəyirsə, buyursun, lazım
olan hüquqi prosedurlara əməl edərək
istədiyi yerə getsin. Hətta beynəlxalq
təşkilatlar Xankəndinə humanitar yardım
etmək istəyirsə, yenə də problem yoxdu,
məsələni rəsmi Bakı ilə müzakirə edib
razılaşdırsın. Yox, əgər həmsədrlər yenə də
müharibədən əvvəlki qaydanı tətbiq edib,
Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan
əraziyə istədikləri vaxt və Bakıdan icazə
almadan gedib-gəlmək, özfəaliyyətlə məşğul
olmaq istəyirlərsə, bu macəra artıq tarixdə
qaldı və bundan sonra belə özbaşınalığa heç
vaxt imkan verilməyəcək.
Üçüncü, həmsədrlər bəyanatlarında

məsuliyyətsizcəsinə uzunmüddətli sülhün
əldə olunması üçün tərəflərə yaxşı tanış
olan köhnə prinsiplərin dirçəldilməsinin
vacibliyini qeyd edirlər. Bu fikir bir daha
sübut edir ki, Minsk üçlüyü heç vaxt Cənubi
Qafqazda sülhün və əmin-amanlığın olmasını
istəməyib və indi də istəmir. Onlar heç bir
aktuallığı qalmayan əvvəlki ritorikanı bərpa
etməklə hələ uzun müddət heç bir faydası
olmayan mandatlarını qorumağa və özlərinin
uğursuz varlığını sürdürməyə çalışırlar. Bu
fikirlər həm də Ermənistanda olan revanşist
qüvvələr üçün əlavə bir stumul deməkdir. Bu,
bəyanat həm də Ermənistan və Azərbaycan
arasında gərginliyin daha da körüklənməsinə
hesablanmış bir addımdır.
Deputat əlavə edib ki, bütün hallarda
mən bu bəyanatı yersiz və reallıqdan uzaq
bəyanat hesab edir və onun Azərbaycan
ictimaiyyəti tərəfindən birmənalı şəkildə
rədd edildiyini bildirirəm. Sonda isə səmimi
etiraf edim ki, məndə az da olsa ümid vardı
ki, Minsk qrupunun həmsədrləri özlərinin
30 illik yarıtmaz fəaliyyətlərinin nəyə bais
olduğundan və 44 günlük müharibədən
sonra bölgədə yaranmış yeni reallıqlardan
düzgün nəticə çıxararaq bu reallığa tamamilə
uyğun mövqe sərgiləmək üçün özlərində güc
tapa biləcəklər. Ancaq görünən odur ki, bu
qrup özünü tamamilə tükədib və həmsədrlik
institutunun Azərbaycan üçün heç bir maraqlı
və cəzbedici tərəfi qalmayıb.

Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”
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Olub-keçənləri “unudanlara” əsl tarix dərsi
Prezident İlham Əliyev ölkəmizin diplomatiya ocağı s
 ayılan
ADA Universitetində keçirilən “Cənubi Qafqaza yeni baxış:
münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq” adlı konfransda
çıxışında bir sıra mühüm məqamları qabarıq şəkildə vurğulaması
ilə bir daha diqqət mərkəzində oldu.
Belə ki, dövlət başçımız
Ermənistanın revanşist və şovinist dairələrinin bu həqiqəti necə
qarşılayacaqlarından asılı olmayaraq, öz çıxışında Zəngəzurun
qədim Azərbaycan ərazisi olduğunu
birmənalı şəkildə vurğuladı və bunu
əyani sübut edən real tarixi faktları
ortaya qoydu. O, bir əsr öncəki tarixi
reallığa ekskurs etdi və bildirdi ki,
“Zəngəzur 1920-ci ildə, 101 il bundan
öncə Ermənistana verilib. Ondan
əvvəl bu ərazi bizə məxsus idi.
Mən Göyçə deyərkən, onlar hazırda Sevan gölü adlandırırlar. Bu, bir
həqiqətdir. 20-ci əsrin əvvəllərindəki
xəritəyə baxmaq kifayətdir. Siz oraya
baxarkən Sevan görməyəcəksiniz.
Siz orada Göyçəni görəcəksiniz.
İrəvanla bağlı da eyni məsələdir. Onlar İrəvanın tarixi hissəsini dağıdıblar.
Bu, aydın faktdır, mənim əcdadlarım
daxil olmaqla, azərbaycanlılar orada
yaşayıblar”.
Azərbaycan lideri ermənilərin və
digər əcnəbi tarixçilərin, politoloqların
özlərinin də yaxşı bildikləri bu tarixi
həqiqəti diqqət mərkəzinə gətirməklə
olub-keçənləri “unudanlara” əsl tarix
dərsi keçdi.
Prezidentin çıxışındakı ən mühüm
məqamlardan biri də məhz “İrəvana
qayıdacağıq” ismarıcı idi. O, İrəvanla
bağlı mövqeyini belə ifadə etdi: “Əgər
biz Zəngəzur dəhlizinə qayıdırıqsa,

əgər biz bu yolu istifadə ediriksə, niyə
də biz İrəvana qayıtmayaq?! Zaman
gələcək, biz bunu edəcəyik. Mən
mövqeyimi təqdim edirəm”.
Düzdür, dövlət başçısı bununla ilk
növbədə tarixi faktı – İrəvanın tarixən
bizə məxsus olduğu faktını xatırlatmış oldu. Lakin eyni zamanda, bizim
qonşu ölkəyə ərazi iddialarımızın,
müharibəyə hazırlaşmaq planlarımızın olmadığını da vurğuladı: “Mən
demişəm, bəli, biz oraya qayıdacağıq. Mən deməmişəm ki, biz oraya
tankla qayıdacağıq. Mən demişəm
biz qayıdacağıq”. Bu, o deməkdir ki,
işğalçı ermənilərdən fərqli olaraq,
biz oralara qanla, terrorla, savaşla
deyil, siyasətlə və iqtisadi gücümüzlə
qayıdacağıq. Böyük mədəni potensialımızla qayıdacağıq.
İlham Əliyevin bu ismarıcı bir
başqa anlamda isə həm də dünyaya ünvanlanmışdı. Bu gerçəyi və
mükəmməl diplomatik ifadə tərzini
ortaya qoymaqla dövlət başçımız öz
tarixi torpaqlarımızdan heç bir halda
vaz keçməyəcəyimizi bəyan etdi.
Amma bunu necə gerçəkləşdirməyin
yollarını da göstərdi. Söhbət,
şübhəsiz ki, sivil yollardan, dinc üsullardan gedir.
Azərbaycan liderinin İrəvan
məsələsini gündəmə gətirməsini, eyni
zamanda, Qarabağa iddialarından
əl çəkmək istəməyən Ermənistanın

hərbi-siyasi rəhbərliyinə, həm də
rervanşist erməni müxalifətinə açıq
xəbərdarlıq və psixoloji pressinq,
əks-həmlə kimi dəyərləndirmək
olar. Belə ki, bizim keçmiş İrəvan
xanlığı ərazisində yaradılmış hazırki Ermənistan dövlətinin liderləri
Azərbaycanın bu hücum diplomatiyasının qarşısında geri çəkilmək,
Qarabağa iddialarından əl çəkmək
məcburiyyətində qalacaqlar. İlham
Əliyev bu incə diplomatik gedişi çox
məharətlə düşünüb. Bəzi hallarda
düşməni onun öz taktikası ilə seytnot
vəziyyətinə salmaq olduqca müsbət
effekt verir.
Ümumiyyətlə, Hərbi Qənimətlər
Parkının açılışı ilə ADA-dakı çıxışın
ardıcıllığı və sinxronlaşdırılması
əla düşünülmüşdü. İlham Əliyev
hər iki tədbirdə səsləndirdiyi aktual
fikirləri ilə bir daha yüksək siyasətçi
məharəti, diplomat performansı
nümayiş etdirdi. Bu fikirlərin bəzi
qonşu ölkələrdə və dünya KİVlərində rezonansa səbəb olması,
dostlarımız tərəfindən isə rəğbətlə
qarşılanması heç də təsadüfi deyil.

Prezidentin tarixi həqiqətləri və
milli mənafeləri bu cür mükəmməl
şəkildə müdafiə etməsi ilə
gerçəkdən qürur duyuruq.
Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bu
cür aktual müzakirələrin, beynəlxalq
konfransların keçirilməsinə hazırki
informasiya savaşı mərhələsində
çox ehtiyac var. Prezident İlham
Əliyev ADA Universitetində keçirilən
bu son tədbirdə Ermənistanın istər
müharibəyə qədər, istər müharibə
zamanı, istərsə də postmüharibə
dönəmində atdığı addımları, hazırda
bölgədə sülhün güclənməsinə mane
olan məqamları və gələcəkdə baş
verə biləcək prosesləri geniş şəkildə
beynəlxalq ekspertlərin diqqətinə
çatdırdı.
Dövlət başçımızın bu tədbirdəki
çıxışı və orada verilən çoxsaylı sualları müfəssəl surətdə cavablandırması həm beynəlxalq ictimaiyyəti, həm
də dünyanın 15 ölkəsindən bu tədbirə
qatılan nüfuzlu ekspertləri Qarabağ
reallıqları ilə, Ermənistanın qeyrikonstruktiv və revanşist davranışları ilə, Minsk qrupu həmsədrlərinin
anlaşılmaz mövqeyi ilə bağlı ətraflı
məlumatlandırdı. Prezident əyani
şəkildə göstərdi ki, Azərbaycan sülhə
və yeni əməkdaşlığa tam hazırdır. Zənnimcə, bu konfrans dünya
mediasını, beynəlxalq ictimaiyyəti,
aparıcı ölkələrin siyasi elitalarını anti-Azərbaycan mövqeyindən
çəkindirmək və erməni təbliğatının
təsirini azaltmaq baxımından böyük
fayda verəcək.

Əlisahib HÜSEYNOV,
Milli Həmrəylik Partiyasının sədri

Azərbaycan filmləri Braziliyanın
ən nüfuzlu festivalında…
Azərbaycanda istehsal
olunmuş filmlər Braziliyadakı
festivalda nümayiş etdiriləcək.
Bu barədə “Şollerin arxivi”
filminin ssenari müəllifi,
quruluşçu rejissoru və baş
prodüseri Cəlaləddin Qasımov
məlumat verib.
O, deyib: “İlk olaraq, Braziliyada 29
ildir keçirilən “Festival Internacional de
Cinema Ambiental e Direitos Humanos” festivalından “Edam günü” bədii
filminə dəvət gəlib. Festivala seçilmiş
filmlər arasında xüsüsi qonaq olaraq
qeyd edilən “Edam günü” ölkəmizi
təmsil edəcək. Filmi baxış üçün gələn il
göndərməyimizi xahiş etdilər.
İkinci olaraq, Braziliyanın Rio-deJaneyro şəhərində da 14 ildir keçirilən
“FriCine” beynəlxalq festivalında “Şollerin arxivi” bədii filmi seçilmiş filmlər
arasında ölkəmizi təmsil edəcək.
Üçüncü olaraq, Braziliyada keçirilən
“İnternational art vizual and film
festival”da “Şollerin arxivi” və “Edam
günü” bədi filmləri seçilmiş filmlər siyahısında yer alıb, onlar birincilik uğrunda
yarışacaq. Filmləri festivalın platformala-

rında -- “Viridiana TV”də dünya
miqyasında paylamağı təklif
ediblər”.
C.Qasımov bildirib ki,
“Şollerin arxivi” bədii filmi
almanların Azərbaycana
gəlişinin 200 illiyi münasibətilə
və Prezident İlham Əliyevin
imzaladığı müvafiq sərəncama
dəstək olaraq çəkilib. Film
Avropa mədəniyyətinə
azərbaycanlıların sədaqətindən,
Azərbaycan-Almaniya dostluğundan, ölkəmizin multikultural
dəyərlərindən bəhs edir.
Ekran əsərinin süjet xətti
ötən əsrin 40-cı illərində
Azərbaycanda yaşamış alman
mənşəli Şollerlər ailəsinin
həyatı üzərində qurulub. Filmin
çəkilişləri Gəncə, Göygöl, Tovuz və
Bakıda aparılıb. Ekran əsərində alman ailəsinin timsalında insan dramı
göstərilib. Eyni zamanda, xalqımızın
multikultural dəyərlərə sadiq qalması
nəzərdən qaçmayıb. Filmdə baş verən
hadisələr real həyatdan götürülüb.
“Edam günü” bədii filmi psixoloji
trillerində hadisələr sovet dövrünün son
illərində həbsxanada cərəyan edir.
C.Qasımov deyib ki, ekran əsərinin
çəkilməsində məqsəd istedadlı gəncləri

üzə çıxarmaq, onların qabiliyyətini geniş
kütləyə göstərməkdir.
“Ekran əsərində məhkum olunmuş bir dustağın kamerada yaşadığı
həyəcanlı anlar əks olunub. Filmin ssenarisini yazarkən sovet dövründə Bayıl
həbsxanasında işləmiş işçilərlə görüşüb
maraqlı məlumatlar toplamışam”, -deyə ssenari müəllifi bildirib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Tovuz Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-4. Buldozerlə arxların lildən
təmizlənməsi işlərinin satın alınması.
Lot-6. P-369 markalı lilsovuran qurğunun əsaslı təmiri işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs- Qələndərov Ramin
Ramiz oğlu.
Ünvan-Tovuz rayonu ,Düz Cırdaxan
kəndi.
E-mail: tovuzssi@mst.gov.az
Telefon- 055-620-20-01.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün
elektron müraciət etdikdən və aşağıda qeyd
olunan hesaba müəyyən məbləğdə vəsaiti
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
qaydada ala bilərlər.
İştirak haqqı hər bir lot üçün 100 manatdır.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda
geri qaytarılmır.

Təşkilat- Tovuz Suvarma Sistemləri
İdarəsi
Bank rekvizitləri:
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: BİK CTREAZ 22
• H/h- AZ45CTRE00000000000002353501
• VÖEN- 7300168331
• Əlavə qeyd- Tovuz SSİ-nin xüsusi
hesabı
• BSK-7 Depozit və tapşırıqlar (mərkəzi)
• BTK-142330
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada
elektron formada təqdim etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank
zəmanəti (təminatın qüvvədəolma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən
sonra ən azı 30 (otuz) bank günü çox
olmalıdır);
-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb
olunan sənədlər.
Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri;

-malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb
olunan sənədlərdə və formalarda təqdim
edilməlidir);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından
arayışlar;
-Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları,
avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının
olmasına aid rəsmi arayış;
-Sosial Müdafiə Fonduna borcu olubolmaması barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə
və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 6 may
2021-ci il saat 11.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini 19 may 2021-ci il saat 18.00-a
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 20 may 2021-ci
il saat 11.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Ukraynanın infrastruktur naziri
Aqrar Universitetində
 Ukraynanın
infrastruktur naziri
Vladislav Krikliya
Gəncə şəhərinə
səfəri çərçivəsində
nümayəndə heyəti ilə
birlikdə Azərbaycan
Dövlət Aqrar
Universitetində də olub.
Görüşdə universitetin
rektoru, AMEA-nın müxbir
üzvü, professor İbrahim
Cəfərov qeyd edib ki, ölkə
Prezidenti İlham Əliyev
son 5 ildə 3 dəfə Aqrar
Universitetdə olub və bu
tədris müəssisəsinin bugünkü səviyyəyə çatması üçün
böyük işlər görüb. Rektor
həmçinin Şərqi Avropada
analoqu olmayan yeni tədris
korpusu, universitetin maddi-texniki bazası, beynəlxalq
əlaqələrin inkişafı, ikili
diplom proqramları haqqında da nazirə ətraflı məlumat
verib.

Nazir Vladislav
Krikliya universitet barədə
təəsüratlarının müsbət olduğunu, Odessa Dövlət Aqrar
Universiteti ilə qurulacaq
əməkdaşlığın da gələcək
əlaqələrin inkişafına böyük
səmərə verəcəyini bildirib.
Sonra Odessa Dövlət
Aqrar Universitetinin rektoru, baytarlıq elmləri doktoru,
professor Mixayıl Broşkov
əməkdaşlıq və imkanlar
barəsində geniş məlumat
verib, ADAU ilə yaxın

əlaqələr qurmaqda maraqlı
olduqlarını bildirib.
Onlayn formada
keçirilən görüşdə nazir
Vladislav Krikliyanın
iştirakı ilə müəllim, tələbə
mübadilələri, qarşılıqlı
dərsliklərin hazırlanması,
ixtisaslaşmış şuraların
yaradılması barədə
əməkdaşlıq memorandumu
imzalanıb.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

BİLDİRİŞ

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən inzibati xəta
haqqında protokolun və səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati
xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərar (qərardad) blanklarının
hazırlanması (çap olunması) məqsədilə 2021-ci il martın 31-də keçirilmiş
tenderdə “Çaşıoğlu Elm-İstehsalat” MMC qalib elan edilmiş və satınalmanın
qalibi ilə 632 834 manat dəyərində müqavilə imzalanmışdır.
Satınalınma komissiyası

Ceyrançöl Qış Otlaqlarının Su Təminatı
Sistemlərinin İstismarı İdarəsi
Poylu nasos stansiyasında I və II pillə arasında yerləşən təzyiqli metal boru xəttinin (PK 156+00-PK 254+00) polietilen boru
(diametri 250 mm, 12 atmosfer, 4.2 kilometr) ilə əvəz edilməsi (işin davamı) işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-5. Poylu nasos stansiyasında I və
II pillə arasında yerləşən təzyiqli metal boru
xəttinin (PK 156+00-PK 254+00) polietilen boru
(diametri 250 mm, 12 atmosfer, 4.2 kilometr)
ilə əvəz edilməsi (işin davamı) işlərinin satın
alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün
elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət
etmək lazımdır. Əlaqələndirici şəxs –Tağıyev
İlqar Rəşid oğlu.
Ünvan- Tovuz rayonu, S.Məmmədov küçəsi
3.
E-mail: ceyrancholqostsii@mst. gov.az
Telefon- 055 -634- 58- 80.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində
hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron
müraciət etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba 100.00 (bir yüz) manat məbləğdə vəsaiti
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda
geri qaytarılmır.

Bank rekvizitləri:
• Ceyrançöl Qış Otlaqlarının Su Təminatı
Sistemlərinin İstismarı İdarəsi
• H h- AZ88CTRE00000000000002353503
• VÖEN- 7300139671
• Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• Mh- AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T- BİK CTREAZ22
Əlavə qeyd Ceyrançöl QOSTSİ İdarəsinin
xüsusi hesabı
Fond-3
BSK-142575
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu
almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron
formada təqdim etməlidirlər:
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən
bank sənədi;
- tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə
olma müddəti tender təklifinin qüvvədəolma
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü çox
olmalıdır);
– malgöndərən (podratçı) haqqında tələb
olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar
daxildir:
– malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;

– malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki
(əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə,
bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti
barədə bank sənədi;
– malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb edilən
sənədlərdə və formalarda təqdim olunmalıdır).
– Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanlarından arayışlar;
– Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və
lazımi texniki imkanlarının olması barədə rəsmi
arayış;
Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması barədə arayış;
İddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 6 may 2021-ci
il saat 10.00-a kimi tender komissiyasına dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini və bank təminatını 19 may 2021-ci
il saat 18.00-a qədər elektron portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 20 may 2021-ci il saat
10.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

Ucar Meliorasiya İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot- 2. Müsüslü, Ramal, Şahlıq, Əlikənd, Qaracallı, Pirkənd və
Küçəkənd kollektorlarının cari təmiri
üçün planlaşdırılan lildən təmizləmə və
torpaq işlərinin satın alınması.
Lot- 3. Ucar rayonunun Alpı, Qarabörk kəndləri və Ağdaş rayonunun
Aral iki kəndlərində kollektor və su
keçirənlərin əsaslı təmiri üçün planlaşdırılan işlərin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına
(portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsi ilə
təqdim edə bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı hər bir lot
üçün 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
Təşkilatın adı- Ucar Meliorasiya
İdarəsi

H/hAZ53CTRE00000000000002351902
VÖEN -7400067121
SWIFT CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış; (arayışların əslləri və tarixləri tender elanından
sonra olmalıdır);
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcumə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar bütün lotlar üzrə tenderdə
iştirak üçün yuxarıda göstərilən
sənədləri (tender təklifi və bank
zəmanəti istisna olmaqla) 12 may
2021-ci il saat 11.00-a , tender təklifi
və bank zəmanətini isə 24 may 2021ci il saat 11.00-a qədər portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 25 may 2021-ci
il saat 11.00-da açılacaqdır.İddiaçılar
açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə
tanış ola bilərlər.
QEYD- tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.
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17 aprel 2021-ci il, şənbə

FHN Tərtərdə aparılan bərpa işləri
zamanı yanğın təhlükəsizliyinin
təmin olunmasına nəzarəti artırır

ABŞ Rusiya ilə
dialoqa hazırdır
Ukrayna

Zelenski Parisə səfər edib
Dünən Ukrayna
Prezidenti Vladimir
Zelenskinin Fransaya
rəsmi səfəri başlayıb.
Səfər çərçivəsində
Yelisey Sarayında
Ukrayna və Fransa
prezidentləri Vladimir
Zelenski və Emmanuel Makron arasında görüş keçirilib.
Sonra Ukrayna, Fransa və Almaniya dövlət başçılarının
üçtərəfli görüşü başlayıb. Almaniya kansleri Angela Merkel
görüşə videoformat vasitəsilə qatılıb.
Görüşdə dövlətlərarası əməkdaşlıq, regiondakı
vəziyyət və Donbasdakı gərginlik müzakirə edilib.
Xəbəri “Reuters” verib.

İsveçrə
Qurbanların sayı 3 milyonu ötüb
Dünyada
koronavirus
infeksiyasından
ölənlərin sayı
3 milyon nəfəri
ötüb. Bu barədə
pandemiyanın statistikasını aparan
“Worldometer”
portalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, indiyədək dünyada koronavirus infeksiyasına 139 milyon 722 mindən çox yoluxma
halı qeydə alınıb. Eyni zamanda, 118 milyon 773 min nəfər
ölümsaçan virusdan sağalıb, müalicəsi davam edən 17
milyon 912 min xəstədən 106 min 890 nəfərin vəziyyəti
ağır qiymətləndirilir.
Xəbəri “Euronews” verib.

ABŞ
“Apple” elektromobil istehsal edəcək
Cənubi Koreyanın “LG” şirkəti və
Kanadanın “Magna
International” avtomobil
müəssisəsi “LG Magna
Electronics Powertrain” və ya “LG Magna
e-Powertrain” adlı
birgə müəssisə təsis
edib. Məlumata görə, şirkətlər birgə müəssisədə “Apple”
elektromobillərinin istehsalına hazırlaşırlar. “LG Magna
e-Powertrain” şirkətinin bu barədə “Apple” kompaniyası ilə
saziş imzalamağa yaxın olduğu açıqlanıb. Qeyd edilir ki,
şirkət “Apple" elektromobillərinin kütləvi istehsalına cavabdeh olacaq. Hazırda sazişin detalları ilə bağlı müzakirələr
davam etdirilir.
Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

BƏƏ
Birgə layihə
Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri (BƏƏ)
Aya lunoxod
göndərilməsinə
hazırlıq görür. Bildirilir ki, layihə Yaponiyanın “iSpace” kosmik şirkəti
ilə birgə həyata
keçiriləcək. Qeyd edilir ki, Yerin təbii peykinə göndəriləcək
“Rəşid” lunoxodu NASA mütəxəssislərinin nəzarəti altında
Əmirliklərdə istehsal ediləcək. Ayda tədqiqat aparacaq
rover “SpaceX” şirkətinin “Falcon9” raketi vasitəsilə Floridadakı kosmodromdan Aya göndəriləcək. Lunoxodun Ay
səthində yürüşünü yapon şirkəti izləyəcək.
Xəbəri “Əl Ərbiyyə” verib.

ABŞ Prezidenti Co Bayden
bəyan edib ki, ölkəsi Rusiya ilə
konstruktiv şəkildə işləməyə
hazırdır, xüsusən Vaşinqton üçün
faydalı olan sahələrdə. Bu bəyanatı
Bayden Ağ evdə çıxışı zamanı
səsləndirib. Məlumatı “İnterfaks.ru”
verib.
ABŞ Prezidenti deyib: “Hansı sahələrdə
ki, Rusiya ilə işləmək ölkəmiz üçün maraq
kəsb edir, biz bu sahələrdə əməkdaşlıq
edəcəyik”. O, ümid etdiyini bildirib ki, Rusiya
ilə qarşılıqlı əlaqələr üçün uyğun variant
tapmaq mümkün olacaq: “İndi deeskalasiya
dövrüdür. Bundan sonrakı hərəkətlərimiz
düşünülmüş dialoq və diplomatik proses
olacaq. ABŞ bu istiqamətdə konstruktiv
şəkildə irəliləməyə hazırdır”.
Bayden bildirib ki, bir qədər əvvəl Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinlə telefon söhbəti
“səmimi” olub. Onun sözlərinə görə, hər iki
tərəf “qlobal təhlükəsizlik üçün əhəmiyyətli
dərəcədə cavabdehlik” daşıyır.
Qeyd edək ki, aprelin 15-də ABŞ “zərərli
fəaliyyətinə”, xüsusən kiberhücumlarına,
seçkilərə müdaxiləsinə və Krımdakı

yerləşdirildiyi gündən ötən
dövrdə ordunun səylərini
yüksək qiymətləndirib. “Sizin
və sələflərinizin son 20 ildə
etdikləri həqiqətən fövqəladə
haldır”, - deyə E.Blinken
bildirib.
"Əməkdaşlıq dəyişsə də,
davamlıdır", - deyə E.Blinken
Prezident Əşrəf Qani və digər
rəsmilərlə görüşü zamanı
bildirib.
Qeyd edək ki, səfər ABŞ
Prezidenti Cozef Baydenin bu
il sentyabr ayının 11-dək ABŞ
əsgərlərinin Əfqanıstandan
çıxacağını elan etməsindən bir
gün sonra baş tutub.
Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli rəsmisi
jurnalistlərə açıqlamasında
deyib ki, ABŞ bundan sonra Əfqanıstandakı hərbi
əməliyyatlarda birbaşa iştirak

ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken bu il aprelin
15-də Kabilə gözlənilməz səfər edərək, Əfqanıstan
liderlərinə ABŞ-ın bu yaxınlarda ölkədə qalan qoşunlarını çıxarmağa başlamasına baxmayaraq,
Əfqanıstana sadiq qaldığını deyib. Bu barədə “Amerikanın səsi” məlumat yayıb.
etməsə də, istənilən hər hansı
təhlükənin qarşısı alınacaq.
Yeri gəlmişkən, E.Blinken
cümə axşamı Amerika
səfirliyində əsasən ABŞ
hərbçilərindən ibarət bir qrupla
görüşüb və 2001-ci ildə – yəni
ilk hərbi qüvvələr bu ölkəyə

Blinken Əfqanıstanın
vətəndaş cəmiyyəti üzvləri ilə
də görüşüb. Lakin jurnalistlərə
bu barədə heç bir açıqlama
verməyib.
Görüşdə iştirak edən
Əfqanıstan parlamentinin
üzvü Nahid Fərid bir müxbirin

Əfqanıstanın gələcəyi ilə bağlı
sualına “Mənin buna baxışım
bədbindir” - deyə, cavab verib.
Xatırladaq ki, Prezident
C.Bayden iki gün əvvəl
televiziya ilə çıxışında
“Əfqanıstandakı müharibənin
nəsildən nəslə keçməsi heç bir
zaman nəzərdə tutulmayıb”, –
deyib.
Onun sözlərinə görə,
Dünya Ticarət Mərkəzi və
Pentaqona edilən terror
hücumlarından iyirmi il sonra
Birləşmiş Ştatların orada
qalmağına zərurət yoxdur. O,
ABŞ-ın Əfqanıstanda diplomatik və humanitar fəaliyyətini
davam etdirəcəyini və Kabil
hökumətinə dəstək verəcəyini
əlavə edib.

 “Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata görə,
Avstriyanın sağçı-radikal Avstriya Azadlıq Partiyasının (FPÖ)
keçmiş rəhbəri, sabiq vitse-kansler Haynts-Xristian Ştraxe beş
ilədək müddətə həbs oluna bilər.
Bildirilir ki, 2019-cu ildə məşhur
“Ibiza” qalmaqalına görə bütün siyasi
vəzifələrindən istefa verən Ştraxeyə qarşı
korrupsiya ittihamı ilə cinayət işi açılıb.
Prokurorluğun ittihamnaməsində qeyd
edilir ki, hakimiyyətdə təmsil olunduğu
dövrdə Ştraxe onun dostlarından birinə
məxsus özəl klinikanın fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qanunvericilikdə dəyişiklik
edilməsinə nail olub. Həm keçmiş vitse-kansler, həm də klinika sahibi qanun

dəyişikliyi ilə bağlı rüşvət ödənişinə dair
ittihamı rədd edirlər.
Məlumata görə, bir neçə aydan sonra
Vyana Əyalət Məhkəməsində başlayacaq
məhkəmə prosesində Özəl Xəstəxanaların
Maliyyələşdirilməsi Fondu haqqında qanuna müdaxilə ön planda dayanacaq. İddia
olunur ki, Ştraxe həmin qanuna dəyişiklik
olunması sayəsində onun partiyasını
maliyyələşdirən şəxsin özəl klinikasının
göstərilən xidmətlərə görə sığorta fondla-

ÂÂ Aprelin 17-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək.
Gecə 10-13, gündüz 17-22, Bakıda gecə 11-13,
gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
765 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa
enəcək, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55
faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən
yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, bəzi
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 6-11°, gündüz
23-28° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı,
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər,
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Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı
var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 5-10°, yüksək dağlıq
ərazilərdə 2°-dək isti, gündüz 12-17°, bəzi yerlərdə
20° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 7-12°, gündüz 20-25° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən

istiqamətində müvafiq
tədbirlər görülür, işçi heyətlə
maarifləndirici söhbətlər
aparılır.

Rəsmi Vaşinqton hesab edir ki, Pentaqon
Amerika qoşunlarının Əfqanıstandan
çıxarılması fonunda əsas diqqətini HindSakit okean regionundakı situasiyaya
yönəltməlidir. TASS infomasiya agentliyinin
yaydığı məlumata görə, bu bəyanatla
ABŞ Prezident Administrasiyasının rəsmi
nümayəndəsi çıxış edib.

Ağ ev rəsmisinin
AÇIQLAMASI

rından daha yüksək ödənişlər ala bilməsini
təmin edib.
Qeyd olunur ki, klinika rəhbəri
mətbuata açıqlamasında Avstriya Azadlıq Partiyasını siyasi görüşlərinə görə
dəstəklədiyini və partiyanın hesabına pul
vəsaitləri köçürdüyünü etiraf edib, lakin
bu dəstəyi konkret xidmətlər gözləmədən
etdiyini bildirib.

Amerikalı diplomat agentliyə açıqlamasında bildirib:
“Düşünürəm ki, prezident və onun köməkçilərinin Əfqanıstan
üzrə ehtiyatlı addımlar atmalarının hədəflərindən biri silahlı
qüvvələrimizin diqqət və resurslarını XXI əsrin əsas çağırışlarına yönəltməkdir. Fikrimizcə, çağırışlar əsasən Hind-Sakit
okean regionundadır”.
Onun sözlərinə görə, Əfqanıstanda olan qüvvələrin bir
qismi bu hədəflər nəzərə alınaraq istiqamətləndiriləcək:
Daha sonra ABŞ Prezidenti Administrasiyasının rəsmisi
deyib: “Düşünürəm ki, Qərbi Sakit okean regionunda vacib
hadisələrin baş verdiyi ilə bağlı anlayış var. Əfqanıstana
isə ölkə rəhbərliyi qeyri-mütənasib şəkildə çox zaman və
diqqət ayırıb. Hansı istiqamətdəki strateji sferada səylərimizi
cəmləşdirməklə bağlı sonda seçim etməli idik. Qərar qəbul
olundu ki, Qərbi Sakit okean regionuna seçim edilsin”.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Türkiyədə COVID–19-dan rekord ölüm sayı
Türkiyədə hər gün COVID-19
virusuna yoluxma və ölüm halları
çoxalır. Son sutka ərzində ölkədə
koronavirus 300 nəfərin həyatına
son qoyub. Pandemiya başlanandan indiyədək bu, ən maksimal
göstəricidir.

təxribatı nəticəsində
sıradan çıxmış yanğın
su hovuzlarının yararlı
vəziyyətə gətirilməsi

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Avstriyanın sabiq vitsekansleri həbs oluna bilər

Rekord yenilənib

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Şəhərdə normal həyatın
təmin edilməsi, həyat
əhəmiyyətli infrastrukturun
bərpası məqsədilə
hazırda müvafiq qurumlar
tərəfindən təmir-tikinti və
bərpa-yenidənqurma işləri
aparılır. Dövlət Yanğın
Nəzarəti Xidmətinin
əməkdaşları tərəfindən
bu işlərin həyata
keçirilməsi zamanı yanğın
təhlükəsizliyinin təmin
olunmasına nəzarət həyata
keçirilir, o cümlədən
bərpa olunan obyektlərdə
yanğın təhlükəsizliyi
qaydalarına uyğunluğun
qiymətləndirilməsi, düşmən

Entoni Blinkenin
Əfqanıstana gözlənilməz səfəri

İspaniya
UEFA Çempionlar
Liqasının dörddəbir final
mərhələsi çərçivəsində
“Liverpul” klubunu
üstələyən “Real” komandası tarixində 14cü dəfə turnirin yarımfinalına yüksəlib. Madrid
klubu bununla da yarış
tarixində özünə məxsus rekordu yeniləyib. İspaniyanın
“Barselona” və Almaniyanın “Bavariya” klubları Çempionlar
Liqasının yarımfinalında 12 dəfə oynayıblar.
Qeyd edək ki, “Real” “Liverpul”u dörddəbir final
mərhələsinin ilk görüşündə 3:1 hesabı ilə məğlub edib.
Cavab görüşü isə qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb.
Məlumatı “Eurosport” yayıb.

vəziyyətə görə Rusiyanın 25 şirkətinə
və 15 vətəndaşına sanksiya tətbiq edib.
Yeni sanksiyalar çərçivəsində Rusiyanın
ABŞ-dakı səfirliyinin on əməkdaşı da
ölkədən çıxarılıb. ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi
də Rusiyanın dövlət borcuna qarşı yeni
sanksiyalar tətbiq edib. Bunlar barədə
həmin gün Ağ evin yaydığı bəyanatda
bildirilib.
Sanksiyalar NATO tərəfindən də
dəstəklənib. Rusiya XİN isə bunu “XXI
əsrin vassallığı” adlandırıb. RF XİN-in rəsmi
nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib ki,
NATO-nun bu qərarı real faktlar əsasında
deyil, “psevdohəmrəyliyin nümayişi olaraq”
əmr əsasında qəbul olunub.
Bayden Ağ evdəki çıxışında bəyan
edib ki, daha sərt sanksiyalar tətbiq edə
bilərmiş, ancaq bunu etməyib: “Mən Putinlə
danışanda birmənalı şəkildə dedim ki, biz
daha uzağa gedə bilərdik, ancaq etmədik.
Mən proporsionallığı gözlədim”.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti Tərtər şəhərində
hazırda aparılan bərpa-yenidənqurma işləri zamanı funksional vəzifələrinin icrasını
təmin edir. Belə ki, 44 gün davam edən Vətən müharibəsi dövründə düşmənin
artileriya qurğularından intensiv atəşə tutması nəticəsində ən çox zərər çəkən
yaşayış məntəqələrindən biri də Tərtər şəhəri olub. Şəhərdə çoxlu sayda yaşayış
evlərinə, inzibati və ictimai binalara ciddi ziyan dəyib, infrastrukturun böyük
hissəsi, o cümlədən elektrik, qaz, su xətləri sıradan çıxıb.

Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin
məlumatına görə, artıq üç gündür
ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların
sayı 60 mini keçib. Nazirlik profilaktik
tədbirləri davam etdirir.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq.Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 7-12°, gündüz
19-24°, dağlarda gecə 0-5°, gündüz 10-15° isti
olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək Gecə 9-14° , gündüz 23-28° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə
duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək Gecə
10-13°, gündüz 19-24°, dağlarda gecə 10-12° ,
gündüz 15-20° 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

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetinin rektorluğu, professor – müəllim heyəti, kinoteleviziya sənətləri kafedrasının professoru, Xalq artisti,
Dövlət mükafatı laureatı
ELDAR QULİYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailəsinə
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov və rayon icra
hakimiyyəti başçısı aparatının əməkdaşları Şəki Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi
RƏŞİD HÜSEYNOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailəsinə
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Tələbə yoldaşları jurnalist
ƏHƏD İBADOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailəsinə
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
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