18 oktyabr Müstəqilliyin Bərpası Günüdür!
Qəzet 1919-cu ildən nəşr edilir
www.xalqqazeti.com

№ 224 (29766) 17 oktyabr 2021-ci il, bazar

TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ
Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika
olmuş Cümhuriyyətin bayrağını, himni və gerbini
öz dövlət atributları kimi qəbul etməsi və 28
May gününün dövlət bayramı səviyyəsində qeyd
edilməsi Azərbaycan Respublikasının 1918ci ildə imzalanmış İstiqlal bəyannaməsinə
və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət
quruculuğu sahəsindəki xidmətlərinə dərin
hörmət və ehtiramının təzahürüdür.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin dövlət müstəqilliyinin bərpasının
iyirmi beşinci ildönümü haqqında 11 oktyabr
2016-cı il tarixli sərəncamından
Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri,
Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri
və digər irimiqyaslı strateji layihələr
ölkəmizin enerji ehtiyatlarını dünya
bazarlarına çıxarmaqla Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin təminatında
böyük əhəmiyyətə malikdir. Respublikamızda neft və qeyri-neft sektorunun
yüksəlişi ümumi daxili məhsulun artmasına, güclü sahibkarlar zümrəsinin
və orta təbəqənin yaranmasına
təkan vermişdir. Ölkə üzrə sənaye
zonalarının açılması, Bakı ilə yanaşı
digər şəhərlərin də sənaye potensialının artırılması, texnoparkların və
aqroparkların qurulması regionların
böyük sürətlə inkişafını təmin etməyə

Heydər ƏLİYEV: Bizim qurduğumuz müstəqil
dövlət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir
Həmin rəsmi sənədin preambulasında qeyd edilir ki, 1991-ci
il oktyabrın 18-də “Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi
haqqında” Konstitusiya Aktı qəbul
olunmuşdur. Konstitusiya Aktında 1918-ci il 28 may tarixli İstiqlal
Bəyannaməsinə və “Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyini
bərpa etmək haqqında” Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci
il 30 avqust tarixli Bəyannaməsinə
istinad olunmuş, Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varisi olduğu təsbit
edilmişdir: “ Beləliklə, “Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi
haqqında” Konstitusiya Aktına əsasən
Azərbaycan xalqı 1991-ci il oktyabrın
18-də öz müstəqilliyini bərpa etmişdir”. Çox sadə, aydın və vaxtında
xatırladılan fakt və zamanın səsinə
cavab verən qanundur.
Bu qanuna əsasən, mayın 28-i
Müstəqillik Günü, oktyabrın 18-i isə
Müstəqilliyin Bərpası Günü elan edilir.
Əlavə olunur ki, Müstəqillik Günü və
Müstəqilliyin Bərpası Günü hər il bayram günləri kimi qeyd ediləcək.
Bu sətirləri qələmə alarkən hələ
2004-cü ilin dekabrında – ulu öndərin
vəfatının birinci ildönümündə akademik Budaq Budaovdan aldığım
müsahibənin bir məqamı yadıma
düşdü. Akademik demişdi: “Heydər
Əliyevin dünya siyasətində tutduğu
mövqenin ucalığını, onun özünün
böyüklüyünü sübut edən faktlardan
biri də o idi ki, ulu öndər bugünkü
müstəqil dövlətimizin Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğunu
dönə-dönə xatırladıb. Onun Dövlət
Müstəqilliyi Günü münasibətilə xalqa
ünvanladığı təbriklərin hamısında bu
fakt öz yerini tapır. Gedib o təbriklərə
baxa bilərsiniz”.
Akademik dedi və mən də gedib
o təbriklərə baxdım. Məsələn, ulu
öndərin həmin gün münasibətilə
xalqa ünvanladığı 17 oktyabr 1997-ci
il tarixli təbrikində oxudum: “Əsrin sonunda beynəlxalq aləmdə və Sovetlər
İttifaqında yaranan əlverişli vəziyyət
xalqımıza qəlbinin dərinliklərində hifz
etdiyi müstəqillik arzularını yenidən
reallaşdırmaq imkanı verdi. 1991-ci il
oktyabrın 18-də respublika Ali Soveti
Azərbaycanın Dövlət müstəqilliyi

Ötən ilin oktyabrında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sonradan
bütün siyasətçi, politoloq və ekspertlərin dönə-dönə müraciət etdiyi
bir arqument səsləndirmişdi: “Nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu
mən bilirəm. Yaxın tarix dəfələrlə bunu göstərib, həm siyasi müstəvidə,
diplomatik müstəvidə, eyni zamanda, döyüş meydanında. Nəyi
ediriksə, dəqiqliklə edirik”. Z
 aman həmin deyimin necə böyük həqiqət
olduğunu tez-tez təsdiq edir. Elə dövlət başçımızın oktyabrın 15 də
imzaladığı “Müstəqillik Günü haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu” da onun nə edirsə, hamısını dəqiqliklə etməsinin sübutudur.
haqqında Konstitusiya aktı qəbul etdi.
Həmin ilin 30 dekabrında keçirilən
ümumxalq səsverməsi – referendum
bu sənədə hüquqi təminat verdi və
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini
bərpa etdi”. Yəni ümummilli lider “biz
müstəqillik qazandıq” – yox, məhz
“Azərbaycan dövlət müstəqilliyini
bərpa etdi” – yazırdı.
Prezident İlham Əliyev isə dövlət
müstəqilliyimizin 25 illiyi münasibətilə
keçirilən tədbirdə həmin faktı belə
ifadə etrmişdir: “Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il oktyabrın 18-də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
varisi olaraq öz dövlət müstəqilliyini
bərpa etdiyi tarixi gündən 25 il keçir… Əsrlər boyu müstəqillik arzusu ilə yaşamış xalqımız ayrı-ayrı
dövrlərdə müxtəlif imperiyaların və
böyük dövlətlərin tərkibində olmasına baxmayaraq, hər bir xalqın
milli varlığının mahiyyətini təşkil
edən amilləri – dilini, milli-mənəvi
dəyərlərini və mədəniyyətini göz
bəbəyi kimi qoruyub saxlamaqla yanaşı, dünya mədəniyyəti xəzinəsinə
də misilsiz töhfələr vermişdir. Dövlət
müstəqilliyimizin bərpası bizə
azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında
sıx birləşərək beynəlxalq hüququn
subyektinə çevrilmək və demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq imkanı yaratmışdır”.
Xatırladaq ki, müstəqilliyin
bərpasından sonra Azərbaycan
xalqı dövlət quruculuğu prosesində
ən ümdə amal, arzu və niyyətlərini
gerçəkləşdirərək bütün sahələrdə
əldə etdiyi nailiyyətlərlə haqlı olaraq
fəxr edə bilər. Uğurlu daxili və xarici
siyasətimiz sayəsində dövlətçilik
ənənələrimiz möhkəmlənmiş,
iqtisadiyyatımız inkişaf etmiş,
mədəniyyətimiz zənginləşmişdir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası bu

gün hər bir vətəndaşımız və xaricdə
yaşayan soydaşımız üçün əsl qürur
mənbəyidir.
Müstəqilliyin ilk illəri olduqca çətin
keçsə də, ümummilli lider Heydər
Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə
qayıdışı və apardığı müdrik siyasət
nəticəsində ölkənin məhvolma
təhlükəsinə, separatçılıq meyillərinə
və başlanan vətəndaş müharibəsinə
son qoyuldu, dövlətlə xalqın birliyi
təmin edildi. İctimai-siyasi sabitliyin
bərqərar olması, hərbi əməliyyatların
dayandırılması və “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması bütün
sahələrdə genişmiqyaslı islahatların
başlanmasına zəmin yaratdı.
Politoloqlar haqlı olaraq yazırlar
ki, müstəqil dövlətin sərhədləri, ordusu, gerbi, bayrağı və pulu kimi onun
əsas qanunu da mühüm şərtlərdən
biridir. Ona görə də ulu öndər
ölkəmizin ilk Konstitusiyasının qəbul
edilməsinə mühüm önəm verirdi.
1995-ci ildə qəbul olunan Azərbaycan
Konstitusiyası milli dövlət quruculuğunun bünövrəsini təşkil etməklə
müasir dövlətin bütün qurum və
təsisatlarının formalaşdırılmasında,
hakimiyyət bölgüsü prinsiplərinin tam
təşəkkül tapmasında, parlamentarizm
ənənələrinin zənginləşdirilməsində
mühüm rol oynamışdır. 2002-ci il
24 avqust, 2009-cu il 18 mart və
2016-cı il 26 sentyabr tarixli referendumlar Konstitusiyanın müəyyən
maddələrinə əlavələri ilə dövlət quruculuğu sisteminin təkmilləşməsinə
töhfələr vermişdir.
Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı
neft strategiyası Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin əbədiləşdirilməsinə xüsusi töhfələr vermişdir. Prezident xatırladır ki, müstəqil Azərbaycan enerji
sektorunun inkişafı istiqamətində
mühüm irəliləyişlərə nail olmuşdur.

imkan yaratmışdır. Ölkəmizin ərzaq
təhlükəsizliyi təmin olunmuş, kənd
təsərrüfatının və müvafiq infrastrukturun inkişafına böyük investisiyalar
qoyulmuş, ərzaq və qeyri-ərzaq
məhsullarının ixrac qabiliyyətinin artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır.
İlham Əliyevin fikrincə,
müstəqilliyin əbədiləşdirilməsi üçün
neft yataqlarının kəşfindən, neft-qaz
hasilatından və hasil edilmiş karbohirogenin satışından əlavə başqa bir
mühüm vəzifə də vardır – bu, neft
kapitalının insan kapitalına çevrilməsi
strategiyasıdır. Azərbaycanda bu
strategiyaya uyğun olaraq, humanitar sahələrin inkişafı istiqamətində
gərgin iş aparılmışdır. Təhsil sisteminin daha da təkmilləşdirilməsinə
dair tədbirlər həyata keçirilmiş,
dünyanın mötəbər universitetlərində
minlərlə Azərbaycan gəncinin
təhsil alması üzrə Dövlət Proqramı
gerçəkləşdirilmiş, yeni universitetlər
açılmış, təhsildə özəl sektor formalaşmışdır. Azərbaycan mədəniyyəti həm
ölkə daxilində, həm də xaricdə irimiqyaslı layihələr çərçivəsində təmsil
olunmaqdadır. Tikilən yeni məktəblər,
müalicə ocaqları, muzeylər, olimpiya
mərkəzləri, mədəniyyət müəssisələri
və istirahət zonaları sosial həyatın
yaxşılaşmasına xidmət edir. “ASAN
xidmət” şəbəkəsi, ünvanlı sosial
yardım, aztəminatlı ailələrin əlverişli
şərtlərlə mənzillə təmin olunması və
digər layihələr dövlətin sosial yönümlü siyasətinin göstəricisidir.
Bütün bunlar Azərbaycan
Prezidentinin dövlət müstəqilliyimizin
əbədiləşdirilməsi istiqamətində həyata
keçirdiyi mühüm layihələrdir. Ancaq
Ali Baş Komandanımız, rəşadətli
ordumuz və milli mənafelər baxımından vahid məqsədə xidmət etməyin
nümunəsini yaratmış xalqımız ötən
ilin payızında dövlət müstəqilliyimizin
əbədiləşdirilməsinə daha möhtəşəm
bir töhfə verdilər. Bu, otuz il düşmən
əsarətində olan torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, xalqımıza əsrlər
boyu dözülməz haqsızlıqlar etmiş
ermənilərin diz çökdürülməsi idi. Bu
fakt sübut etdi ki, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi bundan sonra min illər
boyu yaşayacaqdır.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Əhalinin sosial rifahının qorunması
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Ölkə əhalisinin rifah halının
yaxşılaşdırılması aparılan sosial-iqtisadi
siyasətin mühüm prioritetlərindən biridir.
Son illərdə bu istiqamətdə ciddi irəliləyişlərə
nail olunmuş, əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, sosial ödənişlərin,
əməkhaqlarının artırılması istiqamətində
ardıcıl addımlar atılmışdır. Bu məqsədlə
2019-cu ildə iki sosial islahat zərfi qəbul
olunaraq icra edilmiş, müavinət və
təqaüdlərin məbləğinin orta hesabla 92%,
əmək pensiyasının minimum məbləğinin
72%, minimum əməkhaqqının 92%, dövlət
büdcəsindən maliyyələşdirilən qurumlarda
işləyənlərin əməkhaqlarının orta hesabla
50% artırılması təmin edilmişdir. Görülmüş
tədbirlər nəticəsində 2018-ci ilin əvvəli ilə
müqayisədə orta aylıq nominal əməkhaqqının
məbləğində 39%, əmək pensiyalarının orta
məbləğində 60%, sosial müavinətlərin orta
məbləğində 2 dəfə, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təqaüdlərinin orta məbləğində
isə 2,2 dəfə artım əldə olunmuşdur.
2021-ci ildə ölkəmiz COVID-19
pandemiyasının yaratdığı sarsıntıları geridə
qoyaraq, inamlı şəkildə iqtisadi bərpa
yoluna qayıtmışdır. Bu, dünya miqyasında
pandemiyaya qarşı peyvəndlərin ərsəyə
gətirilməsi, ölkəmizdə isə insanlarımızın
bu xəstəlikdən qorunması istiqamətində
dövlət tərəfindən əhatəli və effektiv sosialiqtisadi tədbirlərin, xüsusilə genişmiqyaslı
peyvəndləmə kampaniyasının keçirilməsi,
həmçinin 2020-ci ildə əhalinin sosial
baxımdan həssas qruplarına maliyyə
və sosial dəstək göstərilməsi, eləcə də
pandemiyadan zərər çəkmiş iqtisadi
sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara,
qurumlara vergi və bank-kredit güzəştlərinin
verilməsi sayəsində mümkün olmuşdur.
Bununla yanaşı, qeyd olunmalıdır ki,

dünya iqtisadiyyatında bərpa meyillərinin
güclənməsi müşahidə olunmaqdadır. Lakin
dünya miqyasında iqtisadi fəallığın bərpası
və məcmu tələbin artması templərinin vaxtilə
dayandırılmış istehsal, nəqliyyat-logistika
və təchizat güclərinin iqtisadi dövriyyəyə
qaytarılması sürətini xeyli üstələməsi
beynəlxalq bazarlarda bir çox əmtəələrin
qiymətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə
qalxmasını şərtləndirərək yeni çağırışlar
yaratmışdır.
Bu vəziyyət ölkəmizə idxal olunan
əmtəələrin, o cümlədən bir sıra ərzaq
məhsullarının qiymətlərinin artımına səbəb
olur və nəticə etibarilə sosial baxımdan ən
həssas əhali qruplarının rifah halına mənfi
təsir göstərir.
Beynəlxalq bazarlardakı proseslərin
ölkədaxili qiymətlərə sirayət etməsinin ölkə
əhalisinə, xüsusilə həssas əhali qruplarına
mənfi fəsadlarını yumşaltmaq və əhalinin
sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti:
1. Əməkhaqlarının, əmək pensiyalarının
və sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və digər
sosial ödənişlərin məbləğlərinin artırılmasının
təmin edilməsi ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi
layihəsində müvafiq tədbirlərin əks etdirilməsi
üçün təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
2. Bu Sərəncamdan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.

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

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz
olacaqdır, dönməz olacaqdır və Azərbaycanın bugünkü gənc nəsli
gələcək Azərbaycanı daha da yüksəklərə qaldıracaqdır.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider

Müasir Azərbaycan tarixinin
ən qüdrətli dövrünü yaşayır
zərbaycanın ötən əsrin əvvəllərində qurduğu müstəqil dövlət cəmi
23 ay yaşadı. Xalqımız bu xoşbəxtliyə bir də əsrin sonlarında nail
oldu: 1991-ci il oktyabrın 18-də “Dövlət Müstəqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktının qəbul edilməsi ilə Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyi bərpa edildi. Bununla da Azərbaycanın tarixində yeni dövrün
başlanğıcı qoyuldu.

A

Xatırladaq ki, adı çəkilən Konstitusiya
Aktında 28 may 1918-ci il tarixli “İstiqlal
Bəyannaməsi”nə və “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
1991-ci il 30 avqust tarixli Bəyannaməsinə
istinad olunub, Azərbaycan Respublikasının
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi
olduğu təsbit edilib. Beləliklə, “Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktına əsasən Azərbaycanın
1991-ci il oktyabrın 18-də müstəqilliyi bərpa
olunub.
Bu il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa edilməsinin

30 ili tamam olur. Bu əlamətdar hadisənin
ildönümü ərəfəsində Milli Məclis tərəfindən
1918-ci il mayın 28-də İstiqlal Bəyannaməsi
ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin elan olunduğu, 1991-ci il
oktyabrın 18-də isə “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin bərpa olunduğu nəzərə alınaraq, bundan sonra mayın 28-nin Müstəqillik
Günü, oktyabrın 18-nin isə Müstəqilliyin
Bərpası Günü kimi qeyd edilməsi qərara
alınıb və bu, dövlətimizin başçısı tərəfindən
2021-ci il 15 oktyabr tarixində təsdiqlənib.

(ardı 7-ci səhifədə)
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Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət
xadimlərinin təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı
şəxslər təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə
Ələsgərov Arif Məmməd Hüseyn oğlu
İsgəndərov Zeynalabdin Əli oğlu
Qurbanov Eldar Hacı Baba oğlu
Məmmədov Tahir Hidayət oğlu
Rzayev Asif Hüseyn oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə
Abbasov Emil İnqlab oğlu
Abbasova-Budaqova Afaq Nurəhməd
qızı

Abdullayev Samir İmran oğlu
Babayeva İnarə Əhməd qızı
Bağırzadə Bəhram Arif oğlu
Dadaşov Faiq Nadir oğlu
Əliyev Ələkbər Hüseynbala oğlu
Əliyev Kənan Sabir oğlu
Əlizamanlı Şəmistan Hüseyn oğlu
Fətəliyev Zakir Məhərrəm oğlu
Hacıyev Faiq Əjdər oğlu
Heydərova Ülviyyə Sədaqət qızı
Həsənzadə Nigar Ağa qızı
Hüseynov Rəsul İsmayıl oğlu
Hüseynova Nuriyyə İsmayıl qızı
Xəlilov Bəhram Fərhad oğlu
İbrahimova Nigar Rəfael qızı
İmaməliyev Nəriman Məcid oğlu
İmanov Cabir Qorxmaz oğlu
İmanov Tahir Qorxmaz oğlu
İsayev Pünhan Baba oğlu

İlham Əliyev MDB dövlət başçılarını
yeni Qafqaz reallıqları ilə tanış etdi

Kərimov İmran Mustafa oğlu
Korovin Vadim Arnoldoviç
Qasımova Fərqanə Alim qızı
Mansurov Ənvər Arif oğlu
Məhərrəmova Aytən Əhliman qızı
Məmmədov Nəriman Qəhrəman oğlu
Məmmədzadə Azər Arif oğlu
Mirsəlimov Mehti Ramiz oğlu
Rəhmanov Nazim Şamil oğlu
Rzayev İbrahim Şarza oğlu
Rzazadə Xəyal Məhəmməd oğlu
Tağıyev Qəhrəman Fərman oğlu
Topçiyev Emil Namik oğlu
Vaynşteyn Timur Leonidoviç.

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

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət
xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı
şəxslərə Azərbaycan Respublikasının
fəxri adları verilsin:

“Xalq rəssamı”
Alimirzəyev Əlyar Alimirzə oğlu
Haqverdiyev Hüseyn Həsən oğlu
Rəcəbov Aydın Məmmədağa oğlu

“Əməkdar artist”
Abasquliyev Rza Həsənağa oğlu
Axundov Mahir Mikayıl oğlu
Barateliya Naala Raulyevna
Cəlilov Xəqani Nadir oğlu
Əliyev Fərid Aydın oğlu
Hacıyev Fuad Əhəd oğlu
Hüseynəliyev Elton Əşrəf oğlu

Hüseynova İlahə Həsən qızı
Xəlilova Səadət Namizəd qızı
Məmmədov Xəyyam Əhrar oğlu
Mikayılov Anar Şamil oğlu
Mirzə Kazım Həsən oğlu
Mirzəyeva Vəfa Rafiq qızı
Motorina Yuliya Alekseyevna
Mürsəlov Neymət Məzahir oğlu
Nisanov Xəyyam Aleksandroviç
Osmanov Elizbar Əbülfəz oğlu
Rza-Zadə Azər Zaur oğlu
Salmanov Nicat Fərhad oğlu
Seyidova Ceyla Uran qızı
Səfərəliyeva Məlahət Nəcəf qızı

“Əməkdar rəssam”
Babayev Fikrət Həsən oğlu
Cabarov Rəşad Emin oğlu
Əhməd Faiq Nazim oğlu
Ələkbərov Rəşad Böyükağa oğlu
Əliyev Vüqar Əli oğlu

Hacızadə Rövşən Kamal oğlu
Həsənov Şamil Məmməd oğlu
Hüseynov Pərviz İldrım oğlu
Mehtiyev Zakir Tahir oğlu
Məmmədov İsa Məmməd oğlu
Rüstəmov Aslan Mahmud oğlu
Şixəliyev Adil Həmdulla oğlu

“Əməkdar mədəniyyət işçisi”
Allahverdiyev İbad Məhəmməd oğlu
Eldarova Lalə Ömərovna
Əhmədzadə Natiq Nazim oğlu
Hacı-Mustafazadə Hüseyn Tofiq oğlu
Kazımov Bəhmən İsa oğlu
Qardaşbəyova Nazilə Adəm qızı
Paşayev İlqar Əli Abas oğlu.

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

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin növbəti iclası

Oktyabrın 15-də Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin
növbəti iclası keçirilib.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin
Müşahidə Şurasının sədri Əli Əsədovun
sədrliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyində
nəqliyyat sektoruna aid 4 portfel

şirkətin “Azərbaycan Hava Yolları”
QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC,
“Bakı Metropoliteni” QSC və “BakuBus”
MMC-nin fəaliyyətinin diaqnostikasının
nəticələri və portfel şirkətlərin korporativ
idarəetmə standartlarının və idarəetmə

orqanlarının üzvlərinin fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi məsələləri müzakirə
edilib.
Holdinqin İdarə Heyətinin sədri Mətin
Eynullayevin və Baş icraçı direktoru
Ruslan Əlixanovun məruzələri dinlənilib.
Həmçinin iclasda diaqnostikanın
nəticələri barədə nəqliyyat sektoruna aid
portfel şirkətlərin Müşahidə Şurasının
sədrinin və şirkət rəhbərlərinin çıxışları
ətrafında geniş müzakirələr aparılıb.

Ərazilərin minalardan təmizlənməsi
üçün Fransa ilə əməkdaşlıq sənədinin
imzalanması nəzərdə tutulur

Azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə istiqamətində Fransa ilə
sənədin imzalanması nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyindən

(ANAMA) verilən məlumatda bildirilir ki,
ANAMA-nın sədri Vüqar Süleymanov

Fransanın ölkəmizdəki səfiri Zakari Qrosun müşayiət etdiyi Piyadalar əleyhinə
minaların məhv edilməsi üzrə Milli
Komissiyasının (CNEMA) nümayəndə
heyəti ilə görüşüb.
Görüş zamanı işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə ANAMA tərəfindən
həyata keçirilən minatəmizləmə
əməliyyatları barədə məlumat verilib,
prezentasiya təqdim edilib: "Səfərin
başlıca məqsədi Azərbaycanda icra
edilən humanitar minatəmizləmə
fəaliyyətinə Fransa Respublikasının
mümkün töhfəsinin verilməsi, eləcə də
minadan zərərçəkənlərin ehtiyaclarının öyrənilməsi və bu sahədə lazımi
dəstəyin göstərilməsidir. Yaxın zamanda, iki tərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində
qeyd olunmuş istiqamətlər üzrə sənədin
imzalanması nəzərdə tutulur".

“Xalq qəzeti”

O

ktyabrın 15-də Prezident
İlham Əliyev Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin (MDB)
Dövlət Başçıları Şurasının
videokonfrans formasında
keçirilən iclasında iştirak edib.
Hazırda təşkilata rəhbərlik edən
Belarus Prezidenti Aleksandr
Lukaşenko konfransın əsas
müzakirə mövzuları ilə bağlı
məlumat verdikdən sonra qeyd
edib ki, budəfəki iclas MDB-nin
yaradılmasının 30 illiyi ərəfəsində
keçirildiyi üçün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir.

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində
SSRİ-nin dağılması ilə yaradılan quruma Azərbaycan 1993-cü ildən tam
səlahiyyətli üzv kimi daxil olub. Lakin
aradan keçən 30 il ölkəmiz üçün bir çox
fərqli məna ifadə edir. Məlum olduğu
kimi, həmin dövrdə yenicə müstəqillik
qazanan respublikamız fürsətdən istifadə
edən xain qonşusu Ermənistanın işğalla
nəticələnən qanunsuz, xəbərdarlıq
edilmədən başladılan hücumlarına
məruz qalmış, bununla da torpaqlarının bir hissəsini itirmişdi. Belə ki, biz
bu otuz il ərzində həm tarixi torpaqlarımızın həsrəti ilə yaşamış, həm də bir
çox beynəlxalq tribunada öz haqqımızı
axtarmışıq. Bəzi böyük dövlətlərin və
beynəlxalq qurumların ikiüzlü siyasətinin
qurbanı olan danışıqlar prosesi heç
bir yolla ədalətin bərpa olunmasına
yönəlməmiş, Ermənistan işğal etdiyi
torpaqları sülh yolu ilə geri qaytarmamışdır. Məşhur bir atalar sözündə deyildiyi
kimi, həqiqətlərin və ədalətin aşkara
çıxmaq kimi bir xisləti var. Gözlədiyimiz
ədalət bir qərinəyə yaxın müddət sonra
yenə öz səylərimiz nəticəsində bərpa
edildi. Tarix elə gətirdi ki, qurumun 30
illiyi ərəfəsində Azərbaycan konfransa
qalib ölkə kimi qatıldı. Hər zaman və
hər məkanda Azərbaycanın haqq səsini
böyük kütlələrə çatdıran Prezident
İlham Əliyev bu dəfə zəfər nitqi söylədi:
“Bütövlükdə, postmünaqişə dövrü
sakit keçir. Ona görə “postmünaqişə
dövrü” deyirəm ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi keçmişdə qalıb. Azərbaycan
öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının işğalçı qüvvələrin
Azərbaycan ərazisindən dərhal, qeydşərtsiz və tamamilə çıxarılmasını tələb
edən qətnamələrini yerinə yetirib və
Azərbaycan Ermənistanla münaqişəni
hərbi-siyasi yolla həll edib.”
Ümumiyyətlə, hadisələrin gedişatına
nəzər saldıqda görə bilirik ki, son 18 ildə
Azərbaycanda baş verən dəyişikliklər,
həyata keçirilən islahatlar, ordu quruculuğunda atılan addımlar qələbənin
uzaq olmadığının xəbərçisi idi. Ölkə
başçısı bu mənada görülən işləri hazırlıq adlandıraraq xüsusi vurğulayırdı ki,
biz münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll
edilməsi üçün əlimizdən gələni etsək
də, faktiki müharibə şəraitində yaşayan
bir dövlət kimi, baş verə biləcək hər
hadisəyə hazırlıqlı olmalı idik.
Prezident İlham Əliyev çıxışında

Hərbi əməliyyatların dayandırılmasında Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin
xüsusi rolunu bir daha qeyd etmək istərdim. Bu, hər iki
tərəfdən minlərlə insanın ölümündən qaçmağa imkan
verdi.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Vladimir Putinin hərbi əməliyyatların dayandırılmasındakı rolundan bəhs edərək
vurğuladı ki, bu təşəbbüs minlərlə insanın ölümünün qarşısını almağa imkan
yaratdı. 10 noyabr üçtərəfli Bəyanatı ilə
Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonları bir
güllə belə atılmadan erməni terrorçularından təmizləndi.
Dövlətimizin başçısı MDB dövlətləri
liderlərinə hazırda ölkəmizdə davam
edən bərpa-quruculuq işləri ilə bağlı
da məlumat verdi. Bildirdi ki, müharibə
bitəndən, torpaqlarımız işğaldan azad
ediləndən sonra bizim əsas məqsədimiz
30 il müddətində xüsusi amansızlıqla dağıdılan, məhv edilən şəhər və kəndlərimizi
yenidən dirçəltmək, bu yerlərə həyatı qaytarmaqdır. Lakin əlbəttə ki, qarşımızda duran ən önəmli problem mina xəritələrinin
bizə verilməməsidir. Bu da düşmənin
növbəti insanlıq cinayətidir. Düşmən
müharibədəki məğlubiyyətini qəbul edib,
kapitulyasiya aktına imza atdıqdan sonra
belə, yalvararaq bizdən aldığı möhləti
yenə öz iyrənc əməllərinə xərcləyərək
boşaltdığı ərazilərə pərakəndə şəkildə
mina səpələməklə keçirmişdi. Ölkəmizin
başçısı bu məsələni xüsusi qeyd
edərək bildirdi ki, təkcə bu əməl belə
Ermənistanın həqiqi xislətinin ortaya
çıxmasına kifayət edir. Çıxışı zamanı
yenidən bu məsləyə toxunan ölkə başçısı
dedi ki: “Hazırda Azərbaycanın qarşısında duran əsas problemlər azad edilmiş
ərazilərin minalardan təmizlənməsi və dağıdılmış infrastrukturun, binaların, evlərin,
Azərbaycan xalqının tarixi abidələrinin
bərpasıdır. Müharibədən sonra 150-dən
çox vətəndaş minaya düşərək həlak olub,
yaxud ciddi xəsarətlər alıb. Ermənistan
minalanmış sahələrin tam xəritələrini bizə
verməkdən imtina edir. Azərbaycana verilmiş az sayda xəritələrin dəqiqliyi təqribən
25 faizdir”.
Bundan əlavə, erməni vandallarının
torpaqlarımızda törətdiyi insanlıqdan
kənar vəhşilikləri xatırladan Prezident
İlham Əliyev bildirdi ki, ermənilər heç
vaxt bu torpaqlarda yaşamaq, yaratmaq niyyətində olmayıblar. Çünki onlar
özləri də yaxşı bilirdi ki, bu ərazilər
Azərbaycana məxsusdur və tarixi
ədalət öz yerini tapacaq. Sadəcə gecitezi var idi. Prezident MDB dövlətləri
liderlərinə xatırlatdı ki, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə təqribən 30 illik işğal
dövründə, demək olar ki, bütün binalar
və tarixi abidələr dağıdılıb: “Azad edilmiş
ərazilərdəki 67 məsciddən 65-i tamamilə
dağıdılıb. Qismən dağıdılmış qalan iki
məsciddə işğalçılar donuz və inək saxlayır, müsəlmanların heysiyyətini qəsdən
təhqir edirdilər. Füzuli şəhərində və

Füzuli rayonunun bütün kəndlərində binalar və evlər 100 faiz dağıdılıb. Ağdam
şəhərində və Ağdam rayonunda da eyni
vəziyyətdir. Ağdam şəhəri “Qafqazın
Hirosiması” adlandırılır. Cəbrayıl rayonunda cəmi 2 bina salamat qalıb, orada
Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi
qulluqçuları yerləşirdi. Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarında da
oxşar vəziyyətdir. Şuşa şəhərində işğala
qədər mövcud olan 17 məsciddən 16-sı
Ermənistan tərəfindən dağıdılıb”.
Düşmənin məqsədi isə sadəcə
işğal müddətini uzatmaq, qurduqları
“böyük Hayastan” xülyasının bataqlığında bir qədər də boğulmaq idi. Lakin
Azərbaycan əsgərinin ayaq səsləri
erməniləri dərin yuxudan oyandırmaq
üçün kifayət etdi. Onlar hələ müharibənin
ilk günlərindən Prezident İlham Əliyevin
dediyi kimi “qapı-qapı gəzib bütün dünya
liderlərinə yalvarır”, kömək istəyirdilər.
Özləri də yaxşı bilirdilər ki, uzun müddət
qurduqları miflər həqiqətin qarşısında
acizdir. Həqiqət isə dövlətimizin başçısının sonradan qələbənin simvoluna
çevrilən bu sözlərində idi: “ Qarabağ
Azərbaycandır və nida işarəsi”
Dövlət başçısı işğal edilmiş
ərazilərimizin uzun illər narkotrafik və terrorçuların yetişdirilməsi üçün istifadə edildiyini xatırladaraq bildirib ki, bu məsələni
dəfələrlə dilə gətirib. Əlbəttə, bu, müxtəlif
dövrlərdə sübuta yetirilmiş dəqiq faktdır.
Prezident İlham Əliyev ermənilərin “hərbi
əsirlər” adlandırdığı terrorçular barəsində
də danışıb. Vurğulayıb ki, müharibə
dövründə əsir götürülən bütün hərbçilər
daha sonra Ermənistana qaytarılıb. İddia
edilən “erməni hərbi əsirlər” isə üçtərəfli
bəyanatın imzalanmasından iki həftədən
çox sonra, Ermənistanın Şirak regionundan iğtişaş törətmək üçün işğaldan azad
edilmiş ərazilərə göndərilən 62 nəfərlik
təxribat qrupudur. Bu quldurlar beynəlxalq
konvensiyalara əsasən hərbi əsir hesab
edilə bilməz.
Çıxışının sonunda münaqişənin artıq
geridə qaldığını xatırladan Prezidentimiz
Ermənistanın ona verilən şansı düzgün
dəyərləndirəcəyinə ümidvar olduğumuzu qeyd edib: “Biz, ərazi bütövlüyünün
qarşılıqlı tanınması şərti ilə sərhədlərin
delimitasiyasına dair Ermənistanla
danışıqlara başlamağa hazırıq, həmçinin
Ermənistan ilə sülh sazişinə dair danışıqlara başlamağa hazırıq. Azərbaycan
qalib ölkə kimi münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır. Ümidvarıq ki,
Ermənistan rəhbərliyi bu tarixi şansı
əldən verməyəcək”.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

Liviyanın müvəqqəti işlər vəkili:
İşğal edilmiş ərazilər öz sahibinə qayıdıb
Azərbaycan hökumətini,
xalqını səmimi qəlbdən
təbrik edirəm. Bu ərazilər öz
sahibinə qayıdıb.
Bunu Liviyanın ölkəmizdəki
müvəqqəti işlər vəkili Əşrəf Adəm
deyib.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərə
səfər etdiyi üçün xoşbəxt olduğunu

bildirən müvəqqəti işlər vəkili qeyd edib:
“Bu torpaqlar işğaldan azad edilib və
burada sürətli tikinti işləri gedir. Yurdlarından məcburi köçkün düşən insanların tezliklə buraya qayıdacaqlarına
ümid edirik. Buralar çox gözəldir, sanki
cənnətdir. Mən Azərbaycan igidlərini
salamlayır və onları dəstəkləyirəm”.

AZƏRTAC

17 oktyabr 2021-ci il, bazar

Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi və
daimi edilməsi hər bir ölkə vətəndaşının
əməli fəaliyyətindən də asılıdır. 1993-cü
ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktının qəbul olunmasının ikinci ildönümü münasibətilə xalqımızı təbrik edən
ölkə Prezidenti Heydər Əliyev deyirdi: “Azərbaycan xalqının əsrlər boyu
qəlbində olan, həsrət çəkdiyi günlər
gəlib çatmışdır. Azərbaycan xalqı öz
müstəqilliyinə nail olmuşdur. Müstəqilliyi
əldə etmək, dövlətin tam müstəqil olmasına nail olmaq üçün xalqımız çətin
yollardan keçmişdir. Ancaq müstəqilliyi
əldə saxlamaq, onu möhkəmləndirmək,
dövlətin tam müstəqilliyinə nail olmaq
və bütün vətəndaşlara müstəqil dövlət
şəraitində layiqli həyat tərzi təmin etmək
daha çətindir. Bunun üçün biz çox iş
görməliyik. Qarşımızda böyük vəzifələr
durur. Bu vəzifələri həm Azərbaycanın
dövlət orqanları, həm hökumət, həm
respublikanın mövcud siyasi-ictimai
qüvvələri, həm də hər bir vətəndaş yerinə
yetirməyə çalışmalıdır.
Ona görə də mən bu əlamətdar
gündə, bizim üçün böyük bayram
günündə Azərbaycan xalqına, respublikamızın bütün vətəndaşlarına müraciət
edirəm, Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi xadimlərinə, ziyalılarına, dövlət
orqanlarında vəzifə daşıyan şəxslərə,
hər bir vətəndaşa müraciət edirəm və
hər bir kəsi Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyini möhkəmləndirmək üçün,
bu müstəqilliyi daimi etmək üçün fədakar
əməyə dəvət edirəm”.
Heydər Əliyev şəxsiyyəti, müdrikliyi və
qətiyyəti olmasaydı, indi Azərbaycan adlı
müstəqil dövlətdən bəhs etmək bəlkə də
mümkün olmayacaqdı. Bütün ömrü boyu
həyatının mənası bildiyi Azərbaycanı
müstəqil dövlətə çevirmək ulu öndərimizin
ən böyük arzusu, onun siyasi fəaliyyətinin
ən mühüm yekunu və məntiqi nəticəsidir.
Ulu öndərin dövlət quruculuğu
təliminə görə, müstəqillik üçün vacib olan
başlıca şərtlərdən biri siyasi sabitlik və
güclü dövlət hakimiyyətidir. Ümummilli
lider siyasi fəaliyyətinin ilk günlərindən
müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi üçün

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan
Milli Şurası İstiqlal Bəyannaməsi qəbul
edərək tam dövlət hakimiyyəti olan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yarandığını bəyan etdi, yəni itirilmiş
dövlət müstəqilliyini elan etdi. Müsəlman
Şərqinin ilk cümhuriyyətini o zaman bir
çox xarici dövlət tanıdı, qısa müddətdə
müstəqil dövlətin təsisatları yarandı.
Təəssüf ki, bu müstəqillik tariximizin ömrü
çox çəkmədi. Bolşeviklərin idarə etdiyi
Sovet Rusiyası 1920-ci il aprelin 28-də
müstəqilliyə qovuşan Azərbaycanın azadlığına– dövlət müstəqilliyinə son qoydu.
Lakin sovet imperiyası Azərbaycan
xalqının azadlıq ideallarını, müstəqillik
arzularını susdura bilmədi. Çünki sözü ilə
əməli uyğun gəlməyən kommunist ideologiyasının özü məhvə məhkum idi. Bu
ideologiya 70 il xalqları aldatsa da, sonda
qarşısıalınmaz bir fəlakətlə süqut etdi.
Azərbaycan Respublikasının Ali
Soveti Azərbaycan Milli Şurasının
1918-ci il mayın 28-də qəbul etdiyi İstiqlal
Bəyannaməsinə, Azərbaycan Respublikasının demokratik prinsiplərinin və
ənənələrinin varisliyinə əsaslanaraq,
eləcə də, “Azərbaycan Respublikasının
dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında”
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
1991-ci il 30 avqust tarixli Bəyannaməsini
rəhbər tutaraq 1991-ci il oktyabrın 18-də
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktını qəbul etdi. Qarşıda
xalqımızı müstəqillik və demokratiyaya
dəvət edən bir yol vardı. Lakin bu yolda
naşı və təcrübəsiz insanların hakimiyyəti
Azərbaycanı irəli apara bilmədi.
Milli azadlıq mübarizəsinə qalxmış
xalq güclü, bacarıqlı siyasətçilərin,
təcrübəli dövlət xadimlərinin, məsuliyyətli
ziyalıların deyil, siyasət meydanına təzə
atılan və təbii ki, təcrübəsiz, səbatsız,
şəxsi və qrup ambisiyalı şəxslərin
idarəçiliyi ilə üzəşdi. Bu, respublikanı
oyuncaq dövlətə çevirib, istədiyi kimi
idarə etməyə çalışan qüvvələrə sərfəli
idi. Buna görə də onlar xalqın hörmət
və qəbul etdiyi təcrübəli siyasətçilərin
ətrafında birləşəcəyindən qorxur, belə
meyllərin qarşısını almağa çalışırdılar.
1992-ci ilin mayında xalqın milli azadlıq və suverenlik çağırışlarının qanadında
hakimiyyəti qəsb etmiş AXC–Müsavat
cütlüyü ilk günlərdən siyasi idarəetməyə
qadir qüvvə olmadığını ortaya qoydu.
Birillik biabırçı hakimiyyət Azərbaycanda
bəşəri, əxlaqi dəyərlərin, dövlətçilik
ənənələrinin, idarəetmə vərdişlərinin,
daxili və xarici siyasət adına nə varsa,
hamısının necə tənəzzül etdiyini, süquta uğradığını açıq-aşkar göstərdi.
Hakimiyyətə zor və silah yolu ilə gəlmiş
bir komanda özünün yarıtmaz, səriştəsiz
və cinayətkar fəaliyyəti ilə ölkəni parçalanıb məhv olmaq həddinə gətirib çıxartdı.
Həmin aylarda və günlərdə
Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti
rastlaşdığı mövcud problemlərin yalnız
ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə öz həllini tapa biləcəyinə inanaraq,
onun respublika rəhbərliyinə qaytarılmasını təkidlə tələb edirdi. Naxçıvanda
yaşayan ulu öndər Heydər Əliyevə böyük
ehtiram və hörmət, el sevgisi və xalq
məhəbbəti onun Vətən, xalq qarşısında
gördüyü işlərə, etdiyi xidmətlərə görə idi
və bu, coşğu günü-gündən artırdı.
Dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyev o zaman Naxçıvanın
və respublikanın müxtəlif bölgələrindən
gələn nümayəndələrlə görüşlər keçirir, onları müstəqillik uğrunda axıradək
mübariz olmağa çağırırdı: “Mənim əsas
məqsədim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və Azərbaycan hakimiyyətini

bərqərar edildiyi ölkəyə çevirdi. Ulu öndər
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini
iflasdan, Azərbaycan xalqını fəlakətdən
qurtardı, çox böyük çətinliklə əldə olunan
müstəqilliyimizi əbədi və dönməz etdi.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin sayəsində müstəqillik illərində
əldə olunan nailiyyətlər, ulu öndər
tərəfindən qoyulmuş müstəqil dövlətçilik
prinsipləri zaman keçdikcə daha da
möhkəmlənir. Çünki bu iş, bu siyasi xətt
müasir şəraitdə ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. 18 il bundan əvvəl Prezident seçilmiş cənab İlham Əliyevin ilk
bəyanatında “Azərbaycan indiyədək getdiyi yolu davam etdirəcək, Heydər Əliyev
kursu dönmədən həyata keçiriləcəkdir”
demişdir. 1993-cü ildən başlanan bu kurs
Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlət
quruculuğu prosesinin başa çatdırılması,
iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi və
Azərbaycanın dinamik inkişafa xas olan
iqtisadi bazasının yaradılması demək idi.
Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyası və beynəlxalq hüquq normaları
ilə tənzimlənən sivil dünya siyasətinə
inteqrasiya etməsi və bu məkanda özünə
layiq yer tutması idi.
Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin möhkəm və sarsılmaz
olmasının əsas səbələrindən biri zamanın sınağından çıxmış Heydər Əliyev
dövlətçilik kursunun davam etdirilməsi,
siyasi varisliyin təmin olunmasıdır.
On səkkiz il bundan əvvəl, 2003-cü il
oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən İlham Əliyev
demişdir: “Mən Azərbaycanın xoşbəxt
gələcəyinə inanıram. Əminəm ki, ölkəmiz
bundan sonra da inkişaf edəcək, daha
da güclənəcəkdir. Azərbaycanda demokratiya daha da inkişaf edəcək, siyasi
plüralizm, söz azadlığı təmin olunacaqdır.
Ölkəmiz müasir dövlətə çevriləcəkdir.
Bütün bunları həyata keçirmək və
Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək
üçün ən başlıcası ölkədə Heydər Əliyev
siyasəti davam etdirilməlidir.”
“Heydər Əliyev siyasəti” istilahı balanslaşdırılmış, bütün cəhətləri ölçülübbiçilmiş və ən əsası, dövlətin təməl ma-
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 azandığı hörmət və nüfuzundan xəbər
q
verir.
Azərbaycan Respublikası cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dünyada müasir, güclü, rəqabətə davamlı, regionun
lider dövlətinə yüksəlib. Keçid dövrünü
başa vuran ölkəmiz bu gün özünün
uzunmüddətli inkişaf strategiyasının
istiqamətlərini müəyyən edən bir ölkədir.
Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi
artım sürətinə görə ön sıralarda gedərək
islahatçı ölkə kimi tanınır.
Ölkəmizin iqtisadi həyatında baş
verən dəyişikliklərdən bəhs edən
Prezident İlham Əliyev demişdir:
“Azərbaycanın çox yaxşı iqtisadi
göstəriciləri var. Bizim ölkə uğurla inkişaf edir və keçid dövrünün
bütün çətinliklərinə baxmayaraq,
Azərbaycanın iqtisadi nailiyyətləri
gözəçarpan səviyyədədir. Sovet İttifaqının süqutundan sonra Azərbaycan öz
müstəqilliyini elan edərkən ölkəmiz xaos
vəziyyətinə düşmüşdü. Lakin sonrakı
illər ərzində Azərbaycan addım-addım
həm siyasi, həm də sosial, iqtisadi
islahatlar sayəsində, cəmiyyətimizin
demokratikləşməsi yolu ilə problemləri
həll edə bilmişdir. Nəticədə biz sabitliyin
bərqərar edilməsinə, iqtisadi inkişafa
nail olmuşuq. İndi Azərbaycanın hər bir
vətəndaşı bu iqtisadi inkişafdan faydalanmaq imkanı əldə etmişdir”.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmiz çox böyük uğurlara imza atmışdır. Azərbaycanın ərzaq
və enerji təhlükəsizliyi təmin edilmişdir.
Ümumi daxili məhsul, büdcə və valyuta
ehtiyatları ildən-ilə artır. Respublikamızda neft, qeyri-neft və qaz sektorunun
yüksəlişi təmin olunmuşdur. “Yeni əsrin
müqaviləsi” imzalanmışdır. Azərbaycan
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təminatçısı kimi çıxış edir. Regionların
inkişafına dair üç dövlət proqramı uğurla
həyata keçirilmiş, dördüncü proqram
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməkdədir.
İşsizlik və yoxsulluğun səviyyəsi ən aşağı
həddə endirilmişdir. Respublikamız və
onun paytaxtı yeni görkəm almaqdadır,
quruculuq və abadlıq işləri sayəsində
şəhər və rayonlarımız ildən-ilə gözəlləşir,

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa
edilməsi xalqımızın tarixi nailiyyətidir
D

ünyada mövcud olan minlərlə millət və xalqın heç də hamısı
müstəqil dövlət yarada bilməyib. Belə bir imkan və xoşbəxtlk
hər milli topluma qismət olmur. Bunun üçün onun dövlət
yaratmaq ənənəsinin, müəyyən inkişaf səviyyəsinin və fəaliyyət
istiqamətinin olması zəruridir. Millətin dövlət yaratması nə qədər
çətindirsə, onu qoruyub saxlaması bundan da ağır və məsuliyyətli
bir mübarizədir. Dövlət yaratmaq təkcə ümummilli arzu ilə bağlı deyil,
bunun üçün millət və xalqlar sosiomədəni, geosiyasi və iqtisadi
müstəvidə müstəsna nailiyyətlər qazanmalı və hər cür mübarizəyə
hazır olmalıdır. Bu şərt və tələblər baxımından Azərbaycan xalqı
xoşbəxtdir. Azərbaycan o nadir ölkələrdəndir ki, bir əsrdə iki dəfə
dövlət müstəqilliyini qazana bilmişdir.

respublikanın bütün ərazisində bərqərar
etməkdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının milli dövlət kimi inkişaf etməsi indi
əsas məsələdir. Bunun üçün Azərbaycan
tam müstəqil, azad, demokratik respublika olmalıdır”.
Bu mürəkkəb və mərhumiyyətli tarixi
dönəmdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə rəhbərlik edən Heydər
Əliyevi milli dövlətçiliyimizin taleyi çox ciddi narahat edirdi. O, artıq Azərbaycanın
müstəqilliyi uğrunda qətiyyətli mübarizəyə
başlamışdı. Naxçıvanda yaşayıb siyasi
fəaliyyət göstərən xalqımızın böyük oğlu
həqiqi dövlət müstəqilliyinin bünövrəsini
burda qoymuşdu. Onun rəhbərlik etdiyi
Naxçıvan Muxtar Respublikası xalqımızın suveren hüquqlarının və dövlət
müstəqilliyinin bərpa edilməsi uğrunda
gedən mübarizənin mərkəzinə çevrilmişdi. Ulu öndərin Naxçıvanda həyata keçirdiyi siyasət sayəsində Naxçıvanda tarixi
qərarlar qəbul edilmiş, Azərbaycanın
bu qədim diyarında Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin dövlət atributları bərpa
olunmuş, muxtar respublikanın adından
“sovet sosialist” sözləri çıxarılmış, 20
Yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verilmişdi.
Bu illərdə Azərbaycana rəhbərlik
edənlər dövlət müstəqilliyinin formal
mahiyyəti ilə kifayətlənərək Sovet İttifaqının qorunub saxlanılması üçün 1991-ci
il martın 17-də keçirilən referendumda
Azərbaycanın iştirakı barədə qərar
vermişdilərsə, Heydər Əliyevin tövsiyəsi
ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası bu
qondarma referendumdan imtina etmiş,
SSRİ-nin yenidən bərpasına yönəldilən
cəhdlər muxtar respublika ərazisində
qətiyyətlə aradan qaldırılmış, müvafiq
qərarların qəbul edilməsi qanunvericilik
təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Ali
Sovetindən də xahiş edilmişdi.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev ötən əsrin
90-cı illərində Heydər Əliyevin rəhbərliyi
altında Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən tədbirləri dövlət
müstəqilliyi üçün mühüm şərt kimi
qiymətləndirərək demişdir: “1990-cı
ildə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Ali Sovetinin sessiyasında
qəbul edilmiş tarixi qərarlar Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini şərtləndirdi. Məhz
o sessiyada Azərbaycanın üçrəngli

bayrağı dövlət bayrağı kimi qəbul
edildi. O vaxt Azərbaycanda hələ Sovet
Azərbaycanının bayrağı dalğalanırdı. O
vaxt Sovet İttifaqının dağılması haqqında
heç kim düşünmürdü. O ağır, o çətin anlarda bu qətiyyətli qərarlar həm Naxçıvanı
qorudu, həm də Azərbaycanın gələcək
müstəqilliyini şərtləndirdi”
Ulu öndər Heydər Əliyevin həyatının
və fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü
Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin
möhkəm bünövrəsini formalaşdırmışdır. Sonralar müstəqil Azərbaycan
dövlətinin inkişaf etdirilməsində həmin
təməl prinsiplərin və əldə edilmiş zəngin
təcrübənin böyük rolu olmuşdur. Haqlı
olaraq, 1991–1993-cü illər Azərbaycan
tarixində “itirilmiş illər” kimi xarakterizə
olunur. Çünki bu illərdə ölkəmizə rəhbərlik
edənlər Azərbaycanı çətin vəziyyətə
salmış, dövlət müstəqilliyimiz itirilmək
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmış, ərazilərimizin
bir qismi işğal edilmişdi.
Məhz belə bir dövrdə – 1993-cü il
iyunun 9-da ulu öndər Heydər Əliyev
xalqın təkidli tələbi ilə Naxçıvandan
Bakıya qayıtdı. Görkəmli dövlət xadimi
Bakıya gəlişi ilə ölkəmizi uçuruma
sürükləyən təhlükələri aradan qaldırdı,
insanların nigarançılığına son qoydu.
Həmin günlərdə üzünü Azərbaycan
dövlətçiliyini dağıtmaq istəyənlərə tutan
ulu öndər demişdi: “Mən Azərbaycanın
müstəqilliyini Azərbaycan xalqı üçün
böyük nailiyyət hesab etmişəm və bu
müstəqilliyin əldə olunmasına xidmət
etmişəm. Bundan sonra ömrümün qalan
hissəsini də Azərbaycanın müstəqilliyinin
möhkəmlənməsinə, inkişaf etməsinə sərf
edəcəyəm”.
Müstəqillik haqqında Konstitusiya
Aktı Azərbaycana bu müstəqilliyi, sözün
həqiqi mənasında, gətirmədi. Qəbul olunan hüquqi akt hələ reallıq deyildi. Ona
görə də Azərbaycanın həqiqi müstəqillik
tarixi qüdrətli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin ikinci dəfə ali siyasi hakimiyyətə
gəldiyi tarixlə hesablanır. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi 1993–2003-cü illər dövlət
müstəqilliyinin möhkəmləndirildiyi, əbədi
və dönməz xarakter aldığı dövrdür. Bu
dövr, ilk növbədə, onu göstərdi ki, lider,
şəxsiyyət olmadan xalq öz siyasi iradəsini
gerçəkləşdirə, müstəqilliyə qovuşa
bilməz.

real zəmin yaratdı, bu prosesə mane ola
biləcək bütün xarici və daxili qüvvələr
tamamilə neytrallaşdırıldı. Çünki, siyasi sabitlik olmadan cəmiyyətin digər
problemlərini həll etmək mümkün
deyildi. Ulu öndər siyasi sabitliyi yüksək
dəyərləndirərək deyirdi: “Azərbaycanda
hər bir şəxs, hər bir partiya, milli birlik, vətəndaş həmrəyliyi istiqamətində
hərəkət etməli, fəaliyyət göstərməlidir.
Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti
gərginləşdirmək yox, yaranmış sabitliyi
daha da möhkəmləndirmək lazımdır.
Çünki bu, Azərbaycanın yaşaması, onun
müstəqilliyinin qorunması üçün ən əsas
şərtdir .”
Prezident Heydər Əliyevin milli
dövlətçilik irsində ən mühüm cəhət
dövlət quruculuğu proseslərə tam
nəzarət etməsi, yeni Konstitusiyanın
qəbul edilməsi, parlament və məhkəmə
hakimiyyətinin qurulması dövlət quruculuğu sahəsində atılan mühüm addımlar
idi. Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil
Azərbaycan dövlətçiliyinin, bazar
münasibətlərinə əsaslanan yeni tipli
iqtisadiyyatın nəzəri konseptual inkişaf
konsepsiyasını yaratmışdır.
Hələ Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinə Sədrlik edəndə ulu öndər
burada torpaq islahatları, özəlləşdirmə
siyasətini həyata keçirməyə başlamışdı
və bunlar Naxçıvan iqtisadiyyatına əsaslı
təsir göstərmişdi. Bazar münasibətlərinə
əsaslanan iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsi, sahibkarlığın inkişafının
stimullaşdırılması, təkmil qanunvericilik
bazasının yaradılması ölkə iqtisadiyyatına
xarici sərmayələrin axınını təmin etmişdir. Ölkəmizdə aqrar islahatlar aparılmış,
özəlləşdirmə proqramı uğurla həyata
keçirilmiş, torpaq kəndlilərin mülkiyyətinə
verilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev
Azərbaycan dövlətinin gələcək inkişaf
yollarını müəyyənləşdirmişdir: bu, demokratik inkişaf və hüquqi dövlət quruculuğu,
Azərbaycançılıq və vətəndaş həmrəyliyi
yoludur.
Müstəqil dövlətimizim memarı Heydər
Əliyev dəfələrlə qeyd edirdi ki, ölkənin
iqtisadi qüdrəti, imkanları artırılmalıdır.
Çünki iqtisadi cəhətdən müstəqil olmayan
dövlət siyasi müstəqilliyini təmin edə, onu
qoruyub saxlaya bilməz. Məhz Heydər
Əliyev yeni neft strategiyasının nəticəsi
kimi təzahür edən “Əsrin müqaviləsi”ni
imzalamaqla Azərbaycanın dünya iqtisadi
sistemindəki yerini müəyyənləşdirdi. Xalqımızın ən böyük maddi sərvəti olan nefti
geosiyasətin malı etməyi Heydər Əliyev
bacardı. Artıq Cənubi Qafqaz bölgəsi
və Xəzər hövzəsi dünyanın super güc
mərkəzlərinin iqtisadi və siyasi maraqlarının kəsişdiyi bir məkana çevrilmişdir.
Ən çətin anlarda, mürəkkəb
vəziyyətlərdə xalqımıza arxalanan
qüdrətli dövlət xadimi Heydər Əliyev
yüksək dözüm, möhkəm iradə və qətiyyət
göstərərək Azərbaycanı xaos və anarxiyadan xilas edərək güclü dövlətçiliyin

raqlarını, onun perspektivini, cəmiyyətin
bütün təbəqələrinin mənafelərini ehtiva
edən, cəmiyyətdə ahəngdarlıq yaradan
siyasətdir. Bu siyasət Azərbaycanın əldə
etdiyi uğurların əsasıdır və ona görə də
davam etdirilməlidir.
Azərbaycan Respublikası 30 ildir ki,
müstəqil dövlət kimi yaşayır və inkişaf
edir. Bunun 18 ili ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi
dövrünə düşür. Dövlət müstəqilliyinin 20
illiyi ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev
demişdir: “Biz 20 ildir ki, müstəqil ölkə
kimi yaşayırıq. Bu illər ərzində özümüzə
də, dünya birliyinə də sübut etdik ki,
Azərbaycan xalqı müstəqil yaşaya bilər.
Müstəqillik o deməkdir ki, ölkə müstəqil
siyasət apara, milli maraqlarını müdafiə
edə bilsin. Öz milli maraqlarını müdafiə
etmək üçün imkan olmalıdır. Həm siyasi
güc, həm iqtisadi güc olmalıdır. Bu gün
müstəqil ölkə kimi qısa tariximiz onu
göstərir ki, biz müstəqil ölkə kimi uğurla
inkişaf edirik. Bugünkü Azərbaycan
Azərbaycan xalqının zəhmətinin,
istedadının nəticəsidir. Bu ölkəni biz
qurmuşuq, Azərbaycan xalqı qurubdur.
Biz elə etməliyik ki, hər bir vətəndaş
gündəlik işində elə etməlidir ki, öz
fəaliyyəti ilə bu müstəqilliyi gücləndirsin,
əbədi, dönməz etsin və bundan sonra
əsrlər boyu Azərbaycan xalqı azad,
müstəqil yaşasın”.
Müstəqillik dövrünün İlham Əliyevin
rəhbərlik etdiyi illəri Azərbaycanın çox
böyük uğurları ilə diqqəti cəlb edir. İlk
növbədə, milli maraqları əsas götürərək
aparılan xarici siyasət beynəlxalq aləmdə
ölkəmizə böyük nüfuz qazandırmışdır.
Bu illərdə Azərbaycan Respublikasının
xarici siyasət sahəsində qarşısında
dayanan başlıca məqsədi Azərbaycan
dövlətinin müasir, rəqabətə davamlı
ölkəyə çevrilməsi, Ermənistanın hərbi
təcavüzü nəticəsində yaradılmış Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin dinc yollarla
həllinə səy edilməsi, ölkənin beynəlxalq
enerji, nəqliyyat-kommunikasiya və
tranzit mərkəzlərindən birinə çevrilməsi,
vətəndaşların daha yaxşı yaşaması
üçün əlverişli beynəlxalq şəraitin təmin
edilməsi və sairədən ibarət olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının xarici
siyasətinin ən parlaq səhifələrindən biri
BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi
üzv seçilməsi olmuşdur. Azərbaycan
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionundan BMT Təhlükəsizlik Şurasına
üzv seçilən ilk ölkə idi. Azərbaycan
2011-ci ildən Qoşulmama Hərəkatı
ailəsinin üzvüdür. Qısa müddət ərzində
Azərbaycan hərəkatın üzvləri arasında
böyük etimad və hörmət qazanaraq,
2019-2022-ci illər üçün Qoşulmama
Hərəkatının sədri seçilib. Bu hərəkata
üzv dövlətlər yekdilliklə Azərbaycanın
sədrlik müddətinin daha bir il – 2023-cü
ilin sonuna qədər uzadılması barədə
qərar qəbul ediblər. Bunlar və digər
amillər Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə

insanlarımızın həyat səviyyəsi yüksəlir.
Son 30 ildə Azərbaycanda ordu
quruculuğu sahəsində böyük uğurlar
əldə edilib. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
müdafiə təyinatlı silah-sursat istehsalını
uğurla yerinə yetirir. Silahlı qüvvələrimizin
peşəkar hazırlıq səviyyəsi, madditexniki bazası və döyüş qabiliyyəti
möhkəmləndirilir. Biz İkinci Qarabağ–
Vətən müharibəsində bunun canlı şahidi
olmuşuq. 30 ilə yaxın işğal altında olan
torpaqlarımız Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə azad edilmişdir,
bir ildir ki, həmin ərazilərdə quruculuqabadlıq işləri uğurla aparılır. Yollar çəkilir,
hava limanları qurulur, sosial obyektlər,
yaşayış binaları tikilir, su, işıq və qaz
təminatı sahəsində işlər aparılır. BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi
silahlı qüvvələrimizin uğurlu əməliyyatları
nəticəsində yerinə yetirilmiş, düşmənə
layiqli cavab verilmiş, torpaqlarımızdan
qovulmuşdur. Qırx dörd gün çəkən Vətən
müharibəsi nəticəsində tamamilə məğlub
edilmiş Ermənistan kapitulyasiya aktını
imzalamağa məcbur olmuşdur. Bütün
bunlar cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ordu və xalq birliyinin nəticəsində mümkün olmuşdur.
Azərbaycan pandemiya ilə mübarizə
şəraitində də belə inkişaf edir, özünün
maliyyə resursları hesabına beynəlxalq
səviyyədə rol və nüfuzunu artırır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına, 30-dan
artıq ölkəyə koronovirusla mübarizənin
dəstəklənməsi üçün humanitar və
maliyyə yardımları edir. Azərbaycan
beynəlxalq səviyyədə olduğu kimi, ölkə
daxilində də COVID – 19-la mübarizə
tədbirləri aparır, əldə olunan nəticələr
qənaətbəxşdir.
Bu günlərdə Milli Məclisdə Respublika Günü və Milli Müstəqillik Gününün
adında dəyişikliklə əlaqədar müzakirələr
aparıldı və qərar qəbul edildi. 28 May
tarixinin Müstəqillik Günü, 18 Oktyabr
tarixinin isə Müstəqilliyin Bərpası Günü
kimi təsbit olunması dövlət suverenliyimizin məhz 1918-ci ildə bərqərar olunması faktına əsaslanır. Bu dəyişikliklərin
müstəqilliyimizin 30-cu ilinə təsadüf
etməsi də xalqımız tərəfindən tamamilə
təbii qəbul edilir.
Beləliklə, 30 illik inkişaf yolumuzun
ən parlaq nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu
gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında,
artıq tam müstəqil ölkədir. Bu illər ərzində
ölkəmizdə həyata keçirilən siyasət daim
Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət
göstərir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
respublikamızın hər bir vətəndaşı üçün
ən böyük sərvətdir. Bu illər ərzində
demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlətin
qurulması xalqımızın tarixi nailiyyətidir.
Xalqımız dövlət müstəqilliyimizlə qürur
duyur.

İsmayıl HACIYEV,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri,
akademik
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Tarix dəfələrlə sübut edib ki, müstəqilliyi qoruyub
saxlamaq onu qazanmaqdan qat-qat çətindir. Gərək
sınaqlara hazır olasan, hər bir əziyyətə və çətinliyə
dözməyi bacarasan. Tale elə gətirdi ki, Azərbaycan bir
əsrdə iki dəfə müstəqillik əldə etmək, özünün suveren
dövlətini yaratmaq imkanı qazandı. Təəssüf ki, birinci
imkan xarici müdaxilə, daxili çəkişmələr və beynəlxalq
təminatın olmaması səbəblərindən itirildi. 1918-ci ildə
qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay
yaşadı. İkinci tarixi imkan bir də 71 il sonra yarandı. Sovet
imperiyasının dağılması Azərbaycan xalqına öz milli
müstəqilliyini bərpa etmək imkanı verdi.
1991-ci il oktyabrın 18-də
Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin sessiyasında
“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
haqqında Konstitusiya Aktı”
qəbul olundu. Bu mühüm tarixi
sənədlə xalqımız uzun illərdən
bəri həsrətində olduğu azadlığına
qovuşdu. Konstitusiya Aktı siyasi
və iqtisadi münasibətlərin fundamental prinsiplərini, bütün təbii
sərvətlərin xalqa mənsub olmasını,
mülkiyyətin bütün formalarının
bərabərliyini, vətəndaşların seçki
hüququnun, çoxpartiyalı sistemin
təmin olunmasını özündə ehtiva
edib.
Dövlət müstəqilliyinin əldə
edilməsi xalqımızın ən böyük
nailiyyətlərindən biridir. Əldə
edilmiş müstəqilliyin, vətəndaş
birliyinin, həmrəyliyin, sabitliyin qorunub saxlanılması, Azərbaycanın
müstəqil dövlət olaraq dünya
dövlətləri arasında rolunun və nüfuzunun möhkəmləndirilməsi məhz
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır.
Azərbaycanın milli bayramlarından olan “Dövlət müstəqilliyinin
bərpası” günü 30 ildən sonra ilk
dəfədir ki, işğaldan azad olunan
torpaqlarda da qeyd olunur.
1991-ci il... Meydanlar
kükrəyirdi. Azadlığın yaxınlaşdığını
duyan xalq öz əzəli və əbədi arzusuna qovuşmaq, həmin tarixi anı
tezləşdirmək üçün hər şeyə hazır
idi. Bu xalq meydan hərəkatında
bərkimiş, yanvar qırğınını görmüşdü. İmperiyanın tankları da artıq
azadlığa gedən yolun qarşısını
kəsməyə qadir deyildi. Özünün
istiqlal mübarizəsində neçəneçə şəhid və qurbanlar vermiş
Azərbaycan addım-addım, inadla
müstəqilliyə doğru gedirdi.
1991-ci ilin bir payız günündə
qızğın müzakirələrdən sonra
“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
haqqında Konstitusiya Aktı” qəbul
olundu. Bununla da Azərbaycanın
tarixində yeni dövrün başlanğıcı
qoyuldu.
Bir tərəfdən imperiyanın dağılmağa başlaması, digər tərəfdən
xalqın artmaqda olan təzyiqi
respublikanın hakim dairələrini
manevr etmək məcburiyyətində
qoymuşdu. Yuxarılarda belə hesab
edirdilər ki, bu sənədin qəbul
edilməsi xalqı sakitləşdirəcək,
hakimiyyətin ömrünü uzatmağa
imkan verəcəkdir. Ona görə də
təsadüfi deyildi ki, “Konstitusiya
aktı” ilkin mərhələdə yalnız quru
kağız olaraq qalır, Azərbaycan
yenə də Moskvadan idarə edilir,
rejim Kremlin dediyi ilə oturub
dururdu. Lakin artıq bunlar arxada
qalmışdır.
Azərbaycan Respublikasında 1991-ci il dekabrın 29-da
ümumxalq səsverməsi keçirildi.
Referendum bülletenində yazılmışdı: “Siz Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi haqqında Azərbaycan
Ali Sovetinin qəbul etdiyi Konstitusiya Akt”ına tərəfdarsınızmı?”
Səsvermə hüququ onların
95%-indən çoxu referendumda
iştirak etdi. Azərbaycan yekdilliklə
respublikanın dövlət müstəqilliyinə

tərəfdar çıxdı.
Müstəqilliyini bərpa etmiş
Azərbaycan Respublikası çox
mürəkkəb tarixi şəraitdə fəaliyyət
göstərməyə başlamışdı. Onun
müstəqilliyini dünya dövlətləri
tanıdı. Azərbaycan Respublikasını ilk olaraq 1991-ci il noyabrın
9-da Türkiyə Cümhuriyyəti, sonra
Rumıniya (11 dekabr, 1991), Pakistan (13 dekabr, 1991), İsveçrə
(23 dekabr, 1991), İran (25 dekabr,
1991), ABŞ (23 yanvar, 1992),
Rusiya (10 aprel, 1992) və başqa
dövlətlər tanıdılar.
Azərbaycanın BMT-yə üzv
qəbul olunması ilə (2 mart 1992-ci
il) onun beynəlxalq aləmdə
de-fakto tanınmasına başlandı.
Lakin müstəqilliyini qazandıqdan iki il sonra xalqımız yenidən
onu itirmək təhlükəsi ilə üzləşdi.
Bir tərəfdən Ermənistan silahlı

Tariximizin şanlı səhifəsi

qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində
geniş miqyas almış Birinci Qarabağ müharibəsi, digər tərəfdən
dövlət rəhbərliyində olan səriştəsiz
adamların yeritdikləri səhv siyasət
və daxildə gedən siyasi çəkişmələr,
separatçılar hərəkatı müstəqilliyin
beşiyindəcə boğulması təhlükəsini
reallaşdırırdı. Lakin böyük siyasi təcrübəyə malik olan Heydər
Əliyevin xalqın israrlı tələbləri
ölkədə hakimiyyətə qayıdışı
nəticəsində bu təhlükə sovuşdu.
İndi müstəqilliyimizin siyasi və iqtisadi sütunları getdikcə
möhkəmlənir. Xalqın öz dövlətçiliyi
sarıdan heç bir narahatçılığı
yoxdur. Müstəqilliyin taleyini
müəyyənləşdirən əsas amillər qorunub saxlanır, inkişaf etdirilir.
1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində digər
müttəfiq respublikalarla birlikdə
Azərbaycan da müstəqilliyə qovuşdu və əlbəttə ki, bizim üçün XX
əsrdə ikinci şans yarandı. Ancaq
əfsuslar olsun ki, ölkədə gedən
xoşagəlməz proseslər imkan vermirdi ki, gənc müstəqil Azərbaycan
ayaqda möhkəm dayana bilsin, öz
müstəqil siyasətini apara bilsin və
xalqın maraqlarını doğrulda bilsin.
Çox ağır, faciəvi illər idi. 1992-ci
ildə AXC-Müsavat rejimi dövründə
hakimiyyəti qanunsuz şəkildə
zəbt etdikdən sonra vəziyyət
daha da ağırlaşdı, pisləşdi. Ölkə
idarəolunmaz vəziyyətə düşmüşdü. Məhz o illərdə ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi alovlanmış və torpaqlarımız işğal altına düşmüşdü.
Ölkəmizdə xaos, total böhran hökm
sürürdü, iqtisadiyyat iflic vəziyyətdə
idi. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı

Ulu öndər bütün fəaliyyəti dövründə
xalqa arxalanırdı və xalq da Heydər
Əliyevə inanırdı. Xalqımız çox yaxşı
bilirdi ki, dövlətimizin gələcək inkişafa, vətəndaşlarımızı rifaha aparan yol
Heydər Əliyev yoludur və İlham Əliyev bu
siyasi kursun, bu yolun ən layiqli davamçısı olacaq. 2003- cü il oktyabrın 15-də
seçicilərin 76 faizdən çoxu prezident
seçkilərində İlham Əliyevə səs verdi. Bu,
Heydər Əliyev siyasi kursuna, böyük inama verilən səs idi. Xalqımız öz seçimində
yanılmamışdı. Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan dövlətini zirvələrə qaldırdı,
dünyada söz sahibinə olan bir dövlətə
çevirdi.
Prezident seçildiyi ilk illərdən etibarən
cənab İlham Əliyev iqtisadiyyatda,
səhiyyə, təhsil sistemində, ordu quruculuğunda böyük irəliləyişlərə nail oldu. Müasir, dünya standartlarına uyğun yüzlərlə
xəstəxana, məktəb və uşaq bağçaları
inşa edildi. Gələcək nəsillərimizin sağlam
böyüməsi, dünya idman arenalarında
idmançılarımızın Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırması məqsədilə
ölkəmizin, demək olar ki, bütün regionlarında Olimpiya idman kompleksləri inşa
etdirildi.
Möhtərəm Prezidentimiz neft-qaz
sənayesinin inkişafında böyük layihələrə
imza atdı. Trans–Anadolu, Trans–Adriatik
qaz kəmərlərinin çəkilməsinə başlanıldı.
Ölkəmiz Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında mühüm rol oynadı.
Xəzər dənizinin Azərbaycana aid olan
sektorunda “Azəri”, “Çıraq” və Günəşli”
yataqlarının birgə işlənilməsi və pay

çıxış yolu axtarırdı. AXC-Müsavat
rejimi dövründə ölkədə vətəndaş
müharibəsi başlamışdı. Xalqımız
nicat yolunu Heydər Əliyevin
simasında gördü, onu hakimiyyətə
dəvət etdi və bir daha öz müdrikliyini təsdiqlədi.
1993-cü il müasir tariximizdə
dönüş nöqtəsi idi. Məhz 1993-cü
ildən sonra Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm qoydu, Azərbaycanda
sabitlik təmin edildi və ölkə inamla
irəliyə getməyə başladı. Ulu öndər
Heydər Əliyevin xalq, dövlət qarşısında misilsiz xidmətləri vardır.
1993-cü ilə qədər müstəqilliyimiz
formal xarakter daşıyırdı, ölkəmiz
müstəqil siyasət apara bilmirdi.
Heydər Əliyevin xalq qarşısında
xidmətlərindən biri də o idi ki,
Azərbaycan əsl müstəqillik yoluna
qədəm qoydu. Həm siyasi, həm
iqtisadi, həm də digər sahələrdə
çox ciddi islahatlar aparılmağa
başlandı. Nizami ordu yaradıldı,
ölkəmizə böyük həcmdə xarici
sərmayə gəlməyə başlamışdır,
dövlətçiliyin əsasları qoyulmuşdur, azərbaycançılıq ideologiyası rəsmi ideologiya kimi qəbul
edildi. Bir sözlə, məhz o illərdə
Azərbaycanın strateji inkişaf
istiqamətləri müəyyən edildi.
Bu gün Azərbaycan bu strateji
inkişaf istiqamətlərini əsas tutaraq bölgədə, dünyada dəyişən
vəziyyətə uyğun olaraq öz inamlı
siyasətini aparır. Bu gün ölkəmiz
milli maraqların təmin olunmasında çox böyük addımlar atıb,
uğurlar qazanıb. 2003-cü ildən bu
günə qədər Heydər Əliyev siyasəti
Azərbaycanda yaşayır, davam
etdirilir, zənginləşdirilir. Əlbəttə ki, o
vaxtdan bu günə qədər çox böyük

işlər görülüb, ancaq, eyni zamanda, dünya da, bölgə də dəyişib.
Dünyada, bölgədə yeni təhlükə
mənbələri üzə çıxır, yeni çağırışlar
meydana gəlir. Əlbəttə, biz həmişə
çalışırıq və çalışmalıyıq ki, ölkəmizi
mümkün olan risklərdən qoruya
bilək. Son illərin təcrübəsi onu
göstərir ki, biz buna müvəffəq ola
bilmişik.
Dövlətçiliyin
möhkəmləndirilməsinə, iqtisadiyyatın inkişafına, milli-mənəvi
dəyərlərin qorunub saxlanmasına eyni dərəcədə diqqət verilir.
Azərbaycan bu gün həm siyasi,
həm də iqtisadi cəhətdən dünyanın qüdrətli dövlətlərindən birinə
çevrilib. İqtisadi artım tempinə
görə ölkəmiz nəinki regionda,
həm də dünyada ön sıradadır.
Regionda heç bir irimiqyaslı layihə
Azərbaycanın iştirakı və razılığı
olmadan həyata keçirilmir. “Əsrin
müqaviləsi” çərçivəsində reallaşan
“Bakı–Tbilisi–Ceyhan” Əsas İxrac
Boru Kəməri artıq neftimizi dünya
bazarına çıxarır. Bu kəmər həm
Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin
təmin olunmasında, həm də xalqımızın daha firavan yaşamasında
mühüm rol oynayır.
Bu illər ərzində ölkəmizin hərbi
qüdrəti də getdikcə artıb. Prezident
İlham Əliyevin diqqət və qayğısı
sayəsində maddi-sosial və texniki
cəhətdən təchiz olunmuş, ən müasir silahlarla silahlanıb, dünyanın
50 ən güclü orduları sırasında
özünə layiqli yer tutan Azərbaycan
Ordusu formalaşıb. Məhz bu
kompleks tədbirlərin nəticəsidir ki,
2016-cı il aprel ayının əvvəllərində
Azərbaycan Ordusunun bölmələri
əks-həmlə ilə erməni işğalçıları-

nın törətdikləri silahlı təxribatların
qarşısını aldı və düşmənin dinc
əhaliyə qarşı hücumlarını dəf
etdi, sürətli əks-hücum əməliyyatı
ilə düşməni ağır məğlubiyyətə
uğradaraq bir çox ərazilərimizi,
ö cümlədən olduqca mühüm
əhəmiyyət kəsb edən strateji
yüksəklikləri düşməndən azad etdi.
2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan Ordusunun işğalçı
Ermənistan silahlı qüvvələrinə
qarşı başladığı əks-hücum
əməliyyatında əldə etdiyi
möhtəşəm qələbələrin ən başlıca səbəbi Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin son 17
ildə həyata keçirdiyi güclü dövlət,
güclü ordu strategiyası, milli birlik,
döyüşçülərimizin qəhrəmanlığı,
vətənpərvərliyi, ruh yüksəkliyi
idi. Qırx dörd günlük müharibədə
məğlub olan Ermənistanın
Azərbaycanın şərtlərini qeydşərtsiz qəbul etməsi, Azərbaycan,
Rusiya prezidentlərinin və
Ermənistanın baş nazirinin birgə
imzaladıqları bəyanat da məhz
düşmən ölkənin kapitulyasiyasının
ifadəsi və Azərbaycan dövlətinin
birmənalı qələbəsinin göstəricisi
oldu.
Eyni zamanda, Azərbaycan
Ordusu tərəfindən döyüşlərdə ən
müasir silahlardan peşəkarlıqla
istifadə edilməsi, yüksək dağlıq
şəraitdə, sıldırım qayalıqlarda həyata keçirilən əməliyyat
nəticəsində Şuşanın ermənilərdən
təmizlənməsi Azərbaycanın hərb
tarixinə şərəfli səhifə kimi yazıldı.
Azad edilmiş ərazilərdə qarşılaşdığımız dəhşətli mənzərə,
dağıdılmış, məhv edilmiş infrastrukturun yenidən qurulması üçün

Prezidentin göstərişi ilə hazırda
sürətli bərpa işləri həyata keçirilir.
Ötən il 44 günlük Vətən
müharibəsindəki qələbə bu
salnamənin parlaq səhifəsidir.
Məhz Prezidentimizin – Ali Baş
Komandanımızın və rəşadətli
Azərbaycan ordusunun sayəsində
xalqımız uzun illərdən sonra bu
il ilk dəfə “Dövlət müstəqilliyinin
bərpası” gününü dövlətçiliyin əsas
şərtlərindən biri olan respublikamızın ərazi bütövlüyünün təmin
olunması və torpaqlarımız işğaldan
azad edilməsinin sevinci və Vətən
müharibəsi zəfərinin qüruru ilə
qeyd edir.
Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu
və məqsədyönlü daxili və xarici siyasət kursu diplomatiya
sahəsində olduğu kimi, döyüş
meydanında da öz sözünü dedi.
Dövlətimiz 44 günlük əks-hücum
əməliyyatlarını müvəffəqiyyətlə
başa vurdu. Vətən müharibəsi
bizim böyük zəfərimizlə bitdi.
Zəfərimizə mənəvi məna verən
isə 28 il işğal altında olan torpaqlarımızı, xüsusilə siyasi və strateji
əhəmiyyət daşıyan Şuşa şəhərinin
heyrətamiz hərbi əməliyyat
nəticəsində azad edilməsi oldu.
Beləliklə, Azərbaycan son 2
əsrlik tarixində ilk dəfədir ki,
müharibədən ərazi itkisi ilə yox,
ərazi bütövlüyünü bərpa edərək
çıxır. Azərbaycan Ordusunun əldə
etdiyi tarixi zəfər dövlət və xalqın mənafeyi baxımından xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Uzun illərdən
bəri düşmən tapdağı altında qalmış
torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi ilk növbədə Azərbaycan
xalqının özünə, öz liderinə,

Bugünkü nəsil qalib Azərbaycanda
yaşadığına görə xoşbəxtdir
2003- cü il oktyabrın 1-də Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, bütün ömrünü xalqın rifahına həsr etmiş ümummilli lider Heydər
Əliyevin xalqa tarixi müraciəti oldu. Ulu öndər prezident seçkilərində
öz namizədliyini İlham Əliyevin xeyrinə geri götürdüyünü bildirdi. Müdrik şəxsiyyət müraciətində Azərbaycan xalqını özünün siyasi varisi,
dünya siyasətini gözəl bilən, yüksək intellektli, qətiyyətli və praqmatik düşüncəli şəxsiyyət olan İlham Əliyevə səs verməyə çağırdı. Ulu
öndər İlham Əliyevə özü qədər inandığını, onun güclü siyasətçi olmaqla yanaşı, dövlətini, xalqını sevən və lazım gələrsə, xalq yolunda canını
belə verməyə hazır olan insan olduğunu bildirmişdi.
bölgüsü haqqında yeni saziş imzalandı.
Bununla da Azərbaycan həm də dünya enerji sənayesində də həlledici rol
oynadı.
Bakı–Tbilisi–-Qars dəmir yolu xəttinin
çəkilişi də məhz cənab İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə reallaşdı. Bu dəmir yolu
xətti Asiya və Avropanı birləşdirən bir
nəqliyyat dəhlizi oldu. Bu gün Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu vasitəsilə Asiyadan
Avropaya və geriyə milyon tonlarla yük
daşınır.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin
çəkilişi ilə Azərbaycan neftinin dünya

bazarlarına çıxarılmasına nail olundu.
Prezident İlham Əliyev 18 il ərzində
xalqa verdiyi bütün vədləri yerinə yetirib.
Bu gün dünyada belə dövlət başçısına
çox az rast gəlmək olar. Ölkə başçısının rəhbərliyi sayəsində Azərbaycanın
dünyada siyasi və iqtisadi imkanları möhkəmlənib. Bu gün regionda
həyata keçirilən beynəlxalq layihələr
Azərbaycanın iştirakı ilə reallaşdırılır.
Otuz il işğal altında olan torpaqlarımız möhtərəm Prezidentimizin
müdrikliyi və qətiyyəti ilə işğaldan azad
edildi. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi

bütövlüyü təmin olundu. Dövlətimizin
başçısı ərazi bütövlüyümüzü təmin
etməklə yanaşı, xalqımızın kimliyini,
qürurunu özünə qaytardı. Qloballaşan
dünyada adət-ənənələrimizin qorunub
saxlanılması, milli dəyərlərimizə sadiqlik,
gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda
yetişməsi Prezident İlham Əliyevin
xalq qarşısında əvəzsiz xidmətlərinin
nəticəsidir. Bu gün ölkə başçısının yaratdığı multikulturalizm, tolerantlıq dəyərləri
bütün dünyada nümunə göstərilir.
Azərbaycanda yaşayan bütün millətlər
bir ideya – azərbaycançılıq məfkurəsi

ətrafında birləşdi. Bu məmləkətdə yaşayan dinindən, dilindən asılı olmayaraq,
hər kəs azərbaycanlı olması ilə fəxr edir.
Möhtərəm Prezidentimizin ölkənin iqtisadi potensialının artırılması yönümündə
həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində
ÜDM dəfələrlə artmışdır. Bir vaxtlar
neft gəlirlərindən asılı olan Azərbaycan
iqtisadiyyatı bu gün qeyri-neft sektorundan gələn gəlirlər hesabına formalaşmaqdadır. Azərbaycanda neft kapitalının
insan kapitalına çevrilməsinə dair strateji
nəzəriyyənin müəllifi də məhz Prezident
İlham Əliyevdir. Bu gün Azərbaycanda
qeyri-neft sektoru sürətlə inkişaf edir.
Bu sektorda ixrac potensialımız hər gün
artmaqdadır.
Respublikamızın rəhbərinin yeritdiyi
xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan
regionda ən güclü, beynəlxalq aləmdə
nüfuzlu bir dövlətə çevrilmişdir.
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə müstəqil
siyasət yeridən strateji və etibarlı müttəfiq
dövlət imicini qazanmışdır. Bu uğurlu
xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri- daimi üzvü seçildi. Bir sıra beynəlxalq

onun siyasətinə, onun gücünə
inamını, Heydər Əliyev ideyalarına, amalına sadiqliyini daha da
möhkəmləndirdi.
Sirr deyil ki, bu tarixi qələbənin
əldə edilməsində Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin də xüsusi
rolu vardır.
Azərbaycan təhlükəsizlik
orqanlarının milli dövlətçilik
ideologiyasına söykənən
prinsiplər əsasında formalaşmasının nəticəsi idi ki, erməni silahlı
birləşmələrinə qarşı, hələ birinci
Qarabağ müharibəsində vətənin
müdafiəsinə ilk olaraq qalxan və
rəşadətlə vuruşanlardan biri də
Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları idi. Vətənə
sipər oğullar Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə əsl igidlik,
şücaət və qəhrəmanlıq nümunəsi
göstərdilər. Müstəqil Azərbaycanın
təhlükəsizlik orqanlarının
əməkdaşlarından 6 nəfəri – Riad
Əhmədov, Nadir Əliyev, Əmiraslan
Əliyev, Eldar Məmmədov, Bəhruz
Mansurov və Faiq Cəfərov
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı fəxri
adına layiq görüldülər.
Birinci Qarabağ müharibəsində
olduğu kimi 44 günlük Vətən
müharibəsində də Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin
əməkdaşları əsl qəhrəmanlıq
nümunəsi göstərdilər. Ömrünün
30 ilini təhlükəsizlik orqanlarında
dövlətə xidmətə həsr etmiş bir
polkovnik kimi əmin edirəm ki,
müharibə dövründə DTX-nin ölkə
vətəndaşlarına müraciətləri, erməni
terroru barədə xəbərdarlıqları, Qarabağda döyüşən kürd terrorçularının səsini yayması, Livanlı muzdlu-terrorçunun məsuliyyətə cəlb
edilməsi və s. DTX-nin fəaliyyətinin
yalnız bir hissəsi və eyni zamanda vətəndaşlarla paylaşılan
açıq hissəsi idi. Unutmayaq ki,
DTX əməkdaşları gözəgörünməz
cəbhənin insanlarıdır. Əbəs yerə
təhlükəsizlik orqanlarına dövlətin
onurğa sütunu demirlər. Qısa
müddət ərzində təhlükəsizlik
orqanlarının belə qürurverici
yüksəkliyə çatdırılmasında birinci
Qarabağ müharibəsində iştirak
etmiş, vətən oğlu general-polkovnik
Əli Nağıyevin fəaliyyəti əvəzsizdir,
danılmazdır. Bu yerdə ulu
öndər Heydər Əliyevin "Dövlətin
təhlükəsizlik, yaxud kəşfiyyat
orqanları o vaxt qalib gəlir, öz
vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir ki,
orada peşəkar kadr və iş üslubu
olsun" fikri əsl yerinə düşür.
Azərbaycanın milli bayramlarından olan 18 oktyabr bu il həm
də 30 ildən sonra ilk dəfədir ki,
“Müstəqilliyin bərpası günü” adı
ilə qeyd olunur. Milli Məclisin 15
oktyabr tarixində keçirilən iclasında
“Müstəqillik günü haqqında” qanun
layihəsi müzakirələrdən sonra
üçüncü oxunuşda qəbul olunub.
Möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin 15 oktyabr 2021-ci
il tarixində imzaladığı “Müstəqillik
Günü haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən
mayın 28-i “Müstəqillik günü”, oktyabrın 18-i “Müstəqilliyin bərpası
günü” elan edilmişdir. Bu qanunun qəbulu çoxəsrlik dövlətçilik
tarixində mühüm əhəmiyyət
daşıyır.
Sonda, bu əlamətdar tarixi
gün münasibətilə bütün xalqımızı
ürəkdən təbrik edir, dövlətimizə
əbədi müstəqillik, xalqımıza isə
bu yolda əzmkarlıq və güc birliyi
arzulayırıq.
“Dövlət müstəqilliyinin bərpası”
günümüz mübarək!

Azər QARAYEV,
Azərbaycan təhlükəsizlik
orqanlarının veteranı

təşkilatlar Ermənistanı işğalçı dövlət kimi
tanıdı. Ölkəmizin 120 dövlətin təmsil
olunduğu Qoşulmama Hərəkatına dörd il
müddətinə sədrlik etməsi dövlət başçımızın beynəlxalq aləmdəki nüfuzundan
xəbər verir.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyev ölkədə ordu quruculuğuna xüsusi
diqqət ayırır. Qalib sərkərdə “hər zaman
Ermənistanla müharibəyə hazır olmalıyıq” fikrini səsləndirirdi və Azərbaycanda
güclü, müasir ordu yaratdı. Bu ordu özü
üçün “məğlubedilməz ordu” imici yaratmış erməni ordusunu 44 günə darmadağın etdi.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin başçılığı altında ordumuzun
rəşadəti, xalqımızın birliyi nəticəsində
30 illik işğala son qoyuldu. Müharibədə
böyük Zəfər qazandıq. Artıq Qarabağa “Böyük qayıdış” planı reallaşmaq
üzrədir. Yaxın vaxtlarda keçmiş məcburi
köçkünlərimiz öz yurdlarına dönəcəklər.
İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın
bərpası və dirçəldilməsi ilə Azərbaycan
daha güclü bir dövlətə çevriləcək.
Tarixdə zaman-zaman Azərbaycanın
böyük sərkərdələri və dövlət başçıları
olub. Bundan sonra yetişən nəsillər qürur
duyacaqlar ki, onlar qalib Azərbaycan
dövlətinin vətəndaşlarıdır. Bugünkü
nəsil özünü xoşbəxt hesab edir. Çünki
onlar İlham Əliyevin Prezidenti olduğu
Azərbaycanda yaşayırlar.

Kamilə ƏLİYEVA,
Milli Məclisin deputatı, BDU-nun
kafedra müdiri, professor

17 oktyabr 2021-ci il, bazar

komitəsinin sədri seçildi. 21 noyabr
1992-ci ildə isə Naxçıvan şəhərində
YAP-ın təsis konfransı oldu, Heydər
Əliyev açıq səsvermə yolu ilə partiyanın
sədri seçildi.
Göründüyü kimi, ümummilli lider
“91-lər”in müraciətini bütün xalqın
istəyinin ifadəsi, başqa sözlə desək,
sosial sifariş kimi qəbul etmiş və
dəyərləndirmişdir. Təbii ki, bütün varlığı
ilə azərbaycanlı olan müdrik lider ölkənin
çətin günündə qətiyyən kənarda qala
bilməzdi. Belə bir mərama, amala, əqidə
və məsləkə yalnız “Mən ömrümün qalan
hissəsini də xalqıma bağışlayıram” kimi
yüksək vətənpərvər bir deyimin müəllifi
olan dahi şəxsiyyət könül verə bilərdi.
Bütün bunlarla bərabər, ölkə
həyatının dərin təbəddülatlar mərhələsi
davam edirdi. 1993-cü ildə respublikada
vəziyyət daha da ağırlaşdı, Gəncədə
Surət Hüseynovun silahlı dəstəsi dövlətə
qarşı çıxdı. Xalq vətəndaş müharibəsinin
bir addımlığında idi. Xalq tərəfindən,
eyni zamanda, artıq respublika rəhbərliyi
səviyyəsində təkidlə Bakıya çağırılan Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri
Heydər Əliyev iyunun 13-14-də Gəncə
şəhərində oldu. Yaranan vətəndaş
müharibəsinin qarşısını almaqla,
Azərbaycanı bölünmək, yox olmaq
təhlükəsindən bir daha qorudu.
Beləliklə, xalq öz tələbində qəti idi,
təkidlə Heydər Əliyevin hakimiyyətə
gəlməsini tələb edirdi. İyunun 13-də

Ötən əsrin doxsanıncı illərinin
əvvəllərində SSRİ süqut edəndən sonra
xalq hərəkatı dalğasında hakimiyyətə
gəlmiş AXC-Müsavat cütlüyü ölkəni
lazımınca idarə edə bilmədikləri üçün
özlərini tamamilə itirmişdilər. Bütün
sahələrdə dərin böhran yaranmış,
Azərbaycanı əsl ictimai-siyasi xaos
bürümüşdü. Qarabağda baş qaldıran
erməni separatçıları isə DQMV-nin
Azərbaycandan ayrılması niyyəti ilə
ətraf bölgələrə silahlı basqınlar edir, dinc
əhaliyə divan tuturdular. Nizami ordumuz
olmadığına görə, adda-budda yaradılmış özünümüdafiə dəstələri düşmənin
qarşısını almaqda çətinlik çəkir, çoxlu
itki verirdilər. Artıq məşum Xocalı faciəsi
törədilmiş, Qarabağın baş tacı olan Şuşa
və Laçın işğal edilmişdi.
Dünya şöhrətli siyasətçi həmin
vaxt Naxçıvanda idi. Buna qədər isə
sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi 20
Yanvar faciəsi ilə bağlı Azərbaycanın
Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə
gedən Heydər Əliyev orada kəskin
etiraz çıxışı etmiş, xalqımıza qarşı
törədilən cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılması tələbini irəli
sürmüşdü. Həmin ilin iyulunda Bakıya
qayıtsa da, ciddi təqib edildiyinə görə
iki gündən sonra təyyarə ilə Naxçıvana getməli olmuşdu. Orada təkrarən
siyasi fəaliyyətə qayıtmalı olmuş və
Naxçıvandan Azərbaycan Ali Sovetinə
deputat seçilmişdi. 1990-cı il noyabrın
17-də Naxçıvan parlamentinin sessiyasında muxtar respublikanın adından
“sovet sosialist” sözlərinin çıxarılması
və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
üçrəngli, Ay-ulduzlu bayrağının dövlət
bayrağı kimi qəbul edilməsi dahi liderin
adı ilə bağlıdır. 1991-ci ilin sentyabrında
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçilən
ulu öndər iki ay sonra orada 20 Yanvar
faciəsinə siyasi qiymət verilməsini reallaşdırmışdır.
Olduqca çətin və ağır bir vaxtda Nax-

çıvana rəhbərlik edən siyasət dühasının
xilaskarlıq missiyası, əslində, elə oradan
başlayırdı. Heydər Əliyev Naxçıvan
Muxtar Respublikasını işğaldan qoruyur,
böhranlı vəziyyəti aradan qaldırmaq, MR
sərhədlərində müharibəni səngitmək,
Müdafiə Komitəsinin fəaliyyətini
gücləndirmək, əhalinin ağır iqtisadi,
sosial vəziyyətinə, ərzaq, enerji, yanacaq təminatına kömək etmək kimi həyati
məsələlərin həllinə nail olmuşdu. Amma
dahi şəxsiyyət bütün Azərbaycana lazım
idi, çünki ölkəni düşdüyü ağır, çıxılmaz
vəziyyətdən xilas edəcək ikinci bir şəxs
yox idi.
“Səs” qəzetində “Azərbaycan xalqı
Sizin sözünüzü gözləyir” başlığı ilə dərc
edilmiş tarixi müraciətdə respublikamızın, xalqımızın vəziyyətinin gündəngünə ağırlaşdığı, Azərbaycanın, sözün
əsl mənasında, siyasi, mənəvi böhran
keçirdiyi qeyd olunmuş, ermənilərin Qarabağ fitnəkarlığı, vəziyyətin doğurduğu
digər fəsadlar göstərilmişdir. “91-lər” öz
müraciətlərində ölkəyə rəhbərlik edəcək
həqiqi bir lideri Heydər Əliyevin simasında gördüklərini belə bəyan edirdilərː
“Möhtərəm Heydər bəy! İndiki
vəziyyətdə bu çətin, məsuliyyətli işi
respublikada öz üzərinə götürməyə
qadir yeganə şəxs Sizsiniz! Uzun
illər əldə etdiyiniz dövlət quruculuğu təcrübələrinizə əsaslanaraq, Siz
qısa müddətdə Azərbaycanda geniş
xalq kütləsini əhatə edəcək çox böyük, güclü, nüfuzlu və işlək bir partiya
yaratmağa qadirsiniz. Buna görə də
Azərbaycanın, demək olar ki, bütün
bölgələrində aparılan ictimai rəy sorğularının nəticələrinə və bizim təşkilat
komitəsinə daxil olan minlərlə şifahi və
yazılı vətəndaş təkliflərinə əsaslanaraq
belə bir qənaətə gəlirik ki, yaratmaq
istədiyimiz Yeni Azərbaycan Partiyasına bu gün rəhbərlik etməyə qadir olan
yeganə mütləq lider Siz ola bilərsiniz və
yalnız bu halda yaranmaqda olan partiya

Xalqın istəyinin ifadəsi
olan tarixi müraciət
öz qarşısına qoyduğu məqsədə çatar,
respublikanın bütün zümrələrdən olan
xalq kütləsini öz ətrafında birləşdirərək
Azərbaycanın siyasi, iqtisadi həyatında
mövcud olan boşluğu doldurar, dövlət
quruculuğu işlərində öz layiqli töhfəsini
verə bilər”.
Müraciətin sonunda ona minlərlə
Azərbaycan vətəndaşının da
məmnuniyyətlə qoşulmağa hazır olması,
hələlik isə ilk addım kimi bunun bir
qrup ziyalının adından edilməsi qeyd
olunurdu. Son söz olaraq isə bildirilirdiː
“Azərbaycan Sizin sözünüzü və
qərarınızı gözləyir”.
Həmin müraciətin cavabı gecikmədi.
Bir neçə gün sonra, oktyabrın 24-də
mətbuatda Heydər Əliyevin Azərbaycan
ziyalılarının müraciətinə cavab olan
“Yeni, Müstəqil Azərbaycan uğrunda!”
sərlövhəli məktubu dərc olundu. Bundan sonra respublika ziyalılarının YAP
təşkilat komitəsinin yığıncağı keçirildi
və Heydər Əliyev yekdilliklə təşkilat

Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin ilk dəfə müstəqil
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsindən düz
28 il ötür. Həmin günü çox yaxşı xatırlayıram. Bakı Dövlət
Universitetinin tələbəsi idim. Səhər tezdən seçki məntəqəsinə
yollanıb, dahi siyasətçinin lehinə səs verdim. Bu, mənim
həyatımın ən qürurverici anlarından biridir. Yeri gəlmişkən,
1993-cü il oktyabr ayının 3-də təkcə mən deyil, səsvermə
hüququ olan insanların böyük əksəriyyəti ümummili liderin
Azərbaycan o dövrdə üzləşdiyi olduqca ağır, çətin vəziyyətdən
xilas edəcəyinə inanırdı. Xoşbəxtlikdən, dahi siyasətçi xalqın
etimadını tamamilə doğrultdu. Qısa zaman kəsiyində ölkədə
Heydər Əliyevin rəhbərliyilə son dərəcə mühüm əhəmiyyət
kəsb edən addımlar atıldı. Heydər Əliyevin xalqımızın
tarixində ən böyük xidmətlərindən biri də odur ki, o, müstəqil
Azərbaycanda milli dövlətçiliyin sarsılmaz bünövrəsini
qoymuşdur.
xalqını sevən, onun inkişafı üçün
yorulmadan mübarizə aparan, bütün
dünyanın hörmətini qazanan, ”Mən
fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam”
deyən dahi bir şəxsiyyətlə eyni
dövrdə yaşamağın qürurunu
duyuram. Onun keçdiyi böyük, mənalı
və şərəfli həyat yolu zaman və məkan
anlayışına sığmır.
Müdrik rəhbər fəaliyyətinin bütün
illərində Azərbaycanın məsuliyyətini
öz çiyinlərində daşımış, dövlət və
xalqımızı bir millət kimi tarixin ağır
və sərt sınaqlarından çıxarmış,
müasir Azərbaycanın işıqlı sabahının
etibarlı bünövrəsini yaratmışdır. Məhz
Heydər Əliyev şəxsiyyətinin çoxillik

Azərbaycan Partiyasının yaranması
üçün təsis konfransı keçirildi...
Mən 91-lərin hamısına həmişə böyük hörmət və ehtiram bəsləmişəm. Bu
gün də onların hamısına – dünyadan
gedənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm,
indi bizimlə bərabər olanlara səmimi
qəlbdən təşəkkür edirəm. Ona görə
yox ki, 91-lərin müraciəti – sizinlə açıq
danışıram – mənim həyatımda böyük
bir dönüş rolu oynadı. Yox. Siz bilirsiniz ki, biz partiyanı yaradandan 7 ay
sonra xalq, o cümlədən, o vaxt iqtidarda olanlar, artıq qaçıb dağılmaqda
olan insanlar məni Azərbaycana dəvət
etməyə məcbur oldular”.
Bu gün müasir Azərbaycanın memarı, ulu öndər Heydər Əliyev böyük
ehtiramla anılır, onun ideyaları, siyasəti
möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər
Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev
tərəfindən yüksək səviyyədə davam
etdirilir. Qarabağın işğal altında olan
torpaqları düşməndən təmizlənib. Orada geniş bərpa-quruculuq işləri aparılır,
ərazilər erməni faşizminin “əkdiyi” ölüm
toxumlarından – minalardan təmizlənir
ki, əhali tezliklə dədə-baba yurdlarına
qayıtsın. Heydər Əliyevin məhv olmaq
təhlükəsindən xilas etdiyi Azərbaycan
artıq dünya xəritəsində öz yeri olan,
regionda söz sahibinə çevrilən bir
ölkədir. Bayrağımız dünyanın ən
mötəbər yerlərində dalğalanır. Avropanın əsas neft və qaz təchizatçısı
bizik. Azərbaycanla hesablaşırlar, onu
etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edirlər. Hər
bir Azərbaycan vətəndaşı isə bu inkişafın, uğurun, təhlükəsiz və sabit bir
dövlətin qurucusunun məhz “91-lər”in
tarixi müraciəti ilə hakimiyyətə qayıdan
Heydər Əliyev olduğunu çox gözəl bilir
və onun siyasətinin davamlı olmasını
dəstəkləyir.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Çağdaş Azərbaycan tarixinin unudulmaz səhifələrindən biri
1992-ci il oktyabrın 16-da xalqın “qızıl fondu” sayılan ziyalılardan
bir qrupunun – məşhur “91-lər”in ümummilli lider Heydər Əliyevə
müraciət etməsi ilə bağlıdır. Həmin tarixi müraciətdə dahi şəxsiyyətdən
yeni partiya yaradaraq siyasi proseslərə fəal müdaxilə etmək və son
dərəcə çətin sınaqlar dövrünü yaşayan Azərbaycan dövlətçiliyini
məhv olmaq təhlükəsindən qurtarmaq üçün xilaskarlıq missiyasını öz
üzərinə götürməsi təkidlə xahiş olunurdu.
çağırılan parlamentin fövqəladə sessiyası iyunun 15-də öz işini davam
etdirdi. Gündəlikdə bir məsələ dururdu: respublika Ali Soveti Sədrinin
seçilməsi. Bəzi təkliflərin olmasına
baxmayaraq, deputatlar bir səslə Ali
Sovet Sədrinin seçilməsi məsələsini
gündəliyə daxil etməyi qərara aldılar.
Gizli səsvermə yolu ilə Heydər Əliyev
Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri seçildi.
15 iyun xalqımızın tarixinə Milli Qurtuluş
Günü kimi yazıldı. 3 oktyabr 1993-cü
ildə Azərbaycanda Prezident seçkiləri
keçirildi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının
məlumatına görə, Heydər Əlirza oğlu
Əliyevin lehinə 98,8 faiz, əleyhinə 1 faiz
səs verildi. 10 oktyabrda Respublika
Sarayında (indiki Heydər Əliyev Sarayı) Prezident Heydər Əliyevin təntənəli
andiçmə mərasimi keçirildi. Dahi
rəhbərin Azərbaycanda hakimiyyətə
qayıdışı müstəqil ölkəmizin xilası,
torpaqlarımızın işğalının dayandırılma-

Heydər Əliyev dühası müstəqil
Azərbaycana milli dövlətçilik bəxş etmişdir

Xalqları dünyada məhşurlaşdıran
təkcə onların zəngin sərvətləri və
maddi mədəniyyət inciləri deyil, həm
də dünya siyasətində mühüm rol
oynayan fenomen şəxsiyyətləridir.
Məhz belə fenomen şəxsiyyətlərin
müəyyənləşdirdiyi yol hər bir millətin
strateji inkişaf konsepsiyasına
çevrilməklə onun dünya arenasında
özünə layiqli yer tutmasını təmin edir.
Məhz belə nadir şəxsiyyətlərdən
biri, müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin banisi, ulu öndər Heydər
Əliyevdir.
Mən özümü dərk etdiyim
zamandan Heydər Əliyev şəxsiyyəti
ilə fəxr etmişəm. Bu gün də millətini,

sı, iqtisadi-sosial inkişaf, Azərbaycanın
dünyaya açılması, iri neft müqavilələri,
xarici investorların ölkəmizə gəlişi,
qaçqın və məcburi köçkünlər üçün
həyat şəraitinin təmini, bir sözlə, xilas
və inkişaf idi.
Sonrakı dönəmlərdə Heydər
Əliyev "91-lər"in müraciəti ilə bağlı
fikirlərini dəfələrlə bildirmiş və yüksək
dəyərləndirmişdir:
“91-lərin mənə müraciətindən
əvvəl – ondan bir xeyli vaxt əvvəl
– Sirus Təbrizli böyük bir məqalə
dərc etdirmişdi ki, biz Heydər Əliyevi
Azərbaycana, Bakıya özümüz dəvət
etməliyik. Mən o məqaləni də oxudum,
onu çox hörmətlə qarşıladım, qəbul etdim. Ancaq o məqalə də mənim fikrimi
dəyişmədi. Nəhayət, Azərbaycanda
vəziyyətin get-gedə ağırlaşdığını,
çətinləşdiyini görərkən və bu partiyanın
yaranması ilə əlaqədar mənə müraciət
edən ziyalıların, respublikanın tanınmış adamlarının – ölkəmiz, xalqımız,
torpağımız üçün ürəyi həqiqətən yanan
adamların iztirabını duyarkən, onların
xalqımız, ölkəmiz üçün bir iş görmək
arzusunu hiss edərkən mən tədricən
belə bir partiyanın yaranmasına kömək
etməyə razılığımı verdim. Sonra mənə
91-lərin müraciəti gəldi və mənim
müraciətə cavabım oldu. Bunlar hamısı
o vaxt bizi yeganə müdafiə edən "Səs"
qəzetində dərc olundu. Ondan sonra, noyabrın 21-də Naxçıvanda Yeni
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idarəçilik səriştəsi, siyasi bacarığı
xalqımızı müstəqillik arzularına
qovuşdurdu.
Müasir Azərbaycanımız dünya
ölkələri arasında layiq olduğu yüksək
mərtəbəyə ümummilli liderimizin
uzaqgörənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti,
dəmir iradəsi, zəngin dövlətçilik
təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmişdir.
Çünki ulu öndərimizin bizə ərməğan
etdiyi, yaratdığı bir milli sərvət –
Heydər Əliyev dövlətçilik məktəbi
bu gün də fəaliyyət göstərir və bu
məktəbin layiqli davamçıları var. Ən
çox inandığı davamçısını isə 2003-cü
ildə xalqa belə təqdim etdi: “İnanıram
ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim

taleyüklü məsələləri, planları, işləri
sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham
Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona
özüm qədər inanıram və gələcəyinə
böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Gənc liderimiz öz növbəsində
dahi rəhbərin bütün ümidlərini
layiqincə doğrultmağı bacardı. İlham
Əliyevin dövlət idarəetmə qabiliyyəti
xalqımızın xoş rifahı, ümidli gələcəyi,
ölkəmizin dinamik inkişafı, sürətlə
moderinləşməsi, dünyada nüfuz və
söz sahibi olması ilə səciyyələnir.
Heydər Əliyev ideyalarını ardıcıl
olaraq uğurla həyata keçirməklə,
cənab İlham Əliyev bir çox siyasi
keyfiyyətləri – yüksək idarəetmə
qabiliyyəti, dövrün çağırışlarına çevik
reaksiya verməsi, xalqına, millətinə,
dövlətinə, ən əsası keçmişinə,
milli-mənəvi dəyərlərə bağlı olması
ilə dünyanın siyasi sistemində
özünəməxsus yer qazanmışdır. Hər
kəs dərk etməlidir ki, Azərbaycanın
nicatına aparan yol Heydər Əliyev
siyasi kursuna – vətəninə, xalqına
böyük məhəbbətdən, qanunların
aliliyinə sədaqətdən, azərbaycanlı
olmağın sonsuz qürurunu duymaqdan
keçir.

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

Vətən müharibəsində yaralanmış
2050-dək qaziyə əlillik və müvafiq
sosial ödənişlər təyin edilib
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət TibbiSosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi Vətən müharibəsində yaralanmış
hərbi qulluqçuların əlilliyinin qiymətləndirilməsi işlərini davam etdirir.

ƏƏSMN-dən verilən məlumata görə,
həmin qazilərdən artıq 2050-dək şəxsə
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə
əlaqədar əlillik təyin olunub.
Əlillik təyinatından sonra onlara əlillik
dərəcələrinə uyğun olaraq birdəfəlik sığorta
ödənişi və elektron sistem üzərindən proaktiv
qaydada aylıq sosial ödənişlərin (Prezidentin
aylıq təqaüdünün və əlilliyə görə müavinət,
yaxud əlilliyə görə əmək pensiyasının)
təyinatları həyata keçirilib.
Agentliyin həkim-ekspertlərindən ibarət
işçi qrupu və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
yaradılmış komissiyada təmsil olunan digər

qurumların nümayəndələri ilə birgə hərbi
qulluqçuların ilk növbədə əyani müayinəsi və
müvafiq sənədləşdirmə işləri aparılır.
Müdafiə və Ədliyyə nazirliklərinin,
Daxili Qoşunların, Dövlət Sərhəd
Xidmətinin Hərbi Həkim Komissiyaları
tərəfindən şəhadətnamələr (xəsarət və ya
xəstəliklərinin hərbi xidmətlə əlaqəsinin
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə) təqdim olunur və tibb müəssisələri tərəfindən göndəriş
(forma 88) elektron sistemə daxil edilir. Yekun
mərhələdə əlilliyin qiymətləndirilməsi aparılır.

“Xalq qəzeti”
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Diplomatik korpus nümayəndələri Talış
Azərbaycanda akkreditasiya olunmuş
kəndində yerləşən kilsələri ziyarət ediblər diplomatik korpusun nümayəndələri
Şıxarx qəsəbəsində xatirə ağacları əkiblər
Oktyabrın 16-da
diplomatik korpus
nümayəndələri
Tərtər rayonunun
Talış kəndində
ermənilər
tərəfindən
dağıdılmış albanudi kilsəsində
olublar.
Daha sonra səfər
iştirakçıları erməni
işğalçıları tərəfindən
viran qoyulmuş Talış
kəndində yerləşən
rus-pravoslav kilsəsini
ziyarət ediblər.
AZƏRTAC

Oktyabrın 16-da Şıxarx
qəsəbəsində Azərbaycandakı
diplomatik korpusun
nümayəndələri xatirə olaraq 150
şam ağacı əkiblər.

Azərbaycan təcrübəsində bərpa və
yenidənqurmanın nadir nümunəsi həyata keçirilir
Bu, diplomatik korpusun nümayəndələri ilə birlikdə
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə yeddinci
səfərimizdir. Bu dəfəki səfərimiz Suqovuşan və
Talış istiqamətlərinədir. Bu ərazilərin çox böyük
strateji əhəmiyyəti var, xüsusən Suqovuşanın.
Belə ki, bura böyük su mənbələrinin birləşdiyi
məntəqə idi. Azərbaycanın geniş ərazilərinin su
təchizatı həmin məntəqədən həyata keçirilirdi.
Bizim səfərlərimizin ilkin mərhələsində bilavasitə
Ermənistanın 30 illik işğal dövründə Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərində törətdiyi dağıntıların
şahidi olurduq. Səfərlərimiz getdikcə fərqlənməyə
başlayır. Biz artıq qısa müddət ərzində Azərbaycan
hökumətinin həyata keçirdiyi quruculuq işləri ilə
də tanış oluruq.
Bu sözləri Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin
müdiri Hikmət Hacıyev diplomatik korpus nümayəndələrinin Tərtərin işğaldan
azad edilmiş Suqovuşan qəsəbəsinə və
Talış kəndinə səfəri zamanı jurnalistlərə
açıqlamasında söyləyib.
“Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən Azərbaycan hökuməti
tərəfindən quruculuq işləri sürətlə
davam etdirilir. Dünya miqyasında müqayisə etsək, Azərbaycanın
təcrübəsində postmünaqişə, rekonstruksiya və yenidənqurmanın nadir
nümunəsi həyata keçirilir. Belə ki, son
25-30 ildə dünyada postmünaqişə

şəraitində dövlətlərin özləri tərəfindən
belə miqyasda yenidənqurma işləri
həyata keçirilməyib. Bəzi bölgələrdə
belə hallar olsa da, bu, daha çox
beynəlxalq təşkilatların bilavasitə iştirakı
ilə həyata keçirilirdi. Azərbaycanda isə
bu layihələr ölkəmizin öz daxili imkanları hesabına və qısa müddət ərzində
həyata keçirilməkdədir”, – deyə Hikmət
Hacıyev qeyd edib.
Prezidentin köməkçisi bildirib ki,
diplomatik korpusun nümayəndələri
də görürlər, hazırda Talış kəndindəki
vəziyyət işğaldan azad olunmuş digər
ərazilərimizdəki vəziyyətdən o qədər də
fərqlənmir. Yəni, burada da 30 il davam
edən işğal müddətində total dağıntılar,

Əvvəlcə Tərtər Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Müstəqim
Məmmədov ərazi haqqında məlumat
verib.
Bildirib ki, 1978-ci ildə ermənilər buraya gəlmələrinin 150 illiyi ilə bağlı abidə
qoymuşdular. 1828-ci il Türkmənçay
müqaviləsinə əsasən, ermənilərin
Qafqaza, xüsusilə Azərbaycana
köçürülməsi başlanıb. Münaqişə
dövründə, yəni, 1991–1992-ci illərdə bu
abidə ermənilərin özləri tərəfindən dağıdılıb. Biz bu ərazini bərpa edib gələcək
nəsillərə ötürəcəyik. Qoy onlar bilsinlər
ki, ermənilər buraya köçürülüblər, buranın sakinləri olmayıblar. Onlar buraya
İranın Marağa kəndindən köçürülüblər

və ona uyğun olaraq da buranın
adını Marağa qoyublar. Azərbaycan
Ordusu qəsəbəni erməni işğalçılarından təmizlədikdən sonra buranın adı
dəyişdirilib. Burada Vətən müharibəsi

Azərbaycan vətəndaşlarına məxsus
əmlakların darmadağın edilməsi siyasəti
həyata keçirilib. Lakin Azərbaycan
dövlətinin niyyəti qısa müddət ərzində
bu ərazilərin bərpası və keçmiş məcburi
köçkünlərin öz doğma ata-baba yurdlarına qayıtmasının təmin olunmasıdır.
“Müharibə dövründə Tərtər rayonu intensiv bombalanma və artilleriya atəşi altında idi. Bütün bunlara,
törədilən vəhşiliklərə baxmayaraq, bu
gün Tərtərdə də quruculuq işləri həyata
keçirilir. Dağıdılmış bütün evlər bərpa
olunaraq vətəndaşların ixtiyarına verilib”, – deyə Hikmət Hacıyev vurğulayıb.

AZƏRTAC

Oktyabrın 16-da Tərtərdə
səfərdə olan Azərbaycandakı
diplomatik korpusun
nümayəndələrinə ermənilərin
raket və artilleriya atəşi
nəticəsində rayonda törədilən
dağıntılar barədə məlumat verilib.
Oktyabrın 16-da diplomatik korpusun nümayəndələri Tərtərin
Suqovuşan qəsəbəsində “Suqovuşan-1” və “Suqovuşan-2” Kiçik
Su Elektrik stansiyaları ilə tanış olublar.

Dağıdılan evin sahibi, Kəlbəcər
rayonundan olan məcburi köçkün evinin
ötən ilin oktyabrında dağıdıldığını deyib.
Bildirilib ki, o, yeni evlə təmin olunub.

AZƏRTAC

Suqovuşan azad edildikdən sonra heç
suvarılmayan və ya az suvarılan 30 min
hektara yaxın ərazi su ilə təmin olunub

Xarici diplomatlara Tərtərdə ermənilərin
raket və artilleriya atəşi nəticəsində
törədilən dağıntılar barədə məlumat verilib

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Müstəqim Məmmədov səfərin
iştirakçılarına zərər görmüş tikililər
haqqında məlumat verib. Qeyd edib
ki, düşmənin atəşi nəticəsində Tərtər
rayonunda 40 yaşayış məntəqəsi zərər
görüb, 58 fərdi yaşayış evi, 2 ictimai
obyekt tamamilə dağılıb.
Sonra diplomatik korpusun
nümayəndələri ötən il Tərtərdə
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
atılan “Smerç” raketi ilə dağıdılan evdə
olublar.

şəhidlərinin hər birinin adına meyvə
ağacı əkilib.
Sonra səfər iştirakçıları ağac əkiblər.

Dağıdılan ev isə açıq havada muzey
kimi saxlanılacaq.

AZƏRTAC

Qonaqlara stansiyalarda görülən
işlər barədə məlumat verilib.
Bildirilib ki, “Suqovuşan-1” Kiçik
Su Elektrik Stansiyasında ildə 13,8
milyon kilovat saat elektrik enerjisi
istehsal olunacaq. Müzəffər Ali Baş
Komandan, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun

2020-ci ilin oktyabrın 3-də işğaldan
azad etdiyi Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsindəki “Suqovuşan-1” və
“Suqovuşan-2“ Kiçik Su Elektrik Stansiyalarının ümumi gücü 7,8 meqavatdır.
Erməni qəsbkarları döyüşlər zamanı
4,8 meqavat gücündə “Suqovuşan-1”
və 3 meqavat gücündə “Suqovuşan-2”

Kiçik Su Elektrik stansiyalarının yararlı
ehtiyat hissələrini söküb daşıyıb, apara
bilmədiklərini isə dağıdıblar. Həmçinin
döyüşlər zamanı bu elektrik stansiyalarına ciddi ziyan dəyib və nəticədə onlar
tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb.
Həmçinin diqqətə çatdırılıb ki, hər
iki stansiya əsaslı şəkildə yenidən
qurulub, o cümlədən, onların idarəetmə
mərkəzinin binaları və avadanlıqları,
stansiyalararası elektrik veriliş xətti tam
yenilənib. “Suqovuşan-2” stansiyasında ildə 8,7 milyon kilovat saat elektrik
enerjisinin istehsal olunması nəzərdə
tutulub.
Qeyd edək ki, “Suqovuşan-1”
və “Suqovuşan-2” Kiçik Su Elektrik
stansiyaları işğaldan azad olunmuş
ərazilərin, xüsusilə Suqovuşan və
Talış qəsəbələrinin elektrik enerjisi ilə
təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Həmçinin burada istehsal olunan
elektrik enerjisi paylayıcı şəbəkənin
yeni çəkilən xətləri vasitəsilə digər
istiqamətlərə də ötürülür.
Bununla yanaşı, iştirakçılar Suqovuşan su anbarı ilə də tanış olublar. Tərtər
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Müstəqim Məmmədov diplomatlara su
anbarı barədə məlumat verib. Bildirilib
ki, bu ərazilər azad olunduqdan sonra
heç suvarılmayan və ya az suvarılan 30
min hektara yaxın ərazi suvarma suyu
ilə təmin olunub.

AZƏRTAC
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Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi, dönməz və sarsılmazdır
aksiyaları ölkədə qarşıdurma və hərcmərcilik yaratdı. Belə ağır və mürəkkəb
vəziyyət, əslində, Azərbaycanı yenidən
müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi ilə üzüzə qoymuşdu.

prosesinin başlanğıcı kimi tarixə
düşdü. Respublikamızda taleyüklü
strateji islahatların, bazar iqtisadiyyatı
prinsiplərinə cavab verən yeni iqtisadi
siyasətin həyata keçirilməsinə xüsusi
önəm verildi.
Çox mürəkkəb tarixi şəraitdə
müstəqil dövlətin yeni Konstitusiya
layihəsinin hazırlanması da olduqca
vacib və önəmli idi. Yeni layihənin
təşəbbüskarı və müəllifi də məhz ulu
öndər Heydər Əliyev oldu. Onun sədrliyi
ilə Azərbaycn Respublikasının yeni
Konstitusiya layihəsinin hazırlanması
üçün komissiyanın yaradılması, 12
noyabr 1995-ci ildə keçirilən ümumxalq
səsverməsi yolu ilə ölkənin Əsas
Qanununun qəbulu Azərbaycan
Respublikasında hüquqi dövlətin
formalaşmasında önəmli hadisə oldu.
1995-ci ildə ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu və

Azərbaycan xalqının təkidli xahişi
ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gələn
ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik
və uzaqgörən siyasəti nəticəsində
müstəqilliyimiz çətin və mürəkkəb
bir şəraitdə qorunub saxlanıldı.
1993-cü il ölkədə sabitlik və inkişaf

insan hüquqlarının, azadlıqlarının
təmin edilməsini dövlətin ali
məqsədi kimi bəyan edən ilk milli
Konstitusiyamızın qəbulu siyasi
sistemin müasirləşdirilməsi və
demokratik institutların formalaşdırılması
üçün zəmin yaratmışdır. Burada

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin bərpasından sonrakı 30 illik dövr ölkəmizin
ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafı tarixində mürəkkəb
və şərəfli mərhələ olmuşdur. Fəxr və qürürla deyə bilərik ki,
bir il əvvəl 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər
odrdumuzun qazandığı tarixi qələbə isə müstəqillik tariximizin
ən parlaq səhifəsi olmuşdur. Müstəqil dövlətimizin başçısı bu
müqəddəs savaş zamanı mahir diplomat və sərkərdə kimi 30
ilə yaxın müddətdə həllini tapmayan Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinə son qoyaraq öz adını Azərbaycan tarixinə
müzəffər sərkərdə kimi yazmışdır.
1918-ci ilin 28 mayında elan edilmiş
Azərbaycan Demokratik Respublikası 23
aylıq fəaliyyətindən sonra bolşevik işğalı
nəticəsində süqut etmişdi. Xalqımız 70 il
Sovetlər Birliyinin tərkibində yaşasa da
XX əsrin sonlarında yenidən öz dövlət
müstəqilliyini bərpa etdi. Elə o gündən
də ölkəmiz insan hüquq və azadlıqlarının
qorunmasına təminat olaraq demokratik
idarəetmə və vətəndaş cəmiyyətinin
qurulmasını özünün ali məqsədi kimi
qəbul etdi.
1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət
müstəqilliyini rəsmiləşdirən Konstitusiya
Aktının qəbulu ölkəmizin istər siyasi,
istərsə də iqtisadi və içtimai həyatında
inqilabi bir hadisə idi. Konstitusiya
Aktı respublikada milli siyasət və
idarəetmənin təminatçısı olmaqla iqtisadi
inkişafın əsaslarını müəyyənləşdirdi,
davamlı inkişafa, insan hüquqlarının
təminatına etibarlı zəmin yaratdı.
Lakin müstəqilliyinə yenicə qovuşan
ölkə üçün hər şey gözlənildiyi qədər
də asan olmadı. O zaman baş verən
hadisələr, qanunsuz silahlı birləşmələrin
təxribatçı fəaliyyəti, hakimiyyətin
səriştəsizliyi, qətiyyətsizliyi ölkəni ciddi
xaos və vətəndaş müharibəsi təhlükəsi
ilə üz-üzə qoydu. Azərbaycanın
müstəqilliyini və bərpasını istəməyən
qüvvələrin, xarici dövlətlərin dəstəyi
ilə ortaya atdıqları Ermənistanın
separatçı təcavüzü, silsilə pozuculuq

Müasir Azərbaycan tarixinin
ən qüdrətli dövrünü yaşayır
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Yeri gəlmişkən, xalqımız 1991-ci
ildən sonra ilk dəfə bu bayramı tam
fərqli olaraq, öz ərazi bütövlüyünü
reallaşdıran qalib xalq kimi qeyd edir.
Dövlət müstəqilliyimizin
bərpasından ötən 30 il ərzində
Azərbaycan tarixində bir çox taleyüklü
hadisələr baş verib. Müsbət siyasiiqtisadi proseslərlə yanaşı, neqativ
vəziyyətlər də yaşanıb. Əlbəttə,
ayrı-ayrı vaxtlarda müəyyən ciddi
narahatlıq doğuran siyasi proseslər
xalqımızı müstəqilliyimizin itirilməsi
təhlükəsi ilə üzləşdirib. Belə bir şərait,
ab-hava əsasən 1991–1993-cü
illərdə müşahidə olunub. O dövrdə
Azərbaycanın müstəqilliyinin
möhkəmlənməsi üçün elə bir ciddi fəaliyyət göstərilməyib, əksinə,
səriştəsiz idarəçilik ölkəni dünyada
gedən proseslərdən uzaq salaraq,
təklənməsinə, təcrid olunmasına
gətirib çıxarıb. Hakimiyyət çəkişmələri
nəticəsində cəbhədə ard-arda
uğursuzluqlar yaşanıb və daxildə
separatçılıq baş qaldırıb, bu isə
dövlətçiliyimiz və müstəqilliyimiz üçün
böyük təhlükə doğurub. Nəticədə,
ölkəmiz son dərəcə mürəkkəb, ağrılı
problemlərlə qarşılaşaraq, çox çətin
duruma düşüb. Hərc-mərclik, özbaşınalıq, hakimiyyət iddiası respublikanı idarəedilməz vəziyyətə gətirib,
cəmiyyətdə və dövlətdə dağılma
meyilləri qarşısıalınmaz xarakter alıb,
qanunsuz silahlı dəstələrin özbaşınalığı real vətəndaş müharibəsi
təhlükəsi törədib. Belə bir acınacaqlı
vəziyyətdən yararlanan Ermənistan
silahlı qüvvələri isə torpaqlarımızın
işğalını gündən-günə genişləndirib.
Dövlətin varlığı, xalqın gələcək
müqəddəratı sual altında qaldığı belə
bir çətin dövrdə–1993-cü ilin iyununda dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev
xalqın təkidi ilə hakimiyyətə qayıdaraq, Azərbaycanın sivil dünyanın
bir parçası olmaq imkanının reallaşmasına şərait yaratdı. Bu gün tam
əminliklə vurğulamaq olar ki, əgər
o vaxt ölkədə baş verən hadisələrə
ümummilli lider Heydər Əliyevin şəxsi
müdaxiləsi olmasaydı, bununla bağlı
müdrik qərarlar verməsəydi, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin varlığına son
qoyula bilərdi.

Dahi şəxsiyyət ölkəmizi təhlükə
və çətinliklərdən qurtararaq, ardıcıl
inkişaf yoluna çıxardı. Ulu öndərin
respublikaya rəhbərlik etdiyi dövr
ərzində dövlət idarəçiliyi mexanizmi yenidən yaradıldı, nizami ordu
quruldu, genişmiqyaslı siyasi, hüquqi,
iqtisadi, sosial və mədəni islahatlar həyata keçirildi. İqtisadiyyatın
dinamik inkişafı təmin edildi, ölkəmiz
üçün böyük əhəmiyyət daşıyan yeni
neft strategiyası hazırlanaraq uğurla
gerçəkləşdirilməyə başlandı. Nəticə
etibarilə Azərbaycanda hüquqi,
demokratik və dünyəvi dövlət quruldu, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar
edilməsi istiqamətində ciddi addımlar
atıldı. Dövlətimiz dünya birliyində
layiqli yerini tutdu, bölgədə geosiyasi mövqelərini möhkəmləndirərək
yüksək beynəlxalq nüfuz qazandı.
Xalqımızın milli birliyi və həmrəyliyi
təmin olundu.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında
Konstitusiya Aktında nəzərdə tutulan bütün müddəalar məhz Heydər
Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasəti
sayəsində real həyata vəsiqə aldı,
xalqımız çoxdan arzusunda olduğu
əsil müstəqilliyinə qovuşdu.
Ulu öndərin başladığı strateji
inkişaf xəttini 18 il ərzində yaradıcı
surətdə davam etdirən Prezident
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
uğurlu siyasət Azərbaycan xalqına və dövlətinə möhtəşəm uğurlar
gətirib. Azərbaycan bütün sahələrdə
yüksək sürətlə inkişaf edib, dünya
dövlətləri arasında öz yerini getdikcə
möhkəmləndirib, siyasi- iqtisadi
cəhətdən regionda aparıcı gücə
çevrilib. Regionda heç bir irimiqyaslı
layihə Azərbaycanın iştirakı və razılığı
olmadan həyata keçirilməyib.
Azərbaycanın hazırda qüdrətli
dövlətə çevrilməsinin fonunda
müstəqilliyimizin möhkəm olması daha aydın görünür. Bu gücün
göstəriciləri ölkəmizin tam müstəqil
siyasət yürütməsini reallaşdırır, böyük
dövlətlərin maraqlarını öz maraqları
ilə uzlaşdırır, beynəlxalq tədbirlər
mərkəzinə və kosmik klubun üzvünə
çevrilməsi ilə nüfuzunu daha da
gücləndirir. Bütün bunlarla bərabər,
Azərbaycan beynəlxalq enerji
təhlükəsizliyi, terrorizmlə mübarizə

və digər qlobal məsələlərdə də öz
töhfəsini əsirgəmir.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
qətiyyəti sayəsində ulu öndərin neft
strategiyasının uğurla reallaşması,
iri enerji layihələrinin işə düşməsi
və yeni iqtisadi layihələrə start
verilməsi Azərbaycanın müstəqilliyinin
daha da möhkəmlənməsini, sarsılmaz dövlətçiliyimizin daha da
qüdrətlənməsin şərtləndirib. Bütün
bunlar həm də xalqımızın sosial
şəraitinin daha da yaxşılaşmasına,
daha yüksək rifaha sahib olmasına
gətirib çıxarıb.
Dövlət müstəqilliyimizin
bərpasından ötən 30 il ərzində ən
böyük taleyüklü hadisə isə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi oldu:
dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın ən böyük problemi
həll edildi, Azərbaycanın yaşayış
məntəqələrinin işğalına son qoyuldu,
ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu, ölkəmizə qarşı ərazi iddiasına
düşənlərin layiqli cavabı verildi.
Vətən müharibəsinin 44 günü
ərzində – ötən il sentyabrın 27-dən
noyabrın 9-dək rəşadətli Azərbaycan
Ordusunun qarşısında duruş gətirə
bilməyəcəyini, iflasa məhkum olacağını anlayan düşmən məğlubiyyətini
etiraf etmək məcburiyyətində qaldı,
noyabrın 10-da isə Azərbaycan,
Rusiya prezidentləri və Ermənistan
baş naziri tərəfindən üçtərəfli bəyanat
imzalandı. Bununla da 30 ildən artıq
davam edən münaqişəyə, torpaqlarımızın işğalına son qoyuldu, Cənubi
Qafqaz bölgəsinin gələcək inkişafına yönələn fəaliyyətin yeni formatı
şərtləndirildi. Bəyanatın müddəalarına
uyğun olaraq, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması elan edildi. Ötən il dekabrın 1-dək
Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonları
mərhələ-mərhələ Azərbaycan Respublikasına qaytarıldı.
Bu gün işğaldan azad edilən
ərazilərimizdə erməni vandallarının
illərlə törətdikləri vəhşi əməllər hər
addımda nəzərə çarpır. Viran qoyulan şəhər və kəndlərimiz, dağıdılan,
təhqir edilən məscidlərimiz, yer
üzündən silinən tarix və mədəniyyət
abidələrimiz düşmənin nə qədər barbar, vəhşi olduğunu göstərir.

fundamental bərabərlik hüququ,
azadlıq, mülkiyyət, təhlükəsiz yaşamaq
kimi vətəndaşlıq hüquqları öz parlaq
əksini tapmışdır. Bundan başqa, ölkə
vətandaşlarının cəmiyyətin və dövlətin
idarə olunmasında iştirakı, eləcə də
əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin hüquqları da konstitusiyada
təsbit olunmuşdur.
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv
olması ilə bağlı hazırlıq prosesində, 10
fevral 1998-ci il tarixdə ölüm hökmünün
ləğv olunması müstəqil və gənc dövlətin
bütün dünyada təqdir olunan humanitar
addımı oldu. Azərbaycan 2001-ci ilin
yanvar ayında Avropa Şurasına qəbul
edildikdən sonra dövlətimizin hüquq
sisteminin Avropa hüquq sisteminə
uyğunlaşdırılmasına zəmin yaranmışdır.
Bundan sonra İnsan Haqları üzrə
Müvəkkil (Ombudsman) təsisatının
yaradılması da vacib sayılmış, 2002ci il iyul ayının 2-də Azərbaycanda
Ombudsman təsisatı yaradılmışdır.
Dövlətimizin ali məqsədinə
nail olunmasında, müvafiq hüquqi
mexanizmlərin yaradılmasında, o
cümlədən mükəmməl qanunvericilik
bazasının formalaşdırılmasında
ardıcıl siyasi xətt həyata keçirilməsi
təqdirəlayiqdir. Bu sırada Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 1998-ci
il fevralın 22-də imzaladığı “İnsan və
vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının

Əlbəttə, bütün dağıntılar məqsədli
şəkildə edilib. Bu mənfur millət
Ermənistan ərazisindəki tarixi torpaqlarımızda, Dağlıq Qarabağda və
ətraf rayonlarda azərbaycanlılara
aid tarixi mirasları viran qoymaqla azərbaycanlıların bu ərazidəki
mədəni kimliyinin itirilməsi məqsədi
güdüb. Bu torpaqlarda bütün milli
izlərimizi silməyə çalışıblar.
Erməni vandalizminin, təkcə
Azərbaycan xalqına yox, ümumən
bəşəriyyətə təhlükə yaradan
erməni faşizminin ifşası üçün yerinə
yetirilməli vəzifələrə diqqəti yönəldən
Prezident İlham Əliyev deyib: “Biz
təkcə öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etməmişik, biz erməni faşizmini məhv
etmişik. Biz bölgəmizi faşist ideologiyasından tam xilas etməsək də,
onun böyük hissəsini məhv etmişik.
Buna görə bizim şanlı Qələbəmiz
bölgə üçün, dünya üçün çox böyük
əhəmiyyət daşıyır... Erməni faşizmi
ən qəddar, ən təhlükəli, ən mənfur, ən
çirkin ideologiyadır və biz bu ideologiyanı məhv etdik. Hesab edirəm ki,
illər keçdikcə bizim bu tarixi xidmətlər
dünya tərəfindən daha da dolğun
şəkildə dərk ediləcək”.
Erməni vandallarının xarabazara
çevirdikləri əzəli-əbədi yurdlarımızın bərpası, inkişaf axarına qovuşması, sosial-iqtisadi dirçəlişi indi
dövlətimizin qarşısında duran ən
mühüm vəzifədir. Dövlətimizin başçısı
hər zaman bütün məsələlərdə olduğu
kimi, bu istiqamətdə də aydın planlara, strateji hədəflərə malikdir.
Bu gün doğma torpaqlarından uzun illər ərzində köçkün
düşən insanların öz yurdlarında
məskunlaşmasını təmin etmək üçün
ciddi layihələr icra olunur, sosial
infrastruktur yenidən qurulur, “ağıllı
şəhər” və “ağıllı kəndlər” yaradılır,
avtomobil yolları salınır. Elektrikləşmə
xüsusi diqqətdə saxlanılır. Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanının tezliklə
istifadəyə veriləcəyi gözlənilir.
Bütün yuxarıda qeyd edilənlər
Azərbaycanın bu gün həm siyasi,
həm də iqtisadi cəhətdən dünyanın qüdrətli dövlətlərindən birinə
çevrildiyindən xəbər verir. Ulu öndər
Heydər Əliyevin şah əsəri olan
müstəqil Azərbaycan dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevin liderliyi ilə
tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayır. Bütün bunlar təbii ki, Heydər
Əliyevin ideyalarının ölməzliyinin,
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin
qüdrətlənməsinə hesablanan əməli
siyasi fəaliyyətin nəticəsidir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

təmin edilməsi sahəsində tədbirlər
haqqında” fərmanı xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. Həmin dövrdə ulu öndər
tərəfindən təsdiq edilmiş “İnsan
hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət
Proqramı” isə bu sahədə ilk fundamental
sənəd olmaqla cəmiyyətin həyatının
hüquqi tənzimlənməsində inkişafa
təkan vermişdir. Təsadüfi deyil ki, həmin
Dövlət Proqramının qəbul olunduğu
gün – iyunun 18-i ölkə başçısının
2007-ci il tarixli sərəncamına əsasən,
Azərbaycanda insan hüquqları günü
elan edilmişdir.
Sonrakı illərdə referendum yolu ilə
Konstitusiyaya bir sıra mühüm əlavə və
dəyişikliklərin edilməsi tam mütərəqqi
xarakter daşımaqla insan və vətəndaş
hüquqlarının və azadlıqlarının daha
səmərəli qorunmasını, vətəndaşların
layiqli həyat səviyyəsini, demokratiyanın
inkişafını təmin etdi. Hüquq sistemi üçün
vacib dəyişikliklərdən biri isə hər bir
kəsə pozulmuş hüquq və azadlıqlarının
bərpası məqsədilə Konstitusiya
Məhkəməsinə fərdi şəkildə müraciət
etmək hüququnun verilməsi oldu.
Dövlət idarəetməsində yeni
fəaliyyət üslubunun formalaşdırılması
istiqamətində mühüm tədbirlərdən biri
ölkə Prezidentinin 13 iyul 2012-ci il tarixli
fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə

Dövlət Agentliyinin yaradılması
oldu. Agentlik dövlət orqanlarında
şəffaflığın artırılmasının, vətəndaşlara
xidmətlərin daha keyfiyyətli, rahat, yeni
üslubda və müasir innovasiyaların
tətbiqilə göstərilməsinin, vətəndaşlara
münasibətdə etik davranış qaydalarına
əməl edilməsinin və vətəndaş
məmnunluğunun təmininin zəruriliyindən
yaradılmış, müxtəlif orqanların
xidmətlərini bir qurumda təqdim
edən “ASAN xidmət” mərkəzlərinin
yaradılması cəmiyyətdə cox yüksək
razılqla qarşılanmışdır.
Bütün Azərbaycan xalqı yaxşı dərk
edir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin bizə
etibar etdiyi, onun ən sadiq davamçısı
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə davamlı tərəqqi yoluna çıxarılmış
müstəqil Azərbaycanda yaşamaq,
yaratmaq hər bir vətəndaşın hüququ
olmaqla yanaşı, həm də ölkəmizin
suverenliyini etibarlı qorumaq, onun
ikişafına töhfələr vermək hər bir
vətəndaşımızın şərəfli borcudur.
Dövlətlə xalqın sarsılmaz birliyi isə
müstəqilliyimizin əbədi, dönməz
və sarsılmaz qarantı, yeni-yeni
qələbələrimizin əsasıdır.

Zaur ABDULLAYEV,
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyi Nərimanov Rayon İcra
şöbəsinin rəisi, ədliyyə müşaviri

Ermənistan və İran Azərbaycanın
işğal altında olan ərazilərindən
narkotik vasitələrin Avropaya
daşınması üçün istifadə ediblər

A

zərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan ordusu üzərindəki tarixi
qələbəsindən bir keçir. Prezident İlham Əliyev bu müddət ərzində
videokonfrans formatında keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə, həmçinin
dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələrdə
müharibənin başlanma səbəbləri, Ermənistanın işğalçı siyasətindən əl
çəkməməsi, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən dünya birliyinin
bu ədalətsizliyə laqeyd münasibəti barədə ətraflı məlumat verib. Artıq dünya
birliyinə də məlumdur ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün təmin olunması
uğrunda mübarizə aparıb və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul
etdiyi dörd qətnaməni yerinə yetirib.
Möhtərəm Prezidentimiz Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının videokonfrans formatında keçirilən iclasında
çıxış edərkən son vaxtlar İranla Azərbaycan
arasında yaranmış gərginliyə aydınlıq gətirdi.
Dövlət başçımız dedi ki, Azərbaycanın Vətən
müharibəsindəki qələbəsindən 1 il keçir.
Münaqişədən sonrakı dövr ümumilikdə sakit
məcrada keçir. Ölkə başçısı diqqətə çatdırdı
ki, münaqişə keçmişdə qaldı. Azərbaycan
öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi və BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə
yetirdi. Azərbaycan Ermənistan ilə münaqişəni
hərbi-siyasi yolla həll etdi. Prezident, həmçinin
ötən il noyabrın 10-da Azərbaycan, Ermənistan
və Rusiya liderləri arasında imzalanmış
üçtərəfli bəyanatla münaqişəyə son qoyulduğunu xatırlatdı.
Prezident İlham Əliyev çıxışında Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinin hərbi əməliyyatların
dayandırılmasındakı rolunu xüsusi vurğuladı və bunun hər iki tərəfdən çoxsaylı insan
itkilərinin qarşısını aldığını söylədi.
Dövlətimizin başçısı dedi ki, Ermənistan
işğaldan əvvəl Şuşa şəhərində olan 17
məsciddən 16-nı dağıdıb. Yalnız bir məscid
“tolerantlıq” nümunəsi kimi saxlanılıb və
İrandan olan “mütəxəssislər”in vasitəçiliyi ilə
onu İran məscidi kimi təqdim etməyə cəhd
göstərib. Respublikamızın rəhbəri işğal edilmiş
ərazilərdəki evlərin söküldüyünü, daşların
Ermənistan və İranda satıldığını diqqətə
çatdırıb: “Ermənistan, həmçinin ətraf mühitə
də böyük zərər vurub. İşğal dövrü ərzində 60
min hektar meşə sahəsi qırılıb, Ermənistan və
İrana satılıb. Qızıl yataqlarının və digər təbii
resursların qanunsuz istismarı həyata keçirilib.
Bir Avropa şirkətinin iştirakı ilə transsərhəd
çayı olan Oxçuçay sistemli şəkildə çirkləndirilib
ki, bu da ekoloji faciəyə səbəb olub. Bu faktı
artıq nüfuzlu beynəlxalq ekspertlər də təsdiq
edirlər”.
Prezident bildirdi ki, təqribən, 30 il ərzində
Ermənistan İran ilə əlbir olaraq, Azərbaycanın

keçmiş işğal altında olan ərazilərindən Avropaya narkotik vasitələrin daşınması üçün istifadə
edib. Dövlət başçımız diqqətə çatdırdı ki,
ötən il Azərbaycan Ermənistanın nəzarətində
olan İran ilə 130 kilometrlik dövlət sərhəddi
üzərində nəzarəti bərpa etdikdən sonra İrandan Azərbaycanın Cəbrayıl rayonu ərazisindən
keçməklə Ermənistana, oradan da Avropaya
narkotik vasitələrin daşınmasının yolunu kəsib:
“Azərbaycan–İran sərhədinin digər sahələrində
bizim tutub saxladığımız heroinin həcmi əvvəlki
illərin müvafiq dövrü ilə müqayisədə iki dəfə artıb. Bu o deməkdir ki, Ermənistan, təqribən, 30
il müddətində İranla əlbir olaraq, Azərbaycanın
keçmiş işğal altında olan ərazilərindən Avropaya narkotrafik üçün istifadə edib”.
Dövlət başçısı bir daha bəyan etdi ki, işğal
dövründə dəfələrlə bəyan etmişdim ki, işğal
altında olan ərazilər narkotik vasitələrin daşınması və beynəlxalq terrorçuların hazırlanması
üçün istifadə edilir. İndi bu, artıq sübut edilmiş
faktdır.

Azər SÜLEYMANOV,
YAP Nəsimi rayon təşkilatının sədri
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17 oktyabr 2021-ci il, bazar

17 oktyabr 2020-ci il

Həmin gün:
– Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi
“Twitter” səhifəsində bildirib: “Rəşadətli
Azərbaycan Ordusu tərəfindən Füzuli
rayonunun Qoçəhmədli, Çimən, Cuvarlı,
Pirəhmədli, Musabəyli, İşıqlı, Dədəli kəndləri
və Füzuli şəhəri işğaldan azad edilib. Eşq
olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ
Azərbaycandır!”;
– Prezident İlham Əliyev xalqa müraciət
edərək, deyib: “Ermənistan rəhbərliyi hərbi
cinayət törədir. Dinc əhaliyə atəş açmaq,
özü də əməliyyat operativ raket kompleksləri
vasitəsilə atəş açmaq hərbi cinayətdir. Onlar
bu cinayətə görə məsuliyyət daşımalıdırlar və
daşıyacaqlar. Biz isə onların cavabını döyüş
meydanında veririk. Şəhidlərin, günahsız
insanların qisasını döyüş meydanında alırıq
və alacağıq. Biz heç vaxt mülki əhaliyə qarşı
mübarizə, müharibə aparmamışıq, bundan

Əmirbəyov oktyabrın 17-də Hindistanın
TV-9 telekanalının birbaşa efirində
Hindistan ictimaiyyətini bu gecə Ermənistan
ərazisindən Gəncəyə növbəti raket zərbələri
endirmiş Ermənistan rəhbərliyinin növbəti
müharibə cinayəti barədə məlumatlandırıb.
– Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan
Gəncənin növbəti dəfə raket atəşinə
tutularaq, dinc əhalinin, mülki infrastrukturun
hədəfə alınması ilə əlaqədar beynəlxalq
təşkilatların rəhbərləri və xarici dövlətlərdəki
həmkarlarına məlumat verib.

***
Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayıb:
– Ermənistan silahlı qüvvələri Gəncə və
Mingəçevir şəhərlərini növbəti dəfə atəşə
tutub;

Zəfər
tarixinin
xronikası
sonra da aparmayacağıq. Biz ermənilər
deyilik. Bizim öz yolumuz var, bizim öz amalımız var və bütün Azərbaycan xalqı bu amal
ətrafında birləşib. Bütün Azərbaycan xalqı
həmrəylik, vətənpərvərlik göstərir”;
– Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
Ermənistanın Gəncədə törətdiyi terror aktı
ilə bağlı rəsmi “Instagram” səhifəsində
daha bir paylaşım edib: “Bu gecə erməni
təcavüzkarları Gəncəyə xaincəsinə hücum
ediblər. Niyyət sadə və eyni zamanda,
dəhşətlidir – mümkün qədər çoxsaylı dinc
sakinləri məhv etmək, panika yaratmaq,
Azərbaycan xalqını qorxutmaq. Lakin
təcavüzkar heç vaxt öz çirkin məqsədlərinə
nail olmayacaq. Bu şanlı şəhərin sakinləri
ruhən çox güclüdürlər! Gəncə – Nizamidir,
Məhsətidir, Vazehdir! Lakin Gəncə təkcə
Azərbaycanın mədəni irsi deyil. Gəncə –
qədim dövlətçiliyimizin beşiyidir. Bu, sarsılmaz dözüm, mərdlik və igidlik rəmzidir!

– humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına
pozan Ermənistan silahlı qüvvələri bu gün
səhər saatlarından başlayaraq Tərtər,
Ağdam, Bərdə və Ağcabədi rayonlarının
ərazilərini atəşə tutub;
– qoşunlarımız düşmənin əvvəlcədən
hazırlanmış müdafiə hədlərini müxtəlif
istiqamətlərdə yarmağa, onu tutduğu
mövqelərdən sıxışdıraraq çıxarmağa,
qaçmağa məcbur etməyə və irəliləməyə
nail olub. Aparılan uğurlu hərbi əməliyyatlar
nəticəsində döyüş təcrübəsi qazanan şəxsi
heyətimiz əhəmiyyətli istiqamətlərdə əlverişli
hədd, yüksəklik və mövqeləri tutu;
– Azərbaycan Ordusu tərəfindən
sutka ərzində həyata keçirilən
fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif
istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı
qüvvəsi, 7 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21
“Qrad” YARS, 8 ədəd D-30 və 1 ədəd D-20
haubitsa topları, döyüş sursatı ilə yüklənmiş

Füzuli

azaddır!

Azərbaycandır!

“On yeddisi oktyabr nəinki füzulililərin xatirəsində,
həm də Azərbaycan dövlətinin tarixində əbədi qalacaq”

A

zərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev keçən
il oktyabrın 17-də
xalqa müraciət edərək,
silahlı qüvvələrimizin Vətən
müharibəsində öz xilaskarlıq
missiyasını uğurla həyata
keçirdiyini, parlaq qələbələr əldə
etdiyini bildirdi. Dövlətimizin
başçısı daha sonra böyük
sevinc hissi ilə azad edilmiş
növbəti yaşayış məntəqələrinin
adlarını açıqladı, Füzuli
rayonunun Qoçəhmədli, Çimən,
Cuvarlı, Pirəhmədli, Musabəyli,
İşıqlı, Dədəli kəndlərinin və
Füzuli şəhərinin düşməndən
təmizləndiyini diqqətə çatdırdı.
Ölkə rəhbəri dedi: “Mən bu
münasibətlə bütün Azərbaycan
xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu
münasibətlə əziz füzulililəri ürəkdən
təbrik edirəm. Uzun illərin doğma
torpaq həsrəti sona çatır. Biz öz
üzərimizə düşən missiyanı şərəflə
yerinə yetiririk, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü bərpa edirik və bərpa
edəcəyik. Füzuli uğrunda döyüşlər
ağır döyüşlərdi. Vaxt keçəcək bu
döyüşlər haqqında kitablar yazılacaq,
əsərlər yazılacaq. Doğrudan da, çox
böyük peşəkarlıq, məharət, şücaət,
fədakarlıq tələb edən döyüşlərdi…”.
Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, Füzuli uğrunda döyüşlərdə,
həqiqətən, ordumuz böyük peşəkarlıq
və şücaət nümayiş etdirdi. Çünki 30 il
ərzində düşmən bu hissədə – təmas
xəttində son dərəcə möhkəm istehkam qurmuşdu ki, həmin maneələri
yarmağa, dağıtmağa bir neçə gün
sərf olundu. Müzəffər Azərbaycan
Ordusu bu şərəfli missiyanın
öhdəsindən yüksək peşəkarlıqla gələ
bildi və qısa müddət ərzində rayonun əksər kəndləri və Füzuli şəhəri
düşmən tapdağından azad edildi.
Füzuli rayonu düşməndən
təmizlənəndən sonra burada erməni
faşizminin daşı daş üstə qoymadığının, bütün yaşayış evlərini,
infrastrukturu dağıtdığının, təbii
sərvətləri taladığının şahidi olduq.
Ölkə Prezidenti müraciətində bu
dəhşətli vəziyyət barədə bildirdi:

Füzuli əməliyyatı rəmzi məna
daşıyır. Bizim tarixi, qədimi yaşayış
məskənimizi Azərbaycan özünə
qaytardı, on minlərlə insanın o
yerlərə qayıtmasını təmin etdi.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
“Füzuli şəhəri deyəndə, əlbəttə, biz
hamımız bilməliyik ki, şəhərdən bir
şey qalmayıb, əsər-əlamət qalmayıb,
bir dənə də salamat bina qalmayıb.
Çünki otuz il ərzində o vəhşilərin
əlində idi, yırtıcı heyvanların əlində
idi, çaqqalların əlində idi. Bütün binalar sökülüb, dini abidələrimiz sökülüb, hər şey talan edilib, evlərin dam
örtükləri, pəncərələri, əşyaları, hər
şey. Sanki vəhşi bir qəbilə bu şəhəri
zəbt etmişdir. Füzuli şəhərinin qalıqları erməni faşizminin təzahürüdür və
erməni faşizminin şahididir”.
Qarabağ dağ silsiləsinin cənubşərq ətəklərindən Araz çayına qədər
maili düzənlik və aşağı sahələri əhatə
edən Füzuli rayonu işğaldan əvvəl
Azərbaycanın ən abad, inkişaf edən
bölgələrindən biri idi. Sahəsi 1386
kvadratkilometr, əhalisi isə 105 min
nəfər olan bu ərazidə bir şəhər, bir
qəsəbə, yetmiş səkkiz kənd vardı. Ən
iri yaşayış məntəqələri Füzuli şəhəri,
şəhər tipli Horadiz qəsəbəsi, Böyük
Bəhmənli, Horadiz və Qacar kəndləri
idi.
Tarixən Füzuli rayonu
Azərbaycanın əzəli torpağı olub.
Müxtəlif dövrlərdə bu ərazinin
Qaraköpəktəpə, Qarabulaq kurqanları, Quruçay sahilləri və digər
hissələrində tədqiqatlar aparılaraq,
Azərbaycanın qədim kökə sahib
olduğu sübut edilib. Azərbaycan
arxeologiya elminin böyük nailiyyətləri
olan bu abidələrlə Füzulinin vaxtilə
qədim paleolit dövrünə aid olması
aşkarlanıb.
Füzulinin iqtisadiyyatında taxılçılıq, heyvandarlıq, bostan-tərəvəzçilik
aparıcı rol oynayıb. Bununla yanaşı,
rayonun təsərrüfatlarında pambıqçılıq, şəkər çuğunduru, üzüm və meyvə

istehsal edilib.
Ötən əsrin 80-ci illərinin sonundan
başlayaraq, erməni təcavüzünə qarşı
müharibədə minlərlə füzulili döyüşüb,
rayonun yüzlərlə sakini şəhid olub,
yaralanıb və itkin düşüb. 1993-cü
il avqust ayının 23-də isə Füzuli
Ermənistan ordusu tərəfindən işğal
olunub.
Onu da deyək ki, 1994-cü il
yanvarın 5-də ümummilli lider Heydər
Əliyevin qətiyyəti və əzmi sayəsində
rəşadətli Azərbaycan Ordusu
tərəfindən Füzulinin işğal altındakı 21
kəndi və Horadiz qəsəbəsi işğaldan
azad edilib. Yuxarıda bildirdiyimiz
kimi isə ötən il oktyabrın 17-də Füzuli
şəhəri şanlı ordumuz tərəfindən
düşməndən tamamilə təmizlənib.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Füzulinin işğaldan azad
edilməsi ilə bağlı xalqa təbrik
müraciətində dedi: “Biz Füzuliyə
qayıdacağıq, biz bütün kəndləri
yenidən quracağıq, abadlaşdıracağıq. O kəndlərə həyat qayıdacaq…
Füzulililər orada yaşayacaqlar,
öz əcdadlarının qəbirlərini ziyarət
edəcəklər. Orada bərpa olunacaq
məscidlərdə azan səsi eşidiləcək. Biz
öz şərəfli missiyamızı yerinə yetiririk.
Mən tam əminəm ki, bundan sonra
da şanlı Azərbaycan Ordusu işğalçıları torpağımızdan qovmağa davam
edəcəkdir”.
Bu müraciətdən ötən bir il ərzində
dövlətimizin başçısı verdiyi vədə
sadiqliyini nümayiş etdirib. Qısa
müddətdə Füzulidə genişmiqyaslı
bərpa-quruculuq işləri görülüb. Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanının tikintisinə
başlanılıb və bu günlərdə istifadəyə
veriləcəyi nəzərdə tutulub.

Qarabağ bu gün inkişaf və
quruculuq mərkəzinə çevrilib
Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsindən əvvəlki illərdə
Azərbaycanın haqq mübarizəsində qalib gələcəyinə, tarixi
ədaləti bərpa edəcəyinə, nəyin bahasına olursa-olsun, dogma
torpaqlarımızın düşməndən təmizlənəcəyinə inandığını dəfələrlə
bildirir, eyni zamanda, bu məsələ sülh vasitəsilə gerçəkləşməsə,
hərbi yola əl atılacağını diqqətə çatdırırdı. Sülh yolu ilə
Azərbaycanı işğal altındakı torpaqlarının azad edilməsinə nail ola
bilmədi. Çünki Ermənistan rəhbərliyi açıq-aydın ərazilərimizin
bizə qaytarılmasının mümkünsüzlüyünü bildirirdi. Belə olan
halda isə faktiki olaraq danışıqlar prosesinə son qoymaqdan
başqa yol qalmırdı.

Gəncə Cavadxanın yurdudur. Bu şəhər
Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin
müstəqilliyi uğrunda sona qədər vuruşmuş
şəhərdir.
Gəncə Azərbaycanın döyünən ürəyidir və
heç kəs heç vaxt onun sakinlərinin məğrur
ruhunu sındıra bilməz!”;
– Prezidentin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Gəncədə
yerli sakinlərlə görüşdə deyib: “Mənfur
düşmən dinc azərbaycanlı sakinlər, o
cümlədən, Gəncə sakinləri arasında təşviş
yaratmaq istəyir. Amma o, məqsədinə heç
vaxt nail ola bilməyəcək. Azərbaycan xalqının
bu gün qəti bir əzmi var: Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan torpaqları
işğaldan azad edilsin”;
– Prezidentin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türkiyə və
Rusiyada akkreditə olunmuş dünyanın aparıcı xarici KİV nümayəndələrinə (BBC, Nikkei,
DPA, Deutsche Welle, Al Arabia, RAI, EFE,
Reuters, Financial Times, ANSA, Al Jazeera,
NBC, New York Times, NRK və s.) videoformatda mətbuat brifinqi keçirib;
– Birinci vitse-prezidentin köməkçisi Elçin

10 ədəd yük maşını və 7 ədəd digər
avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb;
– düşmən bölmələrində şəxsi heyətin
yorğun və ümidsiz olması səbəbindən
zabitlərə tabe olmama, həmçinin qorxu və
təşvişə düşərək döyüşə girməkdən imtina
etmə halları qeydə alınıb.

***
Gəncədə Azərbaycandakı diplomatik
korpusun rəhbərləri və hərbi attaşelər üçün
təşkil edilən brifinqdə Baş Prokuror Kamran
Əliyev deyib: “Ermənistan ordusunun
təxribatları ilə bağlı artıq müxtəlif faktlar üzrə
20-dən çox cinayət işi başlanıb. Hazırda
lazım olan bütün sübutlar toplanılır və biz
Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin məsuliyyətə
cəlb olunması üçün müxtəlif istiqamətlərdə
hərəkət edəcəyik”.

***
Türkiyə, Rusiya, Avstraliya, Gürcüstan,
Ukrayna, Fransa, Çili, Qırğızıstan və
Rumıniyanın aparıcı KİV-ləri tərəfindən
Gəncədə mülki əhalinin Ermənistanın
raket hücumlarına məruz qalması ilə bağlı
materiallar yayılıb.

“Xalq qəzeti”

Yeri gəlmişkən, burada bir
məqamı da xatırlatmaq istərdim.
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxladığı uzun
illər ərzində bu ərazilərdəki yaşayış məntəqələrini dağıtmaqla, təbii
sərvətləri talan etməklə bərabər, həm
də Şuşa, Qubadlı, Laçın və digər
yerlərdə qanunsuz məskunlaşma
aparırdı. Beynəlxalq təşkilatlar,
nüfuzlu dövlətlər tərəfindən isə bütün
bu azğın hərəkətlər, vandalizm, barbarlıq əməlləri susqunluqla qarşılanırdı, biganə münasibət bəslənilirdi.
Əslində isə belə olmamalı idi. Bu cür
beynəlxalq cinayətə, Cenevrə konvensiyalarına zidd vəhşiliyə, torpaqlarımızın erməniləşdirilməsi cəhdinə
layiqli cavab verilməli, təcavüzkara öz
yeri göstərilməli idi.
Vətən müharibəsi ərəfəsində
Ermənistan və Azərbaycan arasında
qarşıdurma daha da güclənmişdi,
işğalçı tərəfindən ardıcıl şəkildə
təxribatlar törədilməyə başlanmışdı. Əlbəttə, burada Ermənistanın
yeni hakimiyyəti, Paşinyan rejimi
müstəsna rol oynayırdı. “Soros çevrilişi” nəticəsində hakimiyyətə gələn
Paşinyan Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin həllində sağlam
düşüncə və xoş məram nümayiş
etdirmək əvəzinə, məkrli siyasət
yürütməyə, eskalasiya prosesinin,

necə deyərlər, canlandırılmasına
üstünlük verirdi. O, işğal edilmiş
ərazilərə tez-tez səfər edərək, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” şüarını
səsləndirirdi. Ermənistanın müdafiə
naziri isə “ərazilər müqabilində sülh”
formulundan imtina etdiyini vurğulayır və “yeni ərazilər uğrunda yeni
müharibə” məzmunlu yeni hərbi
konsepsiya irəli sürürdü.
Nikol Paşinyan növbəti çirkin
əməlini isə ötən il sentyabrın 27-də
reallaşdırdı, ölkəmizə qarşı təxribat
törətdi, Azərbaycanın hərbi obyektləri
və mülki əhalisini hədəfə aldı. Bu isə
Vətən müharibəsinin başlamasına
gətirib çıxardı.

İşğalçı Ermənistan İkinci
Qarabağ müharibəsinin getdiyi 44
gün ərzində istər cəbhə xəttində,
istərsə də müharibə bölgəsindən
uzaq ərazilərdə yerləşən yaşayış
məntəqələrimizə qarşı ardıcıl
təxribatlar törətməkdən, dinc
sakinləri atəş altında saxlamaqdan
və beləliklə, müharibə cinayətlərini
davam etdirməkdən belə çəkinmədi.
Düşmən savaşdan kənar
rayonlarımızı mütəmadi olaraq
intensiv raket və ağır artilleriya
atəşinə tutdu, nəticədə çox sayda
mülki əhali həyatını itirdi. Bütün
bunlar isə düşmənin faşist xislətindən
xəbər verməklə bərabər, onun

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Füzuli rayonuna səfərləri
çərçivəsində rayonda həyata
keçirilən bərpa-quruculuq layihələri
ilə yaxından maraqlanıb, Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanının inşası,
Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa magistralında və “Zəfər yolu”nda görülən
işlərlə tanış olub. Bir müddət bundan
əvvəl açılış mərasimi reallaşan “Füzuli” və “Şükürbəyli” yarımstansiyalarının bölgədə mühüm önəm daşıdığını
diqqətə çatdırıb.
Yeri gəlmişkən, sentyabrın 5-də
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının istismara verilməsindən əvvəl, Bakıdan
uçan “Azərbaycan Hava Yolları”na
məxsus ən böyük “Airbus A340-500”
tipli və simvolik olaraq “Qarabağ”
adını daşıyıan sərnişin təyyarəsi
sınaq reysi həyata keçirərək, işğaldan
azad olunan Qarabağın ilk hava limanında eniş icra edib. Bundan əlavə,
Azərbaycanın “Silk Way” aviaşirkətinə
məxsus ən böyük yük təyyarələrindən
biri olan “Boeing 747-400” tipli hava
gəmisi də Füzuli aeroportuna enib.
Bu təyyarə ilə Qarabağa ilk dəfə
hava yolu vasitəsilə yüklər çatdırılıb.
Bakı–Füzuli marşrutu üzrə sərnişin
təyyarəsi ilə uçuş müddəti 35 dəqiqə
olub.
Sonda onu da qeyd edək ki,
Prezident İlham Əliyev iyunun 15-də
respublikamızda səfərdə olan Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
və xanımı Əminə Ərdoğanı Füzuli
rayonunda qarşılayarkən, dövlətimizin
başçısı qardaş ölkənin rəhbərinə
bu bölgədə reallaşdırılan bərpaquruculuq layihələri barədə məlumat
verib.

“Xalq qəzeti”

beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə saymazlığını göstərdi,
sülh və insanlıq əleyhinə yönələn
təcavüzkarlığını, müharibə və terror
prinsiplərinə sadiqliyini təsdiqlədi.
Ermənistan hazırda böyük səhvə
yol verdiyini anlayır. Lakin artıq
gecdir. Bu səhvin buraxılmasından
30 illik bir zaman keçir. Bu müddətdə
Ermənistanın yürütdüyü işğalçılıq
siyasəti, Vətən müharibəsindəki
ağır məğlubiyyəti düşmən ölkəni
dərin böhranla üzləşdirib. Hazırda
Ermənistanın vəziyyəti müstəqilliyinin
ilk illərindəkindən də ağırdır. Bu gün
Ermənistanın ordusu belə yoxdur.
Sosial-iqtisadi şəraiti gündən-günə
pisləşir. Bütün bu acınacaqlı durumun
kökündə işğalçılıq siyasəti dayanır.
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”
ifadəsi artıq tarixə qovuşub. Bu, ilk
növbədə, Azərbaycan tərəfindən,
sonra isə ötən ilin 10 noyabr tarixli
birgə Bəyanat ilə artıq həllini tapıb.
Bu gün işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə quruculuq işləri intensiv
şəkildə aparılır. Azərbaycan çox
mühüm təkliflərlə və təşəbbüslərlə
çıxış edir və bu, xüsusən də,
kommunikasiyaların və yeni daşıma
dəhlizlərinin açılması ilə bağlıdır.
Layihənin həyata keçirilməsi ilə
bağlı iş artıq başlayıb. Azərbaycan
bu məqsədlə texniki və maliyyə
imkanlarını ayırıb.

Hidayət BƏŞİROV,
Lerik Rayon Veteranlar
Təşkilatının sədri
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Tarif (qiymət) Şurasının növbəti iclası keçirilib
Oktyabrın 16-da Tarif (qiymət) Şurasının növbəti iclası keçirilib.
Tarif Şurasından AZƏRTAC-a bildirilib ki, iclasda təbii qazın və elektrik enerjisi tariflərinə baxılıb,
müvafiq qərarlar qəbul edilib.
Tarif (qiymət) Şurasının iclasında dünya
bazarında təbii qazın bahalaşması, ölkəmizin
enerji dayanıqlığı məqsədilə bu sahəyə investisiya
qoyuluşunun təmin edilməsi, xidmət səviyyəsinin
yüksəldilməsi, dövlət büdcəsindən asılılığın aradan
qaldırılması, eləcə də istehlak edilən təbii qazın
istehsal və təchizat xərclərinin ödənilməsi kimi
məsələlər müzakirə edilib.
Aparılan müzakirələrdə ölkəmizdə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin
əsas strateji hədəf kimi müəyyən edilməsi, enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunması, iqtisadiyyatın
dinamik və intensiv inkişafına əlverişli şəraitin yaradılması, resurslardan məqsədyönlü və səmərəli
istifadə edilməsi, istehlakçıların və istehsalçıların
maraqlarının uzlaşdırılması, bu sahədə mərhələli
şəkildə bazar münasibətlərinin formalaşdırılması və
dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiyaların aradan
qaldırılması kimi amillər nəzərə alınmaqla müxtəlif
tarif artımı variantları dəyərləndirilib. Təhlillər
göstərir ki, təbii qazın hasilat və istehlakçıya
çatdırılma xərci satış qiymətlərini üstələyir. Bu isə
sahənin dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılmasına
və dövlət büdcəsindən asılılığın artmasına səbəb
olur.
İclasda tarif artımı variantları nəzərdən
keçirilərkən, aztəminatlı əhali təbəqəsi üçün kommunal tariflərin dəyişdirilməsinin onların gəlirlərinin
artırılması istiqamətində atılan addımlarla uzlaşdırılmasının önəmi vurğulanıb.
Tarif (qiymət) Şurası üzvlərinin yekdil qərarı ilə
təbii qazdan istifadə tarifləri aşağıdakı kimi təsdiq
edilib:
Mövcud tarif

Yeni
tarif

№

Göstəricilər

Tariflər
(manat/1000 m3,
ƏDV ilə)

1.

“Azneft” İB-dən alınan

75

90

2.

Topdansatış (“Azəriqaz”
İB, “Naxçıvanqaz” İB)

110

118

3.

Əhali

3.1.

1200 m3-dək (1200
m3 daxil olmaqla)

100

120

3.2.

1200 m3-2500 m3

200

200

3.3.
4.

2500 m3-dən çox
Qeyri-əhali

250

250

4.1.

Sənaye və kənd
təsərrüfatı

200

220

4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.
8.

“Azəristiliktəchizat” ASC,
məhəllə qazanxanaları
və CNG tipli qazdoldurma
məntəqələrinə
Digər
Metanol və karbamid
zavodları
“Azərenerji” ASC
Təbii qazın emalı
Təbii qazın nəqli
Təbii qazın yeraltı qaz
anbarlarına vurulması və
götürülməsi

130

165

250

250

200

200

130
5,5
5,3

165
5,5
5,3

8,25

8,25

İclasda, həmçinin ölkəmizdə iqtisadiyyatın
rəqabət qabiliyyətinin artırılması istiqamətində
dövlət tənzimləməsinin təkmilləşdirilməsi, biznes və
investisiya mühitinin əlverişliliyinin daha da artırılması məqsədilə ixrac olunan elektrik enerjisinin,
enerji təchizatı birbaşa 35 və 110 kV-luq xətlərlə
həyata keçirilən, gün ərzində yük tələbatı stabil
olan, istehsal məqsədləri üçün orta aylıq enerji istehlakı 5 milyon kVts-dan az olmayan məlumatların
emalı, qeydə alınması və ötürülməsi üzrə fəaliyyət
göstərən məlumat mərkəzlərinə verilən elektrik
enerjisinin istehsalı məqsədləri üçün istehsalçı
tərəfindən təbii qazın müqavilə qiyməti ilə alınması
məqsədəuyğun hesab olunub, bu barədə müvafiq
qərar qəbul edilib.
Əhali istehlak qrupu üzrə sonuncu tarif
dəyişikliyi 2021-ci ilin iyul ayında aparılıb və tarif
tənzimlənməsi zamanı istehlak limitinin aşağı həddi
üzrə (1200 kubmetr) tariflərə dəyişiklik olunmayıb.
Təbii qaz qiymətlərinin sürətli artımı dünyada,
o cümlədən Avropada elektrik enerjisi qiymətlərinin
kəskin qalxmasına təkan verib. 2021-ci ilin
əvvəlindən etibarən sənaye və iaşə müəssisələrinin
fəaliyyətini bərpa etməsi, qlobal iqtisadi aktivliyin
gözləniləndən daha sürətli canlanması elektrik
enerjisinə tələbatı da kəskin artırıb. Qiymətlərin
artıma doğru istiqamətlənməsi nəticəsində bir çox
ölkələrdə təbii qazdan və elektrik enerjisindən
istifadə edən sahələr üçün tariflər dəyişib, istehlakçı kateqoriyaları üçün kommunal xərclər artıb.
Qeyd olunmalıdır ki, ölkədə əsas enerji istehsalçısı olan “Azərenerji” ASC elektrik enerjisinin 96 faizini təbii qaz hesabına istehsal edir. Azərbaycanın
istilik elektrik stansiyalarında elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə olunan xammalın da 50 faizdən
çox hissəsini təbii qaz təşkil edir. Bu baxımdan
təbii qazın tarif dəyişikliyi elektrik enerjisinin qiymət
artımını şərtləndirir.
Elektrik enerjisi üzrə mövcud tariflər
01.12.2016-cı il tarixindən tətbiq olunur. Sektorda
aparılan infrastruktur işlərinin genişləndirilməsi,
əhalinin və digər abonentlərin keyfiyyətli, fasiləsiz
enerji ilə təmin edilməsi, habelə enerjinin istehsalı üçün istifadə edilən təbii qazın qiymətində

dəyişikliklər nəticəsində yaranan əlavə xərcləri qarşılamaq üçün elektrik enerjisinin tarif tənzimlənməsi
zərurəti yaranıb.
İclasda Tarif (qiymət) Şurası üzvlərinin yekdil
qərarı ilə elektrik enerjisindən istifadə tarifləri aşağıdakı kimi təsdiq edilib:

№
1.
2.

Mövcud
Yeni tarif
tarif
Tariflər (qəpik/kVts,
ƏDV ilə)

Göstəricilər

“Azərenerji” ASC üzrə
5,7
topdansatış tarifi
Alüminium sənayesi üzrə
2,8-5,8
gecə-gündüz tarifi

6,6
3,1-6,4

4,55

Digər
istehlakçı
qrupuna
aid edilir

4.1. 300 kVts-dək
4.2. 300kVts-dan çox
200 kVts-dək (200 kVts
4.3.
daxil olmaqla)
200 kVts-dan - 300
4.4. kVts-dək (300 kVts daxil
olmaqla)

7
11

-

-

8

-

9

4.5. 300 kVts-dan çox

-

13

5.
Qeyri-əhali
5.1. Ticarət və xidmət
5.2. Digər

9
9

11
10

3.

Kimya sənayesi

4.

Əhali

“Ağdama ithaf”
üçlüyünün təqdimatı olub

Ölkədə aparılan sosialyönümlü siyasət nəzərə
alınmaqla və əhalinin aztəminatlı təbəqəsinin sosial
müdafiəsi məqsədilə əhali üzrə diferensiallaşdırılmış tariflərin sayı 2-dən 3-ə artırılıb.
İclasda, həmçinin kimya sənayesi qeyri-əhali
istehlakçı qrupuna aid edilib, enerji təchizatı birbaşa 35 və 110 kV-luq xətlərlə həyata keçirilən, gün
ərzində yük tələbatı sabit olan, istehsal məqsədləri
üçün orta aylıq enerji istehlakı 5 milyon kVts-dan
az olmayan məlumatların emalı, qeydə alınması
və ötürülməsi üzrə fəaliyyət göstərən məlumat
mərkəzlərinə elektrik enerjisinin müqavilə qiyməti
ilə verilməsi məqsədəuyğun hesab olunub.
Tarif dəyişikliyi nəticəsində qaz və elektrik enerjisi istehsalı və təchizatı ilə məşğul olan təsərrüfat
subyektlərinin dövlət büdcəsindən asılılığı tədricən
azalacaq, büdcədə sərbəstləşən vəsait sosialyönümlü tədbirlərə yönəldiləcəkdir.
Qərarlar 2021-ci il noyabrın 1-dən qüvvəyə
minir.
Tarif tənzimlənməsindən sui-istifadəyə yol
verilməməsi üçün ciddi nəzarət tədbirləri həyata
keçiriləcəkdir.
Qərarlarla Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytının (www.tariff.gov.az) “Şuranın qərarları”
bölməsində tanış olmaq olar.

Oktyabrın 16-da işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərində Xalq rəssamı Arif
Hüseynovun “Ağdama ithaf” üçlüyünün təqdimatı olub.
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvləri
Elnurə və Aygün İsgəndərovaların kuratorluğu, Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti,
Mədəniyyət Nazirliyi, Ağcabədi Regional
Mədəniyyət İdarəsi, Ağdam rayon Heydər
Əliyev Mərkəzi, Ağdam rayon Mədəniyyət
Mərkəzi, Tərxis Olunmuş Hərbçilərin Gəncləri
Maarifləndirmə İctimai Birliyi və Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının dəstəyi ilə keçirilən
mərasimdə Xalq rəssamı Arif Hüseynovun
“Ağdam Cümə məscidində azan səsi”, “Ağdam teatrının məhvi”, “Şahbulaq qalası” adlı
əsərləri nümayiş edilib.
Dram Teatrının qalıqlarının qarşısında
keçirilən təqdimat mərasimində çıxış edən
Xalq rəssamı Arif Hüseynov təqdim olunan
əsərlər barədə məlumat verib. Bildirib ki,
onun bu günlərdə tamamladığı “Ağdama
ithaf” üçlüyü işğaldan azad olunmuş Qarabağa səfəri ilə bağlı təəssüratının yeni bədii
ifadəsidir. “Ağdam teatrının məhvi”, “Şahbulaq qalası” və “Ağdam Cümə məscidində
azan səsi” adlanan triptixin başlıca ideyasını
xeyir və şər qüvvələrin mübarizəsi, erməni
xislətinin ifşası təşkil edir. Triptixin mərkəzi
hissəsi Ağdam teatrının acı taleyinə həsr
olunub. Teatr binasının üçtağlı fasadının qarşısından səhnəyə uzanan pillələrin ətrafında
şər qüvvələrin “Leyli və Məcnun”, “Don

Kixot” və “Otello” tamaşalarındakı obrazlara
həmləsinə təsirli bədii görkəm verilib.
Triptixin sağ hissəsində Pənahəli xan
və döyüşçüləri, eləcə də onun inşa etdirdiyi
Şahbulaq qalası təsvir olunub. Sol hissədəki
əsərdə də digər iki əsərdə olduğu kimi,
obrazlı rəmzi ifadələrdən istifadə olunub. İşğaldan azad olunmuş dini məkandan ucalan
azan səsinə hay verən rəmzi şəhid əlləri və
yüksəlişi hər birimizə qürur bəxş edən məscid
minarələri bir araya gətirilməklə Zəfərimizin
davamlı olacağına böyük inam duyulur.
Ağdam şəhəri daxil olmaqla Ağdam
rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov və Ağcabədi
Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Qalib Həsənov, Tərxis Olunmuş Hərbçilərin
Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyinin
sədri Emin Həsənli və sərginin kuratorları
Elnurə və Aygün İsgəndərova bacıları çıxışlarında Ağdam Dram Teatrının qarşısında belə
bir tədbirin keçirilməsinin əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirib, müəllifə yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıblar.
Sonra tədbirin iştirakçıları rəsm əsərləri ilə
tanış olublar.

Tariflərin artması əməkhaqları, müavinətlər və
təqaüdlərin yüksəlməsi ilə kompensasiya edilir
A
zərbaycan koronavirus pandemiyası dövrünü uğurla
keçməkdə, sosial-iqtisadi inkişafının yeni mərhələsinə
qədəm qoymaqdadır. Müvafiq dövlət qurumları iqtisadi
inkişafın yaratdığı yeni reallıqlardan çıxış edərək mühüm addımlar
atmaqdadır. Bunu Tarif (Qiymət) Şurasının dünən qəbul etdiyi yeni
qərarlardan da görmək mümkündür.

Digər tərəfdən də Prezident İlham
Əliyev “Əhalinin sosial rifahının
qorunması sahəsində əlavə tədbirlər
haqqında” Sərəncam imzalayaraq,
Nazirlər Kabinetinə əhalinin əmək
haqlarının, eləcə də pensiya və
müavinətlərin artırılması ilə bağlı təklif
hazırlamasını tapşırıb. Bütün bunlar
ölkədə sosial-iqtisadi durumun yeni
keyfiyyətlər kəsb etdiyini deməyə əsas
verir.

Təbii qaz tarifləri
Əvvəlcə Tatif Şurasının qərarları
haqqında. Dünən Tarif (Qiymət)
Şurasının növbəti iclasında təbii qazın
tariflərinə baxılıb, müvafiq qərarlar qəbul
edilib. Şuradan verilən məlumata görə,
əhalinin illik istehlakının 1200 m3 -dək
olan hissəsi üçün tariflər 10 qəpikdən
12 qəpiyə artırılıb. Şuradan bildirilir
ki, istehlak səbətində bir nəfər üçün
aylıq qaz istehlakı həcmi 21 kubmetr
müəyyənləşdirilib. Orta statistik ailə
tərkibinin 4 nəfər olduğunu nəzərə alsaq,
bu, il ərzində təxminən 1.000 kub metr
qaz istehlakı deməkdir. Yeni tariflərin
istehlak edilən qaz üzrə ödəmələrində 4
nəfərdən ibarət bir ailənin aylıq istehlak
səbətinə birbaşa təsiri 1,72 manat
həddində olacaq.
Tarif Şurası dünənki iclasında
“Elektrik enerjisinin ölkədaxili tariflərinin
tənzimlənməsi barədə” qərarına da
dəyişiklik edib. Yəni işığın da qiyməti
qaldırılıb. Bundan sonra elektrik
enerjisinin 1 kVt/saatının aşağı qiyməti
1 qəpik, yuxarı qiyməti isə 2 qəpik
bahalaşıb.
Şuranın “Təbii qaz və elektrik
enerjisi üzrə tarif tənzimlənməsi ilə
bağlı tövsiyələr”ində deyilir ki, təbii qaz
üzrə topdansatış və pərakəndə satış
qiymətlərinin tarif tənzimlənməsi Dövlət
Neft Şirkətinin (SOCAR) müraciəti
əsasında həyata keçirilir.
Tarif dəyişikliyinin aparılması zərurəti
və səbəbləri ilə bağlı şuradan bildirilib
ki, ötən dövr ərzində ölkədə təbii
qazın istehlakı artıb, həyata keçirilən
infrastruktur layihələri nəticəsində qaz

təchizatının əhatə dairəsi genişlənib,
abonentlərinin sayı yüksəlib. Nəticədə
dövlətin xərcləri xeyli dərəcədə artıb
və 1.000 kubmetr təbii qazın hasilat və
istehlakçıya çatdırılma xərci hazırda 174
manat təşkil edir. Azərbaycanda təbii
qazın qiymətləri əksər region və bütün
Avropa ölkələri ilə müqayisədə ucuzdur.
İl ərzində 1.200 kubmetr qaz istehlak
edənlər abonentlərin 51 faizini təşkil edir.
Hazırda əhali qrupuna aid abonentlərə
təbii qazdan 1.200 kubmetrədək istifadə
etdiyi halda qazın 1.000 kubmetri 100
manata (58,82 ABŞ dolları), illik qaz
istehlakı 1.200 kubmetrdən çox olan
əhali üçün 200 manata (117,65 ABŞ
dolları), illik 2.500 kubmetrdən çox təbii
qaz istehlak edən abunəçilər üçün isə
250 manata (147,06 ABŞ dolları) satılır.
Beləliklə, təbii qazın hasilatı və əhaliyə
çatdırılmasına xərclənən vəsait təbii
qazın satışından əldə olunan vəsaitdən
xeyli dərəcədə aşağıdır və qaz təchizatı
fəaliyyəti zərərlə nəticələnir. Həmin
məbləğ dövlət büdcəsi hesabına
qarşılanır.
Buna görə də təbii qazın hasilatı və
satışı prosesində dövlət üçün yaranan
zərərin aradan qaldırılması istiqamətində
addım atılır. Enerji təchizatı sahəsinin
dövlət büdcəsindən asılılığı –
subsidiyalaşdırılma azalır. Sahəyə
investisiya qoyuluşlarının təmin edilməsi
üçün imkanlar genişlənir və cəlbedicilik
artır. Təbii qazın istehsal və təchizat
xərclərinin tam ödənilməsi üçün yaranan
zərurət qarşılanır.
Bunu xarici səbəbləri də mövcuddur.
Belə ki, dünya bazarında təbii qazın
qiymətləri kəskin şəkildə bahalaşıb.
COVİD-19 pandemiyasının tədricən
səngiməsi, dünya iqtisadiyyatının
canlanması və sənaye sahələrində
istehsalın bərpa olunması fonunda
2021-ci ildən başlayaraq qazın qiyməti
artmağa başlayıb. İlin əvvəlində 1.000
kubmetri 335 dollar olan təbii qaz iyul
ayında 500 dollara, avqustda 600
dollara yaxın olub. Sentyabrda qiymət
artımı davam edib, birjalarda 1.000
kubmetri 700 dollar olan qazın qiyməti

oktyabr ayına birjada (İCE) 12001400 dolları aralığında təklif olunub.
Beynəlxalq Enerji Agentliyi qazın yüksək
qiymətlərinin 2022-ci ilin birinci rübündə
də davam edəcəyini proqnozlaşdırır.
Qış fəslinin yaxınlaşdığı ərəfədə
Rusiyanın “Qazprom” şirkətinin qaz
təchizatını azaldacağına dair açıqlaması
birjalarda qiymət artımına səbəb olub.
2021-ci ilin qalan aylarında Avropaya
qaz təchizatında 20-23 faiz azalma
gözlənilir. Qazın qiymət artımına
səbəblərdən biri də Avropada qaz
ehtiyatlarının kəskin azalmasıdır. “Gas
Infrastructure Europe” (GIE) təşkilatının
məlumatına görə, hazırda Almaniyada
qaz rezervuarlarının 69,3 faizi, Avropada
isə 75,9 faizi doludur.
Enerji böhranı Avropa və Asiya
bazarları arasındakı rəqabəti kəskin
artırıb. Çin, Yaponiya, Koreya və Tayvan
kimi sürətlə böyüyən iqtisadiyyatlar
Avropanın ənənəvi mayeləşdirilmiş təbii
qaz təchizatçıları üçün daha cəlbedici
bazarlara çevrilib. 2021-ci ilin ilk 8
ayında Yaponiya, Cənubi Koreya və
Tayvanın təbii qaz idxalı 2019-cu ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7 faiz,
Çinin LNG idxalı isə 30 faiz artıb.
Tarif Şurası təbii qaz tarifləri üzrə
bəzi ölkələrlə müqayisə də aparıb.
Belə ki, 2021-ci ildə 1 kubmetr təbii
qazın tarifinin yuxarı həddi əhali üzrə
Azərbaycanda 25 qəpikdir. Bu göstərici
Türkiyədə – 36 qəpik, Ukraynada –
87 qəpik, Gürcüstanda – 29 qəpik,
Belarusda – 34 qəpik təşkil edir.
Bundan başqa, 1 kubmetr təbii
qazın tarifinin yuxarı həddi qeyri-əhali
abonenti üzrə Azərbaycanda 25 qəpikdir.
Bu göstərici Türkiyədə – 60 qəpik,
Ukraynada – 2 manat, Belarusda – 55
qəpikdir.
Şuradan o da bildirilib ki, tarif
tənzimlənməsi dövlətin iqtisadi
siyasətinə uyğun olaraq enerji
təhlükəsizliyinin dayanıqlığının təmin
olunması, iqtisadiyyatın dinamik
və intensiv inkişafına daha əlverişli
şəraitin yaradılması kimi amillər nəzərə
alınmaqla həyata keçirilib.

Elektrik enerjisi tarifləri
Elektrik enerjisi üzrə tarif
dəyişikliyinin aparılması zərurəti və
səbəbləri belə izah edilib ki, “Azərenerji”
ASC-yə verilən təbii qazın tariflərinin
artırılması ilə əlaqədar elektrik enerjisinin

topdan və pərakəndə tariflərinin
yenidən tənzimlənməsi zərurəti yaranıb.
Elektrik enerjisinin topdansatış tarifinin
artırılması nəticəsində “Azərişıq”
ASC üzrə yaranan əlavə xərc bütün
istehlakçılar (əhali, sənaye, nəqliyyat,
kənd təsərrüfatı, ticarət və xidmət və s.)
üzrə bölüşdürülməlidir.
Tarif dəyişikliyinin əhaliyə və
iqtisadiyyata təsirləri ilə bağlı bildirilir
ki, hazırda əhali üzrə tariflər aylıq
istehlakı 300 kVts-dək olan hissə üzrə
7 qəpik, 300-dən yuxarı hissə üzrə isə
11 qəpik təşkil edir. Yeni diferensiasiya
sosial cəhətdən aztəminatlı ailələr üçün
güzəştli tarif siyasətini qoruyub saxlamış
olur. İstehlak səbətində bir nəfərin
aylıq istehlakı 50 kVts və orta statistik
ailə tərkibinin sayının 4 nəfər olduğu
nəzərə alınaraq güzəştli tariflər aylıq
istehlakın 200 kVts-na tətbiq ediləcək.
Bu kateqoriya əhali abonentlərin
63 faizini təşkil edir. Yeni tariflərin 4
nəfərdən ibarət bir ailənin elektrik
enerjisi ödəmələri üzrə aylıq istehlak
səbətinə təsiri 2,05 manat həddində
proqnozlaşdırılır.
Elektrik enerjisi üzrə mövcud
tariflər 01.12.2016-cı il tarixindən tətbiq
olunur. Sektorda aparılan infrastruktur
işlərinin genişləndirilməsi, əhalinin və
digər abonentlərin keyfiyyətli, fasiləsiz
enerji ilə təmin edilməsi zərurəti,
habelə enerjinin istehsalı üçün istifadə
edilən təbii qazın qiymətlərində
mövcud dəyişiklik nəticəsində yaranan
əlavə xərcləri qarşılamaq üçün
enerjinin tarif tənzimlənməsi qaçılmaz
addımdır. Azərbaycanın istilik elektrik
stansiyalarında elektrik enerjisi istehsalı
üçün istifadə olunan xammalın da 50
faizdən çox hissəsini təbii qaz təşkil edir.
Bu baxımdan təbii qazın tarif dəyişikliyi
elektrik enerjisinin qiymət artımını
şərtləndirir. Elektrik enerjisinin enerji
təchizatı müəssisəsinə topdansatış
tarifi 0,9 qəpik artırılaraq 6,6 qəpik
müəyyənləşdirilib.
2021-ci ilin əvvəlindən etibarən
sənaye və iaşə müəssisələrinin
fəaliyyətini bərpa etməsi, habelə
pandemiya ilə mübarizə çərçivəsində
hökumət tərəfindən iqtisadi təşviq
paketlərinin həyata keçirilməsi,
iqtisadi aktivliyin gözləniləndən daha
sürətli canlanmasına səbəb olub. Bu
baxımdan elektrik enerjisinə tələbat
artıb. Qeyri-əhali istehlakçı qrupları
üzrə tarif 1 qəpik artırılaraq 10 qəpik

təsdiq edilib. Bu, iqtisadiyyatın ayrıayrı sektorlarında müəyyən əlavə
xərclərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənən
qiymətlər nəzarətdə saxlanacaqdır.
Tarif dəyişikliyi nəticəsində qaz və
elektrik enerjisi istehsalı və təchizatı ilə
məşğul olan təsərrüfat subyektlərinin
dövlət büdcəsindən asılılığı tədricən
azalacaq, büdcədə sərbəstləşən vəsait
sosialyönümlü tədbirlərə yönəldiləcək.
Azərbaycanda alternativ enerji
istehsalçıları üçün əlverişli imkanlar
yaranır. Bu sektor inkişaf edərsə, təbii
qaz sərfiyyatı və təbii qaz əsaslı enerji
istehlakı azala, iqtisadiyyatda yeni
xidmət sahələri, inkişaf etdikcə daha da
ucuzlaşa biləcək alternativ mənbələr
yarana bilər.

Prezidentin yeni sərəncamı
Bütün bunlarla bərabər, qeyd
etdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev
“Əhalinin sosial rifahının qorunması
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”
Sərəncam imzalayıb. Sənəddə
deyilir ki, ölkə əhalisinin rifah halının
yaxşılaşdırılması aparılan sosial-iqtisadi
siyasətin mühüm prioritetlərindən
biridir. Son illərdə bu istiqamətdə ciddi
irəliləyişlərə nail olunmuş, əhalinin
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi,
sosial ödənişlərin, əməkhaqlarının
artırılması istiqamətində ardıcıl addımlar
atılmışdır. Bu məqsədlə 2019-cu ildə
iki sosial islahat zərfi qəbul olunaraq
icra edilmiş, müavinət və təqaüdlərin
məbləğinin orta hesabla 92 faiz, əmək
pensiyasının minimum məbləğinin 72
faiz, minimum əməkhaqqının 92 faiz,
dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən
qurumlarda işləyənlərin əməkhaqlarının
orta hesabla 50 faiz artırılması
təmin edilmişdir. Görülmüş tədbirlər
nəticəsində 2018-ci ilin əvvəli ilə
müqayisədə orta aylıq nominal
əməkhaqqının məbləğində 39 faiz,
əmək pensiyalarının orta məbləğində
60 faiz, sosial müavinətlərin orta
məbləğində 2 dəfə, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqaüdlərinin
orta məbləğində isə 2,2 dəfə artım əldə
olunmuşdur.
2021-ci ildə ölkəmiz COVID-19
pandemiyasının yaratdığı sarsıntıları
geridə qoyaraq, inamlı şəkildə iqtisadi
bərpa yoluna qayıtmışdır. Bu, dünya
miqyasında pandemiyaya qarşı
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peyvəndlərin ərsəyə gətirilməsi,
ölkəmizdə isə insanlarımızın bu
xəstəlikdən qorunması istiqamətində
dövlət tərəfindən əhatəli və effektiv
sosial-iqtisadi tədbirlərin, xüsusilə
genişmiqyaslı peyvəndləmə
kampaniyasının keçirilməsi, həmçinin
2020-ci ildə əhalinin sosial baxımdan
həssas qruplarına maliyyə və
sosial dəstək göstərilməsi, eləcə
də pandemiyadan zərər çəkmiş
iqtisadi sahələrdə fəaliyyət göstərən
sahibkarlara, qurumlara vergi və
bank-kredit güzəştlərinin verilməsi
sayəsində mümkün olmuşdur. Bununla
yanaşı, qeyd olunmalıdır ki, dünya
iqtisadiyyatında bərpa meyillərinin
güclənməsi müşahidə olunmaqdadır.
Lakin dünya miqyasında iqtisadi
fəallığın bərpası və məcmu tələbin
artması templərinin vaxtilə dayandırılmış
istehsal, nəqliyyat-logistika və
təchizat güclərinin iqtisadi dövriyyəyə
qaytarılması sürətini xeyli üstələməsi
beynəlxalq bazarlarda bir çox əmtəələrin
qiymətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə
qalxmasını şərtləndirərək yeni çağırışlar
yaratmışdır.
Bu vəziyyət ölkəmizə idxal olunan
əmtəələrin, o cümlədən bir sıra ərzaq
məhsullarının qiymətlərinin artımına
səbəb olur və nəticə etibarilə sosial
baxımdan ən həssas əhali qruplarının
rifah halına mənfi təsir göstərir.
Beynəlxalq bazarlardakı proseslərin
ölkədaxili qiymətlərə sirayət etməsinin
ölkə əhalisinə, xüsusilə həssas
əhali qruplarına mənfi fəsadlarını
yumşaltmaq və əhalinin sosial
müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə
Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki,
əməkhaqlarının, əmək pensiyalarının
və sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və
digər sosial ödənişlərin məbləğlərinin
artırılmasının təmin edilməsi ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci
il dövlət büdcəsi layihəsində müvafiq
tədbirlərin əks etdirilməsi üçün təkliflərini
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin.
Prezidentin yeni sərəncamı ilə
sosial ödənişlərdə ciddi artımlar təmin
ediləcək. Sərəncam 1 milyon 800 min
nəfərədək vətəndaşımızın rifahının daha
da yaxşılaşmasını, həssas qruplardan
olan vətəndaşların sosial rifahının
qorunmasını təmin edir. Vətəndaş
rifahının təminatı və həssas qrupların
sosial müdafiəsi Prezident İlham
Əliyevin siyasətində başlıca istiqamətdir.
Təbii qaz və elektrik enerjisi üzrə
tarif tənzimlənməsi ilə paralel olaraq
maaşların yüksəldilməsi istiqamətində
atılan addımlar tariflərdəki artımları
kompensasiya etmək baxımından ciddi
addımdır, dövlət siyasətinin mərkəzində
vətəndaşın, onun rifahının durduğunu
nümayiş etdirən amildir.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”
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Onlardan biri 1944-cü ildə çəkilmiş
"Axşam", ikincisi isə 1947-ci ildə
yaradılmış "Mingəçevir işıqları"
tablolarıdır. Hər iki əsər professional səviyyədə yaradılmış sənət
nümunələridir. Onlar bu gün də
əvvəlkitək qiymətlidir və təsviri
sənətimizin tarixində əhəmiyyətli
əsərlər kimi dəyərləndirilir.
Mikayıl Abdullayev kəndin
zəhmətkeş adamlarının həyatını
və məişətini böyük ustalıqla öz
əsərlərinə gətirirdi. Elə "Masallı
silsiləsi"ndən olan "Körpəsinin
ardınca", "Manqabaşı Rəxşəndə"
tabloları bu mövzuda qiymətli
əsərlərdəndir.
Onun yaradıcılığında nikbin bir
ruh yaşayır. O, yaratdığı əsərlərdə
həmişə bu nikbinliyi qorumağa çalışır. "Tarlada", "Lənkəranlı kolxoz-

Mikayıl Abdullayev – 100
Bu il sentyabrın 10-da Prezident İlham
Əliyev Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin 100 illik
yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam
imzalamışdır. Sərəncamda deyilir: “Mikayıl
Abdullayev parlaq ənənələrə malik Azərbaycan
rəssamlıq məktəbinin böyük simalarındandır. Onun
təsviri sənətin ən müxtəlif sahələrini əhatə edən
koloritli yaradıcılığı xalqımızın mədəni sərvətlər
xəzinəsində özünəməxsus layiqli yer tutur”.
Mikayıl Abdullayevin sənəti,
həqiqətən, böyük məktəb idi. Bu
məktəbin yetirmələri olan onlarca
sənətkar bu gün milli rəssamlıq
sənətimizin inkişafına xidmət
etməkdədir. Mən rəssamam, yaxşı
bilirəm ki, rəssamlıq mürəkkəb
sənətdir. Bu gün dünyanın
məşhur rəssamlarının yüz illər
əvvəl çəkdikləri əsərlərə tamaşa
edərkən bu sənətin aliliyinə bir
daha inanırsan. Azərbaycanda
rəssamlığın dəqiq yaranma tarixini
demək çətin olsa da, xalqımız bu
sənəti yaradanları böyük hörmət
və məhəbbətlə yad edir. Onların
adlarını sadalamaq fikrimizcə,
o qədər də vacib deyil. Amma
müasirimiz olan, ancaq bu gün
aramızda olmayan rəssamlarımızı
xatırlamaq, onların yaradıcılığı
ilə gənc nəsli tanış etmək çox
vacibdir. Bəhruz Kəngərli, Əzim
Əzimzadə, Qəzənfər Xalıqov,
Səttar Bəhlulzadə, Vəcihə
Səmədova, Maral Rəhmanzadə
və digər rəssamlarımızın yaradıcılıq yolu əsl məktəbdir. Elə haqqında söhbət açdığımız Mikayıl
Abdullayevin də.
Dekabrın 19-da bu böyük

sənətkarın100 illik yubileyi qeyd
olunacaq. Əsərlərinin sərgisi
təşkil ediləcək, haqqında xatirələr
söylənəcək, yəqin ki, kataloq, buklet və plakatlar çap olunacaq.
Mikayıl Abdullayev şərəfli

ömür yolu keçib. 1921-ci il dekabrın 19-da Bakıda dünyaya göz
açıb. 1939-cu ildə Ə.Əzimzadə
adına Rəssamlıq Məktəbini,

həmkarlarından fərqləndirən
bir cəhəti heç unutmaq olmur.
Onun zəngin biliyi, bənzərsiz
müşahidələri vardı. Mərhum
kinorejissor Həsən Seyidbəyli
deyirdi ki, "Nəsimi" bədii filmində
Nəsimi rolunu oynayacaq aktyoru
seçməyimdə Mikayıl Abdullayevin eyniadlı məşhur tablosu
köməyimə çatdı. Yeri gəlmişkən,
fırça ustasının fantaziya və
təfəkkürünün vəhdətindən yaranmış həmin portret milli təsviri
sənətimizin qızıl fonduna daxil
olmuş boyakarlıq nümunələrindən
biridir.
Azərbaycanın iftixarı Üzeyir
bəy Hacıbəylinin naturadan portretini çəkməsindən rəssam qürur
hissi ilə danışardı: "1943-cü ildə
dünya şöhrətli bəstəkarın yağlı

Rəssamlıq sənətimizin korifeyi

1949-cu ildə isə V.İ.Surikov adına
Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. İlk sərgisi Moskvada
keçirilib.
Yaradıcılığının bütün
mərhələlərində o, bu torpağın
gözəl təbiətini, qəhrəman, yaradıcı
insanlarını öz sehrli fırçasının dili
ilə çox dəyərli əsərlərə çevirib,
xalqına miras qoyub.
Rəssamlarımız arasında Mikayıl Abdullayev kimi elə bir fırça
ustası tapılmaz ki, öz yaradıcılığı
ilə klassik və müasir Azərbaycan
ədəbiyyatına onun qədər möhkəm
bağlı olsun. Dədə Qorquddan,
dahi Nizamidən və Füzulidən başlamış müasir şair və nasirlərimizə

qədər o, bir çox sənətkarların
ya portretlərini yaratmış, ya da
onların əsərlərinə illüstrasiyalar
çəkmişdir.
Təsviri sənətimizin inkişafında mühüm xidmətləri olan bu

görkəmli sənətkarın boyakarlıq və
qrafika janrında yaratdığı əsərlər
incəsənətimizin çox qiymətli
səhifələrini təşkil edir. O, rənglərin
dilini bilirdi. Molbert arxasında
sanki bu rənglərlə danışırdı. Xalq
şairi Rəsul Rza ona həsr etdiyi
şeirində yazır:
Sənin dilin olmasa da, çəkərsən
Sözün olmasa da...
Ancaq hər ikimiz
ürəksiz yarada bilmərik,
Mənimki sözdü, səninki rəng,
Var olsun ürək.
Doğrudan da, Mikayıl müəllim
böyük ürək sahibi idi. O, yaratdığı əsərlərə təkcə rənglərin
qüdrətini deyil, həm də öz ürəyinin
hərarətini gətirirdi. Ona görə də bu
əsərlərdə təbiət daha canlı, insanlar həyatsevər təsvir olunur.
Mikayıl Abdullayevin yaradıcılığında qəribə bir müdriklik var. Bu
əsərlər, sanki, insanları sabaha
ümidlə baxmağa, qətiyyətli və
məğrur olmağa səsləyir. Bu böyük
sənətkarın yaradıcılığı o qədər
zəngin və rəngarəngdir ki, bir
məqalədə əhatə etmək qeyrimümkündür. Burada biz onun
yaradıcılığının bəzi məqamları
barədə məlumat verəcəyik.
Ötən əsrin 40-cı illəri M. Abdullayev yaradıcılığının ilkin dövrüdür.
Bu dövrdə yaratdığı tablolardan
ikisinin adını çəkmək istərdim.

çu qadın", "Abşeronda", "Astarada
çay yığımı", "Çəltikçi qızlar" və s.
əsərlərinə tamaşa edənlər bunu
aydın hiss edirlər.
M.Abdullayev tematik tablolar ustası idi. Onun yaratdığı
portretlər qalereyasında məşhur
sənət adamlarının çox qiymətli
portretləri var. "Üzeyir Hacıbəyov",
"Səməd Vurğun", "M. F. Axundov",
"M. Qorki 1928-ci ildə Bakıda",
"M. P. Vaqif", "İmadəddin Nəsimi",
"Pianoçu F. Bədəlbəyli" və s.
əsərlər rəssamın böyük portret
ustası olduğunu bir daha təsdiq
edir. Eyni zamanda, unudulmaz
rəssam baxımlı qrafika
əsərlərinin – illüstrasiya və kitab
tərtibatı nümunələrinin müəllifi kimi
də tanınırdı.
Onun "Kitabi–Dədə Qorqud"
dastanına, Füzulinin "Leyli və
Məcnun" poemasına, Bəxtiyar
Vahabzadənin "Şəbi-hicran"
əsərinə, Süleyman Rəhimovun və
bir çox başqa qələm sahiblərinin
yaradıcılıqlarına çəkdiyi təsvir
nümunələri tamaşaçılar tərəfindən
maraqla qarşılanmışdı. Rəssamın
kətan üzərində yaratdığı obrazlar–
"Yüz yaşlı usta", "Şair Süleyman
Rüstəm", "Ornament ustası
Lətif Kərimov", "Yazıçı Həsən
Seyidbəyli" bu gün də tamaşaçıların zövqünü oxşayır.
Ustad sənətkarı

boya ilə obrazını yaratmışdım.
Əsər Üzeyir bəyin çox xoşuna
gəlmişdi. Onu muzeyə verməyib,
evində saxladı. Məni görüşünə
çağırıb portretin zəhmət haqqını ödəmək istədi. Götürmədim.
Çünki Moskvada Ali Rəssamlıq
Məktəbində təhsil alanda bir çox
tələbələr kimi, mənə də qayğı,
yardım göstərmişdi".
Rəssamın teatr sənətimizin
inkişafında da xidməti çox olmuşdur. O, "Leyli və Məcnun", "Koroğlu" operalarına, Niyazinin "Çitra"

Qubada meyvə yığımı davam edir
Bu günlər Qubada meyvə yığımının qızğın çağıdır. Rayonun
minlərlə fermer və torpaq pay mülkiyyətçisi ilboyu bağlarda
çəkdikləri gərgin əməyin bəhrəsi olan məhsulun dərimi və
tədarükü ilə məşğuldurlar.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki,
hazırda bağlarda meyvə ötən illərdə
olduğundan daha boldur. Bu il hava
şəraiti ilboyu meyvəçilik üçün əlverişli
olub. Fermerlər də, təbii ki, bağlarda məhsuldarlığı artırmaq üçün
əllərindən gələni ediblər. İndi əsas
vəzifə məhsulu tez və itkisiz toplamaqdan ibarətdir.
Quba rayonunun Birinci Nügədi
kəndindən olan təcrübəli bağban
Elton Xəlilov bildirdi ki, bu il o, ailə
üzvləri ilə bərabər onlara məxsus
olan iki hektara yaxın alma bağından
artıq ötənilki qədər məhsul toplayıb.
Meyvə dərimi isə davam edir. Deməli,
ailənin gəliri də əvvəlki illərdən daha
çox olacaq.
Bu günlərdə Quba rayonunun
Zərdabi, Vladimirovka, Hacı Rüstəmli,
Birinci və İkinci Nügədi kəndlərindəki
bağlarda məhsul yığımı uğurla təşkil
olunub. Sevindirici haldır ki, bağların
məhsuldarlığı əvvəlki illərdəkindən
daha yüksəkdir.
Quba Meyvəçilik və Çayçılıq ElmiTədqiqat İnstitutunun şöbə müdiri,
biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Mədət Qurbanov bildirdi ki, meyvəçilik
Qubanın şanı-şöhrəti, yerli əhalinin
əsas dolanışıq mənbəyidir. Respublikamızdan uzaqlarda belə, alma
deyəndə, ilk növbədə, Qubanın adı
yada düşür. Az qala alma sözü Quba
sözü ilə sinonim şəkildə işlənir.

Alim sonra vurğuladı ki, bir qayda
olaraq payızda kənd əhalisinin
qayğıları artır, bağbanların işi çoxalır.
Axı, onlar ilboyu çəkdikləri gərgin
zəhmətin bəhrəsini dadır, meyvə
yığırlar.
Bugünlərdə hansı kəndə, hansı
təsərrüfata yolumuz düşdüsə, hər
yerdə qızğın işin şahidi olduq. Quba
rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin
bitkiçilik sektorunun müdiri, təcrübəli
bağban Tarverdi İsmayılovla da
söhbətimiz bu barədə idi. O, rayonda
kütləvi meyvə yığımının başlanması
ilə bağlı görülən işlərdən söz açmaqla bərabər, rayonda bağçılığın
inkişaf perspektivləri barəsində
danışaraq bildirdi ki, son illər ərzində
dövlətimizin dəstəyilə Quba rayonunda bağçılığın inkişafına xüsusi diqqət
və qayğı göstərilir.
Belə ki, rayonda kənd təsərrüfatı
istehsalçılarına gübrələrin güzəştli
qiymətlə satılması, subsidiyanın
verilməsi bağçılığın dinamik inkişafına
böyük təkan verib. Əgər 20 il əvvəl
rayonda 12–13 min hektar meyvə
bağı vardısa, artıq bu göstərici 18 min
523 hektara çatıb.
Hazırda Quba rayonundakı kəndlifermer təsərrüfatlarında 13 min 515
hektar alma, 855 hektar gilas, 944
hektar gavalı, armud və yüz hektarlarla digər meyvə bağları mövcuddur.

baletinə bədii tərtibat vermişdi.
Görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirov
onu "Bəstəkar ürəkli rəssam"
adlandırmışdı.
Sənətşünaslardan biri yazırdı ki, M.Abdullayevin sənəti
bəşəriyyətin qurub-yaratmağa
mənəvi əzmini ifadə etdiyi üçün,
məhz bu baxımdan hər hansı əsl
sənət əsəri kimi elmi kəşflərlə
bərabər tutula bilər.
M.Abdullayevin yaradıcılığında
Bakı metrosunun “Nizami” stansiyasının interyerinin tərtibatı da
xüsusi yer tutur. Oradakı təsvirlər

mozaika sənətinin ən gözəl
nümunələri kimi zövq oxşayır.
Metronun bu stansiyasını yeraltı
muzey də adlandırmaq olar.
1957-ci ildə fırça ustası
Hindistana üçaylıq yaradıcılıq
ezamiyyətinə getmişdi. Vətənə
qayıdarkən təəssüratlarını, özü ilə
gətirdiyi saysız-hesabsız etüdlər,
eskizlər, portretlər, mənzərələr
və ayrı-ayrı həyat səhnələrini çox
qiymətli rəsm əsərlərinə çevirdi.
M.Abdullayev bu silsilə üzərində

on beş il məhsuldar işləmişdir.
“Racastan qadınları”, “İşdən
qayıdarkən”, “Benqal qızları” və
başqa əsərləri bu silsilədəndir.
Təsadüfi deyildir ki, o, Hindistanın
Cavahirləl Nehru mükafatına layiq
görülmüşdür.
M.Abdullayev 1956-cı ildə
İtaliyada qısamüddətli yaradıcılıq səfərində olmuşdu. Bu səfər
nəticəsində rəssam Avropa
sənətinin ən dəyərli əsərləri ilə
əyani şəkildə tanış olmuş və
zəngin materiallar toplamışdır.
Rəssamın əsərləri dünyanın
bir çox şəhərlərində təşkil olunan
beynəlxalq sərgilərdə və festivallarda nümayiş olunub, dəfələrlə
müxtəlif mükafatlara layiq görülüb. 1966-1967-ci illərdə Berlin
və Leypsiqdə, eləcə də sonrakı
illərdə başqa şəhərlərdə fərdi
sərgiləri keçirilib. Onun əsərləri
dünyanın müxtəlif muzey, qalereya və şəxsi kolleksiyalarında
saxlanılır. Bənzərsiz yazı üslubu
olan sənət ustasının öz yaradıcılığı və dünya sənətkarlığı barədə
məqalələri müxtəlif qəzet və
jurnallarda dərc edilib.
M.Abdullayevin yaradıcılığı dövlət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilib. Ulu öndər Heydər
Əliyevin M.Abdullayevi müstəqillik
illərində “İstiqlal” ordeni ilə təltif
etməsi buna bariz nümunədir.
Rəssamın sənət irsi Prezident
İlham Əliyevin də diqqətində
olmuşdur.
Görkəmli rəssam 1955-ci ildə
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət
xadimi fəxri adını alıb. 1958-ci ildə
SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının
müxbir üzvü seçilib. O, 1960-cı
ildə Azərbaycanın Xalq artisti,
1963-cü ildə SSRİ Xalq rəssamı
fəxri adlarına, 1969-cu ildə
beynəlxalq C.Nehru mükafatına,
1974-cü ildə isə Azərbaycan SSR
Dövlət mükafatına layiq görülüb.
Qeyd etmək lazımdır ki, Mikayıl
Abdullayev SSRİ Xalq rəssamı
fəxri adına layiq görülmüş ilk
Azərbaycan rəssamı olub.

Elçin ORUCOV,
Əməkdar mədəniyyət işçisi,
rəssam

Bakıdakı muzeydə 10 mindən
çox xalça sərgilənir
Perunun rəsmi dövlət qəzeti “El Peruano”da azad olunmuş
ərazilərimizdə səfərdə olmuş tanınmış jurnalist, Peru Jurnalistləri
Federasiyasının vitse-prezidenti Rikardo Sançezin müəllifi olduğu
“Bakıdakı muzeydə 10 mindən çox Azərbaycan xalçası sərgilənir”
başlıqlı məqaləsi dərc olunub.

Tarverdi İsmayılov fermerlərin
üzləşdikləri çətinliklərdən də danışdı. O qeyd etdi ki, planetimizdə baş
verən qlobal istiləşmə rayonumuza
da təsir edib, çaylarda suyun miqdarı azalıb. Xüsusilə, avqust ayında
vəziyyət çətin olub.
Bununla bərabər, bağların suvarılmasında müəyyən problemlər yaşansa da, rayon rəhbərliyi tərəfindən
həyata keçirilən operativ tədbirlər
öz bəhrəsini verib. Suyun növbə
ilə təsərrüfatlara buraxılması problemi qismən aradan qaldırılıb. Son
illərdə damla suvarma sistemlərinin
tətbiqinin genişlənməsi də böyük
iqtisadi səmərə verib.
Quba rayonunda son illər intensiv bağ sahələrinin genişlənməsinə
böyük önəm verilir. Tarverdi İsmayılov
bununla bağlı dedi:
– Bağbanlarla bu sahədə geniş
təbliğati iş aparırıq ki, köhnə bağların
yerində mütərəqqi texnologiyaları

tətbiq edərək yeni, daha məhsuldar
bağlar salınsın.
Sonda bildirək ki, bu mövsüm
ərzində Quba rayonu üzrə artıq 60
min tondan çox məhsul toplanıb. Tarverdi İsmayılovun və başqa təcrübəli
mütəxəssislərin dediyinə görə, ötən
ilə nisbətən bu il məhsuldarlıq daha
yüksəkdir.
Bağbanlar bağlardan topladıqları
meyvənin bir hissəsini qışda daha
baha qiymətə satmaq üçün rayon
ərazisindəki soyuduculara təhvil
verirlər. Bəzi bağbanlar isə topladıqları məhsulu yerindəcə Rusiya bazarlarına, Bakı, Sumqayıt, Şirvan, Gəncə
və Mingəçevir şəhərlərinə göndərirlər.

Qəhrəman QASIMOV,
Qubada çıxan “Şəfəq” qəzetinin
redaktoru,
Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyindən "Report"a
verilən məlumata görə,
yazıda 1967-ci ildə Bakının İçərişəhər ərazisində
dünyada ilk xalça muzeyinin əsasının qoyulduğu,
2014-cü ildən isə həmin
zəngin ekspozisiyanın
bugünkü Azərbaycan Milli
Xalça Muzeyində sərgiləndiyi
bildirilir.
Qeyd olunur ki, xalçaçılıq ənənəsi türk xalqlarına
məxsus qədim sənətkarlıq
növüdür və fars xalçaları
kimi tanınan əsərlərin də
müəllifləri məhz türk xalçaçıları olub.
Muzeydə Azərbaycan
hökuməti tərəfindən dünyanın müxtəlif yerlərində
tapılaraq Vətənə qaytarılan xalçalarla yanaşı,
1992-ci ildə Şuşa şəhərinin
Ermənistan tərəfindən
işğalından qısa müddət
öncə Şuşa Tarix Muzeyindən

gətirilmiş, habelə məcburi
köçkünlərin özləri tərəfindən
də xilas edilərək muzeyə
təqdim olunmuş xalçaların
sərgiləndiyi qeyd olunur.
Məqalədə Azərbaycanda
mövcud olan müxtəlif
xalçaçılıq məktəbləri, o
cümlədən Qarabağ, Gəncə–
Qazax, Quba–Şirvan və
Təbriz məktəbləri, həmin

məktəblərə xas toxuculuq üslubu, istifadə olunan ölçülər,
naxışlar, rənglər, xalçalar
üzərində əks olunmuş fiqurlar və onların rəmzi mənası
və xalçaların istifadə təyinatı
haqda ətraflı məlumat verilir.

Hazırladı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Nərimanov rayonunda
ticarət obyektlərində baş
vermiş yanğın söndürülüb

M

əlumat verildiyi kimi, Bakı şəhəri,
Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsində
yerləşən ticarət obyektlərində yanğın
baş verib və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və
Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq
qüvvələri dərhal yanğınla mübarizə
tədbirlərinə cəlb olunub.

Yanğınsöndürmə qüvvələrinin çevik və peşəkar
fəaliyyəti sayəsində yanğının genişlənməsinin qarşısı
alınaraq saat 10:24-də söndürülüb. İlkin hesablamalara əsasən, təqribən 300 kvadratmetr sahədə müxtəlif
təyinatlı ticarət obyektləri yanıb. Bitişik ictimai-iaşə, o
cümlədən ticarət obyektləri və yaşayış binaları yanğından
mühafizə olunub.

“Delta”dan daha güclü
ştammın yaranması gözlənilmir
Tarix boyu baş verən
pandemiyalarla bağlı tədqiqat
aparan alimlər hələ dünyanın bu
vaxta qədər “Delta” qədər yoluxucu
və ölümcül ştamm görmədiyini
deyirlər. ABŞ akademiki Yevgeni
Kunin biotexnoloji forumda çıxışında
bildirib ki, “Delta” çox dayanıqlıdır,
özünün xüsusi adaptasiya landşaftına
malikdir: “Çox güman ki, o, digər
variantları meydana buraxmayacaq.
Bütün bundan sonrakı variasiyalar
populyasiyada yer tutmayacaq.
Hazırda dünyada yoluxmanın 90
faizi “Delta”nın payına düşür. Təbii
qanunauyğunluq budur ki, virus bu
landşaftda nə qədər yüksəyə qalxıb,
hər hansı orqanizmə adaptasiya
olursa, bir o qədər patogenliyi azalır
və getdikcə zəifləyir. Bu ştamm isə
kifayət qədər güclüdür, orqanizmə
asanlıqla öyrəşdi, çox insana
yoluxdu, dünyanın 80 faizini əhatə
etdi, bundan sonra onun dəyişməsi,
daha da güclənməsi mümkün deyil”.
Y.Kunin, həmçinin deyib ki,
pandemiya gec-tez bitəcək.
Həyatda hər şeyin bir sonu var. Yeni
ştammların yaranması üçün lazım
olan vaxt bitdi. “Delta” 3 aydan çoxdur
ki, meydandadır. Deməli, daha güclü
mutasiyanın yaranması da gözlənilən
deyil.
Lakin epidemioloq Eduard Şunkov
qeyd edib ki, mövsümi qrip virusları
ilə bəhsə girən koronavirus yenə
mutasiya edə bilər, qrip və mövsümi
infeksiyalar COVID-19-a rəqibdir.
Hazırda insanlar arasında mövsümi
qrip virusu ötənilkinə nisbətən
özünü daha çox biruzə verir, bu
da koroanvirusun dominantlığını
azaldır. Koronavirus liderliyini
qorumaq üçün qripi sıxışdırmaq
yolunda daha güclü mutasiyaya
uğraya bilər. Hələ ki, “Delta” qripdən
üstündür. Ona görə də mütləq şəkildə
vaksinasiyanı artırmaq lazımdır ki,
insanlarda kütləvi immunitet yaransın,
koronavirus mövsümi xəstəliyə
çevrilsin.
Tədqiqatlar nəticəsində, həmçinin
sübut olunub ki, hər 3 koronavirus
xəstəsindən birində xəstəlikdən
sonra tromboz yarana bilər. Eləcə də
peyvənddən sonra yaşlı insanlarda
bu risk daha çoxdur. Fleboloq –
damar cərrahı Aleksandr Smirnov
koronavirus keçirmiş şəxslərin
bəzi simptomlara diqqət yetirməli
olduğunun vacibliyini açıqlayıb.
Bildirib ki, aşağı ətrafların, ayaqların
şişməsi qan damarlarının tıxanması
siqnalı ola bilər. Əgər görsəniz ki,
əl-ayağınızın ölçüsü dəyişib, şişib,
dərhal həkimə müraciət edin. Bu

Son günlər koronavirusa yoluxma hallarında rəqəmlərdə
müəyyən dalğalanma, yüksəliş olması gözlənilən idi. Təhsil
ocaqlarının fəaliyyətə başlaması və digər yumşalma tədbirlərinin
tətbiqindən sonra yoluxmada artım olsa da, hazırda vəziyyət
nəzarət altındadır. COVID-19 əleyhinə vaksinasiyanın da
aparılması sanitar-epidemioloji vəziyyəti nəzarətdə saxlamağa
kömək edir. Mütəxəssislər hələ ki, “Delta”nı sıxışdırıb aradan
çıxaracaq güclü mutasiya olmadığını bildirirlər. O, hələ də
dominant ştammdır və nəticədə koronavirus mövsümü xəstəliyə
çevrilir. Bu isə hər halda pis nəticədir. Çünki belə bir ştammın
dünyaya qənim kəsilməsi bəşəriyyət üçün təhlükəlidir.
trombozun olduğunu göstərir.
Eləcə də, bədənin istənilən
nahiyəsində dəri sahəsinin istiləşib
qızarması və orda ağrının olması
da siqnaldır. Yaxud əksinə, insan
daim ayaqlarının soyumasından,
donmasından şikayət edirsə,
ayaqlarında, pəncədə ağarma,
göyərmə yaranıbsa, bu da ciddi
əlamətdir. Tənəffüsdə çətinlik,
təngnəfəslik, nəfəsalmada təngimə
ürəyin koronar damarlarının işemik
problemini göstərir.
Ağciyərlərin tromboemboliyasında
isə güclü öskürək və qanlı bəlğəm
görünür. Bütün bu hallarda, əgər,
xəstə koronavirusa yoluxubsa və ya
peyvənd olunubsa, mütləq damar
həkimi və kardioloqa müraciət etmək
lazımdır.
Hindistanın Mumbay şəhərinin
JJ xəstəxanasının baş cərrahı Aljay
Bxandarvar koronavirusdan ölənlər
üzərində anatomik təhlillər aparıblar.
Qeyd etməliyik ki, bu tədqiqat
pandemiya dövründə aparılmış ən
böyük hadisədir. İlk dəfə meyitlərin
yarılması ilə İtaliyada aparılan elmitədqiqat virusun qan damarlarını
tıxadığı və tromb yaratdığını üzə
çıxarmışdı. Meyitlərin patoloji

müayinəsində iştirak edən
cərrah virusun daxili orqanlarda
yaratdığı fəsadları açıqlaylıb:
“Biz 51 meyiti təhlil etdik. Onlardan
24-də böyrəklərdə, 29-da qaraciyərdə
ciddi dəyişikliklər yaranmışdı.
Bir xəstədə isə bir neçə orqanda
eyni vaxtda dəyişikliklər olmuşdu.
Koronavirus ağciyərlər, böyrək,
qaraciyər, dalaq, ürəkdə patoloji
dəyişikliklər yaradır. Digər önəmli
məsələ odur ki, koronavirus, xəstədə
artıq mövcud olan patoloji prosesləri
artırır, xəstəlikləri ağırlaşdırır. Virusun
böyrəklərini zədələdiyi xəstələrin
tibbi məlumatlarını təhlil edəndə
gördük ki, bu insanlar sidik ifrazat
sistemi ilə bağlı bir neçə il əvvəldən
həkimə müraciət ediblər, onlarda
sidik infeksiya xəstəlikləri, iltihabı
olub”. Ona görə də virusa yoluxan
yaşlı və xroniki xəstələr ilk günlərdən
xəstəxanada ciddi nəzarətdə
müalicə olunmalıdır və hər xəstənin
öncədən hansı orqanı zəifdirsə, onlar
qorunmalıdır.
COVID-19-a yoluxub sağalmış
bəzi insanların “sanki psixikamda
dəyişiklik əmələ gəlib” kimi
şikayətlərinin də tez-tez şahidi
oluruq. Vəziyyəti kafi qiymətləndirilən,

hətta sağalmaq üzrə olan bəzi
xəstələrin qəflətən ağırlaşması və
tənəffüs dayanmasından dünyalarını
dəyişdiyi də söylənilir. Təcili tibbi
müdaxilənin kömək etmədiyi bu
halı virusun uzunsov beyinə keçib,
tənəffüs mərkəzini blokada etməsilə
əlaqələndirirlər. Səbəbinin kəskin
hipotoniya, bəzi ölümlərin isə virusun
qan-damar mərkəzinə iflicedici təsirilə
əlaqədar olduğu bildirilir. Bu fikirləri
tibb elmləri doktoru, professor
Musa Qəniyev deyib. Həkim
bildirib ki, İngiltərədə Derbi Kral
Xəstəxanası klinisistlərinin “Cures”
jurnalında dərc olunmuş məqaləsində
hospitala ağır pnevmoniya diaqnozu
ilə daxil olmuş 54 yaşlı xəstədə
COVID-19-un fəsadı kimi kortikal
korluğun (tam korluq) baş verdiyi
söylənilir. O deyib ki, bu cür
məlumatlar insanların qorxu və ağır
ruhi sarsıntı kimi korreksiyaolunmaz
pozğunluqlara köklənməsinə xidmət
edir. Tənəffüsün qəflətən dayanması
və ya kəskin hipotoniya kimi ölümlə
nəticələnən halın koronavirusla
birbaşa bağlılığı yoxdur. Bu ölümlərə
COVID-19-u səbəb kimi göstərib
insanları qorxu altında saxlamaq
olmaz.
İybilmə hissinin yoluxmanın
ilk günlərində itməsi, virusun baş
beyində sinirlə nəqlinin isə bu
keçid yolunun 7-ci günündən
sonra başlaması da virusun sinirlə
nəqlinin inkarını təsdiq edir. 
COVID-19-un korluq törədə bilməsi
isə ümumiyyətlə, mümkün deyil.
Çünki görmə sinirinin torlu qişadan
başlayıb görmə mərkəzinə, yəni
ənsə payının “Mahmuz” şırımına
qədərki yolunun heç bir sahəsində
COVID-19-un bağlandığı aktiv
reseptor mexanizm yoxdur. Xəstəliyi
keçirmiş, eləcə də xəstəliyin davamı
müddətində bəzi insanlarda müşahidə
olunan operativ yaddaş pozğunluğu
(xarici qıcığa və paralel reaksiyalara
qarşı optimal cavab reaksiyasının
uzanması və s.), mnestik və koqnitiv
funksiyada törənən dəyişikliklər,
“beynin sanki dumanlanması”,
“şüurun qaranlıqlaşması” və sair kimi
əlamətlər, immun sistemin virusa
qarşı kəskin əks – reaksiyasının
nəticəsidir. Bu hal İgG antitellərin
titrinin yüksək olduğu halda aparılan
vaksinasiya və ya revaksinasiya
halında da müşahidə oluna bilər. Bu
pozğunluqların hər biri vaxt keçdikcə
bərpa olunan normal haldır. Odur ki,
buna görə xüsusi narahatlığa əsas
yoxdur.
M.Qəniyev deyib ki, xəstəliyə
yoluxmamaq üçün ən etibarlı,
asan və rahat yolu seçin. Bu da
operativ qərargahın pandemiyanın
ilk günündən tövsiyə etdiyi qorunma
tələblərinə əməl etməkdir. Nə
xəstələnin, nə də panikaya düşün.
Rahat həyatınıza davam edin.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

İşğal dövründə 100 min hektar
ərazi yanğına məruz qalıb
Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Firdovsi Əliyev jurnalistlərə
açıqlamasında bildirib ki, işğal dövründə 100 min hektar ərazi yanğına məruz
qalıb.

Nazir müavini qeyd edib ki, Azərbaycan
ekologiya ilə bağlı iyirmiyə yaxın komissiyanın üzvüdür. Amma əfsuslar olsun ki, 30
il ərzində Qarabağdakı ekoloji vəziyyətlə
bağlı Azərbaycanın müraciətlərinə cavab
verilməyib: "Yanğınlar nəticəsində orada olan
bitki, fauna və flora tamamilə məhv olub.
Qarabağda təbiətin yenidən bərpası üçün
uzun illər lazım olacaq. Torpaqlarımız işğaldan azad olunduğu üçün oradakı ekosidin
nəticələrini görə bilirik".
F.Əliyev bildirib ki, işğaldan azad olunmuş
ərazilərin monitorinqinin ilkin nəticələri Baş
Prokurorluğa təqdim olunub: "Bununla bağlı
cinayət işi açılacaq və Ermənistan beynəlxalq
hüquq müstəvisində törətdiyi cinayətlərə,
vəhşiliklərə görə cavab verməli olacaq. Azad
edilmiş ərazilərdə ekoloji mühitin bərpa
edilməsi, ekologiyanın sağlamlaşdırılması

istiqamətində işlərin görülməsi hədəflənib.
Nazirlik olaraq səlahiyyətlərimiz daxilində bu
işlər görülür. Görəcəyimiz işlər mərhələlərə
icra olunur".
Nazir müavini diqqətə çatdırıb ki,
Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə
Nazirliyinin dəstəyi ilə Cəbrayılda dostluq
meşəsinin və tinglik təsərrüfatının salınması
nəzərdə tutulur: “Regionda analoqu olmayan
böyük təlim-tədris müəssisəsinin yaradılması
planlaşdırılır. Burada meşə mütəxəssisləri
hazırlanacaq, eyni zamanda ixtisas artımı və
digər kompleks tədbirlər həyata keçiriləcək.
Ümumilikdə Cəbrayılda və digər yerlərdə
işlərə başlamışıq.
Yaz-əkin mövsümünə Zəngilandan başlamışıq. Payız mövsümündə də ağacların
əkilməsi nəzərdə tutulub".

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına
yoluxanların ümumi sayı 500 mini ötüb
Azərbaycanda yeni növ
koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına son sutkada
1681 yoluxma faktı qeydə
alınıb, 675 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında
operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri
müsbət çıxan 12 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə
500 min 311 nəfərin koronavirus
infeksiyasına yoluxması faktı
müəyyən edilib, onlardan 477 min
639 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 6 min 746 nəfər vəfat edib.
Aktiv xəstə sayı 15 min 926 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 13 min 168,

bu günə qədər isə ümumilikdə 5 milyon 14
min 141 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
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Vətən sevdalı igid
oğullarımız unudulmur

A
Serbiya

Türk dili tədris ediləcək
Belqrad Filologiya Liseyində türk
dili tədris ediləcək.
Bununla bağlı Yunus
Əmrə İnstitutu (YEE)
ilə Serbiyanın qədim
təhsil ocaqlarından
biri olan Belqrad
Filologiya Liseyi
arasında əməkdaşlıq
protokolu imzalanıb. Bildirilir ki, türk dili seçmə fənn kimi
liseyin təhsil proqramına daxil edilib. Türk dili liseydə 15-ci
xarici dil kimi tədris olunacaq və dərslər gələn həftədən
başlayacaq.
Məlumatı “Anadolu” verib.

İtaliya

Aviaşirkət fəaliyyətini dayandırıb

zərbaycan Ordusu
Vətən müharibəsində
böyük qəhrəmanlıqlar
göstərərək Qarabağ
torpaqlarını Ermənistanın
işğalından azad etdi.
Vətənpərvər oğullarımız
gözlərini qırpmadan
düşmənlə ölüm-dirim
savaşına atılaraq Ermənistan
ordusuna ağır zərbələr
endirdilər. 44 günlük
Vətən müharibəsi ərzində
düşmənin silahlı qüvvələri,
demək olar ki, tamamilə
sıradan çıxarıldı.

Təəssüf ki, müharibə itkisiz
ötüşmədi və Qarabağın azadlığı
uğrunda savaşda fədakar oğullarımız həyatlarını qurban verdilər. Belə
igidlərimizdən biri də 6 mart 1993-cü
ildə Bakıda anadan olmuş Həsənov
Cavid Mikayıl oğlu idi. Cavid Qərbi
Azərbaycanın Qafan rayonunda
anadan olmuş, 1999-cu ildə Nizami
rayonundakı V.Sadıqov adına 214
nömrəli tam orta məktəbin birinci

Yaxın vaxtlarda Türkiyənin Suriyada terrorizmə qarşı mübarizəsi
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qalxacaq. Bu barədə Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğan Ankaranın Suriya
və Əfqanıstanla bağlı mövqeyini
jurnalistlərə şərh edərkən bildirib.
Məlumatı “Anadolu” verib.

Qazaxıstan

Əhalinin
istifadəsinə
veriləcək xaricdə
istehsal olunan
koronavirusa qarşı
peyvəndlər 2022ci ildən etibarən
pullu olacaq. Ancaq
Qazaxıstanın
özündə istehsal
olunan “QazVac” və “Sputnik V” peyvəndləri əhaliyə
pulsuz veriləcək. Ölkənin Səhiyyə naziri Aleksey Tsoy
bildirib ki, Qazaxıstan koronavirusa qarşı sübut olunmuş
klinik effektivliyə malik yerli peyvənd istehsal edir və bu
peyvəndlərdən pulsuz istifadə etmək mümkündür.
İnformasiyanı TASS verib.

ABŞ

Britni Spirs ölkədən getmək istəyir
Müğənni
Britni Spirs
ABŞ-dan getmək
istədiyini bəyan
edib. O, özünün
“Instagram”ında
yazıb ki, ölkənin
məhkəmə
sistemi ikrah
doğurur, ona
görə də “başqa
ölkədə yaşamaq” istəyərdi: “Mən elə bir şey etməmişəm ki,
mənimlə son 13 ildəki kimi davransınlar. Bu sistemə nifrət
edirəm və başqa ölkəyə köçmək istəyirəm”.
Müğənni atasının himayəsindən çıxdıqdan sonra qorxu
altında yaşadığını bildirib.
Xəbəri “İzvestiya.ru” verib.

Kanada

Kalqaridə insanlara hücum
Kalqari şəhərində
4 nəfər bıçaq yarası
alaraq xəstəxanaya
yerləşdirilib. Yerli
polisin verdiyi
məlumata görə, onlar
şəhərin mərkəzində
bıçaqla silahlanmış
kişinin insanlara
hücumu nəticəsində
zərər görüblər. Polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində təcavüz edən saxlanılıb.
Cinayətkarın ifadəsi alınıb. Onun hansısa radikal qruplaşma ilə əlaqəsinin olub-olmadığı aydınlaşdırılır.
Məlumatı “İnterfaks.ru” yayıb.

Hazırladı: Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

qazma həlləri üzrə mühəndis
kimi çalışan Cavid Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Nizami rayon şöbəsi
tərəfindən hərbi təlimlərə çağrılmış, sonra isə ön cəbhəyə ezam
olunmuşdu.
Birinci Qarabağ müharibəsində
Füzuli rayonu uğrunda gedən
döyüşlərdə yaralanmış və əlil
olmuş atası Həsənov Mikayıl
Rizvan oğlunun döyüş və hünər
yolunu cəsarətlə davam etdirən
Cavid, təxminən, bir ay müxtəlif
cəbhələrdə düşmənə qarşı böyük
fədakarlıqla mübarizə aparmışdı.
O, özünün döyüş yoldaşları ilə
birgə erməni ordusuna sarsıdıcı
zərbələr endirmiş, torpaqlarımı-

zın qarış-qarış azad edilməsində
yaxından iştirak etmişdi.
Xocavənd istiqamətində gedən
döyüşlərdə şücaətlər göstərən
Cavid 20 oktyabr 2020-ci ildə
qəhrəmancasına şəhid olmuş, İkinci
Fəxri Xiyabanda hərbi qaydalara
uyğun dəfn edilmişdir.
Cavid Həsənov Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr
2020-ci il tarixli sərəncamları ilə
“Vətən uğrunda” və "Xocavəndin
azad olunmasına görə" medalları ilə
təltif olunmuşdur. Azərbaycan Cavid
kimi qəhrəman oğullarla fəxr edir.
Belə igidlərin xatirəsi xalqımızın
qəlbində daim yaşayacaqdır.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Türkiyənin Suriyada terrorizmə
qarşı mübarizəsi davam edir

İtaliyanın “Alitalia” aviaşirkəti oktyabrın 15-dən
fəaliyyətini tam dayandırıb. Bildirilir ki, ölkənin 75 ildən bəri
fəaliyyət göstərən ən böyük hava yolu şirkəti son 30 ildə
maliyyə böhranı ilə üzləşib. İtaliya hökuməti, təxminən, 13
milyard avroluq maliyyə dəstəyi ilə aviaşirkəti iflasdan xilas
etməyə çalışsa da, 2020-ci ildə başlamış COVID-19 pandemiyası və tətbiq olunan karantin qaydaları aviaşirkətin
fəaliyyətinə mənfi təsir göstərib. Artıq şirkət müflis olduğunu elan edib.
Xəbəri “Lenta.ru” yayıb.

Xarici peyvəndlər pullu olacaq

sinfinə getmiş, 2006-cı ildən isə
təhsilini “Fizika, Riyaziyyat və İnformatika Təmayüllü Liseydə” davam
etdirmişdi.
2010-cu ildə o, yüksək balla
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına daxil olmuş, 2014-cü ildə ali
təhsilini uğurla başa vuraraq həqiqi
hərbi xidmətə getmişdi. 2015-cil ildə
Gəncə şəhərində hərbi xidmətini

başa vurduqdan sonra isə Cavid
Xəzər Universitetində “İqtisadiyyat
və menecment” ixtisası üzrə magistr
pilləsinə qəbul olmuşdu.
Cavid 2011–2014-cü illərdə
“Digital Service Company LLC”də
müştəri xidmətləri təmsilçisi,
2016–2018-ci illərdə “SOCAR
AQS LLC”də köməkçi işçi,
2018–2019-cu illərdə “EasyDrill
LLC”də qazma mühəndisi kimi
çalışmışdı.
Ancaq 2020-ci ilin sentyabrında
Azərbaycan Ermənistanın növbəti
təxribatlarına cavab olaraq əkshücum əməliyyatlarına başlayanda
Cavid də özünü cəbhənin ön sıralarına atmağa tələsmişdi. Həmin
vaxt “National Oilwell Varco LLC”də

Ərdoğan bildirib ki, PKK-nın Suriya
qanadı olan YPG terrorçularının
Türkiyənin cənub sərhədləri
yaxınlığındakı təxribatları Ankaranın
səbrini tükədib: “Biz terrorçulara qarşı
bütün addımları atacağıq”.
“Taliban” nümayəndələrinin
Türkiyəyə səfərinə toxunan dövlət
başçısı deyib ki, səfər zamanı taliblər
Ankaradan Əfqanıstana humanitar

yardım göstərməsini xahiş ediblər.
Eyni zamanda, Əfqanıstanın gələcək
inkişafı məsələsi də müzakirə edilib: “Bu
mürciətə uyğun olaraq Türkiyə əfqan
xalqına kömək edəcək”.
Prezident xatırladıb ki, Türkiyə
hərbçiləri və mütəxəssisləri əvvəllər
Kabil aeroportunu idarə ediblər. Əgər
gələcəkdə razılıq olarsa, Türkiyə, Qətər
və Əfqanıstan birgə analoji addımlar ata
bilər.

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi
də Suriyadakı vəziyyət haqqında
məlumat yayıb. Məlumata görə,
son beş gün ərzində “Fərat qalxanı”
əməliyyatı zonasında 13 terrorçu, “Sülh
çeşməsi” əməliyyatı rayonunda isə 3
YPG döyüşçüsü öldürülüb. Terrorçular
Suriyadakı türk hərbi qüvvələrinin
nəzarətində olan rayonları atəşə
tutarkən neytrallaşdırılıblar.
Nazirlik regionda terrorizmin
yayılmasına qarşı aktiv mübarizədə
qətiyyətli olduğunu qeyd edib. ABŞ və
Avropa İttifaqı PKK-nı terror təşkilatları
siyahısına daxil edib.
Xatırladaq ki, PKK terrorçuları
Türkiyədə vəziyyəti gərginləşdirmək
və ölkəni parçalamaq üçün qanlı terror
aktları törədirlər. Türkiyə Prezidenti
Ərdoğan bildirib ki, PKK 1984-cü
ildən 2020-ci ilə qədər təhlükəsizlik
qüvvələrinin 7500 əməkdaşını və 6800
dinc sakini məhv edib. Təşkilat Suriyada
PYD və YPG adları altında fəaliyyət
göstərir.

Avstraliya polisi
böyük miqdarda
heroini müsadirə edib

A

vstraliyanın federal polisi ölkə tarixində
ilk dəfə böyük miqdarda narkotik vasitəni
müsadirə edib. Melburn şəhərinin
limanında Malayziya vətəndaşı saxlanılıb.
Onun əşyalarına baxış keçirilərkən 140 milyon dollar
dəyərində 450 kiloqram heroin aşkar edilib. Narkotik vasitə
müsadirə edilib.
Malayziya vətəndaşı məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Rusiyada yoluxma artır

İndoneziyada
zəlzələ

usiya Federal
Operativ
Qərargahının
məlumatına görə, son
sutka ərzində ölkədə 33
min 208 nəfər koronavirus
infeksiyasına yoluxub.
1002 nəfər vəfat edib. Bu,
pandemiya başlanandan
bəri ən maksimal göstərici
və yeni antirekorddur. 21
min 883 nəfər sağalıb.

R

Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma
paytaxt Moskvada (6545 nəfər) və SanktPeterburq şəhərində (3088 nəfər) qeydə
alınıb.
Pandemiya başlanandan indiyədək Rusi-

İndoneziyanın Bali adasında
baş verən 4,8 bal gücündə zəlzələ
nəticəsində üç nəfər həlak olub.
Yeddi nəfər ciddi xəsarət alıb. Bir
neçə ev dağılıb.

yada 7 milyon 958 min 384 nəfər COVID-19
virusuna yoluxub. 6 milyon 981 min 907 nəfər
sağalıb. 222 min 313 nəfər koronavirus infeksiyasının qurbanı olub.

ÂÂ Oktyabrın 17-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir.Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış
yağacağı ehtimalı var. Cənub küləyi əsəcək. Gecə 1416°, gündüz 21-23°, Bakıda gecə 14-16°, gündüz 20-22°
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan
761 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 60-70 faiz
olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 6-11°, gündüz 2328° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən–Gədəbəy rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 5-10°, gündüz
13-18° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın, Zəngilan rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi
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İndoneziya Geoloji Xidmətinin məlumatına
görə, yeraltı təkanların epimərkəzi Bali- Kraqesman şəhərindən 8 kilometr şimal-qərbdə,
10 kilometr dərinlikdə olub.
Bali adasının sakinlərini xəbərdar ediblər
ki, yenidən yeraltı təkanlar ola bilər.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2-7°,
gündüz 10-15° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
axşama doğru bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış
yağacağı gözlənilir.Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 11-16°, gündüz 1823° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba,
Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək
çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 10-15°, gündüz 16-21°, dağlarda gecə
3-8°, gündüz 12-17° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir,
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar,
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gündüz bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı
var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 12-17°, gündüz 20-25°
isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı
ehtimalı var. Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 12-15°, gündüz 18-23°, dağlarda gecə
9-11°, gündüz 15-17° isti olacaq.
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MƏHƏMMƏDƏLI NOVRUZOVUN
vəfatından kədərləndiyini
bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Fəxrəddin və Təranə
Ağamirzəyevlər ailə dostları
Ruslan və Züleyxa Osmanovlara
əzizləri

BAYRAM ZALOVUN
vəfatından kədərləndiyini
bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.

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

Ü N V A N I M I Z:

“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru
Həsən Həsənov Milli Məclisin
Regional məsələlər komitəsinin
sədri Siyavuş Novruzova qardaşı

ZIVƏR XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verirlər.
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