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Azərbaycan
tarixi ədaləti
bərpa edib

Qurban bayramı münasibətilə
Azərbaycan xalqına təbrik

Azərbaycan 30 illik münaqişəyə son
qoydu, hərbi-siyasi yollarla özünün ərazi
bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etdi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşdu.
Azərbaycanın şanlı Qələbəsi beynəlxalq
hüququn, ədalətin və Qoşulmama Hərəkatı
dəyərlərinin təntənəsidir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Həqiqətən də, Ermənistan 30 il
ərzində torpaqlarımızı işğal altında
saxlamaqla bərabər, vaxtaşırı
təxribatlar törətməkdən çəkinmədi.
Nəticədə Azərbaycanın səbri
tükəndi. Düşmən ölkənin silahlı
qüvvələri ötən il sentyabrın 27-də
Azərbaycana qarşı növbəti təxribat
törədərək, hərbi obyektləri və
mülki əhalini hədəfə aldı. Bundan
sonra ordumuz beynəlxalq hüquqa
əsaslanaraq, ərazi bütövlüyümüz
uğrunda əks-hücuma keçməklə
tarixi torpaqlarımızı yağılardan xilas
etməyə başladı.

Qoşulmama Hərəkatının Xarici
işlər nazirlərinin onlayn formatda
keçirilən aralıq konfransında
Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı
kimi, “qırx dörd günlük müharibə
nəticəsində tam məğlubiyyətə
uğrayan Ermənistan 2020-ci il
noyabrın 10-da kapitulyasiya
aktına imza ataraq, Azərbaycanın
işğal altındakı digər ərazilərindən
qoşunlarını çıxarmağa məcbur oldu.
Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik
Şurasının yuxarıda qeyd olunan
qətnamələrinin icrasını təmin etdi”.
Beləliklə, dövlətimizin başçısının
qətiyyətli siyasəti Ermənistan və
onun ədalətsiz havadarlarının
acı məğlubiyyəti ilə nəticələndi,
Azərbaycan uzun illər çəkən bu
ədalətsiz siyasi-hərbi mübarizədən
qalib çıxdı. Ordumuz uğurlu
əməliyyatları ilə status-kvonu
dəyişdirdi, təmas xəttini darmadağın
etdi. Haqq işində Azərbaycan
xalqının birliyi, qalib Prezidentinə və

P

rezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının Xarici işlər
nazirlərinin onlayn formatda keçirilən aralıq konfransında
videoformatdakı çıxışında 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik
Şurası tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin ölkəmizin
işğal altındakı ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul olunduğuna,
Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və ATƏT,
habelə bir sıra digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların da oxşar
qərar və qətnamələrinə baxmayaraq, düşmənin buna məhəl
qoymadığını və beləliklə, onun status-kvonu saxlamağa, işğalı
möhkəmləndirməyə çalışdığını deyib.

qəhrəman ordumuza inamı bu tarixi
qələbəni reallaşdırdı, Qarabağın
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
olduğunu bir daha təsdiq etdi.
Burada Qoşulmama Hərəkatı
ilə bağlı bir məqamı da xatırlatmaq
istərdik. Prezident İlham Əliyev
Qoşulmama Hərəkatının Xarici işlər
nazirlərinin onlayn formatda keçirilən
aralıq konfransında videoformatdakı
çıxışında bu quruma üzv ölkələrin
beynəlxalq hüquqa və BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə
uyğun olaraq, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə və suverenliyinə
müntəzəm dəstəyini yüksək
qiymətləndirib. Dövlətimizin başçısı,
eyni zamanda, Bakı Zirvə görüşünün
Yekun Sənədində Qoşulmama
Hərəkatı ölkələrinin ərazilərin güc yolu
ilə zəbt olunmasının yolverilməzliyinin
vurğulandığını, heç bir dövlətin
Azərbaycan Respublikasının
ərazilərinin işğalı nəticəsində yaranmış
vəziyyətin qanuniliyini tanımayacağını

xatırladıb: “2020-ci ilin iyulunda
Qoşulmama Hərəkatı Ermənistan
silahlı qüvvələrinin dövlət sərhədində
törətdiyi hərbi təxribatla bağlı
kommünike qəbul edib.
Bundan əlavə, Vətən müharibəsi
zamanı – 2020-ci ilin oktyabrında
nazirlər səviyyəsində keçirilən
onlayn iclas çərçivəsində xüsusi
bəyanat qəbul olunub. Bu sənədlərdə
Qoşulmama Hərəkatı ölkələri
Azərbaycanın ədalətli mövqeyini
dəstəkləyib və ərazi bütövlüyünün
bərpasına yönəlmiş səylərinə dair
Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib”.
Prezident İlham Əliyev çıxışının
bu hissəsində diqqəti önəmli bir
məsələyə də yönəldərək, Vətən
müharibəsi zamanı baş vermiş
konkret bir hadisəni xatırladıb.
Dövlətimizin başçısı deyib: “BMT
Təhlükəsizlik Şurasının bəzi üzvləri
1993-cü ildə qəbul edilmiş BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini
nəzərə almadan, qərəzli bəyanat

qəbul etdirmək cəhdləri göstərdilər.
Lakin Təhlükəsizlik Şurasındakı
müzakirələr zamanı Azərbaycanın
mövqeyini dəstəkləyən Qoşulmama
Hərəkatının yeddi üzvü təkid etdi ki,
müzakirə edilən mətnə Təhlükəsizlik
Şurasının yuxarıda qeyd olunan
qətnamələrinə istinad əlavə edilsin.
Qoşulmama Hərəkatı ölkələrinin
belə qətiyyətli mövqeyi onların
“Bandunq prinsipləri”nə və Hərəkatın
dəyərlərinə sadiqliyini nümayiş
etdirdi. Biz onların bu mövqeyini
ikitərəfli münasibətlərimizdə tarixi
dostluq jesti kimi qəbul etdik”.
Lakin heç kimə sirr deyil ki,
Ermənistanın torpaqlarımızın
20 faizini uzun illər işğal altında
saxlayanda, sözügedən problemin
həlli uzananda dünya birliyi,
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
məsələyə ikili standartlarla yanaşılıb,
münaqişənin ədalətli həllinə ciddi
maraq göstərilməyib, ən əsası isə
münaqişənin həlli istiqamətində
ATƏT-in Minsk qrupu öz vəzifəsinin
öhdəsindən gəlməyib.
Onu da deyək ki, bəzi
həmsədrlərin ermənilərin tərəfini
saxlamaları, işğal faktına göz
yummaları açıq-aydın nəzərə
çarpırdı. Bununla da işğalçının
cəzasız qalması bölgənin
təhlükəsizliyinə böyük təhlükə
yaradırdı. Nəticəsiz danışıqlar,
vasitəçilərin əhəmiyyətsiz, əksər
hallarda isə ikili standartlara
söykənən bəyanatları prosesi, necə
deyərlər, ölü nöqtədən tərpətməyə
imkan vermirdi. Yaranmış vəziyyət
isə həm vasitəçiləri, həm də işğalçını
qane edirdi. Təbii ki, Azərbaycan
da öz milli məsələsi olan məlum
münaqişə ətrafında vəziyyətin sona
qədər bu cür davam etməsi ilə
razılaşmırdı.
Burada təəccüblü və təəssüf
doğuran hal odur ki, istər Paşinyan
hakimiyyətinin, istərsə də ondan
əvvəlki rejimin avantürist siyasəti–
belə vəhşiliklər yuxarıda vurğuladığım
kimi, beynəlxalq birlik tərəfindən daim
susqunluqla qarşılanıb. Ermənistanın
işğalçılığına laqeyd, biganə
münasibət bəslənilib. Yoxsa, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd
qətnaməsi illər uzunu kağız üzərində
qalmazdı, əməli addımlar atmaq,
işğalçıya yerini göstərmək əvəzinə,
işğalçı ilə bərabər Azərbaycana da
ünvanlanan neytral xarakterli, sülhə
çağıran və iki tərəf arasında tarazlığı
saxlamağa yönələn şablon bəyanatlar
səsləndirilməzdi.

(ardı 2-ci səhifədə)

Hörmətli həmvətənlər!
Sizi və ölkəmizin hüdudlarından
kənarda yaşayan bütün soydaşlarımızı
dünya müsəlmanlarının birlik, həmrəylik
və qardaşlıq rəmzi olan müqəddəs
Qurban bayramı münasibətilə ürəkdən
təbrik edir, hər birinizə ən səmimi arzu
və diləklərimi yetirirəm.
İnsanları humanizmə, mərhəmətə və
vəhdətə dəvət edən Qurban bayramında
müsəlmanlar Haqq yolunda, nəcib
amallar uğrunda hər cür fədakarlığa
hazır olduqlarını nümayiş etdirir, Ulu
Yaradana yaxınlığın sevincini yaşayırlar.
Bəşər mədəniyyətinin möhtəşəm
mərhələsini təşkil edən İslam
sivilizasiyası xalqımızın dünyagörüşünün
formalaşmasında və milli-mədəni
inkişafında müstəsna rol oynamış,
mütərəqqi İslam adət-ənənələri və
mənəvi-əxlaqi dəyərləri Azərbaycanda
hər zaman uca tutulmuşdur. İslam
dünyasının tarixi-mədəni mərkəzlərindən
biri kimi Azərbaycan dünya
mədəniyyətinə və elmi-fəlsəfi fikrinin
inkişafına misilsiz töhfələr bəxş etmişdir.
Əziz bacı və qardaşlarım!
Vətənimizin müstəqilliyi və ərazi

bütövlüyü uğrunda canından keçmiş
qəhrəman övladlarımızın nurlu xatirəsini
bu mübarək bayram günlərində
dərin ehtiramla yad edirik. Xalqımız
şəhidlərimizin şərəfli adını heç zaman
unutmayacaq, onların ailələri və
qazilərimiz dövlətin daimi diqqət və
qayğısı ilə əhatə olunacaqdır. Əminəm
ki, ölkəmizin rifahı, firavanlığı üçün
edilən dualar, torpaqlarımızın işğaldan
azad olunmasının doğurduğu Qələbə
ovqatı və Allaha şükranlıq hissi ilə
kəsilən qurbanlar cəmiyyətimizdə
milli-mənəvi həmrəylik ruhunu daha da
gücləndirəcək, xeyirxah əməllərin, şəfqət
və mərhəmət duyğularının təntənəsinə
çevriləcəkdir.
Dua və niyyətlərinizin Tanrı
dərgahında qəbul olunması diləyi ilə bir
daha hamınıza xoşbəxtlik, ailələrinizə
əmin-amanlıq, süfrələrinizə bol ruzibərəkət arzulayıram.
Qurban bayramınız mübarək
olsun!
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 iyul 2021-ci il

Azərbaycanla dostluq və
əməkdaşlıq etmək istəyən
ölkələrin sayı sürətlə artır
Bu, düzgün xarici siyasətin real nəticəsidir

əkcə qlobal istiləşmələrin, iqlim dəyişmələrinin nəticəsi olan təbii
kataklizmlər, dövri olaraq ortaya çıxan pandemiyalar, kütləvi yoluxucu
xəstəliklər deyil, elə insanların özlərinin yaratdığı çoxsaylı problemlər
də planetimizin “baş ağrısı”na çevrilməkdə davam edir. Sevindirici haldır
ki, müdrik düşüncəli insanların, uğurlu xarici siyasət yeridən dövlətlərin və
məramı bəşəriyyətə xidmət etmək olan beynəlxalq təşkilatların birgə səyləri ilə
dünyamız bir çox problemlərin həlli yollarını tapır.

T

Biz məmnunuq ki, həmin müdrik insanların ön sırasında bizim liderimiz də var, uğurlu
xarici siyasət yeridən ölkələrin arasında
Azərbaycanın da adı çəkilir və gənc müstəqil
dövlətimiz məramı bəşəriyyətə xidmət
etmək olan bir neçə beynəlxalq təşkilatın
rəhbərliyində təmsil olunur. Azərbaycan iki
dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasına, iki dəfə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edib,
dörd il BMT-dən sonra ən böyük beynəlxalq
təşkilat olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik
edəcək. Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına sədrliyimizin uğurla keçdiyini təkrarən
deməyə isə ehtiyac yoxdur.
Bütün bunların nəticəsidir ki, ölkəmiz
özünün yeganə problemi olan ərazi bütövlüyünün bərpasını təmin edəndə dost
və tərəfdaşlarımızın səsi bədxahlarımızın
səsindən qat-qat üstün oldu. Azərbaycanın

haqq səsini dəstəkləyənlərin daim artmasının
əsas səbəblərindən biri də odur ki, dövlət
başçımız hər zaman nəzərdə tutduğunu
deyir və həmişə dediyi sözün arxasında
dayanır. Ekspertlərin fikrincə, bir çox ölkələrlə
yaxşı əlaqələr qurmağa nail olmağımızın
səbəblərindən biri də məhz budur.
Təbii ki, biz bütün ölkələrlə məhz
bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi əlaqələr yaratmaqda maraqlıyıq və buna nail oluruq. Dövlət
başçımızın Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin “Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf
və əməkdaşlıq perspektivləri” adlı videoformatda müzakirələrdə səsləndirdiyi fikirlər
onu deməyə əsas verir ki, bu il otuz illiyini
qeyd edəcəyimiz müstəqil dövlətimiz bu üç
onillikdə çox böyük siyasi-diplomatik uğurlara
imza atmışdır.

(ardı 6-cı səhifədə)
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Almaniya Federativ Respublikasının
Prezidenti Zati-aliləri
cənab Frank-Valter Ştaynmayerə
Hörmətli cənab Prezident!
Almaniyanın qərbində baş vermiş güclü
daşqın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı
və irimiqyaslı dağıntılar barədə xəbər məni
olduqca kədərləndirdi.
Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak
olanların ailələrinə və yaxınlarına,
bütün Almaniya xalqına öz adımdan və

Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə
başsağlığı verir, yaralananlara şəfa diləyir,
təbii fəlakətin nəticələrinin tezliklə aradan
qaldırılmasını arzulayıram.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 iyul 2021-ci il

Belçikalıların Kralı Əlahəzrət Filipə
Əlahəzrət!
Ölkənizdə baş vermiş daşqınlar
nəticəsində çox sayda insanın həlak
olması və dağıntılar barədə xəbər məni
olduqca sarsıtdı.
Baş vermiş faciə ilə əlaqədar Sizə,
həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına,
bütün Belçika xalqına öz adımdan və

Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə
başsağlığı verir, yaralananların tezliklə
sağalmasını diləyirəm.

“Azərbaycan Respublikasının
Müdafiə Nazirliyi ilə Bolqarıstan
Respublikasının Müdafiə Nazirliyi
arasında hərbi təhsil və treninq
sahəsində əməkdaşlıq haqqında”
Sazişin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Bolqarıstan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi arasında hərbi təhsil və treninq sahəsində
əməkdaşlıq haqqında” 2021-ci il martın 11-də Sofiya şəhərində və mayın
19-da Bakı şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.
2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Saziş qüvvəyə mindikdən
sonra Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi onun müddəalarının
həyata keçirilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə
minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi
barədə Bolqarıstan Respublikası Hökumətinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 iyul 2021-ci il

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası
Hökuməti arasında pilotaj təlimi
Sazişi”nin təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. 2021-ci il mayın 31-də Konya şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında pilotaj təlimi Sazişi”
təsdiq edilsin.
2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi onun müddəalarının həyata
keçirilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi
üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Türkiyə Respublikası Hökumətinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 iyul 2021-ci il

Bakı şəhəri, 17 iyul 2021-ci il

Milli Məclisin sədri “Qarabağ Ampute
Futbol Klubu”nun üzvləri ilə görüşüb

Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişel Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib
Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel Azərbaycan
Respublikasına işgüzar səfərə
gəlib.
Azərbaycan Respublikasının
və Avropa İttifaqının bayraqlarının
dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq
Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri
qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişeli hava limanında Azərbaycan
Respublikası Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, ölkəmizin Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin rəhbəri
Fuad İsgəndərov və digər rəsmi şəxslər
qarşıladılar.

AZƏRTAC
(əvvəli 1-ci səhifədə)

İyulun 17-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Birinci
Qarabağ müharibəsi, Aprel döyüşləri və Vətən müharibəsində
sağlamlıqlarını itirmiş qazilərdən ibarət "Qarabağ Ampute
Futbol Klubu"nun üzvləri ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə
Sahibə Qafarova qaziləri salamlayaraq
torpaqlarımızın azadlığı və ölkəmizin
ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə
sağlamlıqlarını itirmiş qəhrəman
insanlarımızla görüşməyin qürurverici
olduğunu deyib. “Siz döyüş
meydanlarında göstərdiyiniz hünəri bu
gün idman meydançalarında davam
etdirərək doğma Qarabağımızın
adını daşıyan futbol komandası
kimi beynəlxalq yarışlarda uğurlar
qazanırsınız. Bu, sizin hər birinizin
böyük iradə sahibi olduğunuzun
sübutu, xalqımızın mübariz ruhunun
yenilməzliyinin təsdiqidir", - deyə Milli
Məclisin sədri qeyd edib.
Sahibə Qafarova bildirib ki,
44 günlük Vətən müharibəsində

x alqımız Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin ətrafında dəmir yumruq kimi
birləşərək, 30 illik erməni işğalına son
qoyub, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü
bərpa edib. Qalib Azərbaycan
əsgərlərinin şücaəti sayəsində
Dağlıq Qarabağ problemi artıq tarixə
qovuşub. O qeyd edib: “Təəssüf ki,
müharibə itkisiz olmur. Müharibədə
igid övladlarımızı itirdik, hərbçilərimiz
arasında xeyli yaralananlar var.
Şəhidlərimizin xatirəsini ehtiramla
anırıq. Yaralananlara Allahdan şəfa,
qazilərimizə möhkəm cansağlığı
diləyirik”.
Milli Məclisin sədri xüsusi
vurğulayıb ki, heç bir xəsarət, ağrı-acı
insanlarımızı ruhdan sala bilməyib.
"Qarabağ Ampute Futbol Klubu"
üzvlərinin göstərdiyi nümunə buna
parlaq misaldır.

S.Qafarova bu dövrdə Azərbaycan
parlamentinin bölgə həqiqətlərinin,
erməni vəhşiliklərinin dünya
ictimaiyyətinə, milli parlamentlərə,
beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması
istiqamətində gördüyü işlərdən,
müharibə ərəfəsində qəbul olunmuş
qanun, qərar və digər hüquqi
sənədlərdən danışıb.
Tədbirdə çıxış edən "Qarabağ
Ampute Futbol Klubu"nun icraçı
direktoru Abbas Yusifov, komandanın
kapitanı Çingiz Məmmədov, baş
məşqçi Ramil Həbibov, təsisçi
Cəmilə Abdullayeva klubun fəaliyyəti,
futbolçuların əldə etdiyi nailiyyətlər,
gələcək planları barədə ətraflı məlumat
veriblər.
Parlamentin sədri klub üzvlərini
düşündürən məsələlərlə maraqlanıb,
onlara uğurlar diləyib.
Görüşdə Milli Məclis Aparatının
rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər rəsmi
şəxslər iştirak ediblər.

AZƏRTAC

Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycanın bu
günədək heç bir dövlətə qarşı ərazi iddiası olmayıb
zərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistanın baş
naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın Avropa İttifaqı
Şurasının prezidenti Şarl Mişellə brifinqdə səsləndirdiyi fikirlərlə
bağlı KİV-in suallarını cavablandırıb.

A

Leyla Abdullayeva Nikol Paşinyanın
Azərbaycanın qonşu dövlətlərin
ərazisinə iddiasının olması, sərhəd
gərginliyi yaratması və delimitasiya
prosesinə əngəl törətməsi kimi
fikirlərinin növbəti, tamamilə yalan və
iftira dolu bəyanat olduğunu bildirib.
Leyla Abdullayeva deyib: “Bu cəfəng
iddiaları 30 ilə yaxın Azərbaycana
qarşı təcavüz siyasəti həyata keçirən,
ərazilərini işğal altında saxlayan,
bir milyondan çox azərbaycanlının
fundamental hüquqlarını pozan
ölkənin lideri səsləndirir. “Böyük
Ermənistan” xülyasından çıxış edərək
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını bu
gün də davam etdirən, bu iddiaların
ölkə Konstitusiyasında əks olunduğu
Ermənistanın baş naziri görünür
ki, ölkəsinin aqressiv, destruktiv və
barışmaz siyasətinə hər hansı “əsaslar”
yaratmağa çalışır. N.Paşinyanın
diqqətinə çatdırırıq ki, Ermənistandan
fərqli olaraq, Azərbaycanın bu
günədək heç bir dövlətə qarşı
ərazi iddiası olmayıb. Azərbaycan

dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi
bütövlüyünə hörmətlə yanaşır və eyni
yanaşmanın Azərbaycana münasibətdə
nümayiş etdirilməsini tələb edir.
Azərbaycan xalqının milli tarixi
yaddaşında soydaşlarımızın tarixən
köklü xalq olaraq yaşadığı müasir
Ermənistan ərazisi Qərbi Azərbaycan
adlanır və məlum olduğu kimi, XX əsr

ərzində soydaşlarımız bu ərazidən,
sonuncusu 1988-ci il olmaqla, üç dəfə
deportasiya edilib. Zəngəzur bölgəsi,
onun şərq və qərb hissələrinə bölünməsi
də tarixi reallıqdır. Soydaşlarımızın
həmin ərazilərə qayıtması onların malik
olduğu ən təbii haqlarıdır. Bu, ərazi
iddiası yox, qaçqınların öz evlərinə
geri qayıtmasıdır, necə ki, 2020-ci il 10
noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanat bunu
özündə ehtiva edir.
O ki qaldı, Paşinyanın “sərhəd
gərginliyi, delimitasiya prosesinə
əngəl törətmək” iddialarına, bu,
Ermənistan baş naziri vəzifəsini icra
edən şəxsin riyakarlığından başqa
bir şey deyil. Ərazi bütövlüyünü
təmin edən Azərbaycan ərazilərinin
işğalı amilinin aradan qaldırılması ilə
beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında
münasibətləri normallaşdırmağa,
delimitasiya və demarkasiya prosesini
başlamağa hazır olduğunu bəyan edib,
bu istiqamətdə əməli addımlar atıb.
Ermənistan isə bunun qarşılığında
vəziyyəti gərginləşdirmək, revanşizm,
sülhü şərtləndirmək mövqeyindən çıxış
edir. İllərdir ki, sərgilənən bu destruktiv
yanaşmanın Ermənistan üçün nə ilə
nəticələnəcəyini təxmin etmək isə çətin
deyil”.

AZƏRTAC

Beləliklə, Ermənistan təcavüzkar
siyasətindən əl çəkmək fikrindən daşınmırdı. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin də bu məsələ ilə bağlı mövqeyi
birmənalı idi: “Mən hər zaman münaqişə
ilə bağlı bütün çıxışlarımda deyirdim ki,
heç vaxt Azərbaycan xalqı bu işğalla barışmayacaq. Heç vaxt Azərbaycan imkan
verməyəcək ki, tarixi, əzəli torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaradılsın. Heç
vaxt bizi tam qane etməyən razılaşma
ilə barışmayacağıq və müharibədən
əvvəl müxtəlif çıxışlarda, müsahibələrdə
deyirdim ki, bizə hansısa yarımçıq sülh
müqaviləsi lazım deyil. Biz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etməliyik. Biz
tarixi ədaləti tam bərpa etməliyik. Çünki
yarımçıq razılaşma bizim xalqımızın ma-

larımızı işğalçılardan azad edək. Həm
hərbçilərimizin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı,
texniki təchizat, həm də vətənpərvərlik
hissi - bütün bu amillər, xalq-iqtidar birliyi,
ölkəmizdə mövcud olan sabitlik və xoş
ovqat qələbəyə gətirən amillər olmuşdur”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında
müharibə dövründə Ermənistan ordusunda nəzərə çarpan acınacaqlı
vəziyyətə də toxunaraq, işğalçı ölkənin
silahlı qüvvələrində 10 mindən çox
fərari olduğunu, onların yarısının respublikadan qaçdığını, yarısına qarşı
da cinayət işi açıldığını bildirib: “Amma
sonra Ermənistan rəhbərliyi götür-qoy
elədi, dedi ki, bu on min nəfəri burada
necə həbs edə bilərlər. Ona görə onları
əfv etdi. On mindən çox fərari olmuşdur.

və hərbi texnikası barədə məlumatları
ölkəmizin hər bir vətəndaşında qürur,
fərəh hissi doğururdu, xalqın dövlətimizin
başçısına, rəşadətli ordumuza inamını
gücləndirirdi.
Vətən müharibəsi Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
müdrik və uzaqgörən siyasətçi olmaqla
yanaşı, həm də mahir sərkərdəlik bacarığını, çətin, ağır şəraitdə düzgün qərar
vermək istedadını bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan, Rusiya
prezidentlərinin və Ermənistan baş
nazirinin birgə bəyanat imzaladıqları gün
dövlətimizin başçısı xalqa müraciətində
məhz bu məsələni xüsusi vurğulayaraq, bildirdi ki, “biz döyüş meydanında,
siyasi müstəvidə, istənilən formatda
gücümüzü göstərmişik, müstəqilliyimizi

O məşhur kadrların hamısı həqiqətdir
ki, səngərlərdə Ermənistan ordusunun zabitləri əsgərləri zəncirləyirdilər,
avtomobillərdə zəncirləyirdilər ki, qaçmasınlar. Kütləvi qaçış hökm sürürdü.
Bax, budur bizim nailiyyətimiz. Amma
bizdə bir nəfər də olsun, döyüş meydanından qaçmadı, əksinə, hospitallarda
yaralı vəziyyətdə olanlar da həkimlərinə
deyirdilər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz
qayıdırıq. Bəli, bir çoxları da qayıdıb və
həlak olub”.
Yeri gəlmişkən, müharibənin davam
etdiyi günlərdə xarici ölkələrin nüfuzlu
kütləvi informasiya vasitələrinə, telekanallarına verdiyi müsahibələri ilə də
respublikamızın haqq səsini dünya
ictimaiyyətinə tutarlı arqumentlərlə çatdırır, həmçinin Azərbaycanın beynəlxalq
hüququn tələblərinə uyğun öz torpaqlarında savaş apardığını sübut etməklə
ermənipərəst xarici dairələrin döyüşlərin
gedişinə müdaxilələrinin qarşısını böyük
məharətlə alırdı.
Hərbi əməliyyatların gedişində Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin müntəzəm
olaraq çatdırdığı qələbə xəbərləri, işğaldan azad olunan yaşayış məntəqələri,
düşmənin məhv edilən canlı qüvvəsi

göstərmişik. Gün gələcək müharibə
dövrünün ictimaiyyətə çatdırıla biləcək
bəzi məqamları yəqin ki, açıqlanacaq.
Ola bilsin ki, mən də hansısa məsələnin
üstündən o pərdəni götürə bilərəm. Onda
hər kəs görəcək ki, biz nə qədər böyük
sınaqlardan çıxdıq, nə qədər böyük
təzyiqlərə məruz qaldıq. Demək olar
ki, gündəlik rejimdə, dayanın, dayanın,
dayanın, dayanın. Amma biz qabağa
getdik. Çünki mən xalqın dəstəyini hiss
edirdim, xalqın inamını görürdüm. Məni
heç nə dayandıra bilməzdi. Çünki mən
bilirdim ki, biz haqlıyıq. Biz öz ərazi
bütövlüyümüzü bərpa edirik, öz torpaqlarımızı qaytarırıq”.
Erməni hərbi birləşmələri üzərində
qazanılan tarixi qələbədən sonra
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev vaxtaşırı işğaldan azad
edilən ərazilərə səfərlər etməklə “Qarabağ Azərbaycandır və nida” ifadəsinin
müəllifi kimi bir daha xalqa verdiyi bütün
vədlərə sadiqliyini göstərir. Bununla da
siyasətdə, diplomatiyada və hərbi strategiyada dövlətimizin başçısının adı bu
Zəfərin müəllifi kimi tarixə əbədi yazılır.

Azərbaycan tarixi
ədaləti bərpa edib
raqlarına cavab vermirdi, tarixi ədalətə
cavab vermirdi. Yarımçıq razılaşma istəristəməz gələcəkdə müharibə risklərini
artıra bilərdi. Bizə isə tam, mütləq qələbə
lazım idi...”
Şübhəsiz ki, belə bir şəraitdə
Azərbaycanın yeganə yolu qəti mövqe
nümayiş etdirərək münaqişənin hərbi
vasitə ilə həllinə üstünlük verməsi idi.
Ona görə də ötən il sentyabrın 27dən başlayaraq Azərbaycanın Silahlı
Qüvvələrinin əks-hücum əməliyyatları da
məhz bu məntiqə əsaslandı və vəziyyətin
bu yolla dəyişilməsi mümkünlüyünü
sübuta yetirdi.
Bəli, Azərbaycan əks-həmlə
əməliyyatlarına haqq-ədalət uğrunda
qoşulmuşdu, 30 il düşmən tapdağında
qalan torpaqlarını azad etmək naminə
müharibə aparırdı. Ərazilərimizin işğalçıdan təmizlənməsi, Ermənistan ordusunun tutduğu mövqedən çəkilməsi üçün
hazırlıq işləri daim diqqət mərkəzində
idi, Silahlı Qüvvələrimizin güclənməsi
məqsədilə bu sahədə mühüm layihələrə
önəm verilirdi.
Prezident İlham Əliyev iyulun
14-də Binəqədi rayonunun Xocasən
qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə
əlillərinə mənzillərin və avtomobillərin
təqdim olunması mərasimində bu barədə
deyib: “İkinci Qarabağ müharibəsi
bizim şanlı tariximizdir. Bu şanlı Qələbə
Azərbaycan xalqının tarixində əbədi
qalacaq. Bəlkə də tarixdə buna oxşar
parlaq və tam qələbə heç vaxt olmamışdır. Biz hazırlaşırdıq, biz bütün
tədbirləri görürdük, bütün addımları
vaxtında atırdıq. Bütün gücləri bir amal
uğrunda səfərbər etmişdik ki, torpaq-

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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Milli mətbuatımızın 146 yaşı tamam olur
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lk anadilli qəzetimizin146 il əvvəl çətin və mürəkkəb şəraitdə
işıq üzü görməsi ilə Azərbaycanın ictimai gerçəkliyində
tamamilə yeni bir başlanğıc meydana gəlmişdir. Xalqa deyilən
doğru söz ilə onu sivil inkişaf yoluna səsləmək amalı ilə yaranmış
ilk milli qəzetimiz “Əkinçi”, haqlı olaraq deyildiyi kimi, yeni
bir epoxanın tələbi ilə türk-müsəlman kütlənin mənəviyyat və
məfkurə sferasında ümumi tərəqqinin ilk “münbit toxumlarını”
göyərtmişdir.

Tarixi zərurəti qeyrət və cəsarətlə
cavablandırmış, maarifçi ideyalar, sivil
dəyərlər uğrunda mübarizədə kütləvi
söz tribunası olmuş milli mətbuatımızın
yaranmasının ildönümünü xalqımızın hər il sevgi və sayğılarla qeyd
etməsi müstəqillik illərində ümumxalq
qədirbilənliyi ənənəsinə çevrilmişdir. Bu
il də milli mətbuatımızın şanlı doğum
tarixi ölkə miqyasında iftixarla yad
edilir. Bugünlərdə müxtəlif fəaliyyət
sahələrini əhatə edən kollektivlərdə
jurnalistlərlə keçirilən görüşlərdə, 22 İyul
Milli Mətbuat Günü münasibətilə təşkil
edilən tədbirlərdə anadilli mətbuatımızın
ictimai fikir tariximizdə tutduğu şərəfli
mövqedən, jurnalistikamızın bütün
dövrlərdə xalqın köklü maraqları ilə bağlı
mübarizədə oynadığı önəmli roldan,
görkəmli qələm sahiblərinin ictimai
tərəqqi, demokrtatik cəmiyyət uğrunda
mübarizəsində formalaşmış gərəkli
ənənələrdən söhbət açılır.
Bu toplantılarda indiki dövrdə ölkə
mediasının çağdaş aləmin çağırışlarını
çevik və səmərəli şəkildə cavablandırması üçün aparılan islahatın hədəf və
mahiyyəti barədə aparılan fəal diskussiya isə xalqın söz azadlığına verdiyi
misilsiz önəmi, jurnalistikamızın “dördüncü hakimiyyət” statusunun səmərəli
surətdə gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı ölkə
auditoriyasının növbəti gözləntilərini
əks etdirir. Bildirilir ki, tarixən dövlət
müstəqiliyimizin bərpasında aparıcı rol
oynamış jurnalistikamız suverenlyimizin
möhkəmləndirilməsi və dönməz edilməsi
uğrunda ümumxalq mübarizəsində də
informasiya təminatçısı və təşviqedici
vasitə kimi cəmiyyətin qurucu gücünü
toparlayır və yönləndirir.
Həmişə olduğu kimi, bu gün də milli
mətbuatımızın tarixinə hər hansı bir
formada müraciət ediləndə, ilk növbədə,
qeyd edilir ki, 2 əsr əvvəldən başlayaraq Azərbaycanda bu sivil fəaliyyət
sahəsini bina etmək üçün hakim rus
müstəmləkəçiliyinin atdığı addımlar
yabancı niyyətləri əks etdirdiyindən
uğursuz olmuşdur. Milli oyanış və
məfkurəvi toparlanma ehtiyacından
yaranan, qabaqcıl fikirli ziyalılarımızın
xalq içərisindən göstərdiyi cəhdlərlə
ərsəyə gələn ilk və sonrakı dövri nəşrlər
isə doğma bir istəkdən qaynaqlandığına görə Azərbaycan jurnalistikasının
mötəbər özülünə çevrilmiş, müxtəlif
fasilələrlə olsa da bugünkü 146 illik tarixin öyünclü mərhələ və səhifələrini təşkil
etmişdir.
“Zəmanə ilə saziş”i gerçəkləşdirmək
yolunda milli məktəb, teatr və mətbuat
üçbucağının zəruriliyini ortaya qoyan
Həsən bəy Zərdabi xalqın oxuyub-anlaya biləcəyi qəzetin yaradılmasına
daha böyük ümid bəsləyərək bu sahədə
qəhrəmanlığa bərabər bir fədakarlıq
göstərmiş, “Əkinçi”qəzetini tarixi qaranlığa işıq salan, gələcəyə yol göstərən mayaka çevirə bilmişdir. Milli mətbuatımızın
banisi “Heç olmaz ki, doğru söz yerdə
qalsın” inamı ilə zamanın “Hər bir
vilayətin qəzeti gərək onun aynası olsun”, “Qələm əhlinin müqəddəs vəzifəsi
həqiqəti yazmaq olmalıdır” çağırışlarını
Azərbaycanın milli-məfkurəvi, ictimaisiyasi fəaliyyət sahəsinə cəsarətlə gətirə
bilmişdir.
XIX əsrin sonlarına doğru “Əkinçi”nin
səpdiyi toxumlardan “Ziya”, “ZiyayiQafqaziyyə”, “Kəşkül” dövri nəşrləri
cücərmiş, XX əsrin əvvəllərində rusdilli “Kaspi”qəzetində milli düşüncəyə

meydan açılmış, mətbuatımızı ictimai
problemlər müstəvisində xeyli qabağa
aparan “Şərqi-Rus qəzeti boy atmışdır. Bu dövrdən başlayaraq Həsən
bəy Zərdabinin yetirmələri və davamçıları olan Əlimərdan bəy Topçubaşov, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, Cəlil
Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər
Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev,
Üzeyir və Ceyhun Hacıbəylilər, Haşım
bəy Vəzirov kimi qələm adamlarının,
məfkurə və əməl sahiblərinin gözlərini və
qulaqlarını söz deyib-eşitmək aləminə
bir az da geniş açmışdılar.
İlk gündəlik milli qəzet “Həyat”, ilk
məfkurə jurnalı “Füyuzat”, ilk satira jurnalı və xalq tribunası “Molla Nəsrəddin”,
ilk uşaq jurnalı “Dəbistan”, ilk qadın
jurnalı “İşıq” mətbuatı xalqımızın ictimaisiyasi həyatı ilə möhkəm və birdəfəlik
bağlamışdı. Bir-birinin ardınca işıq üzü
görən “İrşad”, “Tazə həyat”, “Tərəqqi”,

Azad jurnalistika
yeni hədəflərə doğru
“Həqiqət”, “Açıq söz”, “Səda”, “Məktəb”,
“Rəhbər” kimi dövri nəşrlər, adlarından
da göründüyü kimi, milli haqlarına doğru
addım-addım irəliləyən xalqımızın görən
gözü, danışan dili, həqiqəti anladan
məfkurə məktəbi olmuşdur.
1917-ci ilin fevralında II Rus inqilabının dağıtdığı imperiyanın ucqarında
tarixin verdiyi fürsətlə Azərbaycan
dövlətçiliyinin bərpa edilməsində də
milli mətbuatımız tarixi rol oynamışdır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaradan xadimlərin əksəriyyəti milli mətbu
fəaliyyətdə yetkinləşmiş, məramlarını
dövrün kütləvi nəşrlərində yaymışdılar.
Bu prosesin yekununda 1918-ci ilin sentyabrında milli mətbuatımızın daha bir
ilki – birinci dövlət qəzeti “Azərbaycan”
eyniadlı dövlətin atributlarından biri,
söz və fikir azadlığının ilk nümunəsi,
timsalı kimi işıq üzü görmüşdür. AXC
hökumətinin təsdiq etdiyi mətbuat
nizamnaməsi Şərqdə ilk dəfə söz azadlığını bəyan və təmin edən rəsmi sənəd
olmuşdur.
Rusiyadakı dağıdıcı hərbi çevrilişlə
imperiyanı yeni əsaslarda bərpa etməyə
başlamış bolşevizmin zorakı müdaxiləsi
ilə AXC süqut etdikdən sonra söz
azadlığını itirən, demokratik nəşrlərinin
fəaliyyəti 71 il dayandırılan Azərbaycan
jurnalistikası kommunist ideoloji qadağaları şəraitində belə elmi-mədəni
yüksəlişə, sosial-iqtisadi quruculuğa,
milli düşüncənin inkişafına xidməti ilə
xalqa gərəkli olmuşdur. Bu dövrün milli
varlığa bağlılığını qoruyub saxlayan,
peşəkarlığını yüksəldən, maddi-texniki
bazasını təkmilləşdirən, radio və televiziyanın yaranması ilə daha böyük auditoriya əldə edən Azərbaycan jurnalistikası

Azərbaycan COVAX
proqramı çərçivəsində
Qırğızıstana 40 min
doza vaksin göndərib
Azərbaycan COVAX proqramı çərçivəsində
humanitar yardım kimi Qırğızıstana 40 min doza
“AstraZaneca” vaksini göndərib.
“Manas” beynəlxalq hava limanında humanitar yardımın təhvil verilməsi mərasimində Qırğızıstanın xarici işlər
nazirinin müavini Adaxan Madumarov və digər şəxslər iştirak
ediblər.
Mərasimdə çıxış edən A.Madumarov Qırğızıstanda
epidemioloji vəziyyətin çətin olduğu bir dövrdə humanitar
yardım üçün dost Azərbaycana minnətdarlıq edib. O deyib
ki, bu addım ölkələrimiz arasında qardaşlığın təzahürüdür.
Humanitar yardımın ayrılması ilə bağlı razılıq Qırğızıstanın xarici işlər naziri Ruslan Kazakbayevin bu il iyulun 1-3-də
Azərbaycana səfəri zamanı əldə edilib.
Xatırladaq ki, ötən ilin aprelində COVID-19-la mübarizə
tədbirləri çərçivəsində Azərbaycan Qırğızıstana 64 ton humanitar yardım göndərmişdi.

Qulu KƏNGƏRLI ,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Bişkek

Müstəqillik dövründə Azərbaycan
mətbuatı tam azad və müstəqil
mətbuat kimi fəaliyyət göstərməyə
başlamışdır. Bu barədə biz sizinlə
dəfələrlə danışmışıq, - xüsusilə
1998-ci ildə Prezident Heydər
Əliyevin tarixi Fərmanı ilə
senzuranın ləğv olunması mətbuat
üçün yeni dövr açdı və Azərbaycan
mətbuatı artıq tam şəkildə azad
mətbuat kimi fəaliyyət göstərməyə
başlamışdır.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

sovet epoxasının süqutu ərəfəsində artıq
öz demokratik ənənələrinə, milli platformasına qayıda bilmişdi.
Milli jurnalistikamızın 146 illik tarixinin çar Rusiyası dövründəki 43, AXC
zamanındakı 2 və sovet epoxasındakı 71 illik mərhələləri işıqlı- öyünclü,
tutqun-ağrılı mövcudluğu üzərində son
30 illik inkişafı ilə ölkəmizdə senzura və
ideoloji basqısız azad sözün bərqərar
olması cəmiyyətin ən önəmli demokratik nailiyyəti kimi dəyərləndirilir. Media
mütəxəssisləri və qurucularının bildirdiyi
kimi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
bütün maddi sərvətlərimiz kimi, millimənəvi dəyərlərimizi, məfkurə irsimizi də
xalqımıza qaytarmışdır.
Milli jurnalistikamızın ideoloji buxovları qıraraq öz demokratik ənənələrini
bərpa etməsi sovet dövrünün son
illərində gerçəkliyə çevrilsə də, yeni
azad media dövlət müstəqilliyinin ilk
illərində bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblərdən çətinliklərlə üzləşdi.
Cəmiyyətdə hökm sürən siyasi və
iqtisadi böhran isə vəziyyəti daha da
ağırlaşdırırdı. Belə bir şəraitdə 1993-cü
ilin yayında xalqın tələbi və dəstəyi
ilə hakimiyyətə qayıdıb ölkəni sabitlik,
inkişaf yoluna çıxaran ümummilli lider
Heydər Əliyev demokratik dövlətdə azad
medianın inkişafı üçün zəruri olan əsaslı
tədbirləri də vaxtında həyata keçirdi.
Qısa müddətdə kütləvi informasiya
vasitələrinin demokratik cəmiyyətdə
fəaliyyətini təmin edən hüquqi baza yaradıldı. 1998-ci ilin avqustunda Prezident
Heydər Əliyevin ölkəmizdə senzuranı
ləğv etməsi milli jurnalistika tariximizdə
yeni bir dövr açdı.
Azad jurnalistikanın maddi-texniki
bazasını yeniləşdirmək, maliyyə-sosial

problemlərini aradan qaldırmaq üçün
real təminatlar da işə salındı. Həmişə
kütləvi söz tribunası olaraq qurucu
mətbuatın himayədarı olmuş Heydər
Əliyevin iradəsi ilə ədəbi-bədii və uşaq
nəşrləri dövlət himayəsinə götürüldü,
müvafiq tədbirlərlə digər nəşrlərin də bazar şəraitində fəaliyyətinə əlverişli şərait
yaradıldı. Qəzetlərin borclarının dondurulması və silinməsi onların dirçəlməsinə
kömək etdi.
Dövlətin medianın fəaliyyətini
tənzimləməkdən imtina edərək, demokratik mexanizmlərə meydan açması
ilə MDB məkanında ilk dəfə olaraq
Azərbaycanda Mətbuat Şurasının yaranması ölkəmizdə qəzet-jurnal redaksiyalarının həyatında sivil prinsiplərin
bərqərar olmasını təmin etdi. Bizdə
yaranmış MŞ keçmiş sovet məkanı üçün
model forma kimi qəbul edildi. Bütün
bunları dəyərləndirən KİV kollektivləri
ulu öndər Heydər Əliyevi “Jurnalistlərin
dostu” elan etdi.
Zəmanəmizdə medianın gücündən
bəhrələnməklə böyük əməli nəticələr
əldə etməyin nadir örnəyini yaratmış
dünya miqyaslı siyasətçi və dövlət
xadimi Heydər Əliyevin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev isə son 18
ildə KİV-ə dövlət dəstəyinin demokratik
nümunəsinə həyat vermiş ölkə rəhbəri
kimi tanınmışdır. Onun xoş məramı ilə
gerçəkləşdirilən KİV-ə dövlət dəstəyi
konsepsiyasının gerçəkləşdirilməsi
ölkəmizdə demokratik medianın dayaqlarını möhkəmləndirmiş, jurnalisrtlərin
sosial problemlərinin həllində önəmli
tədbirlərə meydan açmışdır. Jurnalistlər
media qarşısında xidmətlərə görə Prezident İlham Əliyevə də ard-arda 3 dəfə
“Jurnalistlərin dostu” mükafatı təqdim

etmişdir. Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər
Əliyevin KİV-in inkişafına dövlət himayəsi
və jurnalistlərə dost münasibətini davam
etdirən Prezident İlham Əliyevin diqqət
və qayğısı sayəsində son 18 ildə jurnalistikamızın problemləri ardıcıl olaraq
aradan qaldırılmışdır.
Artıq Azərbaycan jurnalistikası,
bütövlükdə, demoktatik əsaslar üzərində
inkişaf edir. Medianın maliyyə və
peşəkarlıq problemləri sürətlə həllini
tapır. Tarixən, ümummilli dəyərlərə,
tərəqqi amillərinə xidmət zəminində
formalaşmış milli jurnalistikamız demokratik cəmiyyətdə, müstəqillik şəraitində
də öz rolunu maneəsiz olaraq icra edir.
Ötən ilin payızında müstəqillik dövrünün
ən ağrılı problemi olmuş Qarabağ
münaqişəsinə son qoymuş Vətən
müharibəsində jurnalistikamız qazanılmış misilsiz Qələbənin informasiya
təminatçısı kimi öz rolunu şərəflə yerinə
yetirmişdir.
Günümüzdə medianın texnoloji bazasının sürətlə müasirləşməsi,
internetin geniş yayılması dünya mediasında olduğu kimi, Azərbaycan jurnalistikasında da yeni dövrün tələblərinin
təxirəsalınmadan cavablandırılmasını
tələb edir. Elektron medianın geniş yayılması, “sosial media” deyilən şəbəkənin
yaratdığı problemlərlə yanaşı, onun
danılmaz gerçəkliyə çevrilməsi ənənəvi
jurnalistikanı çətin imtahan qarşısında
qoymuşdur. Belə bir şəraitdə ölkəmizdə
dövlət media siyasətinin yenilənməsi
də zərurətə çevrilmişdir. Dövlət media siyasətinin müasirləşdirilməsi və
çevikləşdirilməsi bu sahədə normativhüquqi aktların, inkişaf konsepsiyalarının
və məqsədli proqramların hazırlanmasını və həyata keçirilməsini tələb edir.

Bütün bunların nəzərə alınması ilə
Azərbaycanda medianın inkişafının
dəstəklənməsi, bu sahədə institusional
quruculuq işlərinin davam etdirilməsi,
yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiqinin
stimullaşdırılması, bir sözlə, ölkəmizdə
dövlət media siyasətinin demokratik
əsaslarla daha çevik və səmərəli qurulması üçün bu ilin əvvəlində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
“Azərbaycan Respublikasında media
sahəsində islahatların dərinləşməsi
haqqında” 12 yanvar 2021-ci il tarixli
fərman imzalamışdır. Proqram səciyyəli
bu sənəddə qeyd edildiyi kimi: “Həyata
keçirilmiş köklü islahatlar nəticəsində
ölkədə senzura, söz və məlumat
azadlığını məhdudlaşdıran digər süni
maneələr aradan qaldırılmış, medianın fəaliyyətini tənzimləyən mütərəqqi
qanunvericilik bazası formalaşdırılmış,
redaksiyaların davamlı inkişafı, onların
iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi,
jurnalistlərin sərbəst fəaliyyətinin təmin
edilməsi məqsədilə ardıcıl tədbirlər
görülmüşdür”.
Prezidentin məlum fərmanınına
əsasən yaradılmış Azərbaycan respublikası Medianın İnkişafı Agentliyi medianın inkişafının dəstəklənməsi, media
sahəsində mütəxəssislər hazırlanması
və onların əlavə təhsilinin təşkili, audiovizual, çap, onlayn media subyektlərinin
və informasiya agentliklərinin, habelə
jurnalistlərin və digər media işçilərinin
fəaliyyətinin, eləcə də media sahəsində
yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiqinin
stimullaşdırılması istiqamətində fəaliyyət
göstərən publik hüquqi şəxsdir.
İslahatların gedişində agentliyin
rəhbərliyi ilə media subyektlərinin
iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi
istiqamətində tədbirlər görülməsi,
dövlət qurumları ilə media subyektləri
arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsinə daha münasib şərait yaradılması, jurnalistlərin
peşəkarlığının və məsuliyyətinin artırılması, o cümlədən onların sosial
müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlərin
həyata keçirilməsi istiqamətlərində
səmərəli, təsirli addımlar atılır. Hər şey
ona yönəldilmişdir ki, mediaya dövlət
dəstəyinin yeni formaları mövcud
ələbaxımlığa son qoysun, müstəqil
nəşrlərin fəaliyyətinin güclənməsini
təmin etsin.
Bütün bu tədbirlərdə Media Agentliyinin fəal təşkilatçılıq rolu gündən-günə artır. Göründüyü kimi, agentliyin ölkəmizdə
media subyektlərinin fəaliyyətinə mane
olan problemlərin həllinə dair dövlət
və yerli özünüidarəetmə orqanlarına
verdiyi təkliflər, dövlət orqanları ilə media
subyektləri arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsi, dövlət orqanlarının media subyektləri ilə əlaqələrinin
təkmilləşdirilməsi, media subyektlərinin
fəaliyyəti ilə bağlı apardığı təhlillər
və gerçəkləşdirməyə başladığı yeni
layihələr indiki media islahatlarının silsilə
hədəfləri olub ölkəmizdə azad jurnalistikanın problemlərinin həllini təmin etməyə
yönəldilmişdir.
Şübhəsiz, bu islahatlar dövlət
media siyasətinin davamı polaraq Azərbaycan jurnalistikasının öz
tarixində qazandığı uğurlu yolla daha
da irəliləməsini, media ilə yayılan azad
sözün cəmiyyətin demoktaratik inkişafına töhfəsini artırmasını təmin edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, indiki
mərhələdə: “Jurnalistlərin vətənpərvərliyi
çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir
məsələdir. Dövlətçilik prinsipləri üstünlük təşkil etməlidir. İlk növbədə, dövlət
maraqları müdafiə edilməlidir. Dövlətə
zərər vura biləcək hər hansı bir addıma yol verilməməlidir. Eyni zamanda,
cəmiyyətdə mövcud olan problemlər
ölkə daxilində həllini tapmalıdır”.

Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

Əhalinin sosial müdafiəsi
istiqamətində görülən
işlər müzakirə olunub

Ə

mək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun
(DSMF) son 6 ayda gördüyü işlər, sosial müdafiə
sahəsindəki icra vəziyyəti müzakirə olunub.

ƏƏSMN-dən verilən məlumatda
bildirilir ki, iclasda sosial sahədə
aparılan genişmiqyaslı islahatların
DSMF-ni də əhatə etdiyi vurğulanıb,
Fondun fəaliyyətində müsbət
dinamikanın davam etdiyi bildirilib.
DSMF gəlirlərinin 2021-ci ilin
birinci yarımilində ötən ilin müvafiq
dövrünə nisbətən 2,21 faiz (57
milyon manat) artaraq 2 mlrd.
614,2 milyon manat, bu gəlirlərin
tərkibində məcburi dövlət sosial
sığorta haqları üzrə daxilolmaların
7,88 faiz (134,12 milyon manat)

artaraq 1 mlrd. 836,85 milyon
manat təşkil etdiyi qeyd olunub.
Daxilolmalara dair illik proqnozun
büdcə təşkilatları üzrə 104,54 faiz,
qeyri-büdcə sektoru üzrə 114,42 faiz
icra edildiyi diqqətə çatdırılıb.
Dövlət başçısının 2019-cu ilin
dekabr ayında imzaladığı Fərmanla
DSMF-nin publik hüquqi şəxs kimi
fəaliyyət göstərdiyi, Fondun öz
fəaliyyətini əhaliyə xidmət modelinə
keçid istiqamətində qurduğu
vurğulanıb. Fəaliyyət sahələrinin
optimallaşdırılması, vətəndaşlara

göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin
artırılması, proaktiv xidmətlərin
tətbiqi istiqamətində aparılmış
islahatlar qeyd edilib. İslahatların
tərkib hissəsi kimi Fondun fəaliyyət
sektorları üzrə mərkəzləşdirmə işləri
aparılmaqla bu sahələrdə inzibati
idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə
və xidmətin keyfiyyətinin,
operativliyinin, habelə şəffaflığın
təminatına nail olunduğu diqqətə
çatdırılıb.
İclasda Fondun Maddi Məişət
Şəraitinin Müayinəsi, Məhkəmə
Mübahisələri ilə İş, Arxiv və
İnventarlaşdırma, Sosial Ödənişlərin
Təyinatı, Xüsusi Şərtlərlə Təyinat,
Sosial Sığorta və Fərdi Uçot üzrə
Mərkəzi Filiallarının son 6 aylıq
fəaliyyətinə dair təqdimatlar edilib.

Eyni zamanda, şəhidlər, şəhid
ailə üzvləri, müharibə əlilləri və
veteranlarının elektron informasiya
bazasının yaradılması işlərindən
bəhs edilib. Yaradılmaqda
olan məlumat bazasının
müvafiq kateqoriyalardan olan
şəxslərin dövlət orqanlarına

müraciətləri zamanı statuslarının
real vaxt rejimində operativ
müəyyənləşdirilməsinə şərait
yaradacağı, sosial təminat
hüquqlarına çevik və proaktiv
qaydada baxılmasına imkan
verəcəyi vurğulanıb.

“Xalq qəzeti”
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azırda Zəngəzur məsələsi yenidən ən aktual
mövzulardan birinə çevrilib. Bunun başlıca səbəbi
regionda yaranan yeni reallıqlarla bağlıdır. Bu reallığı
Azərbaycan hakimiyyəti və müzəffər Azərbaycan Ordusu
yaradıb. Zəngəzur məsələsinin mahiyyətini açmaq üçün tarixə
ekskurs etmək zəruridir. Çünki nə qədər unutdurulmağa
çalışılsa da, tarix bu diyarın qədim Azərbaycan torpağı
olduğunu deyir.

Bölgənin tarixinə
qısaca ekskurs
Zəngəzurun ərazisi Mada şahlığının,
İskit çarlığının və Sünik və ya Sisakan
adı ilə Atropatena dövlətinin, Azərbaycan
Albaniya dövlətinin tərkibində olub.
VII əsrin ikinci yarısında Ərəb xilafəti
Albaniyanı işğal etdikdən sonra
Zəngəzur əhalisinin bir qismi xristian
dinindən İslama keçmiş, bir qismi

1906-cı illərdə cəhd göstərmişdilər.
"Daşnaksütyun" və "Hnçak"
partiyalarının silahlı dəstələri Cənubi
Qafqazın türk-müsəlman əhalisinin
yaşadığı bütün bölgələrdə olduğu
kimi, Zəngəzurda da kütləvi qırğınlar
törətmişlər. Erməni müəllifi Stepan
Zavaryan "Qarabağda iqtisadi vəziyyət
və 1906-1907-ci illər aclığı" əsərində
(S.Peterburq, 1907) verdiyi məlumata
görə, ermənilər 1905-1906-cı illərdə

Vaxtilə türk dünyasının qədim və ayrılmaz diyarı olan
Zəngəzur bölgəsinin Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana
verilməsi nəticəsində türk dünyası arasında olan coğrafi
bağlantı pozulubdur. Biz xəritəyə baxsaq görərik ki, əgər o tarixi
ədalətsizlik törədilməsəydi, bu gün vahid türk dünyası coğrafi
baxımdan da bir məkan kimi yaşayacaqdı.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Zəngəzurdan sonra Dağlıq Qarabağı
da ələ keçirib, işğal etdiyi əraziləri
Ermənistana birləşdirmək istəyirdi.
Andranik Zəngəzura daxil olan kimi
azərbaycanlı əhalidən Ermənistan
hökumətinə tabe olmağı, əks-təqdirdə
isə qəzanı boşaltmağı tələb etmişdi.
Zəngəzurun Azərbaycanın digər əraziləri
ilə əlaqəsinin kəsilməsinə, yeni yaranan
Azərbaycan hökumətindən real yardım

düşünə bilmədikləri səbəbindən Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında Zəngəzur
səddinin yaranmasına səbəb olduqları
üçün indi vicdan iztirabı içərisində
qıvranırlar.
Birinci Dünya müharibəsinin sonunda
imzalanan Mudros sazişinə (30.10.1918)
əsasən türk qoşunlarının Cənubi
Qafqazı tərk etməsi yenidən Andranikin
əl-qolunu açmışdı. Noyabrın birinci

ala bilməməsinə baxmayaraq, qəzanın
müsəlman əhalisi Andranikin bu tələbini
rədd etmişdi. Elə bu da Andranikə
bəhanə vermişdi ki, yerli müsəlman
əhalisinə qarşı etnik təmizləmə həyata
keçirsin. Azərbaycan hökumətinin
Andranikin qoşununun Zəngəzurdan
geri çəkilməsi ilə bağlı tələblərinə
isə Ermənistan hökuməti müxtəlif
bəhanələrlə məhəl qoymurdu.
Azərbaycan hökumətinin tapşırığı
ilə Gürcüstandakı diplomatik
nümayəndəmizin 15 avqust 1918-ci ildə
Ermənistanın Gürcüstandakı müvəqqəti
işlər vəkilinə göndərdiyi məktubda
bildirilirdi ki, Andranikin dəstəsi
Azərbaycanın sərhədlərinə daxil olmuş,
Zəngəzur qəzasının bir hissəsini və
Şuşa yolunu ələ keçirmişdir.
Avqustun 17-də Ermənistanın
Gürcüstandakı müvəqqəti işlər vəkili
A.Camalyanın Ermənistan hökuməti
adından verdiyi cavab məktubunda
bildirilirdi ki, general Andranik və onun
bütün dəstəsi Ermənistan Xüsusi
Korpusunun əmri ilə Ermənistan
ordusunun tərkibindən və siyahısından
silinmişdir. Onlar Ermənistan
Respublikasının hakimiyyətini tanımırlar
və ona tabe olmurlar. Əlavə olaraq
bildirilirdi ki, general Andranikin və onun
dəstəsinin Ermənistanın milli ordusuna
heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu səbəbdən
də Ermənistan hökuməti onların
məsuliyyətsiz fəaliyyətlərinə görə cavab
verə bilməz.
A.Camalyan avqustun 16-da
alman missiyasının başçısı general
fon Kressellə görüşündə etiraf etmişdi
ki, Andranik Zəngəzurdan Qarabağa
keçmək, türklərə arxadan zərbə
endirmək və Bakıya yol açmaq istəyir.
Andranik Zabıx dərəsindən keçərək
Şuşanı ələ keçirmək üçün üç dəfə
səy göstərmişdi. Onun Şuşaya daxil
olmasının qarşısını almaq üçün Nuru
paşanın komandalığında Qafqaz İslam
Ordusunun hissələri şəhərə daxil
olmuş və Həsən Bəsri bəy şəhərin
komendantı təyin edilmişdi. Şəhərin
müsəlman əhalisi səfərbər edilmiş,
əhalini silahlandırmaq üçün 14 komitə və
qərargah yaradılmışdı.
1918-ci il iyul ayının 15-də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hökumətinin qərarı ilə azərbaycanlılara
qarşı və onların əmlakı üzərində
zorakılıq hallarını təhqiq etmək üçün
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası
yaradılmışdı. Həmin komissiya təkcə
Zəngəzur qəzasında 115 müsəlman
kəndinin ermənilər tərəfindən
dağıdılaraq yer üzərindən silindiyi
barədə sənədlər toplamışdır.
Kazım Qarabəkir paşa "İstiqlal
hərbimiz" əsərində yazır ki, 1-ci Qafqaz
Kolordusu komandanı kimi 1918-ci ilin
yayında Naxçıvanda olarkən Qafqaz
cəbhəsinin Şərq orduları qrupunun
komandanı Xəlil paşaya dəfələrlə
müraciət edibmiş ki, Zəngəzuru erməni
quldur dəstələrindən təmizləmək üçün
izn versin. Çünki həmin vaxt Ermənistan
ordusu darmadağın edilmişdi və türk
ordusunun Zəngəzura hücumunun
qarşısını almaq iqtidarında deyildi. Lakin
Xəlil paşa Kazım Qarabəkir paşaya əmr
etmişdi ki, Tehrana daxil olsun. 1920ci ilin aprelində Zəngəzurun tamamilə
erməni işğalı altında olduğu zaman,
Xəlil paşa 1918-ci ildə buraxdığı səhvini
düzəltmək məqsədilə Kazım Qarabəkir
paşaya müraciət etmişdi ki, Zəngəzuru
erməni işğalından azad etmək üçün
tədbir görsün. Kazım Qarabəkir paşa
ona cavab məktubunda yazmışdı ki,
fürsət əldən qaçırılmış və artıq vəziyyət
tamamilə dəyişmişdir. O, Zəngəzura
kiçik bir dəstə göndərə biləcəyini, bunun
da bir işə yaramayacağını Xəlil paşaya
bildirmişdi.
K.Qarabəkir paşa 15 may 1920ci ildə yazırdı ki, türk ordusunun
rəhbərlərinin öz güclərindən artıq
xəyallarla uğraşdıqlarından və incəliklə

yarısında Andranik özünü Zəngəzurdakı
bütün silahlı dəstələrin baş komandanı
elan etmişdi.
Andranikin Zəngəzurda törətdiyi
qırğınların qarşısını almaq üçün
Azərbaycan hökuməti həmin bölgədə
səfərbərlik həyata keçirmişdi. Orduya
yeni cəlb edilən gənclərin təlimi ilə türk
zabitləri məşğul olurdular. Zəngəzur
qəza rəisinin Daxili İşlər Nazirliyinə
ünvanladığı 22 noyabr 1918-ci il tarixli
məxfi raportunda göstərilmişdi ki,
Zəngəzurda yeni çağırışçılardan ibarət
800 nəfərlik batalyon Azərbaycan
dövlətinin vəsaiti hesabına tam
komplektləşdirilmiş, silah-sursatla və
geyimlə təmin edilmişdir. Qəza rəisinin
yazdığına görə, yeni yaradılmış batalyon
Qaladərəsində türk zabiti İzzət bəyin
komandanlığı altında təlimlər keçir.
1919-cu ilin yanvar ayında
Azərbaycan hökuməti Xosrov bəy
Sultanovun başçılığı ilə Qarabağ
və Zəngəzur ərazisini əhatə edən
müvəqqəti general-qubernatorluq
yaratmışdı.
1919-cu il yanvarın əvvəli – fevralın
ortalarında Qarabağda və Zəngəzurda
müşahidə edilən nisbi sakitlik uzun
sürməmişdi. Fevralın sonlarında
Andranik daha geniş miqyasda
hücumlara başlamışdı. Fevralın 23-də
Andranik güclü silahlı dəstə ilə Gorusdan
Dığ kəndi istiqamətində hərəkət edərək,
Əkərəyə gəlib çıxmışdı. Gəncənin
general-qubernatoru İbrahim ağa
Vəkilov Andranikin bu yerdəyişməsini
Cəbrayıl və Şuşa qəzalarının dağlıq
hissəsini və bütün Zəngəzuru Xudafərin
körpüsünədək işğal etmək istəyi ilə izah
etmişdi.
Azərbaycan hökumətinin Andranikin
Zəngəzurdan uzaqlaşdırılması barədə
təkidli çağırışlarının nəticəsi olaraq
Cənubi Qafqazdakı ingilis qoşunlarının
komandanı general Vilyam Tomson
1919-cu il fevralın 24-də bildirmişdi
ki, mayor Monk Mezon Andranikin
dəstəsinin Şuşadan keçib Ermənistana
getməsini təşkil edəcək.
1919-cu il aprelin 2-də Gorusda
“Sisyan və Zəngəzurun qurultayı” adı
altında ermənilərin toplantısı keçirilmişdi.
Toplantıda qəbul edilən qərar
Ermənistan hökumətinin Zəngəzura
təyin etdiyi komissar Arsen Şahmazyana
göndərilmişdi. Bundan sonra Andranik
öz dəstəsi ilə birlikdə Gorus-SisyanDərələyəz-Vedibasar yolu ilə Üçkilsəyə
(Eçməzdinə) gəlmiş və tərksilah
olunaraq oradan Tiflisə, daha sonra
Fransaya yollanmışdı.
Müttəfiqlərin qoşunlarının
komandanının ermənipərəst mövqeyi
erməniləri yeni-yeni əraziləri ələ
keçirməyə təhrik edirdi. 1919-cu il mayın
28-də Ermənistan parlamenti "Birləşmiş
və müstəqil Ermənistan" haqqında akt
qəbul etmişdi. "Birləşmiş Ermənistan"
Türkiyənin şərq vilayətləri, Naxçıvan,
Qarabağ, Zəngəzur, Gürcüstanın
Cavaxetiya (Axılkələk və Axıska)
əraziləri daxil edilmişdi.
Zəngəzurun tamamilə işğal edilməsi
Andranikin dəstəsi Zəngəzurdan
çəkildikdən sonra əvvəlcə Dronun
(Drastamat Kanayan) , daha sonra isə
Njdenin (Qaregin Ter-Harutyunyan)
qoşunu qırğınları davam etdirmişdi.
5 iyul 1919-cu ildə ABŞ-dan olan
polkovnik Vilyam Haskel Müttəfiq
dövlətlər adından Ermənistana ali
komissar təyin edilmişdi. V.Haskelin
qərargahı İrəvanda yerləşsə də o,
harada yaşamalarından (Türkiyə,
Azərbaycan, Gürcüstan) asılı olmayaraq,
erməniləri qorumaq vəzifəsini daşıdığını
bildirmişdi. Ermənilər V.Haskelin
mövqeyindən istifadə edərək yenidən
qonşu dövlətlərə qarşı əsassız ərazi
iddiaları ilə çıxış etməyə başlamışdılar.

Zəngəzurla bağlı tarixi ədalətsizlik

isə xristianlıqda qalmışdı. Xilafətin
süqutundan sonra Zəngəzur 
zaman-zaman Sacilər, Salarilər,
Şəddadilər, Səlcuqlar, Eldənizlər,
Hülakilər, Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu
dövlətlərinin tərkibində, daha sonrakı
dövrlərdə Səfəvilər və Osmanlı
imperiyalarının sərhədləri daxilində
mövcud olmuşdur. Hazırda İrəvanda
Matenadaran Qədim Əlyazmalar
İnstitutunda saxlanılan 1400-cü il tarixli
alqı-satqı sənədində qədim türkmüsəlman torpağı olan Zəngəzur məhz
Azərbaycanın Kapanat və Sisakan
ölkələri kimi təsvir edilir. 1590-cı ildə
Osmanlı dövlətinin tərtib etdiyi “İrəvan
vilayətinin müfəssəl dəftəri”ndə göstərilir
ki, Zəngəzurun Sisyan, Bazarçayı, Zar
və Zebil nahiyələrində qeydə alınmış
94 kənddən yalnız 4 kənddə qeyrimüsəlmanlar yaşayırlar. 1727-ci ildə
tərtib olunmuş “Naxçıvan sancağının
müfəssəl dəftəri”ndə isə qeyrimüsəlmanların artıq 18 kənddə yaşadığı
qeyd olunur.
Zəngəzur bölgəsinin əhalisinin etnik
tərkibində əsaslı dəyişiklik XIX əsrin
əvvəllərində Rusiya qoşunları tərəfindən
işğalından sonra başlanmışdır. Rusiya
və İran arasında Gülüstan (1813) və
Türkmənçay (1828) müqavilələrinin
imzalanmasından sonra ermənilərin
kütləvi surətdə Zəngəzur bölgəsinə
köçürülməsi prosesi başlanmışdır.
Təkcə Türkmənçay müqaviləsinə
əsasən İrandan köçürülən 8249 erməni
ailəsindən 1300-ü Qarabağda və
Zəngəzurda yerləşdirilmiş, nəticədə
bölgənin demoqrafik vəziyyəti ciddi
dəyişikliyə uğramışdı.
Əsl adı Hovanes Ter-Martirosyan
olan, əsərlərini “A-Do” imzası ilə nəşr
etdirən erməni müəllif “Qafqazda
erməni-türk toqquşmaları. 1905-1906cı illər (İrəvan, 1907) əsərində yazır
ki, XX əsrin əvvəlində Yelizavetpol
(Gəncə) quberniyasının Zəngəzur
qəzasında mövcud olan 406 kənddən
314-də müsəlmanlar, 92-sində
isə ermənilər yaşayırlar. XX əsrin
əvvəllərində Zəngəzurun ərazisi 7,892
kvadratkilometr idi və Yelizavetpol
quberniyasının ərazicə ən böyük qəzası
idi.
Ermənilər Zəngəzuru silah gücünə
ələ keçirmək üçün ilk dəfə 1905-

təkcə Zəngəzur qəzasında 43 müsəlman
kəndini dağıtmışlar. A-Do ermənilərin
1905-1906-cı illərdə Zəngəzurda
törətdikləri qırğınları barbarlıq və
məhkum olunası əməl kimi xarakterizə
etmişdir.
1918-ci il may ayının sonunda
Cənubi Qafqazda üç müstəqil
dövlət –Gürcüstan, Azərbaycan və
Ermənistan dövlətləri yarandı. 1918-ci
il iyunun 4-də Türkiyə ilə Ermənistan
arasında Batumda imzalanan sülh
və dostluq haqqında müqaviləyə
əsasən, Ermənistanın ərazisi təqribən
10 min kvadratkilometrə bərabər idi.
Həmin vaxt Azərbaycanın ərazisi
Ermənistan və Gürcüstan arasında
mübahisəli ərazilər də daxil olmaqla,
təqribən 114 min kvadratkilometr təşkil
edirdi. Azərbaycanın tərkib hissəsi
olan Zəngəzurun ərazisi mübahisəli
ərazilərə daxil deyildi. Azərbaycan
Milli Şurasının mayın 29-da keçirilən
iclasında Baş nazir Fətəli xan Xoyski
çıxış edərək, erməni milli şurasının
nümayəndələri ilə aparılan danışıqlar
nəticəsində Ermənistanın Azərbaycana
qarşı ərazi iddiasından əl çəkməsi
və qırğınları dayandırması şərti ilə
İrəvanın Ermənistana paytaxt kimi
güzəştə gedilməsi haqqında razılığa
gəlindiyini bildirmişdir. Lakin Ermənistan
hökuməti əldə edilən razılaşmaya məhəl
qoymayaraq, Azərbaycan ərazilərinin
işğalına başladı.

Ermənistanın Zəngəzuru və
Qarabağı ələ
keçirmək təşəbbüsləri
Batum müqaviləsinin
imzalanmasından az bir müddət
sonra Ermənistan silahlı qüvvələri
azərbaycanlılar yaşayan məntəqələri
silah gücünə ələ keçirməklə
respublikanın ərazisini genişləndirməyə
başlamışdı. Türk ordusunun əkshücumu nəticəsində Şərqi Anadoludan
geri çəkilən erməni silahlı dəstələrinin
komandanı, general Andranik Ozanyanın
başçılıq etdiyi 10 min nəfərlik erməni
silahlı qüvvələri Şərqi Anadoludan
Zəngəzuradək keçdiyi ərazi üzərindəki
yüzlərlə türk-müsəlman yaşayış
məntəqəsini viran qoymuşdu. Andranik

Avqustun ortalarında Ermənistan
parlamentində çıxış edən V.Haskel
ermənilərin ərazi iddialarını müdafiə
edəcəyini bildirmişdi.
Polkovnik V.Haskel 1919-cu il
avqustun 28-də Bakıda Baş nazir Nəsib
bəy Yusifbəyov və Xarici İşlər naziri
Məmməd Yusif Cəfərovla görüşmüşdü.
V.Haskel Qarabağ və Zəngəzuru
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
hesab etdiyini bildirmişdi. O, həmçinin
Naxçıvan və Şərur-Dərələyəzdə
Amerikanın idarəçiliyində neytral zona
yaradılacağını bəyan etmişdi.
1919-cu il iyulun 18-də
Ermənistanın Azərbaycandakı
diplomatik nümayəndəsi T. Bekzadyan
Ermənistanın xarici işlər nazirinə
göndərdiyi məxfi məktubunda bildirmişdi
ki, Azərbaycan hökuməti Zəngəzur və
Naxçıvanda öz hakimiyyətini bərqərar
etmək üçün ciddi hazırlıq görür.
25 sentyabr 1919-cu ildə
Ermənistanın baş naziri Aleksandr
Xatisyan Paris sülh konfransındakı
erməni nümayəndə heyətlərinin başçıları
Avetis Aharonyana və Poğos Nubar
paşaya göndərdiyi teleqramda yazırdı
ki, Azərbaycan hökuməti Zəngəzuru
ələ keçirmək üçün qızğın hazırlıq görür.
A.Xatisyan Azərbaycanın Zəngəzuru
ələ keçirməklə Ağdamdan Qəmərliyə
qədər ərazini öz nəzarəti altına
keçirmək istədiyini, sonra isə Araz boyu
müsəlmanlar vasitəsilə Türkiyə ilə əlaqə
yaratmaq istədiyini yazır. Həmçinin
qeyd edir ki, öz hərbi planlarını həyata
keçirmək üçün Türkiyənin birbaşa diktəsi
altında iki dövlət arasında gizli hərbi
müqavilələr imzalanmışdır.
Həmin il oktyabrın əvvəllərində
evləri yandırılan, özləri qaçqın düşən
Zəngəzurun türk-müsəlman əhalisinin
sayı 60 min nəfərə çatmışdı.
1919-cu il oktyabrın 30-da
Azərbaycan Ordusunda xüsusi Zəngəzur
dəstəsi yaradıldı. Zəngəzur dəstəsinə
general-mayor Cavad bəy Şıxlinski
başçılıq edirdi. Noyabrın əvvəllərində
Azərbaycan ordusu Zəngəzurda olan
erməni hərbi hissələrinə qarşı döyüş
əməliyyatlarına başlamışdı. Bundan
əlavə, Azərbaycan hökuməti Zəngəzurda
asayişi bərpa etmək və əhalinin
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə
Zəngəzur və Qarabağın qeneralqubernatoru Xosrov bəy Sultanovun
sərəncamına kiçik hərbi dəstələr
göndərmişdi.
Azərbaycan hərb tarixinə "Dığ"
əməliyyatı kimi düşən bu əməliyyatın
uğursuzluqla nəticələnməsi Zəngəzurun
sonrakı taleyində həlledici rol oynadı.
Belə ki, Zəngəzur dəstəsinin birinci
kolonuna komandanlıq edən generalmayor David bəy Yadigarovun təqsiri
üzündən noyabrın 3-7-də keçirilən
hücum əməliyyatı uğursuzluqla
nəticələnmişdi.
Zəngəzurun azad edilməsi üçün
Baş Qərargahda hazırlanan əməliyyatın
uğursuzluqla nəsticələnməsindən
və Njdenin topçularının Azərbaycan
mövqelərini yüksək dəqiqliklə
vurmasından şübhələnən Hərb naziri
Səməd bəy Mehmandarov generalmayor David bəy Yadigarovu süvari
diviziyası komandirinin müavini
vəzifəsindən azad edilməsi, onun nazirin
yanında tapşırıq üzrə qərargah zabiti
vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında
əmr imzalamışdı. D.Yadigarovun
fəaliyyətinin ciddi şəkildə yoxlanılması
üçün komissiya yaradılmasını əmr
etmişdi. Lakin artıq "Dığ" əməliyyatı
uğursuzluqla nəticələnmiş, erməni
ordusu Zəngəzurda mövqelərini daha da
möhkəmləndirmişdi. .

Nəhayət, 1919-cu il noyabrın 23də Tiflisdə Azərbaycan, Ermənistan
və Gürcüstan nümayəndələri arasında
keçirilən konfransda atəşkəs və
qoşunların döyüş mövqelərindən geri
çəkilməsi, yolların açılması, bütün
mübahisəli problemlərin yalnız sülh
yolu ilə həll edilməsi barədə saziş
imzalanmışdı. Azərbaycan hökuməti
sazişin tələblərinə əməl etmiş,
Ermənistan tərəfi isə əksinə, Zəngəzura
əlavə qoşun hissələri göndərərək
yerdə qalan azərbaycanlı kəndlərini
də işğal etməyə və ərazini tamamilə
azərbaycanlılardan təmizləməyə
başlamışdı. Azərbaycan hökuməti
isə yalnız diplomatik yazışmalarla
ermənilərin hücumlarının qarşısını
almağa çalışırdı.
Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin
müavini Məhəmməd xan Təkinskinin
dekabrın 3-də Azərbaycanın
Gürcüstandakı diplomatik
nümayəndəsinə göndərdiyi teleqramda
deyilirdi: "Zəngəzurda qanlı hadisələri
təkrarən ermənilər başladılar. Çaylı və
Oxçu kəndlərində 900 müsəlman qətlə
yetirilib. Məscid içərisində uşaqlarla
birgə bomba ilə dağıdılıb. İçərisində
400 qadın və uşaq parça-parça olub.
Bu anda Zəngəzur qanlı hadisələrin
səhnəsinə çevrilib."
Xarici İşlər naziri M.Y.Cəfərov 1919cu il dekabrın 3-də Ermənistan XİNnə göndərdiyi teleqramda bildirirdi ki,
noyabrın 23-də Azərbaycan hökuməti ilə
Ermənistan hökuməti arasında razılaşma
əldə edilib ki, hərbi toqquşmalar dərhal
dayandırılsın və bütün mübahisəli
məsələlər Ermənistan-Azərbaycan sülh
konfransının sərəncamına verilsin. Buna
baxmayaraq, Ermənistan hökumətinin
qoşunları Zəngəzur qəzasının Oxçupir,
Davidan, Atqız, Şəbədək, Anişu və
Quşçular kəndlərini dağıdıb kütləvi
qırğınlar törədib, Girətag və onun ətraf
kəndləri mühasirəyə alınıb və ətrafla
əlaqələri kəsilib.
Ermənistan dövləti ərazisini
silah gücünə genişləndirmək planını
mərhələ-mərhələ həyata keçirirdi.
"Daşnaksütyun" partiyası 1919-cu il
dekabrın 7-də keçirilən yığıncağında
Zəngəzuru Ermənistanın ayrılmaz
tərkib hissəsi olduğunu bəyan etmişdir.
Ermənilərin nəzarət etdiyi ərazilərin əldə
saxlanması üçün bütün tədbirlərə əl
atmağa hazır olduğu barədə qətnamə
qəbul etmişdi.
1920-ci il yanvarın 6-da Azərbaycan
Dövlət Müdafiə Komitəsi qərara alır
ki, Ali Komissar V.Haskel qarşısında
məsələ qaldırılsın ki, Zəngəzurda
ermənilərin dinc müsəlman əhalini məhv
etməsinə qarşı tədbirlər görsün və son
hadisələri araşdırmaq üçün xüsusi
komissiya yaratsın. Lakin heç bir tədbir
görülməmişdi.
Lakin erməni tərəfi Azərbaycan
tərəfinin tələblərinə məhəl qoymadan
işğalı davam etdirmiş və 1920-ci il
yanvarın 21-dən 26-dək Zəngəzurun
3-cü sahəsində 48, 4-cü sahəsində 3
kəndi işğal edərək bütün kəndlərinin
işğalını başa çatdırmışdı .
Ermənistan hökuməti Zəngəzuru
azərbaycanlılardan tamamilə
təmizləməklə, Paris Sülh Konfransını
fakt qarşısında qoymaq, daha sonra
da Qarabağı və Naxçıvanı ələ
keçirməklə "Birləşmiş Ermənistan"
Aktını reallaşdırmaq niyyətində idi.
Ümumiyyətlə, 1918-1920-ci illərdə
Andranikin, Dronun və Njdenin
komandanlıqları altında erməni quldur
dəstələri təkcə Zəngəzur qəzasında
166 müsəlman kəndini işğal etmiş və
əhalisini soyqırımına məruz qoymuşdu.

(ardı 5-ci səhifədə)

18 iyul 2021-ci il, bazar

məlumatım yoxdur. Azərbaycan heç
bir halda Qarabağ və Zəngəzursuz
keçinə bilməz. Ümumiyyətlə, fikrimcə,
Azərbaycan nümayəndəsini Moskvaya
çağırmaq, Azərbaycan və Ermənistana
dair bütün məsələləri onunla
birlikdə həll etmək lazım gəlir. Bunu
Ermənistanla müqavilə imzalananadək
etmək lazımdır...”. Lakin sonradan
S.Orconikidzenin mövqeyində ciddi
dəyişiklik yaranmışdı.
Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin
Ermənistana verilməsində həmin dövrdə
Rusiyanın daşnak Ermənistanındakı
nümayəndəsi Boris Leqranın da xüsusi
rolu olmuşdu.
1920-ci il iyulun 10-da B.Leqranın
iştirakı ilə Azərbaycan K(b)P MK
Bürosunda “Qarabağdan məruzə”
dinlənilmişdi. Məruzədə qeyd edilirdi
ki, Zəngəzur Ararat (Ermənistan)
qoşunları tərəfindən viran qoyulmuşdur,
daşnakların dayağı Türkiyə
qaçqınlarıdır. Hansı ki, həmişə ingilisamerikan kapitalı ilə bəslənmişlər,

(əvvəli 4-cü səhifədə)

Sovet Rusiyasının
Azərbaycana qarşı
münasibəti
1920-ci il aprelin 28-də
Azərbaycanlıda Sovet hakimiyyəti
qurulduğu zaman Zəngəzur qəzasının
ərazisinin xeyli hissəsi erməni silahlı
dəstələrinin nəzarəti altında idi.
Rusiyadan Azərbaycana daxil olan
bolşevik ordusunun hissələri Bakını
işğal etdikdən sonra Qarabağa və
Zəngəzura doğru istiqamət götürmüşdü.
Bolşevik qoşunlarının bu istiqamətdə
hərəkəti daşnak Ermənistanını ciddi
narahat edirdi.
Bolşeviklərin Azərbaycanda
hakimiyyəti ələ keçirməsindən sonra
Nəriman Nərimanov Azərbaycan
İnqilab Komitəsinin sədri seçilsə də,
real hakimiyyət qeyri azərbaycanlıların
əlində idi. N.Nərimanov təkbaşına bu
cür qüvvələrə qarşı mübarizə aparmaq
və qələbə çalmaq iqtidarında deyildi.
Bunu sonralar N.Nərimanovun özü də
etiraf etmişdi. O, İ.Stalinə ünvanladığı
məktubunda yazmışdı: “Çevriliş baş
verməsindən sonra, bu, asan hiss
olunmağa başladı. Həm də A.Mikoyan
dedi: “ Biz Nərimanovu İnqilab
Komitəsinin sədri seçərik və onu elə
mühasirəyə alarıq ki, o, öz nüfuzundan
çox da istifadə edə bilməsin”.
1920-ci il aprelin 30-da Azərbaycan
sovet hökuməti Ermənistanın daşnak
hökumətinə nota verərək, ondan
Qarabağ və Zəngəzur ərazilərini erməni
silahlı dəstələrindən təmizləməyi,
Ermənistan qoşunlarının öz
sərhədlərinə çəkilməsini təmin etməyi,
millətlərarası qırğını dayandırmağı tələb
etmişdi. Əks-təqdirdə, Azərbaycan
özünü Ermənistanla müharibə
vəziyyətində hiss edəcəyi bəyan
edilmişdi. Mayın 1-də Rusiyanın
Gürcüstandakı səlahiyyətli nümayəndəsi
Sergey Kirovun, Rusiya Kommunist
(bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsi
Qafqaz Bürosunun rəhbəri Sergey
Orconikidzenin və 11-ci Qırmızı ordunun
komandanı Mixail Levandovskinin
imzası ilə Ermənistan hökumətinə
göndərilən teleqramda tələb edilmişdi ki,
Ermənistan hökuməti 24 saat ərzində öz
qoşunlarını Azərbaycandan çıxarsın.
Ermənistan hökuməti həmin
dövrdə Rusiyanın Xalq Xarici İşlər
komissarı Georgi Çiçerinin Türkiyəyə
və Azərbaycana qarşı qərəzli
mövqeyindən xəbərdar idi. Bu mövqeyin
formalaşmasında G.Çiçerinin milliyyətcə
erməni olan müavini L.Qaraxan (Lev
Mixailoviç Qaraxanyan) mühüm rol
oynayırdı. Ermənistan Xarici İşlər
Nazirliyindən aprelin 30-da G.Çiçerinə
göndərilən teleqramda Qırmızı ordu
əsgərlərinin Qarabağ və Zəngəzur
istiqamətində irəlilədiyi, bu yolla
da Türkiyə ilə birləşməyə çalışdığı
qeyd edilirdi. Ermənistanın xarici
işlər naziri Hamazasp Ohancanyan
mayın 3-də Azərbaycan Xalq Xarici
İşlər komissarının müavini Mirzə
Davud Hüseynova göndərdiyi
teleqramda Qarabağ və Zəngəzuru
Ermənistanın bir hissəsi saydığını
və Azərbaycan hərbi hissələrinin
orada yerləşməsindən narahatlığını
ifadə etmişdi. H.Ohancanyan həmin
teleqramda bildirirdi ki, guya, heç vaxt
Zəngəzurda Azərbaycan hakimiyyəti
mövcud olmamışdır, həmin ərazi guya
Zəngəzur Erməni Milli Şurası tərəfindən
idarə olunur və əhali həmin ərazini
Ermənistanın ayrılmaz tərkib hissəsi
hesab edir.
Ermənistandakı daşnak hökumətinin
belə ötkəm davranışının arxasında
Rusiyanın bəzi dairələrinin onu
dəstəkləməsi dayanırdı. Rusiyanın
Xalq Xarici İşlər komissarının müavini
L.Qaraxan mayın 15-də İrəvana və
Bakıya teleqram göndərərək, Rusiyanın
Ermənistan və Sovet Azərbaycanı
arasında mübahisəli məsələlərin

Azərbaycan K(b)P MK siyasi və təşkilat
bürolarının birgə iclasında “Ermənistan
İnqilab Komitəsinin Ermənistanda
Sovet hakimiyyətinin elan olunması
haqqında” teleqramı müzakirə edilmiş
və Azərbaycanın mənafeyinin ziddinə
qərar qəbul edilmişdi. Həmin qərarda
qeyd edilirdi ki, Zəngəzur və Naxçıvan
Sovet Ermənistanına keçir, Qarabağın
dağlıq hissəsinə öz müqəddəratını təyin
etmək hüququ verilir.
Dekabrın 1-də Bakı Sovetinin
Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin
qurulması münasibətilə keçirilən
təntənəli iclasında N.Nərimanov
bəyanatla çıxış etmişdi. Həmin
bəyanatda yazılmışdı ki, Dağlıq
Qarabağın əməkçi kəndlilərinə öz
müqəddəratını təyin etmək hüququ
verilir, Zəngəzurda hərbi əməliyyatlar
dayandırılır və Sovet Azərbaycanının
qoşunu oradan çıxarılır.
S.Orconikidze N.Nərimanovun
bəyanatını saxtalaşdıraraq dekabrın
2-də Bakıdan Leninə və Stalinə

qurultayında Njdeh “Dağlıq Ermənistan
Respublikası”nın baş naziri, hərbi naziri
və xarici işlər naziri seçilmişdi. Bir sözlə,
cəllad Njde Yuxarı Zəngəzurda küllixtiyar sahibi olmuşdu. Mayın 12-də
Qalancıq kəndində Sovet Ermənistanı
ilə “Dağlıq Ermənistan Respublikası”
arasında Yuxarı Zəngəzurun Sovet
Ermənistanına birləşdirilməsi məqsədilə
danışıqlar aparılmışdı. Njde Zəngəzurun
Sovet Ermənistanına birləşdirilməsinə
o şərtlə razılıq vermişdi ki, Ermənistan
hökuməti Dağlıq Qarabağın
Ermənistana məxsus olmasını rəsmən
təsbit etsin. Rəsmi İrəvan Njdenin bu
şərtinə tezliklə əməl etmişdi.
Njdenin Zəngəzurda özünü küllixtiyar sahibi kimi aparmasının başqa bir
səbəbi də onun xaricdən yardım alması
ilə bağlı idi. Daşnak Ermənistanının
baş naziri olmuş S.Vrasyan Təbrizə
mühacirət etmişdi və o, İrandakı ingilis
hərbçiləri ilə sıx əlaqə saxlayırdı.
Bolşeviklərin 11-ci ordusunun QarabağZəngəzur qrupunun qoşunlarına verdiyi
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bağışlamaq siyasətini davam etdirdi.
Burada məqsəd təkcə Ermənistanı
gücləndirmək deyil, eyni zamanda, türk
dünyası ilə Azərbaycanın bütün quru yol
əlaqələrini kəsmək idi. Bu isə geosiyasi
maraqları naminə çar Rusiyasının
həyata keçirdiyi siyasətin Sovet
hakimiyyəti tərəfindən də eyni ilə davam
etdirilməsinin əyani sübutu idi.
1988-ci ildə Ermənistan beynəlxalq
havadarlarının köməyi ilə növbəti plana
əl atdı, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
bölgəsinə ərazi iddiası irəli sürdü.
Nəticədə Ermənistanla Azərbaycan
arasında yenidən münaqişə başladı.
1988 – 1991-ci illərdə ermənilər
Zəngəzurun Meğri rayonunun 7 yaşayış
məntəqəsindən, Sisyan rayonunun
11 yaşayış məntəqəsindən, Qafan
rayonunun 41 yaşayış məntəqəsindən,
Gorus rayonunun 4 yaşayış
məntəqəsindən azərbaycanlıları
vəhşicəsinə deportasiya edərək
soydaşlarımıza qarşı etnik təmizləmə
siyasətini başa çatdırdılar.

Zəngəzurla bağlı tarixi ədalətsizlik
həllində vasitəçilik rolunu öz üzərinə
götürdüyünü bildirmişdi.
Rusiya rəhbərliyi Naxçıvan,
Zəngəzur və Qarabağın sovet ordusu
tərəfindən tutulacağını əvvəlcə bəyan
etsə də, ermənilərin silah gücünə ələ
keçirdikləri Azərbaycan ərazilərini azad
etmək üçün səy göstərməmişdi.
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 18
may 1920-ci il tarixli dekreti ilə Qarabağ
və Zəngəzur qəzalarında fövqəladə
komissar vəzifəsi təsis edilmişdi.
Sonradan Azərbaycan Kommunist
(bolşeviklər) Partiyası Siyasi Bürosunun
1920-ci il 26 avqust tarixli qərarı ilə
isə Əliheydər Şirvani (Mustafabəyov)
fövqəladə komissar, erməni Armenak
Qaragözöv isə onun müavini təyin
edilmişdi.
Qarabağa gələn S.Orconikidze
yerli əhalinin əhval-ruhiyyəsi ilə tanış
olduqdan sonra iyunun 19-da G.Çiçerinə
göndərdiyi teleqramda bildirirdi
ki, Qarabağ və Zəngəzur özlərini
Azərbaycan Sovet Respublikasının
tərkib hissəsi hesab edirlər.
Həmin vaxt N.Nərimanovun, Qafqaz
Bürosunun üzvü Budu Mdivaninin
Azərbaycan K(b)P MK-nın üzvü Anastas
Mikoyanın və Ermənistan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü
Avis Nuricanyanın G.Çiçerinə və
S.Orconikidzeyə ünvanladıqları
teleqramda yazılırdı: “Artıq Sovet
Azərbaycanının tərkibinə daxil olan,
guya, mübahisəli sayılan Zəngəzur
və Qarabağa gəldikdə isə qətiyyətlə
bildiririk ki, bu yerlər mübahisəsizdir
və bundan sonra da Azərbaycanın
hüdudları daxilində olmalıdırlar.
Tamamilə müsəlmanlar məskunlaşan
Culfa və Naxçıvan rayonları isə artıq
bir ildir ki, ayrı düşmüşlər və yerli
əhalinin gücü ilə daşnak hökumətindən
qorunurlar, hərbi cəhətdən, həm də
Türkiyə ilə birbaşa əlaqə saxlamaq
baxımından bizim qoşunlar
tərəfindən tutulmalı və Azərbaycana
birləşdirilməlidirlər”.
Lakin hadisələrin inkişafı göstərdi
ki, G.Çiçerin Azərbaycan rəhbərliyinin
mövqeyi ilə razılaşmamışdır. G.Çiçerin
iddia edirdi ki, N.Nərimanov Rusiyanın
silahlı qüvvələrinin Qarabağı, Zəngəzuru
və Naxçıvanı tutub Azərbaycana
hədiyyə etməsini istəyir və buna əsla yol
vermək olmaz.

Sovet Rusiyası ilə daşnak
Ermənistanının işbirliyi
1920-ci ilin may-iyun aylarında
daşnak Ermənistanı ilə Sovet Rusiyası
arasında Moskvada danışıqlar gedirdi.
Ermənistan nümayəndə heyətinə Levon
Şant (Seqbosyan), Rusiya nümayəndə
heyətinə isə G.Çiçerin və L.Qaraxan
rəhbərlik edirdilər. L.Qaraxanın diktəsi
ilə hərəkət edən G.Çiçerin V.Leninə
bildirmişdi ki, Ermənistan nümayəndə
heyəti heç bir vəchlə Qarabağ
mahalından savayı Ermənistanın
hakimiyyəti altında olan digər yerlərin
Rusiyanın tabeçiliyinə könüllü
verilməsinə razı deyil.
S.Orconikidze G.Çiçerinə
göndərdiyi 19 iyun 1920-ci il tarixli
teleqramda yazırdı: “Azərbaycan
Qarabağa, Zəngəzura, Naxçıvana
və Şərur-Dərələyəz qəzalarına iddia
edir. Qarabağ və Zəngəzurda Sovet
hakimiyyəti elan olunmuşdur və
yuxarıda göstərilən ərazilər özlərini
Azərbaycan Sovet Respublikasının
hissəsi sayırlar. Naxçıvan artıq bir neçə
ildir ki, üsyançıların – müsəlmanların
əlindədir. Şərur-Dərələyəzə aid

general Dro öz dəstəsi ilə Qarabağdan
Zəngəzura qaçmışdır və erməni
kəndliləri Ermənistanın tərkibinə daxil
olmaq istəmirlər.
İyulun 14-də S.Orconokidze
B.Leqranla birlikdə Bakıdan G.Çiçerinə
aşağıdakı məzmunda teleqram
göndərmişdilər: “Məsələni Azərbaycanı
qismən təmin edə biləcək belə bir
qaydada həll etməyi zəruri sayırıq:
Qarabağ tamamilə və danışıqsız
Azərbaycana birləşdirilir. Zəngəzur
mübahisəli ərazi hesab olunur. Qalan
vilayətlər Ermənistanda qalır”.
İyulun 17-də Qırmızı ordu
korpusunun komandiri Aleksandr
Todorski bütün Zəngəzurun daşnak
zülmündən azad edilməsi və orada
Sovet hakimiyyətinin qurulması
haqqında N.Nərimanova teleqram
göndərmişdi. İyulun 28-də 11-ci
ordunun hissələri Gorus-ŞahbuzCəhri istiqamətində Naxçıvana daxil
olmuş, elə həmin gün orada Sovet
hakimiyyətinin qurulduğu elan edilmişdi.
Avqustun 3-də Dronun dəstəsi
bolşevik qoşunlarının 32-ci diviziyasına
hücum edərək Gorusu ələ keçirmişdi.
Avqustun 5-7-də 11-ci ordunun hissələri
ciddi hazırlıqdan sonra Dro və Njdenin
hərbi qüvvələrini qovaraq Sisyan və
Qafanı, avqustun 9-da isə Gorusu azad
etmişdilər. Dronun dəstələrinin qalıqları
yenidən Dərələyəzə çəkilmişdi. Njdenin
qoşunu isə Meğri rayonu ərazisində
özünə mövqe tutmuşdu.
Avqustun 10-da İrəvanda sovet
Rusiyası ilə daşnak Ermənistanı
arasında sülh sazişi imzalanır. Sazişin
3-cü bəndində qeyd edilirdi ki, sovet
qoşunlarının mübahisəli əraziləri tutması
həmin ərazilərin hüquqi cəhətdən
Azərbaycana və yaxud Ermənistana
aid olması məsələsini həll etmir. Yəni
bu sazişlə sovet Rusiyası Zəngəzurun
sovet Azərbaycanının tərkib hissəsi
olmasını qəbul etmədiyini göstərirdi.
Bu addımı ilə o, Antanta ilə əməkdaşlıq
edən Ermənistanı öz tərəfinə çəkmək
istəyirdi.
Ermənistanla Sovet Rusiyası
arasında bağlanan saziş Antanta
ölkələrinin bəzi dairələrində narahatlıq
yaratmışdı. Ermənistan hökuməti bu
sazişin formal səciyyə daşıdığını və
Ermənistanın yenə də Antantaya meyil
etdiyini bəyan etmişdi.
Qərb dövlətlərindən və Sovet
Rusiyasına qarşı vuruşan çar ordusunun
komandanı, general Vrangeldən xeyli
miqdarda silah-sursat aldıqdan sonra
Ermənistan silahlı qüvvələri general
Dronun komandanlığında yenidən
Dərələyəzdən Zəngəzura hücum
edib, Gorusu bir daha ələ keçirmişdi.
1920-ci il sentyabrın əvvəllərində Njde
özünü Zəngəzurdakı bütün erməni
silahlı dəstələrinin baş komandanı elan
etmişdi.
Azərbaycan K(b)P MK Siyasi
Bürosunun noyabrın 4-də İ.Stalin
və S.Orconikidzenin iştirakı ilə
keçirilən iclası Rusiya ilə Ermənistan
arasında imzalanması nəzərdə tutulan
müqavilədə Naxçıvanın və Zəngəzurun
Ermənistana verilməsinə kəskin etiraz
bildirilmişdi.
1920-ci il noyabrın ikinci yarısında
Zəngəzurda siyasi-hərbi vəziyyət
yenidən ermənilərin xeyrinə dəyişmişdi.
Rusiya əsas diqqəti Ermənistanda sovet
hakimiyyətinin qurulmasına yönəltmişdi.
Noyabrın 29-da Ermənistanda
daşnak hökuməti devrilmiş və sovet
hakimiyyəti qurulmuşdu. Noyabrın 30-da

göndərdiyi teleqramda bildirirdi:
“Azərbaycan artıq dünən Naxçıvan,
Zəngəzur və Dağlıq Qarabağın Sovet
Ermənistanına verilməsini bəyan
etmişdir”.
1920-ci il dekabrın 2-də İrəvanda
Sovet Rusiyası ilə Sovet Ermənistanı
arasında hərbi-siyasi saziş
imzalanmışdı. Sazişi Rusiya tərəfindən
Ermənistandakı diplomatik nümayəndə
Boris Leqran, Ermənistan tərəfindən
isə dərhal bolşeviklərin tərəfinə
keçən general Dro və A.Terteryan
imzalamışdılar. Ermənistanın
sovetləşməsinin müqabilində Rusiya,
bütün keçmiş İrəvan quberniyasının,
Zəngəzur qəzasının, Qazax qəzasının
dağlıq hissəsinin Sovet Ermənistanına
daxil olmasını mübahisəsiz tanıdığını
bəyan etmişdi.
Həmin vaxt Zəngəzur qəzasında
mövcud olan 6 sahədən 4-ü sovet
qoşunları, 2-si isə (1-ci və 5-ci sahələr)
Njdenin qoşunu tərəfindən tutulmuşdu.
Bolşeviklərin hakimiyyəti altında olan
ərazilərdə əhalinin ərzaqla təchizatı
olduqca yarıtmaz vəziyyətdə idi.
Zəngəzur qəzasının rəisi Ə.Şirvani
Xalq Əmək Komissarlığına göndərdiyi
məktubunda 10 minlərlə qaçqının
evsiz-eşiksiz acından qırıldığını
yazırdı. Həmin dövrdə əsrlərdən
bəri Zəngəzurda birlikdə yaşayan
və qaynayıb-qarışan müsəlmanlar –
Azərbaycan türkləri və kürdlər tərəfindən
heç bir məsələ qaldırılmadığı halda,
“Kürdüstan məsələsi” ortalığa atılmışdı.
Rəsmi sənədlərdə Zəngəzurun aşağı
və yaxud şərq hissəsinin “Kürdüstan”
adlandırılması ermənilərin və Rusiyanın
maraqlarına xidmət edirdi.
1920-ci il dekabrın 25-də öz dəstəsi
ilə Tatev monastırında məskunlaşan
Njde Zəngəzurun öz nəzarəti altında
saxladığı hissəsində “Sünik Muxtar
Respublikası” yaratdığını bəyan
etmişdi. 1921-ci il yanvarın 21-də isə
daşnak Ermənistanı dövründə bir həftə
baş nazir olmuş Simon Vrasyanın
başçılığı ilə Zəngzurda “Dağlıq
Ermənistan Respublikası” yaradılmışdı.
Həmin oyuncaq respublikanın silahlı
qüvvələrinə yenə də Njde başçılıq
edirdi.
1921-ci ilin fevralında Ermənistanda
daşnaklar qiyam qaldırmışdılar.
Fevralın 13-də daşnakların silahlı
dəstələri Zəngəzurdan İrəvan üzərinə
hücuma keçmişdi. Fevralın 18-də
daşnaklar İrəvanı işğal etmiş və
Ermənistanda sovet hakimiyyətini
devirmişdi. Daşnaklar “Vətənin Xilası
Komitəsi”ni yaratmışdılar. Martın 18-də
İrəvanda yenidən bərpa edilən daşnak
hökumətinin başçısı S.Vrasyan hərbi
yardım göstərilməsi xahişi ilə Türkiyə
hökumətinə müraciət etmişdi. Aprelin
2-də İrəvan sovet qoşunlarının əli ilə
daşnaklardan təmizləndi. Daşnakların
silahlı dəstələri yenidən Zəngəzura
çəkildilər.
Sovet Ermənistanı hökuməti
və 11-ci ordunun komandanlığı
Yuxarı Zəngəzurun Ermənistana
birləşdirilməsini başa çatdırmaq
üçün Zəngəzurdakı oyuncaq “Dağlıq
Ermənistan Respublikası” ilə danışıqlar
aparırdı. Sovet Ermənistanı Zəngəzurda
Njedenin nəzarət altında saxladığı
ərazini İrəvanla Qarabağ arasında
baryer hesab edirdi və bu məneəni
aradan qaldırmaq məqsədilə Zəngəzur
üzərinə hücuma hazırlaşırdı. 21
aprel 1921-ci ildə Tatev monastrında
keçirilən Zəngəzur ermənilərinin 2-ci

əmrdə yazılırdı: “Njdeh İran vasitəsilə
Antanta ilə əlaqəyə malikdir. Öz
hakimiyyətini onun vasitəsilə saxlayır”.
Sovet qoşunlarının 11-ci ordusunun
komandanlığı 1921-ci il mayın 25dən etibarən yeni hərbi əməliyyatlar
hazırladığı zaman Njdenin silahlı
dəstələri Gorusdan çəkilərək, Bazarçay
və Qafan rayonlarında qərar tutmuşdu.
Bolşevik qoşunları iki istiqamətdən
– həm Qarabağ, həm də İrəvan
istiqamətindən Zəngəzura hücuma
keçmişdi. Əlahiddə Qafqaz Ordusu
adlandırılan 11-ci ordunun İrəvan
qruplaşması üç tərəfdən – Vedidən
Keşişkəndə (Dərələyəz), Naxçıvandan
Əngələvidə (Sisyan) və Ordubaddan
Meğriyə hücuma keçmişdi. Qəhrəman
Abbasqulu bəy Şadlinskinin başçılıq
etdiyi Qırmızı tabor da Zəngəzura
hücum edən bolşevik qoşununun
tərkibində Njdeyə qarşı vuruşurdu.
Həmin qruplaşma iyunun 26-da
Dərələyəzi, 28-də Biçənək aşırımını, 30da isə bütün Sisyan rayonunu daşnak
qoşunlarından azad etmişdi. İyulun 2-də
bolşeviklərin Şuşa tərəfdən irəliləyən
Qarabağ-Zəngəzur qruplaşması isə
İrəvan qruplaşması ilə birlikdə Gorusa
daxil olmuşdu. Njdenin dəstəsi iyulun
4-də Tatev monastırından, iyulun 7-də
isə Qafan mis mədənləri rayonundan
çəkilmişdi. İyulun 9-da Njde öz dəstəsi
ilə birlikdə Meğridən Arazı adlayaraq
İrana qaçmışdı.

Zəngəzurun Ermənistana
birləşdirilməsi
Ermənistan Xalq Komissarları
Soveti 20 iyul 1921-ci ildə Ermənistanın
8 qəza 33 nahiyədən ibarət inzibatiərazi bölgüsünü təsdiq etmişdi. Həmin
inzibatı bölgüdə Zəngəzur qəzası yox
idi. Avqustun 31-də isə yeni 9-cu qəza –
mərkəzi Gorus şəhəri olmaqla Zəngəzur
qəzası yaradılmışdı. Azərbaycan isə
Zəngəzurun qərb hissəsini (Gorus,
Sisyan, Qafan rayonlarını və Meğri
rayonunun bir hissəsini) öz inzibati-ərazi
bölgüsündən çıxarmışdı. Bununla da
Zəngəzur iki hissəyə bölündü və onun
qərb hissəsi Ermənistana birləşdirildi.
Ermənilər zəngin filiz yataqlarına
malik, Qafqazın İsveçrəsi adlandırılan
Zəngəzuru ələ keçirməklə Azərbaycanla
Naxçıvan, eyni zamanda, Azərbaycanla
Türkiyə arasında süni baryer
yaradılmasına nail oldular.
Zəngəzurda ermənilərin törətdikləri
qırğınların miqyası haqqında 1920-ci il
sentyabrın 1-dən 7-dək Şərq xalqlarının
Bakıda keçirilən 1-ci qurultayında kifayət
qədər faktlar sadalanmışdı. Azərbaycan
kommunistlərinin 1920-ci ilin
oktyabrında keçirilən 2-ci qurultayında
çıxış edən zəngəzurlu erməni Tatyan
ikiillik qırğınlar müddətində Zənqəzurda
200 müsəlman kəndinin tamamilə
dağıdıldığını, qaçqınlar kütləsinin
Qarabağa, Araza (Naxçıvan) doğru
və Azərbaycanı aran bölgələrinə üz
tutduqlarını etiraf etmişdi.
1929-cu il fevralın 18-də Cənubi
Qafqaz Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi
Nüvədi, Ernəzir və Tuğut kəndlərinin
Ermənistana verilməsi haqqında qərar
qəbul etdi. Nəticədə uzunluğu 42
kilometr olan və hazırda “Meğri dəhlizi”
adlanan dəhliz yarandı. Həmin dəhliz də
Naxçıvanla Azərbaycanın qalan əraziləri
arasında əlaqəni kəsməklə yanaşı,
Ermənistanın İran üzərindən ərazilərə
çıxışını da təmin etdi. Beləliklə, Sovet
bolşevik hakimiyyəti Azərbaycanın
tarixi torpaqlarını Ermənistan SSR-ə

1991-1994-cü illərdə Ermənistan
silahlı qüvvələri xarici havadarlarının
köməyi ilə Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsini və onun ətrafındakı
7 rayonunu işğal etdi. Bununla
da, Zəngəzurun şərq hissəsi, yəni
Azərbaycan Respublikasının sərhədləri
daxilində olan hissəsi – Laçın, Qubadlı
və Zəngilan rayonları da işğal olundu.
Bu rayonlardakı 301 azərbaycanlı
yaşayış məntəqəsini əhatə edən 3347
kvadratkilometr ərazi Ermənistan silahlı
qüvvələrinin nəzarəti altına keçdi,
oradan 150 min nəfərdən artıq əhali
məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü.

Tarixin dönüş nöqtəsi
Son 200 ildə tarix bizə ilk dəfə
şans verdi. Bu şansı biz özümüz
yaratdıq. İqtisadiyyatımızı və ordumuzu
gücləndirdik, xalqla hakimiyyətin
vəhdətinə nail olduq, beynəlxalq
aləmdə nüfuzumuzu yüksəltdik, bizə
arxa duracaq dostlarımıza güvəndik
və istəyimizə nail olduq. Ermənistanın
arxasında duran və onu şirnikləndirən
qüvvələr “Dəmir yumruq” qarşısında
tab gətirmədilər. 2020-ci il sentyabrın
27-də başlanan və 44 gün sürən ikinci
Qarabağ müharibəsi zamanı rəşadətli
Azərbaycan Ordusu ərazilərimizi
işğaldan azad etdi. İkinci Qarabağ
müharibəsi nəticəsində imzalanan
sənədə əsasən Zəngəzur üzərindən
Naxçıvanı birləşdirən kommunikasiya
dəhlizi açılacaq. Zəngəzur dəhlizi türk
dünyasını birləşdirən dəhliz olacaq.
2021-ci il iyulun 7-də Prezident İlham
Əliyev Azərbaycan Respublikasında
iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
haqqında fərman imzaladı. Həmin
fərmana əsasən, Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonlarını
əhatə edən Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonu yaradıldı.
İyulun 14-də Xocasən qəsəbəsində
şəhid ailələri və müharibə əlilləri ilə
görüşü zamanı dövlətimizin başçısı
demişdir: “Şərqi Zəngəzur bizim tarixi
torpağımızdır, Qərbi Zəngəzur bizim
tarixi torpağımızdır. Biz tarixi unuda
bilmərik, kiminsə siyasi maraqlarının
girovuna çevirə bilmərik. Gəlsinlər,
açsınlar tarixi sənədləri, xəritələri,
baxsınlar, sovet hökuməti Zəngəzuru
nə vaxt Azərbaycandan qoparıb
Ermənistana verib. Bu, yaxın tarixdir
- 101 il bundan əvvəl. Yəni, biz deyək
ki, bu, olmayıb? Nəyə görə? Biz
həqiqəti deyirik. Bizim dədə-baba
torpağımızdır: bütün Zəngəzur - Şərqi
və Qərbi Zəngəzur. İndi Ermənistanda
deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi iddiası
ilə çıxış edir. Əgər Şərqi Zəngəzur
varsa, deməli, Qərbi Zəngəzur da var.
Bəli, Qərbi Zəngəzur bizim dədə-baba
torpağımızdır. Demişəm ki, biz oraya
qayıtmalıyıq. Bunu hələ on il bundan
əvvəl demişəm. Mənim çıxışlarım
hamısı mətbuatda var. Demişəm ki,
bizim dədə-baba torpağımızdır, biz
oraya qayıtmalıyıq və qayıdacağıq
və qayıdırıq. Heç kim bizi dayandıra
bilməz. Mütləq qayıdacağıq, çünki
bunun başqa yolu yoxdur... Bizim
doğma torpağımız Zəngəzurdur, bizim
doğma torpağımız Göyçə mahalıdır,
İrəvandır. Biz qayıdacağıq, əlbəttə.”
Azərbaycan heç vaxt indi olduğu
qədər güclü olmayıb. Biz də tarixi
şəraitin verdiyi fürsətdən istifadə edərək
və xalqımızın iradəsini əsas götürərək
tarixi ədalətsizliyi aradan qaldırmalıyıq.

Nazim MUSTAFA,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Prezident
Kitabxanasının şöbə müdiri
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Respublika fənn olimpiadalarının “Mediada islahatlara doğru”
mövzusunda seminarın iştirakçılarına
qalibləri mükafatlandırılıb
sertifikatlar təqdim olunub

İyulun 17-də respublika fənn olimpiadaları qaliblərinin
mükafatlandırılması mərasimi keçirilib.
Tədbir Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb, şəhidlərin xatirəsi sükutla anılıb.
Təhsil Nazirliyinin Lisey, gimnaziya
və özəl təhsil müəssisələri ilə iş sektorunun müdiri Fuad Qarayev respublika
fənn olimpiadaları nəticələrinin analitik
təhlilinə dair təqdimatla çıxış edib. Bildirib ki, bu il olimpiadanın rayon (şəhər)
mərhələsində 28 828 şagird iştirak edib.
Onlardan 16 116 nəfəri (56 faiz) qız,
12 712 nəfəri (44 faizi) isə oğlan olub.
Olimpiadanın nəticələrinə əsasən, 155
nəfər bürünc, 116 nəfər gümüş, 56 nəfər
qızıl medal olmaqla, ümumilikdə 327
nəfər qalib elan edilib. Hər bir fənn üzrə
ən yaxşı nəticə göstərmiş 1 nəfər olmaqla, ümumilikdə 8 şagird “Birincilərin
birincisi” nominasiyasına layiq görülüb.
Tədbirdə çıxış edən təhsil naziri
Emin Əmrullayev qalibləri təbrik edərək
istedadlı uşaqlarla iş sahəsində həyata
keçirilən tədbirlərdən söz açıb. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycanın bütün
bölgələrində olimpiadalara hazırlıq

prioritet istiqamətlərdən olmalıdır: “Hər
il olimpiadalarda 30 mindən artıq şagird
iştirak edir. Bu isə olimpiadaların ölkənin
bütün bölgələrini əhatə etdiyini göstərir.
Məktəblilərimiz respublika səviyyəli
olimpiadalarla yanaşı, beynəlxalq
olimpiadalarda da uğurla çıxış edirlər,
beynəlxalq olimpiadalardan medallarla
geri qayıdırlar”.
Emin Əmrullayev diqqətə çatdırıb
ki, olimpiada qaliblərinin birbaşa ali
təhsil müəssisələrinə qəbul olunması
şagirdlərin olimpiadalara daha həvəslə
qoşulmasına imkan verir. O bildirib
ki, bu il olimpiadalar xüsusi şəraitdə
təşkil olunub – həm zəfərlə başa çatan
44 günlük Vətən müharibəsi, həm də
pandemiya olimpiadanın təşkilinə təsir
göstərdi. Lakin biz olimpiadanı uğurla
yekunlaşdırdıq.
Mərasimdə respublika fənn olimpiadalarında hər fənn üzrə ən yüksək nəticə
göstərmiş 8 qızıl medalçıya – “Birincilərin
birincisi”nə və bütün olimpiada
qaliblərinə mükafatlar təqdim olunub.

Tədbirdə şagirdlərin ifasında bədii
kompozisiyalar təqdim olunub.
Tədbirdə Təhsil Nazirliyinin
nümayəndələri, Dövlət İmtahan
Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri
Məleykə Abbaszadə, Bakı Şəhəri üzrə
Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban
Vəliyeva, Milli Məclisin deputatları, ali
təhsil müəssisələrinin rektorları, olimpiadanın münsiflər heyətinin üzvləri,
ictimai-siyasi xadimlər, valideynlər iştirak
ediblər. Mükafatlandırma mərasimində
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı şəhid
general-mayor Polad Həşimovun xanımı
Ofeliya Salmanova fəxri qonaq qismində
iştirak edib.
Qeyd edək ki, olimpiadaların təşkil
edilməsində məqsəd istedadlı uşaqların
aşkar edilməsi, şagirdlərdə fənlərə olan
marağın artırılması, onların sağlam
rəqabət mühitində öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirmələrinə imkan
yaradılmasından ibarətdir. Respublika
fənn olimpiadaları “Kapital Bank”ın baş
sponsorluğu ilə keçirilir.

AZƏRTAC

M

edianın İnkişafı Agentliyi və ADA Universitetinin
İxtisasartırma Proqramlarının birgə təşkilatçılığı ilə
iyunun 14-dən iyulun 10-dək “Mediada islahatlara doğru”
mövzusunda keçirilən silsilə seminarlar başa çatıb.

Universitetdən AZƏRTAC-a bildirilib
ki, bu münasibətlə iyulun 14-də bağlanış
mərasimi keçirilib.
Mərasimdə ADA Universitetinin icraçı
prorektoru Fariz İsmayılzadə Medianın
İnkişafı Agentliyi ilə birgə əməkdaşlıq
çərçivəsində həyata keçirilən silsilə
seminarların növbəti mərhələsinin təşkil
ediləcəyini bildirib. Prorektor qeyd edib
ki, sözügedən seminarların təşkili istər
rəqəmsal, istərsə də ənənəvi mediada
yeni dövrün başlanğıcı kimi qəbul edilə
bilər.
Medianın İnkişafı Agentliyinin
icraçı direktoru Əhməd İsmayılov

seminarların əhəmiyyətini vurğulayaraq,
bu tədbirlərin mediada sağlam mühitin
qurulmasına, jurnalistlərin peşəkarlığının
artırılmasına, ümumilikdə, media
savadlılığının təmin edilməsinə xidmət
etdiyini diqqətə çatdırıb.
Daha sonra ADA Universitetinin
prorektor müavini, İxtisasartırma
Proqramlarının rəhbəri Aygün Hacıyeva
təqdimatla çıxış edərək bildirib ki,
biliyə və səriştəyə əsaslanan seminar
proqramını tədris edən təlimçilərin
60 faizi yerli, 40 faizi isə xarici
mütəxəssislərdən ibarət olub.
ADA Universitetinin kommunikasiya

və rəqəmsal media üzrə müəllimi Şəfəq
Mehrəliyeva jurnalistləri Azərbaycan
cəmiyyətinin müəllimləri kimi
qiymətləndirib, onlara bu missiyalarında
uğurlar arzulayıb.
Tədbirin sonunda seminar
iştirakçılarına sertifikatlar təqdim edilib.
Xatırladaq ki, seminarlar
çərçivəsində “Al-Jazeera” Media
İnstitutundan Montaser Maray, Rəsul
Sərdar və Rene Ode, eləcə də “Haber
Global”dan Can Mumay mühazirələrlə
çıxış ediblər.
Seminarların təşkilində məqsəd
müasir media mühitinə birgə nəzər
salmaq, media sahəsində innovativ
təcrübələri araşdırmaq və mövcud
media nəzəriyyələrinə uyğun ölkədə
media islahatları prosesinə təkan
verməkdir.

Azərbaycanla dostluq və əməkdaşlıq
Hərbi Prokurorluqda
etmək istəyən ölkələrin sayı sürətlə artır əməliyyat müşavirəsi
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev aparılmış
uğurlu xarici siyasətimiz nəticəsində
ABŞ və Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə
eyni mövqedən çıxış etdiyini dilə
gətirəndə əcnəbi ekspertlərin bəziləri
eşitdiklərinə inana bilmirdilər. Ancaq
Azərbaycan Prezidenti məhz faktı
söyləyirdi: “ABŞ-la Rusiya arasında
əlaqələrin çox aşağı səviyyədə olduğu bir vaxtda xüsusilə aydın görünür ki, münaqişənin həlli məsələsi
bəlkə də Rusiya və ABŞ-ın çox fəal
və çox açıq şəkildə əməkdaşlıq
etdiyi yeganə məsələ idi. Beləliklə,
müəyyən mənada Azərbaycan öz
münaqişəsi ilə ən azı bu iki supergücün səmimi şəkildə əməkdaşlıq edə
biləcəyi bir sahəyə malik olmaqla
mühüm rol oynayır. Eyni zamanda,
demək istərdim ki, pandemiyadan
əvvəl Rusiya və ABŞ-ın ən yüksək
rütbəli hərbi rəsmiləri, hər iki ölkənin
ordularının baş qərargah rəisləri
Bakıda mütəmadi görüşlər keçirirdilər.
Rusiya ordusunun baş qərargah rəisi
və NATO-nun hərbi komandiri də bir
neçə dəfə Bakıda silsilə danışıqlar
aparıblar. Onlar hər hansı başqa bir
məkan seçə bilərdilər. Lakin Bakının
seçilməsi, ilk növbədə, Azərbaycanın
müstəqil xarici siyasətinin həqiqətən
də yaxşı göstəricisi, həmçinin
ölkəmizə yüksək səviyyəli hörmətin
və etimadın təzahürüdür. Biz bun-

ları Azərbaycanın məkan kimi
seçilməsində əsas amil hesab edirik”.
Münaqişənin həllindən əvvəki
dövrlərə aid məqamları yada salan Azərbaycan Prezidentinin
postmünaqişə dövrü üçün də
özünəməxsus proqnozları vardır:
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllindən sonra düşünürəm ki,
gələcəyi planlaşdırmaq daha asan
olacaq. Çünki bu münaqişə bizim
çox fəal əməkdaşlıq formatına sahib
ola biləcəyimiz, lakin bu və ya digər
səbəbdən sahib ola bilmədiyimiz bəzi
əməkdaşlıq sahələri üçün müəyyən
mənada əngəl törədirdi. Beləliklə,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
tamamilə yeni mühit yaradır və ümid
edirik ki, Rusiya və ABŞ ölkəmizə
böyük əhəmiyyət verməyə davam
edəcək”.
Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan
üçün beynəlxalq təşkilatların böyüyükiçiyi anlamı yoxdur. Çünki biz bütün
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq
zamanı hanısısa xüsusi məqsədləri
güdmür, dövlətimizin maraqlarını, xalqımızın mənafeyini qoruyuruq. Dövlət
başçımız bu məqamı olduqca aydın
şəkildə xarakterizə edir: “ Ukrayna ilə,
Gürcüstanla ticarət əlaqələri inkişaf
edir, enerji sahəsində əməkdaşlıq
inkişaf edir. Hazırda isə nəqliyyat...
Ukrayna bəzən Mərkəzi Asiyaya
mallar göndərmək üçün Azərbaycanın
logistik və nəqliyyat şəbəkəsindən
istifadə edirdi. Beləliklə, bütün bunlar

mümkündür. Bizim, sadəcə olaraq,
praqmatizmə, GUAM ölkələrinin birbirinə qarşı hər zaman nümayiş etdirdiyi qarşılıqlı dəstəyə əsaslanaraq
gələcək addımları planlaşdırmağa
ehtiyacımız var. Demək istəyirəm,
təşkilatın ən mühüm elementlərindən
biri odur ki, biz ölkələrimizin ərazi
bütövlüyü məsələsində hər zaman
BMT-də bir-birimizi dəstəkləmişik və
bu vahid mövqe ölkələrimizin ağrılı
məsələlərini beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırmaqda həqiqətən də
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi”.
Bu zaman xüsusilə vurğulamaq
istədiyimiz məqamlardan biri də xarici
siyasətimizdə İsraillə əməkdaşlığa
verilən önəmdir. Xatırladaq ki,
pandemiyadan əvvəl Azərbaycan ilə
İsrail arasında müntəzəm gündəlik
uçuşlar həyata keçirilirdi, qarşılıqlı
səfərlər mövcud idi. Çünki İsraildə
böyük yəhudi --azərbaycanlı icması var, Azərbaycanda isə regionda
ən çoxsaylı fəal yəhudi icması
mövcuddur. Azərbaycanın yəhudi
icması Azərbaycan --İsrail ikitərəfli
münasibətlərində çox önəmli rol
oynayır. Azərbaycanın fəal yəhudi
vətəndaşları iki ölkə arasında daha
sıx münasibətlərin olması üçün böyük
işlər görürlər.
İsraillə əməkdaşlıqdan danışan dövlət başçımız xatırladır ki, əməkdaşlığımızın vacib
sahələrindən biri də müdafiə
sənayesidir. Çünki bu əməkdaşlıq

uzun illərdir davam edir: “Sirr deyil ki, Azərbaycan İsrailin müdafiə
xarakterli məhsullarına tam çıxışa
malikdir. Biz artıq həmin sahədə
yeni irəliləyiş mərhələsindəyik.
Perspektivli sahələrdən biri də kənd
təsərrüfatıdır. Bilirsiniz ki, olduqca
çətin iqlim şəraitində İsrail dünyada
ən müasir kənd təsərrüfatı sahəsi
yaratmağa müvəffəq olub. Bu, bizim
üçün çox yaxşı nümunədir və biz həm
azad olunmuş ərazilərdə, həm də
ümumiyyətlə, ölkəmizdə bu texnologiyadan istifadə edə bilərik. Beləliklə,
texnologiya bizim əməkdaşlığımızın
mühüm amilidir”.
Elə qeydlərimin son abzasını
da məhz texnologiya məsələsi ilə
yekunlaşdırmaq istəyirəm. Amma
kənd təsərrüfatında tətbiq edilən
texnologiyadan deyil, siyasi texnologiyadan bəhs edirik. Türkiyəli
həmkarımız Əhməd Ayrım yazır ki,
Prezident İlham Əliyevin üzdə kifayət
qədər sadə görünən, fəqət olduqca
mükəmməl bir siyasi –diplomatik
texnologiyası var: “Məhz həmin
siyasi texnologiyanın nəticəsidir ki,
bu gün hamı Azərbaycanla dostluğa,
əməkdaşlığa maraq göstərir. Həmin
texnologiya ona görə cəzbedicidir
ki, orada dosta və tərəfdaşa böyük
ehtiramla yanaşılır”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

“Azərsu” Şamaxıda yeni layihələrin icrasına başlayıb

P

rezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi
regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət
proqramına uyğun olaraq “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti kənd və qəsəbələrdə
əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə layihələrin icrasını davam etdirir.
Şamaxı rayonunun içməli su çatışmazlığından
əziyyət çəkən Püdrəki yaşayış massivi və Bağırlı
kəndində yeni layihələrin icrasına başlanılıb.

ASC-dən AZƏRTAC-a
verilən məlumata görə,
Şamaxı rayonunun Bağırlı
kəndinin əhalisi uzun illərdir
içməli su çatışmazlığından
əziyyət çəkib. Kənddə layihə
icra olunana qədər sakinlər
məhsuldarlığı kəskin azalmış
bulaqdan istifadə edib və
maşınlarla uzaq məsafədən
su daşımaq məcburiyyətində
qalıb.
2019-cu ildə dövlət
proqramına uyğun olaraq

su təminatı zəif olan Bağırlı
kəndinə Oğuz-Qəbələ-Bakı
su kəmərindən magistral
xətt və kənddaxili paylayıcı
şəbəkə yaradılmış və müxtəlif
nöqtələrdə ümumi istifadə
üçün su bulaqları quraşdırılmışdır. Əhali tərəfindən
həmin bulaqlara qanunsuz qoşulmaların edilməsi
nəticəsində ciddi su itkilərinə
yol verilmiş və kəndin bəzi
ərazilərinə suyun verilişində
problemlər yaranırdı. Bun-

ları nəzərə alaraq kənddə
mərkəzləşmiş şəbəkənin
yaradılması üçün layihə hazırlanıb və Cəmiyyətin daxili
imkanları hesabına icrasına
başlanılıb.
Hazırda kənddə hər bir
evə su xətlərinin çəkilməsi
və sayğacların quraşdırılması işləri yekunlaşmaq
üzrədir. İşlər başa çatdıqdan
sonra hər bir ev təsərrüfatı
kodlaşdırılacaq, suyun
dəqiq uçotu aparılacaq və
vətəndaşlar istifadə etdikləri
suyun dəyərini ödəyəcəklər.
Şamaxı rayonunun Bağırlı kəndi ilə qonşuluqda
yerləşən digər kəndlərdə
də mərkəzləşdirilmiş içməli
su şəbəkəsinin yaradılması
nəzərdə tutulur.
Eyni zamanda, Şamaxı
şəhərinin Püdrəki yaşayış

İyulun 17-də Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda
2021-ci ilin birinci yarımilində cinayətkarlığa qarşı mübarizə,
qanunçuluq və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi, insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində görülmüş
işlərin vəziyyətinin və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr
olunmuş əməliyyat müşavirəsi keçirilib.
Bu barədə AZƏRTAC-a Hərbi
Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat
verilib.
Müşavirədə məlumat verilib ki, ötən
dövrlərdə olduğu kimi, 2021-ci ilin birinci
yarımilində də Hərbi Prokurorluq orqanlarının
fəaliyyəti səmərəli olub. Görülmüş
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində qeydə
alınmış cinayətlərin 99,2 faizi açılıb.
Qeyd edilib ki, hesabat dövründə
insan hüquq və azadlıqlarının daha
etibarlı müdafiəsi və bununla əlaqədar
həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyinin
artırılması, Silahlı Qüvvələrdə nizamintizamın davamlılığının təmin edilməsi,
cinayətkarlığın və digər hüquqazidd
əməllərin qarşısının alınması məqsədilə
aidiyyəti dövlət qurumları ilə birgə bir
sıra işlər görülüb. Hesabat dövründə
prokurorluqda vətəndaşların müraciətlərinə
baxılmasının səmərəliliyinin artırılması üzrə
ardıcıl və sistemli iş aparılmaqla, daxil olmuş
müraciətlərə daha diqqətlə yanaşılaraq
qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində
tədbirlər görülüb.
Əməliyyat müşavirəsinin sonunda

vurğulanıb ki, Hərbi Prokurorluğun kollektivi
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkədə görülən böyük işlərdə və həyata
keçirilən məhkəmə-hüquq islahatlarında
yaxından iştirak edərək, ictimai-siyasi
sabitliyin qorunması, qanunun aliliyinin təmin
edilməsi, Silahlı Qüvvələrdə nizam-intizamın,
qanunçuluğun və hüquq qaydasının daha
da möhkəmləndirilməsi üçün əllərindən
gələni əsirgəməyəcək, cinayətkarlığa və
dövlətimizin qüdrətlənməsinə xələl gətirə
biləcək bütün hallara qarşı barışmaz mövqe
tutacaq.

Azərbaycanda koronavirus
infeksiyasından daha 88 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb
Azərbaycan Respublikasında
koronavirus infeksiyasından
daha 88 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb, 213 yeni yoluxma faktı
qeydə alınıb.

massivinin dayanıqlı içməli
su təchizatının aparılması
məqsədilə anbar sahəsində
yeni nasos stansiyası
quraşdırılıb və 1 kilometr
uzunluğunda daşıyıcı xətt
tikilib. Bu işlərin görülməsi ilə
yaşayış massivində mövcud
150 abonentin su təchizatı

əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılıb. Bununla yanaşı
həmin massivin inkişaf
zonasında yeni tikilmiş 100dən çox fərdi yaşayış evinin
mərkəzləşmiş su təminatı
məqsədilə layihə hazırlanıb
və yaxın gələcəkdə icrasına
başlanılacaq.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə,
COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 1 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 338 min
183 nəfərin koronavirus infeksiyasına
yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan
331 min 200 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
4991 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1992
nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 3 milyon 905 min
500 test aparılıb. Dünənki test sayı isə
10817-dir.
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Azərbaycan-Pakistan:
keçmişdən gələcəyə uzanan yol

P

akistan Azərbaycanın
müstəqilliyini tanıyan,
onunla diplomatik əlaqələr
quran, Bakıda səfirliyini açan ilk
dövlətlərdən biridir. Azərbaycanla
Pakistan arasındakı qarşılıqlı
əlaqələrin dərin tarixi var. Xalqlarımızın oxşar dəyərlərə sahib olması iki ölkə arasında həmrəyliyi
daha da möhkəmləndirir. Bu
münasibət azərbaycanlı milyonçu, xeyriyyəçi Zeynalabdin
Tağıyevlə birbaşa əlaqəlidir.
Belə ki, XX əsrin əvvəllərində
Pakistan ərazisində ölümcül
virus epidemiyası yayılmışdı.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, o
vaxt Pakistan Böyük Britaniyanın müstəmləkəsi idi. Bu kütləvi
virus minlərlə insanın ölümü
ilə nəticələnir, ölkəni çıxılmaz
vəziyyətə sürükləyirdi. Məhz
belə bir zamanda böyük mesenant Zeynalabdin Tağıyev öz
şəxsi vəsaiti ilə 300 mindən çox
peyvənd vasitəsi alaraq Pakistana göndərib. Bu peyvəndlərin
sayəsində epidemiyanın qarşısı xeyli alınır. Pakistan xalqı
bu yaxşılığı, üstündən bir əsr
keçməsinə baxmayaraq, unutmur, dostluğa, qardaşlığa olan
sədaqətini hər fürsətdə nümayiş
etdirir.
Ümumiyyətlə, Pakistan ölkəmizə
ən yaxın dost və qardaş ölkələrdən
biri kimi, bütün beynəlxalq təşkilatlarda
Azərbaycanı xüsusi olaraq müdafiə
edir. İki ölkə arasında mövcud olan
bu münasibətlər “Beynəlxalq mədəni
əlaqələr” kitabında da öz əksini tapmışdır.
Pakistanla Azərbaycan arasındakı
münasibətlər özünü strateji tərəfdaşlıq
sahəsində də büruzə verir. Bu əlaqələr
həm də iqtisadi münasibətlərin
genişlənməsinə stimul olur. Son illərdə
iki ölkə arasında qarşılıqlı əlaqələrin
inkişafında Heydər Əliyev Fondunun
həyata keçirdiyi layihələr müstəsna
rol oynayır. Fondun xətti ilə Pakistanda bir çox mühüm layihələr həyata
keçirilib. Təbii fəlakətlər nəticəsində
dağılmış məktəblər, tibb müəssisələri
təmir edilib, yeni tibb mərkəzləri müasir avadanlıqlarla təchiz olunub.
Tarixə nəzər salsaq görərik ki,
Azərbycan və Pakistan istər dövlət,
istər xalq səviyyəsində çətin zamanlarda bir-birinə dəstək olublar. Yüzilliyin
sınağından çıxan əzəli dostluq və
qarşılıqlı münasibətlər bu gün də davam etdirilir. Bunun məntiqi nəticəsidir
ki, Pakistan Ermənistanla heç bir
səviyyədə diplomatik əlaqə qurmayıb.
Azərbaycan xalqı, onun Prezidenti
Pakistanın ölkəmizə olan dəstəyini 44
günlük Vətən müharibəsi zamanı da
hiss etdi.
Pakistan, istər müharibə
dövründə, istər müharibədən sonrakı mərhələdə daim Azərbaycanın
yanında oldu. Xalqımızın unutmayacağı ən önəmli məqamlardan biri də
müharibə aparan ölkəmizin paytaxtının küçələrində, evlərin balkonlarında, ticarət obyektlərinin, hətta
avtomobillərin pəncərələrində üçrəngli

Azərbaycan bütün məsələlərdə və Kəşmir məsələsində
həmişə Pakistanı dəstəkləyir. Bu qarşılıqlı dəstək bizim
əməkdaşlığımızın qardaşlıq xüsusiyyətini əks etdirir... İkitərəfli
əlaqələrdə siyasi sahədən əlavə biz iqtisadi məsələlər üzərində
diqqətimizi cəmləşdirməliyik. Hesab edirəm ki, qarşılıqlı
ticarəti stimullaşdırmaq və investisiyalar sahəsində daha fəal
münasibətləri qurmaq üçün böyük potensial mövcuddur. Biz
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələləri ilə bağlı Pakistanın
qətiyyətli mövqeyinə görə minnətdarıq. Pakistan Ermənistanın
Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinə görə Ermənistanı tanımayan ölkədir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı, “çiyinçiyinə” dalğalanan Türkiyə və Pakistan
bayraqlarının dalğalanması idi.
Bu gün heç kimə sirr deyil ki,
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan
münasibətləri qarşılıqlı əlaqələr, dostluq və qardaşlıq baxımından dünyaya
gözəl nümunədir. Bu üç ölkə bir-biri
ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı
genişləndirirlər.
Bizim Pakistanla münasibətlərimiz
hələ Azərbaycan sovet ittifaqının
tərkibində olarkən yaranmağa, inkişaf
etməyə başlamışdır. Belə ki, xalqlarımız arasında ilk əlaqələr 1947-ci ildə
müstəmləkədən qurtulan müstəqil
Pakistan dövlətinin yaranmasından
sonra qurulmuşdur. Daha sonra, SSRİ
öz xarici siyasətində yenicə müstəqillik
qazanan Pakistanla münasibətlərə
xüsusi önəm vermişdir. O zaman
müsəlman respublikası kimi Pakistanın məhz Azərbaycanla əməkdaşlığı
ön plana çəkilmişdi. Həmin illərdə bu
iki xalqın mədəniyyətlərinin tanınması üçün mədəni formatda bir sıra
tədbirlər həyata keçirildi. İki ölkə
arasında mədəni əlaqələr ötən əsrin
50-ci illərində geniş vüsət alsa da,
qeyd etmək lazımdır ki, Pakistanda
Azərbaycan mədəniyyəti haqqında
əvvəlki dövrlərdən də geniş təsəvvür
formalaşmışdı. Nizami Gəncəvidən
başlayaraq, Azərbaycan ədəbiyyatının
görkəmli simaları Pakistanda tanınır,
sevilirdi. 1962-ci ildə Mirzə Fətəli
Axundovun 150 illiyi münasibəti ilə
keçirilən tədbirlərdən birində iştirak edən məşhur Pakistan yazıçısı,
Lenin mükafatı laureatı Əhməd Fəna
demişdir ki, Axundov coğrafi cəhətdən
Azərbaycana və onun xalqına mənsub
olsa da, öz ideyaları ilə, digər Şərq
ölkələri kimi, mənim vətənim – Pakistanın da yazıçısıdır.
Bu hadisədən sonra, elə həmin

ildə Pakistan Milli Məclisinin sədri
Fərzulla Kadar Çoudrinin rəhbərliyi ilə
SSRİ-yə səfər edən bir qrup pakistanlı
Azərbaycana gəlmiş, buradakı həyat,
təsərrüfat və mədəniyyətlə yaxından
tanış olmuşdur.
Azərbaycan müstəqillik əldə
etdikdən sonra Pakistanla olan
münasibətlərimiz yeni mərhələyə
qədəm qoymuşdur. Bu mənada,
1995-ci ildə Pakistan Prezidenti
Sərdar Faruk Əhməd Xan Leqari
Azərbaycanda rəsmi səfərdə oldu.
Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında
birgə komissiya yaradılması haqqında
protokol imzalandı, “Azərbaycan Respublikası və Pakistan İslam Respublikası arasında əməkdaşlıq haqqında
müqavilə” bağlandı. Növbəti – 1996-cı
ildə isə ulu öndər Heydər Əliyev Pakistanda rəsmi səfərdə oldu. İki ölkə arasında mühüm sənədlər imzalandıqdan
sonra keçirilən mətbuat konfrasında
çıxış edən Heydər Əliyev bildirmişdi ki,
Pakistanın ölkəmizə olan dəstəyi bizim
üçün çox əhəmiyyətlidir və biz də öz
növbəmizdə bütün məsələlərdə qardaş Pakistanı dəstəkləyirik: “Kəşmir
problemi ilə əlaqədar Azərbaycan
həmişə Pakistanın mövqeyini
dəstəkləyib və bu gün də dəstəkləyir.
Bu məsələ Kasablankada İslam
Konfransı Təşkilatının toplantısında
müzakirə olunarkən cürbəcür fikirlər
vardı, ancaq Azərbaycan nümayəndə
heyəti və şəxsən mən, Azərbaycan
Prezidenti Pakistanın mövqeyini nəinki
müdafiə etdik, hətta Kəşmir problemi
ilə əlaqədar Hindistanın pislənməsi və
Pakistanın dəstəklənməsi haqqında
qətnamənin qəbul olunmasında müəllif
kimi iştirak etdik.”
İki ölkə arasında münasibətlərin
inkişaf etdirilməsi Prezident İlham
Əliyevin xarici siyasət istiqamətindəki
prioritet sahələrdən biridir. Dövlət

Diplomatiyamızın növbəti uğuru
Prezident İlham Əliyev milli maraqlarımızı
rəhbər tutaraq, qarşıya qoyulan məqsədlərə
doğru inamla irəliləyir. Ermənistan üzərindəki
tarixi qələbəmizdən sonra dövlətimizin əsas
vəzifəsi işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa
edilməsi, soydaşlarımızın doğma ocaqlarına
dönməsi, nəqliyyat, kommunikasiya xətlərinin
bərpası, bütövlükdə, regionun yenidən
qurulmasıdır. Lakin ermənilərin ərazilərimizi
minalaması bu işin tezliklə reallaşmasına ciddi
maneələr yaradırdı.
Möhtərəm Prezidentimizin siyasi kursunun
prioritetlərindən biri də minalanmış ərazilərin
xəritəsini əldə etmək idi. Artıq diplomatiyamızın uğurları bu sahədə də özünü büruzə verir.
Belə ki, Ağdamdan sonra Füzuli və Zəngilan
ərazisində yerləşdirilən minaların xəritələrini
də əldə etdik. Xəritələrin əldə edilməsi, ilk
növbədə, buraya köçürüləcək sakinlərin
təhlükəsizliyi ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən in
frastrukturun bərpasının qısa zaman kəsiyində
reallaşdırılmasına xidmət edir. Birincisi,
olduqca böyük rəqəm olan 92 min minanın
yerinin müəyyənləşdirilməsi xeyli insan itkisinin
qarşısını alır. Bu, həm sadə vətəndaşlara, həm
hərbçilərimizə, o cümlədən, xidməti vəzifələrini
icra edən mina təmizləyənlərə aiddir. Bundan
əlavə, nəzərə alsaq ki, Ağdamdan sonra Füzuli
və Zəngilan ən çox minalanmış ərazilərdir, eyni
zamanda, Ağdamdan sonra ən böyük yolnəqliyyat infrastrukturu Füzulidən keçir, məhz
bu rayon da strateji əhəmiyyət kəsb edən
ərazimizdir, o zaman bu, həm vaxt, həm də
vəsait itkisinin qarşısının alınması deməkdir.
Yəni, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə
Füzulidən keçməklə gedəcəyik.
Xəritələr əldə olunduqdan sonra konkret
ərazilərdə təmizlik işləri aparılacaq. Nəzərə

alınmalı digər bir məsələ də odur ki, hazırda Zəngilanda “ağıllı kənd” layihəsi icra
olunur. Mina xəritələrinin alınması bu işi də
sürətləndirəcək. Eyni zamanda, möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin əsasını qoyduğu
bərpa-quruculuq işlərinin yekunlaşması ilə
ürəkləri torpaq, yurd həsrəti ilə döyünən insanlarımızın öz doğma ocaqlarına geri dönməsini
tezləşdirəcək.
Mina xəritələrinin əldə olunması ilə bölgə
təmizləndikdən və təhlükəsizlik təmin olunduqdan sonra xarici investorların işğaldan azad
olunmuş ərazilərə sərmayə qoyması daha da
artacaq. Nəticə etibarilə, bütövlükdə, regionun
inkişafı üçün yeni pəncərə açılacaq.
Azərbaycan tərəfi isə növbəti dəfə humanist addım ataraq 15 erməni əsilli şəxsi
Ermənistana təhvil verdi. Bu cür mübadilə həm
də qarşılıqlı inam və etimadın yaradılmasına
xidmət edir.
Ermənistan dövləti, bir qayda olaraq, belə
humanitar jestlərdən nəticə çıxarmalıdır. Çünki
yol, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasının sürətləndirilməsi bu ölkənin regiona
inteqrasiyasını təmin edəcək.

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
politoloq

başçısı Prezident Pərviz Müşərrəfin
dəvəti ilə 2005-ci ilin aprel ayında
Pakistanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Yerli və xarici ekspertlər qeyd edirlər
ki, bu səfər Azərbaycan – Pakistan
münasibətlərinin yeni, tərəfdaşlıq
mərhələsinə qədəm qoymasına
böyük töhfələr vermişdir. Belə ki,
səfər zamanı rabitə və informasiya
texnologiyaları, mədəniyyət, maliyyə,
təhsil, nəqliyyat, aviasiya sektoru və
digər sahələrdə ikitərəli və çoxşaxəli
əlaqələrin genişlənməsi üçün zəruri
sənədlər imzalanmışdır.
Müstəqilliyin bərpasından sonra, qarşılıqlı münasibətlərin otuz
illik tarixində Pakistanla Azərbaycan
arasında yenilənmiş formatda
geniş mədəni əlaqələr qurulmuşdur. Pakistan ictimaiyyəti, xalqı
Azərbaycanda baş verən hadisələrə
xüsusi həssaslıqla yanaşır. 2013-cü
ildə Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə Pakistanda silsilə
tədbirlər keçirilmişdir. Bu tədbirlər
çərçivəsində Pakistanın Milli Kitabxanasında “Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyev və
Azərbaycan-Pakistan münasibətləri”
mövzusunda seminar və tədbir
çərçivəsində Heydər Əliyev guşəsinin
yaradılması iki ölkə arasındakı
münasibətlərin hansı səviyyədə
olmasından xəbər verir. Bu il, yanvarın
14-də Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın Xarici İşlər nazirlərinin İslamabadda keçirilmiş üçtərəfli görüşü də regional və beynəlxalq sahələrdə çoxcəhətli
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə
daha geniş imkanlar açmışdır.
Yeri gəlmişkən, bu günlərdə Pakistan – Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq
Palatasının (PAKAZCHAM) təqdimat
mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki,
Pakistan və Azərbaycanın investisiya üçün yaxşı və təhlükəsiz ölkələr
kimi tanıdılması, ölkələr arasında
ticarəti və investisiya qoyuluşunun asanlaşdırılması, mövcud
iş mühitinin təhlil edilməsi və iki
ölkədəki tənzimləmə bazası barədə
müəssisələrin məlumatlandırılması
yeni yaradılan əməkdaşlıq palatasının əsas hədəflərindəndir. Həmçinin
bərabərlik, tərəfdaşlıq və qarşılıqlı
hörmətə əsaslanan dövlətlərarası
iqtisadi əlaqələrin və investisiyaların müntəzəm və davamlı olaraq
genişləndirilməsi, iki ölkə arasında işgüzar əlaqələrin möhkəmlənməsinə və
intellektual inkişafına dəstək verilməsi,
ortaq iş maraqlarının inkişafı, Pakistan
və Azərbaycanın digər ticarət ortaqları ilə sıx əməkdaşlıq edilməsi də bu
məqsədlərə daxildir.
Bütün bunlar ən sadiq və güvənilən
tərəfdaşlarımızdan biri olan Pakistanla
istənilən sahə üzrə əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi naminə atılan addımlardır.
Ümid edirik ki, tarixi təcrübəyə, birliyə,
bərabərliyə söykənən Azərbaycan –
Pakistan münasibətləri bundan sonra
da yüksələn xətlə davam edəcək
və iki ölkə arasındakı keçmişdən
gələcəyə iqtisadi əlaqələr daha da
genişlənəcək.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

A

zərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrlik müddətinin daha
1 il artırılması ölkəmizə olan etimadın, dövlətimizin beynəlxalq
münasibətlər sistemində artan nüfuzunun göstəricisidir. Məlumdur
ki, sədrlik müddətinin uzadılması ilə bağlı təsisata üzv dövlətlər müraciət
ünvanlayıb və Azərbaycan tərəfi bu müraciəti müsbət cavablandırıb. Bu, eyni
zamanda, Azərbaycan Prezidentinin qlobal liderlik keyfiyyətlərinə verilən
yüksək qiymətdir.

Prezident İlham Əliyevin qlobal liderlik
qabiliyyətinə verilən yüksək qiymət
Pandemiyanın törətdiyi fəsadlara baxmayaraq, Azərbaycan vəziyyətə çevik və adekvat reaksiya verərək, Qoşulmama Hərəkatına
sədrliyini müvəffəqiyyətlə davam etdirdi. Yəni,
Azərbaycanın bu nüfuzlu təşkilata sədrliyi
çox mürəkkəb dövrə təsadüf etdi. Qısa
müddətdə Prezident İlham Əliyev COVID-19
ilə mübarizə sahəsində qlobal təşəbbüslər
irəli sürdü. BMT Baş Assambleyasının
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində
xüsusi sessiyasının keçirilməsi, BMT İnsan
Hüquqları Şurasında vaksinlərin ədalətli
bölgüsünə dair qətnamənin qəbul edilməsi və
s. dünyada böyük rəğbətlə qarşılandı. Bu, ilk
növbədə, Qoşulmama Hərəkatının imicinin
möhkəmləndirilməsinə böyük töhfə idi.
Ölkəmizin QH-yə sədrliyi dövründə,
eyni zamanda, hərəkatın digər təşkilatlarla
əməkdaşlığının qurulması təmin olundu. 2020-ci ilin may ayında Qoşulmama
Hərəkatının pandemiya ilə mübarizə mövzusunda keçirilmiş sammitində tarixdə,
ilk dəfə olaraq, Avropa İttifaqının yüksək
rəsmilərinin çıxış etməsi də bundan xəbər verir. Azərbaycan, həmçinin COVID-19 -a qarşı
mübarizə məqsədilə bir sıra QH üzvlərinə
maliyyə və humanitar yardımlar da etdi.
Pandemiya dövründə ciddi risklər yaradan
“peyvənd millətçiliyi”, inkişaf etmiş və inkişaf
etməkdə olan ölkələr arasında peyvəndlərə
çıxışla bağlı getdikcə dərinləşən qeyribərabərliyin yolverilməzliyi məhz sədr kimi
ölkəmiz tərəfindən qəti şəkildə pisləndi.
Ümumiyyətlə, möhtərəm Prezidentimiz
bütün çıxışlarında vaksinlərin ədalətli bölgüsü
məsələsinə xüsusi diqqət ayırdı. 2020-ci il
mayın 4-də Qoşulmama Hərəkatının təmas
qrupu formatında Zirvə görüşündə Prezident
İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının
koronavirusa qarşı dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyasının çağırılmasına dair təşəbbüsünün 150-dən çox ölkə
tərəfindən dəstəklənməsi də təsadüfi deyildi.
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatı adından
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında bütün

ölkələrin peyvəndlərə bərabər və universal
çıxışının təmin edilməsi ilə bağlı qətnamə irəli
sürdü və bu sənəd 2021-ci ilin mart ayında
yekdilliklə qəbul olundu. Respublikamız təkcə
qlobal səviyyədə vaksin bərabərliyini təşviq
etməklə kifayətlənmir, həm də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına, 30-dan çox ölkəyə
maliyyə və humanitar yardımı ayırmaqla,
dost ölkələrə vaksin vermək və onların pandemiya ilə mübarizəsini dəstəkləməklə bu
istiqamətdə əməli fəaliyyət göstərərək qlobal
səviyyədə örnək rolunu oynayır.
Bir sözlə, Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyi dövründə dünya birliyinin məsuliyyətli və etibarlı üzvü kimi öz
mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. Bu
mürəkkəb dövrdə vəziyyətdən çıxmaq bacarığı ölkəmizin növbəti diplomatik uğuru oldu.
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik müddətinin
daha 1 il uzadılması postmünaqişə dövrünün reallıqlarının dünyaya çatdırılması üçün
çox yaxşı imkandır. Azərbaycan qalib ölkə
kimi artıq bu cür qlobal platformalarda söz
sahibinə çevrilir.
Geridə qalan illərdəki təcrübəyə
əsaslanaraq, Azərbaycanın əlavə bir
il ərzində də QH-yə sədrlik vəzifəsinin
öhdəsindən uğurla gələcəyini əminliklə
söyləmək olar.

Könül NURULLAYEVA,
Milli Məclisin deputatı

Dövlət sərhədi boyu
mövqelərimiz atəşə tutulub
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələri iyulun 16-sı saat 20:40-dan
22:30-dək Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca kəndi ərazisində yerləşən
mövqelərindən fasilələrlə və iyulun
17-si saat 01.00 radələrində Berd rayonunun Mosesqex kəndi istiqamətindən
Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu kəndi və Tovuz rayonunun
Ağdam kəndi istiqamətlərində yerləşən
mövqelərini atıcı silahlardan atəşə
tutub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
verilən məlumatda bildirilir ki, iyulun 17-si

saat 08:30-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələri Vedi rayonunun Arazdəyən kəndi
yaxınlığında yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu
istiqamətində yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan
atəşə tutub.
Qarşı tərəfin susdurulması məqsədilə
cavab atəşi açılıb. Azərbaycan Ordusunun
şəxsi heyəti arasında itki yoxdur.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyinin
daha bir il uzadılması ölkəmizin nüfuzundan xəbər verir
Artıq məlumat verildiyi kimi, bu günlərdə Azərbaycanın sədrliyi
ilə Qoşulmama Hərəkatının Xarici İşlər nazirlərinin onlayn formatda aralıq konfransı keçirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti,
Qoşulmama Hərəkatının sədri İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına
videomüraciətini diqqətlə dinlədim. Hesab edirəm ki, Azərbaycan
lideri son illərdə dünyada baş vermiş ictimai-siyasi hadisələri,
o cümlədən, keçən ilin payızında Azərbaycanın 44 günlük
müharibədə Ermənistan üzərində qəti qələbəsini ətraflı şərh etdi.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, konfransda Azərbaycanın əlavə
daha bir il Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməsi ilə bağlı qərar
qəbul edilib. Bu, bir daha ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu göstərir.
Prezidentin çıxışının Azərbaycanın
haqlı və ədalətli mövqeyinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasında böyük
rol oynadığını qeyd edən tarix üzrə
fəlsəfə doktoru Məhərrəm Zülfüqarlı
bildirdi:
– Prezident İlham Əliyev konfrans
iştirakçılarına müraciətində qeyd
etdi ki, 2020-ci il Azərbaycan üçün
əlamətdar olub. Çünki hərəkatın
gündəliyində dayanan vacib
mövzulardan biri – üzv ölkə olan
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
təmini məsələsi uğurla həll edilib.
Dövlət başçısı münaqişənin
tarixini bir daha qonaqların diqqətinə
çatdıraraq bildirdi ki, Ermənistan 30
ilə yaxın bir müddətdə ərazimizin,
təqribən, 20 faizini işğal altında
saxlayıb, azərbaycanlılara qarşı etnik
təmizləmə siyasəti həyata keçirib,
bir milyondan çox azərbaycanlı
qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib.

Ermənistan 1992-ci ilin fevralında,
qarlı-şaxtalı qış gecəsində Xocalı
soyqırımını törədib, bu amansız
qətliam nəticəsində 106-sı qadın,
63-ü uşaq olmaqla, yüzlərlə dinc
insan qətlə yetirilib. Xocalı soyqırımı
13 ölkə tərəfindən tanınıb.
Prezident haqlı olaraq bəyan etdi
ki, 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik
Şurası Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən dərhal, tam və qeydşərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd
qətnamə, Qoşulmama Hərəkatı,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT,
digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar
buna bənzər qərar və qətnamələr
qəbul etsələr də, icra olunmayıb.
Biz yaxşı bilirik ki, təxminən, 30
il ərzində nə Ermənistan aparıcı
beynəlxalq təşkilatların tələblərinə
məhəl qoyub, nə də bu təşkilatlar
öz qərarlarının icrasını tələb ediblər.

Ermənistana bununla bağlı heç
bir təzyiq göstərilməyib. Bu işğalçı
ölkənin yeganə məqsədi status-kvonu saxlalmaq və işğalın nəticələrini
möhkəmləndirmək olub.
Azərbaycan lideri keçən ilin
yayından başlayaraq, ermənilərin
ard-arda təxribatlar törətməsindən
və Azərbaycanın buna layiqli cavab
verməyə məcbur olmasından danışaraq dedi ki, Azərbaycan Ordusu sentyabrın 27-də əks-hücuma
başlayıb və işğal altındakı ərazilərin
böyük hissəsini azad edib. Qırx dörd
günlük müharibə nəticəsində tam
məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan
2020-ci il noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza ataraq,
Azərbaycanın işğal altındakı digər
ərazilərindən qoşunlarını çıxarmağa məcbur olub. Bununla da
Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinin icrasını

təmin edib: “Beləliklə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşdu. Azərbaycanın şanlı Qələbəsi
beynəlxalq hüququn, ədalətin və
Qoşulmama Hərəkatı dəyərlərinin
təntənəsidir. Biz Qoşulmama
Hərəkatı ölkələrinin beynəlxalq
hüquqa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və
suverenliyinə müntəzəm dəstəyini
yüksək qiymətləndiririk”.
Prezident bir daha xatırlatdı ki, işğal dövründə Ermənistan
Azərbaycanın şəhər və kəndlərini,
bütün mədəni və dini abidələri
qəsdən dağıdıb. Hətta qəbiristanlıqlar
yerlə-yeksan edilib. Məscidlərdən
donuz və inək tövləsi kimi istifadə
edilib. Ağdam şəhəri o dərəcədə
dağıdılıb ki, onu “Qafqazın Xirosiması” adlandırırlar. İndi xarici diplomatların və jurnalistlərin azad olunmuş
ərazilərə müntəzəm səfərləri təşkil
edilir. Onlar Ermənistanın törətdiyi
vəhşiliyin şahidi olurlar: “Biz azad
olunmuş ərazilərdə yenidənqurma
işlərinə artıq başlamışıq. Orada
müasir şəhərsalma planlaşdırılması
həyata keçirilir. Azad edilmiş ərazilər
yaşıl enerji zonası olacaq... Lüksemburqun ərazisindən dörd dəfə
böyük olan dağıdılmış ərazini yüksək
yaşayış standartlarına malik firavanlıq
məkanına çevirəcəyik”.

Söhbəti yazdı:
Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
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Bakı şəhəri, 17 iyul 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İşaxtaran və işsiz şəxslərin qeydiyyata alınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi və “İşsizlərin qeydiyyata alınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci
il 22 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə” 2019-cu il 25 iyul tarixli
327 nömrəli, “Məşğulluq sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq
edilməsi barədə” 2019-cu il 8 avqust tarixli 350 nömrəli, “Əmək birjalarının və əmək
yarmarkalarının təşkili və fəaliyyəti Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu
il 16 sentyabr tarixli 412 nömrəli, “Məşğul şəxslər barədə məlumatların əldə olunması, reyestrə daxil edilməsi, reyestrin aparılması və ondan istifadə Qaydası”nın təsdiq
edilməsi haqqında” 2019-cu il 19 sentyabr tarixli 415 nömrəli, “Sosial müəssisələrin
və kvotadan əlavə iş yerlərinin Standartları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2020-ci il
17 mart tarixli 97 nömrəli və “İşsiz şəxslərin özünüməşğulluğunun təşkili Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2020-ci il 13 may tarixli 168 nömrəli qərarlarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 25 iyul tarixli 327
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 7, maddə
1349; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2021-ci il 5 iyun tarixli 160
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “İşaxtaran və işsiz şəxslərin qeydiyyata alınması
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 3.1-ci bənddə “elektron” sözü “avtomatlaşdırılmış” sözü ilə əvəz edilsin;
1.2. 3.6-cı bənddən “Mərkəz tərəfindən
fərdi məşğulluq vərəqinə daxil edilir və”
sözləri çıxarılsın;
1.3. aşağıdakı məzmunda 5.4-cü bənd
əlavə edilsin:
“5.4. Qanunun 5.8-ci və 5.10-cu
maddələrinə əsasən işaxtaran və ya işsiz
kimi qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılmış
şəxslərin təkrar qeydiyyatı onların elekt-

ron müraciəti əsasında həmin maddələrdə
nəzərdə tutulan müddətlər bitdiyi halda,
müraciət edildiyi gündən sonrakı ayın 1-dən
bərpa edilir.”.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 8 avqust tarixli 350
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 8, maddə
1457; 2021, № 3, maddə 277) ilə təsdiq
edilmiş “Məşğulluq sahəsində nəzarətin
həyata keçirilməsi Qaydası”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
2.1. 2.2.5-ci yarımbənddə “Agentliyə
təqdim” sözləri “Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəz-ləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sistemi”nə (bundan sonra – MEİS) daxil”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. 2.2.7-ci yarımbənddə
“Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya
Sistemi”nə (bundan sonra – MEİS)” sözləri
“MEİS-ə” sözü ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 16 sentyabr tarixli

412 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, №
9, maddə 1566; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 5 iyun
tarixli 160 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş
“Əmək birjalarının və əmək yarmarkalarının
təşkili və fəaliyyəti Qaydası”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
3.1. 1.3.2-ci yarımbəndə “həyata
keçirilən” sözlərindən əvvəl “elektron qaydada” sözləri əlavə edilsin;
3.2. 4.5-ci bənddə “bu Qaydanın 4.2-ci
bəndində nəzərdə tutulmuş şəxs” sözləri
“işaxtaran və ya işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 19 sentyabr tarixli 415
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 9, maddə
1569) ilə təsdiq edilmiş “Məşğul şəxslər
barədə məlumatların əldə olunması, reyestrə
daxil edilməsi, reyestrin aparılması və ondan
istifadə Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
4.1. 2-ci hissənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.1. Məşğul şəxslərə dair məlumatlar
reyestrə Qanunun 4.4-cü maddəsinə uyğun
olaraq aşağıdakı tələblər nəzərə alınmaqla
daxil edilir:
2.1.1. muzdla işləyənlərə münasibətdə:
1. Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsinə uyğun olaraq işəgötürənlə əmək
müqaviləsi (kontrakt) bağlamış şəxslər
(bu Qaydanın 2.1.1-ci yarımbəndinin 2-ci
abzasında göstərilən şəxslər istisna olmaqla)
barədə - Nazirliyin Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sisteminin (bundan sonra
– MEİS) məlumatları əsasında;
2. Azərbaycan Respublikası Əmək
Məcəlləsinin 7-ci maddəsinin 2-1-ci

hissəsinə əsasən siyahısı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən
təsdiq edilmiş dövlət orqanlarında müvafiq
vəzifələrə (peşələrə) qəbul edilən (götürülən)
məşğul şəxslər barədə - Azərbaycan
Respub-likasının İqtisadiyyat Nazirliyinə
məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə
sığortaedən tərəfindən təqdim edilmiş hesabat məlumatlarına uyğun olaraq MEİS-in
məlumatları əsasında;
2.1.2. sahibkarlar, mülki-hüquqi
xarakterli müqavilələrlə işləyənlər, haqqı
ödənilən vəzifəyə seçilənlər, təyin və ya
təsdiq edilənlər, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində xidmət edənlər və
Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanuni əsaslarla haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti
ilə məşğul olan əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər barədə - Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə
məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə
sığortaedən tərəfindən təqdim edilmiş hesabat məlumatlarına uyğun olaraq MEİS-in
məlumatları əsasında;
2.1.3. ailə kəndli təsərrüfatının üzvləri
barədə - Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə məcburi dövlət sosial
sığorta haqları üzrə sığortaedən tərəfindən
təqdim edilmiş hesabat məlumatlarına uyğun
olaraq MEİS-in məlumatları və Azərbaycan
Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
apardığı “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminə yerli özünüidarəetmə orqanlarının ailə kəndli təsərrüfatı üzvləri barədə
daxil etdiyi məlumatlar əsasında;
2.1.4. mülkiyyətində kənd təsərrüfatına
yararlı torpaq payı olan məşğul şəxslər
barədə - Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin apardığı elektron informasiya sisteminin daşınmaz əmlakın qeydiyyatına dair və məcburi dövlət sosial sığorta

Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi
dünyaya problemlərin həllinə ədalətli yanaşma vəd edir
Mürəkkəb qlobal hadisələr
təməlində barış və qlobal həmrəyliyin
möhkəmləndirilməsi dayanan QH-nin
aktuallığını, önəmini daha da artırmaqdadır. Ölkələrin suverenliyinə və
ərazi bütövlüyünə hörmət, habelə
ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq
və digər prinsipləri təşviq edən tarixi
“Bandunq prinsipləri” Azərbaycanın
xarici siyasətinin prioritetləri ilə,
dövlətimizin xarakteri ilə tam uyğundur. Qısa müddət ərzində ölkəmiz
hərəkatda böyük nüfuz və etimad
qazanıb.
Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyi dönəmi önəmli
təşəbbüslər və real nəticələr verib:
– 2019-cu ilin oktyabrında Bakıda QH-nin 18-ci Zirvə görüşü uğurla
təşkil edilib;
– ölkəmiz beynəlxalq müstəvidə
QH üzvlərinin legitim maraqlarının
müdafiəsi, ədalət və beynəlxalq hüququn qorunması adına əməli addımlar
atıb;
– Azərbaycan Respublikası
hərəkata sədrlik edən ölkə olaraq,
pandemiyaya qarşı qlobal səylərin
səfərbər edilməsi üçün bir sıra
beynəlxalq təşəbbüslərlə çıxış edib;
– QH-nin Təmas Qrupu (TQ)
ölkələrinin Zirvə görüşünün
keçirilməsi təşəbbüsü irəli sürülüb və
2020-ci il mayın 4-də həmin tədbir
yüksək səviyyədə təşkil olunub.
Onlayn zirvə görüşündə dünyanın
müxtəlif regionlarını təmsil edən
TQ üzvləri ilə yanaşı, BMT-nin Baş
katibi, BMT Baş Assambleyasının
sədri, ÜST-ün Baş direktoru, Afrika
Birliyi Komissiyasının sədri, Avropa
Birliyinin Ali nümayəndəsi və Avropa
Komissiyasının vitse-prezidenti də
iştirak ediblər;
– hərəkata üzv ölkələrin əsas
humanitar və tibbi ehtiyaclarını əhatə
edən bilgi bazası yaradılıb. ÜST
pandemiya ilə mübarizədə QH-yə
üzv ölkələrin mövcud ehtiyaclarının
müəyyənləşdirilməsi üçün həmin
bazadan istinad qaynağı kimi istifadə
etməkdədir;
– Zirvə görüşü zamanı
Azərbaycan QH adından BMT Baş
Assambleyasının dövlət və hökumət
başçıları səviyyəsində koronavirusla mübarizəyə həsr edilmiş xüsusi
sessiyasının keçirilməsini təklif edib.
Ümumilikdə həmin təşəbbüs BMTyə üzv olan 150-dən çox dövlət
tərəfindən dəstəklənib və 2020-ci il
dekabrın 3-ü və 4-də xüsusi sessiya
baş tutub;
– Azərbaycan Respublikası öz
humanitar missiyasını məsuliyyətlə
yerinə yetirir. Azərbaycan pandemiya
ilə mübarizə sahəsində QH ölkələri
də daxil olmaqla, 30-dan çox ölkəyə
humanitar və maliyyə yardımı edib.
Bununla yanaşı, Azərbaycan ÜSTna 10 milyon ABŞ dolları həcmində
könüllü maliyyə töhfəsi edib ki, bunun
da yarısı QH-yə üzv dövlətlər üçün
nəzərdə tutulub.
Başqa bir önəmli məqam
“peyvənd millətçiliyi” ilə bağlıdır.
Vurğulamalıyıq ki, Azərbaycan
Respublikası qlobal səhiyyə böhranı

Qoşulmama Hərəkatının Xarici İşlər nazirlərinin iyunun
13-də onlayn formatda aralıq konfransında Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı çox önəmli məqamlarla
zəngindir. Bu il Qoşulmama Hərəkatının (QH) 60 illik yubileyidir.
Azərbaycan Hərəkata 10 il öncə üzv olub. İndidən demək olar ki,
QH-nin haqqında yazacaq gələcək tarixçilər, sədrliyin 2019-cu
ildə Azərbaycan Respublikasına həvalə edilməsi ilə başlanan
4 illik mərhələni ən parlaq dövrlərdən biri kimi şərh edəcək.
Pandemiya, təbəddülatlar, qlobal, regional, məhəlli münaqişələr,
müharibələr, mədəniyyətlərarası anlaşılmazlıqlar və s. fonunda
böyük bir qurumun sədri olmaq çox məsuliyyətli, həm də şərəfli
vəzifədir.
fonunda “peyvənd millətçiliyi”nə
qarşı çıxış edib. Dünya birliyinin
ləyaqətli üzvü olan respublikamız,
ehtiyaclarından qat-qat artıq peyvənd
tədarük edən bəzi böyük ölkələrin
davranışını ictimai şəkildə qınayıb.
Bu günədək dünyada mövcud olan
peyvəndlərin 82 faizdən çoxu zəngin
dövlətlər tərəfindən alınıb, azgəlirli
ölkələrin payına düşən peyvənd
həcmi isə yalnız 0,9 faizdir. Belə
münasibət inkişaf etməkdə olan,
xüsusilə də az inkişaf etmiş ölkələrin
öz əhalisini qorumaq imkanına mane
olur. Azərbaycan Prezidenti BMTnin İnsan Hüquqları Şurasında QH
adından bütün ölkələrin peyvəndlərə
bərabər və universal çıxışının təmin
edilməsinə dair qətnamə irəli sürüb
və həmin qətnamə cari ilin mart ayında yekdilliklə qəbul edilib.
Ərazisi işğalda olarkən, müharibə
günlərində və sonra bəzi qeyri-adekvat reaksiyaların müşahidə edildiyi
bir ortamda belə cəsarət nümayiş
etdirmək və uğur qazanmaq hər liderin, hər dövlətin işi deyil.
Biz beynəlxalq münasibətlər
sistemində haqlıyıq, ədalətliyik, öz
töhfələrimizlə çıxış edirik və bu, bizə
güc verir.
Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyi quruma, dünyaya
başqa nə verdi və daha nələr vəd
edir?
– Sağlam və effektiv işbirliyinə
xidmət edən yeni təşəbbüslər meydana çıxdı;
– çətinliklərin bir-biri ilə sıx bağlı
olduğunu nəzərə alsaq, respublikamızın sədrliyi ilə səhiyyə və
əmək nazirlərinin onlayn toplantıları keçirildiyini, kommunikasiya və

təhsil nazirlikləri kimi digər nazirliklər
səviyyəsində də görüşlərin nəzərdə
tutulduğunu vurğulamalıyıq;
– QH-nin Bakı Zirvə görüşündə
aldığı mandata əsasən, Azərbaycan
sədr olaraq, hərəkat üzrə gənclərin
institusional şəbəkəsinin yaradılmasının mümkünlüyünü nəzərdən keçirir;
– eyni zamanda, Azərbaycan
QH üzvlərinin işbirliyinin
parlamentlərarası istiqamətini də
inkişaf etdirmək niyyətindədir;
– hərəkata sədrliyi dövründə
Azərbaycan digər beynəlxalq
təsisatlarla körpülərin yaradılmasına nail olub. Tarixdə ilk dəfə AB-nin
rəhbərləri QH-nin Zirvə görüşündə iştirak edib. AB-yə üzv dövlətlər QH-nin
BMT Baş Assambleyasının Xüsusi
Sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsünü
dəstəkləyib. QH və AB BMT-nin İnsan
Hüquqları Şurası çərçivəsində bir sıra
məsələlərlə bağlı işbirliyi edir.
Əlbəttə, dünyanın pandemiyadan
daha yaxşı şəkildə çıxması üçün
qlobal tədbirlər görülməlidir. Respublikamız QH çərçivəsində həmrəyliyin
artırılması, beynəlxalq arenada
hərəkatın mövqeyinin, nüfuzunun
daha da gücləndirilməsi sahəsində
səyləri artırmaqda davam edəcək.
Azərbaycanın QH-yə, hərəkat
üzərindən beynəlxalq birliyə verdiyi töhfələr və planlaşdırmalar öz
yerində, “Ermənistan –Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”nə son
qoyulması, həm Azərbaycanın, həm
də QH-nin tarixi üçün xüsusi önəm
daşıyır. Hərəkatın bir üzvü, konkret
halda, qurumun sədri olan ölkə tarixi
ədaləti bərpa edirsə, bu, elə onun nüfuzunu qaldıran çox önəmli hadisədir.
Əlbəttə, Azərbaycan dövləti və

xalqı bu gedişatla barışası deyildi.
Ölkə başçısının qətiyyətli mövqeyi,
düşünülmüş siyasi – diplomatik
gedişləri, milli müdafiə sənayesinin,
özəlliklə Silahlı Qüvvələrin
gücləndirilməsi öz məntiqi nəticəsini
göstərməliydi.
44 günlük Vətən müharibəsi
Ermənistanın özündə Azərbaycana
qarşı irimiqyaslı hərbi hücuma keçmə
cəsarəti hiss etməsi ilə başladı.
Bu hərbi təcavüzə cavab olaraq,
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri cəbhə
boyu əks-hücum əməliyyatına başladı
və işğal altındakı ərazilərin böyük
hissəsi azad edildi. Azərbaycan
30 illik ağır məhrumiyyətlərə son
qoydu, hərbi-siyasi yollarla tarixi
ədaləti bərpa etdi, BMT TŞ-nin 27
illik qətnamələrini təkbaşına icra
etdi. 44 günlük müharibədə ağır
məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan,
10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan Azərbaycan, Ermənistan və
Rusiya dövlət rəhbərlərinin Birgə
Bəyanatından sonra müəyyənləşmiş
qrafik əsasında, öz işğalçı qoşunlarını
Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarından da çıxarmağa məcbur oldu.
QH-yə üzv dövlətlərin beynəlxalq
hüquqa, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
və suverenliyinə müntəzəm dəstəyi
çox qiymətlidir. Bakı Zirvə görüşünün Yekun Sənədində hərəkata üzv
ölkələr dövlətlərin ərazisinin güc yolu
ilə zəbt olunmasının yolverilməzliyini
vurğuladı və təsdiq etdilər ki, heç bir
dövlət Azərbaycan ərazilərinin işğalı
ilə yaranmış vəziyyətin “qanuniliyini”
tanımayacaq.
Üzləşdiyimiz əsas problemlərdən
biri də, işğalçı Ermənistanın
Azərbaycan ərazilərində şəhər
və kəndləri, bütün mədəni və dini
abidələri qəsdən dağıtması, hətta
qəbristanlıqları yerlə-yeksan etməsi,
əraziləri minalaması ilə ortaya çıxan
gerçəklikdir.
Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, yüz minlərlə məcburi
köçkünün doğma yurdlarına ləyaqətli
və təhlükəsiz qayıdışı əsas prioritetimizdir. Çətinlik Ermənistan tərəfindən
basdırılmış çoxsaylı minalardır.
2020-ci il noyabrın 10-da Ermənistan
tərəfindən kapitulyasiya aktının imzalanmasından sonra mina partlaması
nəticəsində çox sayda Azərbaycan
vətəndaşı həlak olub və yaralanıb.
Bundan əlavə, minalar azad olunmuş
ərazilərdə yenidənqurma prosesini və
məcburi köçkünlərin evlərinə qayıdışını ləngidir.
Belə olan halda, QH və bütün
digər beynəlxalq qurum və quruluşlar
Ermənistanı mina xəritələrini verməyə
çağırmalı, onu buna məcbur etməlidir.
Daha çətin problemlərin
öhdəsindən gəlməyi bacarmış
Azərbaycan bu sahədə də istək və
tələblərini yerinə yetirəcək.
Dövlətimiz var olsun!

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri

haqları üzrə sığortaedən tərəfindən təqdim
edilmiş hesabat məlumatları və Azərbaycan
Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
apardığı “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminin məlumatları əsasında;
2.1.5. ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan ali
və orta ixtisas təhsili müəssisələrində əyani
təhsil alanlar barədə - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin və Azərbaycan
Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzinin
apardığı elektron informasiya sistemlərinin
məlumatları əsasında;
2.1.6. Azərbaycan Respublikasının
hüdudlarından kənarda qanuni əsaslarla
əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşları barədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Miqrasiya Xidməti tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinin
58-ci maddəsinə uyğun olaraq əldə edilən
məlumatlar əsasında.
2.2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Miqrasiya Xidməti Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda qanuni
əsaslarla əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına
dair məlumatları əldə edildiyi gündən ən
geci 1 (bir) ay müddətində MEİS-ə elektron
formada təqdim etməlidir.
2.3. Bu Qaydanın 2.1.1-2.1.5-ci
yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş
məlumatlar məşğul şəxslərin reyestrinə
inteqrasiya olunmuş dövlət orqanlarının və
digər qurumların apardığı elektron informasiya sistemləri vasitəsilə ən geci 1 (bir) ay
müddətində daxil edilir.”;
4.2. 3.4-cü bənddə “bəndinə uyğun
olaraq 10 iş günü müddətində” sözləri “və
2.3-cü bəndlərinə uyğun olaraq” sözləri ilə
əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2020-ci il 17 mart tarixli 97
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, №
3, maddə 358; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 5 iyun
tarixli 160 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş
“Sosial müəssisələrin və kvotadan əlavə iş
yerlərinin Standartları”nın 3.4-cü bəndində
“işçi göndərilmədiyi” sözləri “göndəriş
verilmədiyi” sözləri ilə əvəz edilsin.
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 13 may tarixli 168
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 5, maddə
639; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2021-ci il 5 iyun tarixli 160
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “İşsiz
şəxslərin özünüməşğulluğunun təşkili
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
6.1. 2.1.3-cü yarımbəndə və 6-cı hissənin
adına “köməklik göstə-rilməsi” sözlərindən
sonra “, o cümlədən təlimlərin keçirilməsi
və onların nəticələrinin qiymətləndirilməsi”
sözləri əlavə edilsin;
6.2. 2.1.4-cü, 2.1.5-ci yarımbəndlərdə
və 7.2-ci bəndin birinci cümləsində “2 (iki)”
sözləri “1 (bir)” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.3. 8.1-ci bənd üzrə:
6.3.1. “2 (iki)” sözləri “1 (bir)” sözləri
ilə əvəz edilsin və “monitorinqi” sözündən
sonra “(o cümlədən elektron monitorinqi)”
sözləri əlavə edilsin;
6.3.2. aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə
əlavə edilsin:
“Özünüməşğulluğa cəlb olunmuş şəxs
müqavilə müddətində fəaliyyəti ilə bağlı, o cümlədən ona verilmiş əmlaka dair
məlumatları MAS-a daxil etməlidir.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

M

əlum olduğu kimi, bu il iyulun 13-də Qoşulmama Hərəkatının
Xarici İşlər nazirlərinin onlayn formatda aralıq konfransı keçirilib.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
videoformatda çıxışı təqdim olunub. Dövlətimizin başçısının parlaq,
dərin məzmunlu çıxışı ölkə ictimaiyyətinin ən müxtəlif təbəqələrinin
nümayəndələri, eləcə də tanınmış alim və ziyalılar tərəfindən dərin razılıq
hissi ilə qarşılanıb. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin
professoru, kulturologiya elmləri doktoru Minaxanım Əsədli bu barədə öz
fikir və düşüncələrini bölüşərək dedi:

Qoşulmama Hərəkatının Azərbaycan
dövlətinə inam və etimadı böyükdür
– Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün
Azərbaycan dünya siyasətində xüsusi yeri
və mövqeyi olan nüfuzlu bir ölkədir. Təsadüfi
deyil ki, ölkəmiz Qoşulmama Hərəkatına
(QH) əlavə bir il də sədrlik edəcək. Bu, ilk
növbədə, Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin qlobal liderlik səylərinə verilən
yüksək qiymətdir. Fikrimcə, bu, həm də
müstəqil Azərbaycan dövlətinə olan yüksək
etimadın növbəti təzahürüdür.
Rəsmi Bakı QH-yə sədrliyi dövründə
Hərəkatın beynəlxalq nüfuzunun, təsirinin
gücləndirilməsi istiqamətində ciddi addımlar
atmışdır. Bundan başqa, ölkəmiz hərəkat
üzvlərinin maraqlarının, beynəlxalq hüquq
və ədalətin müdafiəsi üçün böyük səylər
göstərib. Ümumi rəy belədir ki, pandemiyanın
qlobal səviyyədə törətdiyi fəsadlara
baxmayaraq, Azərbaycan vəziyyətə çevik
və adekvat reaksiya verərək sədrliyini
müvəffəqiyyətlə həyata keçirib.

Azərbaycan ilə Qoşulmama Hərəkatını
birləşdirən bir çox ümumi dəyərlər var.
Azərbaycan Prezidenti çıxışında belə
demişdir: “Bütün ölkələrin suverenliyinə və
ərazi bütövlüyünə hörmət, habelə ölkələrin
daxili işlərinə qarışmamaq və digər prinsipləri
təşviq edən tarixi “Bandunq prinsipləri”
Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri
ilə tam uyğundur. Bu səbəbdən 10 il əvvəl
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatı ailəsinin
üzvü oldu”.
Qeyd etmək lazımdır ki, BMT-dən sonra
dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu ikinci ən
böyük siyasi təsisat olan QH Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və suverenliyi ilə bağlı
məsələlərdə beynəlxalq hüquqa uyğun
olaraq daim ədalətli mövqedən çıxış edib. Bu
baxımdan, QH-nin Azərbaycana dəstəyinin
əhəmiyyəti kifayət qədər böyükdür.

Konkret misal çəkmək istəyirəm.
Məlumdur ki, ötən il işğalçı Ermənistanın
silahlı qüvvələri tərəfindən Tovuz rayonu
istiqamətində törədilən hərbi təxribatla
əlaqədar və Vətən müharibəsi zamanı QH
Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edən
mühüm sənədlər qəbul edib. Yeri gəlmişkən,
təşkilatın 7 üzvü BMT Təhlükəsizlik
Şurasında Azərbaycan əleyhinə qəbul
edilməsi nəzərdə tutulan qərəzli bəyanata
qarşı qətiyyətli mövqe nümayiş etdirib. Bu,
ona dəlalət edir ki, Azərbaycanın xarici
siyasət strategiyası tamamilə düzgün
qurulub.
2020-ci ildə Azərbaycan Qoşulmama
Hərəkatının gündəliyində duran vacib
məsələlərdən biri Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə
qovuşub. Artıq belə bir münaqişə yoxdur.
44 günlük şanlı Vətən müharibəsində
xalqımızı dəstəkləyən bütün qurumlara, o
cümlədən, QH-yə üzv ölkələrin liderlərinə bir
Azərbaycan vətəndaşı, ziyalı olaraq dərin
təşəkkürümü bildiriəm.
Sonda bir daha belə bir fikri vurğulamaq
istəyirəm ki, son illər Azərbaycanın bütün
dünyada dost və tərəfdaşları durmadan artır.
Dünya görür ki, Prezident İlham Əliyevin
liderliyi ilə Azərbaycan dövləti haqqın və
ədalətin tərəfindədir. Dünya onu da görür ki,
Azərbaycan hər cür təcavüzə qarşı çıxır və
bütün dünyanı bu istiqamətdə həmrəyliyə
səsləyir.

Söhbəti qələmə aldı:
M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”
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18 iyul 2021-ci il, bazar

TASS və Trend informasiya agentliklərinin
birgə layihəsi olan eastweststream.com
portalının təqdimatı keçirilib

Heydər Əliyev Mərkəzində Rusiyanın TASS və Azərbaycanın
Trend informasiya agentliklərinin birgə layihəsi olan https://
eastweststream.com/ portalının təqdimatı olub.
Platformanın məqsədi regionda
baş verən hadisələr barədə analitik
məlumatlar, iqtisadi sahələri əhatə edən
xəbərlər yaymaq, Şərq və Qərbdən informasiya axınını təmin etməkdir. Portal,
həmçinin geosiyasi proseslər, eləcə də
enerji ehtiyatları ilə zəngin regionların potensialı, maliyyə durumu, siyasi
həyatı barədə etibarlı xəbər mənbəyi
kimi çıxış edəcək.
Təqdimat mərasimində çıxış edən
Mixail Qusman bildirib ki, Azərbaycanda
qədim ənənələrə malik olan jurnalistika
daim dəqiqliyi ilə seçilib. “Azərbaycanda
rus dilinə həmişə böyük önəm verilib.
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulan bu siyasəti Prezident
İlham Əliyev uğurla davam etdirib. Yeni
platforma Rusiya və Azərbaycan mediasının perspektivli layihələrindən biridir”,
- deyə o qeyd edib.
Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı

direktoru Əhməd İsmayılov deyib ki,
Azərbaycanın və Rusiyanın informasiya
bazarının iki nüfuzlu media subyektinin
bir araya gələrək təqdim etdiyi "Eastweststream" platforması dünyanın
siyasi və biznes elitasının diqqətini cəlb
etməklə yanaşı, region haqqında yalnız
operativ deyil, həmçinin mötəbər informasiya qaynağı olacaq: “Şübhə etmirik
ki, bu platforma Şərq və Qərbin dinamik
inkişafını əks etdirən etibarlı xəbər və
keyfiyyətli analitik təhlillərə artan tələbatı
qarşılaya biləcək”.
Tədbirdə, həmçinin TASS-ın baş
direktorunun müavini Mixail Kolmıkov,
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin
mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri
Mixail Boçarnikov, Azərbaycan Televiziyasının sədri Rövşən Məmmədov,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri
Elçin Şıxlı, Milli Məclisin deputatı Nizami

Səfərov, CBC televiziyasının rəhbəri
Vüqar Xəlilov, Real TV-nin direktoru
Mirşahin Ağayev və Trend agentliyinin
baş direktorunun müavini Emin Əliyev
çıxış ediblər.
Çıxışlarda qeyd olunub ki, bu illər
ərzində Azərbaycanda dövlətin diqqət
və qayğısı ilə əhatə olunmuş media sektoru da sürətlə inkişaf edib. Prezident
İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın medianın inkişafına yönəlik addımları milli mətbuat
ənənələrinə söykənən, müasir çağırışlarla ayaqlaşan media strukturlarının informasiya məkanına çıxmasına
əlverişli şərait yaradıb. Azərbaycan
mediasının qlobal media bazarına
inteqrasiyası məhz Prezident İlham
Əliyevin jurnalistikanın inkişafına həssas
münasibəti nəticəsində mümkün olub.
Bu gün təqdimatı keçirilən layihə də
media sahəsində aparılan uğurlu dövlət
siyasətinin daha bir təzahürüdür.

AZƏRTAC

Astarada şəhid ailələri və qazilər
üçün növbəti tibbi yardım aksiyası

Ölkəmizdə şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin, veteranların, hərbi
qulluqçuların sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, onların rifahının
yüksəldilməsi və problemlərinin həlli dövlət siyasətinin mühüm tərkib
hissəsini təşkil edir.
İndiyədək bu qəbildən olan insanlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi,
mənzillərlə, minik avtomobilləri ilə təmin
olunması, onların müalicəsi, həyat
tərzinin yaxşılaşdırılması, eyni zamanda, Prezidentin aylıq təqaüdü və digər
sosial ödənişlər ilə (pensiya, müavinət)

təmin edilməklə yanaşı, həssas qəlbli
şəxslərin həyat tərzinin daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət edən bir çox
sosial proqramlar da həyata keçirilib.
Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin
sədr müavini, tibb elmləri doktoru,
professor, YAP İdarə Heyətinin üzvü

Şəhid jurnalistlər İbrahimov Məhərrəm Əli oğlu və Abışov Sirac Abış oğlu
“Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində xidmətlərə görə” medalı ilə təltif olunublar

FHN: Xocavənd rayonunda
minalanmış sahədə baş
vermiş yanğın söndürülüb

FHN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
məlumat əsasında nazirliyin müvafiq qüvvələri dərhal yanğının baş verdiyi əraziyə cəlb olunub.
Təhlükəsizlik tədbirləri nəzərə alınmaqla nazirliyin
Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə
bölmələrinin səyi nəticəsində yanğının bilavasitə Edilli
kəndinə keçməsinin qarşısı alınıb, habelə kommunikasiya
xətləri yanğından mühafizə olunub.
Yanğın FHN-in Aviasiya dəstəsinin iki helikopteri də
cəlb olunmaqla söndürülüb, alovun sıx meşəlik əraziyə
keçməsinin qarşısı alınıb.

Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə
Agentliyi (ANAMA) işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumatı
açıqlayıb.
ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, iyulun 12-dən
17-dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və
Zəngilan rayonlarının ərazilərində aparılmış əməliyyataxtarış tədbirləri zamanı piyada əleyhinə 54, tank əleyhinə
15 mina və 108 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb.
Əməliyyatlar nəticəsində 143 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib.

A

zərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətində (SHXÇDX) Milli Mətbuat Günü ilə
əlaqədar media orqanlarının əməkdaşlarının, həmçinin Vətən
müharibəsində səfərbərlik çağırışı ilə ordu sıralarına çağırılmış
jurnalistlərin iştirakı ilə tədbir keçirilib.

SHXÇDX-dən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, tədbirdə çıxış edən
Xidmət rəisinin birinci müavini
general-mayor Zaur Abdullayev
media nümayəndələrini təbrik
edərək milli mətbuatın keçdiyi inkişaf
mərhələlərindən danışıb. Qırx

Azərbaycan iqtisadiyyatı bu ilin
birinci yarısını artımla başa vurub
İqtisadi tərəqqidə “Bizim uğurlu inkişafımız qeyri-neft
sənayesinin hesabına təmin edilməlidir” prinsipini strateji
kurs kimi müəyyənləşdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə hazırda sənayenin modernləşdirilməsi və strukturunun
təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının
artırılması, enerjidən səmərəli istifadə edən, yüksək əlavə dəyər
yaradan rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının genişləndirilməsi,
yeni istehsal sahələri üçün ixtisaslı kadrların hazırlanması və s.
vəzifələri uğurla gerçəkləşdirilir. Bu tapşırıqların yüksək səviyyədə
yerinə yetirilməsi isə müsbət nəticələrlə müşahidə edilir.
Son 18 ildə ölkəmizdə həyata keçirilən
genişmiqyaslı islahatlar, strateji əhəmiyyətə
malik layihələrin reallaşdırılması respublikada iqtisadiyyatın daha da şaxələnməsi, özəl
investisiyaların yüksək səviyyədə təşviqi üçün
əlverişli zəmin yaradıb. Bütün bunlar, eyni
zamanda, yüksək dayanıqlı iqtisadi artımın təmin edilməsinə, valyuta ehtiyatlarının
artmasına müsbət təsir göstərib. Bu, statistik
göstəricilərdə də öz ifadəsini tapıb. Belə ki,
iqtisadiyyat 3,4 dəfə, xarici ticarət 6,4 dəfə
artıb, yoxsulluq səviyyəsi 49 faizdən 4,8 faizə
düşüb. Ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların həcmi 270 milyard dollara çatıb.
Valyuta ehtiyatları 52 milyard dollar həddinə
yüksəlib.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB)
sərəncamında olan rəsmi valyuta ehtiyatları

da getdikcə artır. AMB-nin valyuta ehtiyatlarının iyunun 1-nə 6 milyard 460,4 milyon ABŞ
dolları olması da bunun bariz ifadəsidir. Bu
göstərici ötən ayın eyni dövrü ilə müqayisədə
92,8 milyon dollar çoxdur.
Göründüyü kimi, ölkəmiz COVID-19
pandemiyası və aşağı neft qiymətlərinin
təsirinə məruz qalsa da, Ermənistanın
hərbi təxribatlarına cavab olaraq Vətən

“Xalq qəzeti”

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətində Milli Mətbuat Günü qeyd edilib

Ötən həftə 143 hektar ərazi
mina və partlamamış hərbi
sursatdan təmizlənib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) 112 qaynar telefon xəttinə Xocavənd rayonunun Edilli
kəndi yaxınlığında düşmən tərəfindən minalanmış
mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidəki açıq sahədə
və qismən meşə zolağında yanğın baş verməsi
barədə məlumat verilib.

Rəşad Mahmudov, Astara Rayon İcra
Hakimiyyəti və YAP rayon təşkilatının
təşəbbüsü ilə “Ürəyimiz Qarabağla
döyünür” devizi ilə Vətən müharibəsi
şəhidlərinin ailə üzvlərinə və qazilərə
ödənişsiz tibbi xidmət aksiyasına start
verilməsi də bunun bariz ifadəsidir.
Xatırladaq ki, aksiya TƏBİB-in
tabeliyindəki hospitallar və eləcə də
özəl xəstəxanaların tanınmış həkimləri
tərəfindən xidmət göstərməklə 2 gün
davam edəcək.

müharibəsini yaşasa da, Azərbaycan iqtisadiyyatı böhranla üzləşməyib. Əksinə,
dinamik inkişafını, dayanıqlılığını qoruyub
saxlaya bilib. Buna, ilk növbədə, aparılan
düzgün siyasətin, eyni zamanda, son 18 il
ərzində yaradılan iqtisadi təməlin mövcudluğu
nəticəsində nail olunub.
Dövlətimizin başçısının bu gün qarşıya
qoyduğu əsas iqtisadi vəzifə özəl sektorun in-

dörd günlük Vətən müharibəsində
Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
Silahlı Qüvvələrimizin ölkənin ərazi
bütövlüyünün təmin olunması uğrunda
döyüşlərdə qəhrəmanlıq nümayiş
etdirərək işğal altındakı torpaqlarımızı

azad etməsinin hərb tariximizin
şanlı səhifəsi olduğunu vurğulayıb.
Hərbi əməliyyatlar zamanı media
nümayəndələrinin döyüş bölgələrindən
reportajlar hazırlamalarının, beynəlxalq
aləmə erməni terrorizminin mahiyyətini
çatdırmalarının informasiya savaşında
ölkəmizin mövqelərinin güclənməsinə
töhfə verdiyi diqqətə çatdırılıb.
Z.Abdullayev Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti ilə mətbuat orqanları
arasında daimi əməkdaşlıq
münasibətlərinin formalaşdığını və
uğurla davam etdiyini vurğulayaraq,
mətbuat nümayəndələrinə müstəqil
Azərbaycanımızın inkişafı naminə
şərəfli və çətin fəaliyyətlərində
müvəffəqiyyətlər diləyib.
Media orqanlarının cəbhə
bölgələrində çalışan əməkdaşları,
Vətən müharibəsində döyüşçü kimi
iştirak etmiş jurnalistlər, Xidmətlə
yaxından əməkdaşlıq edən mətbuat
nümayəndələri, hərbi blogerlər
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
general – polkovnik Arzu Rəhimovun
müvafiq əmri ilə “Hərbi vətənpərvərliyin
təbliğində xidmətlərinə görə” diplom,
fəxri fərman və xatirə plaketləri ilə təltif
ediliblər. Şəhid jurnalistlər İbrahimov
Məhərrəm Əli oğlu və Abışov Sirac
Abış oğlu “Hərbi vətənpərvərlik
tərbiyəsində xidmətlərə görə” medalı ilə
təltif olunublar.

Dünya iqtisadiyyatında
bərpa prosesi davam edir

kişafı, biznes mühitinin daha da yaxşılaşması,
idarəetmə və şəffaflıq sahəsində islahatların
davam etdirilməsi, həmçinin maliyyəyə çıxışın
yaxşılaşması hesabına iqtisadi şaxələnmənin
dərinləşməsi və iqtisadiyyatın şoklara dayanıqlılığının yüksəldilməsidir.
Hazırda davam edən vaksinasiya və
iqtisadiyyatın tədricən açılması nəticəsində
iqtisadi artım bu ilin ilk yarısında da davam
edib. Bununla bağlı Milli Məclisin deputatı
Vüqar Bayramov deyib: “Vaksinasiya olunanların sayı artsa, məhdudiyyət tədbirlərinə
ehtiyac qalmasa, artım tempini ikinci yarımildə
də qoruyub saxlaya bilərik. Dövlət Statistika
Komitəsinin məlumatına görə, 2021-ci ilin
yanvar-iyun aylarında ölkədə 39 milyard 915
milyon manatlıq Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM)
istehal olunub. Bu, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 2,1 faiz artım deməkdir.
Cari ilin ilk yarısında iqtisadi artım qeyrineft sektoru hesabına baş verib. Belə ki,
iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər
4,7 faiz azalsa da, qeyri neft-qaz sektorunda
5,1 faiz artıb.
Qeyri-neft sektorunda iqtisadi aktivliyin
yüksəlməsi bu ilin yanvar ayından sonra
sərt karantin tədbirlərinin tətbiq edilməməsi
və yumşalmalara gedilməsi ilə bağlıdır.
Məhdudiyyətlərin azaldılması iqtisadi aktivliyə
müsbət təsir göstərməklə yanaşı, həmçinin
məşğulluğun təmini baxımdan da vacibdir. Bu kontekstdən vaksinasiya səviyyəsi
yüksələrsə, yoluxma sayı optimallaşarsa, real
sektorda məhdudiyyətlərin tətbiqinə yenidən
ehtiyac yaranmaz və bu da iqtisadiyyatdakı
artım tempinin növbəti aylarda da qorunub
saxlanmasına imkan verər”.

BVF-nin “Dünyanın İqtisadi Görünüşü” hesabatına görə,
virusun ilk dəfə aşkar edildiyi ölkə olmasına baxmayaraq,
pandemiyanın mənfi təsirindən sürətlə çıxan və bərpa
prosesinə girən Çin iqtisadiyyatı ilə yanaşı, ABŞ iqtisadiyyatının da pandemiyadan əvvəlki dövrə qayıtması gözlənilir.
ABŞ-dan fərqli bir böhran idarəçiliyini izləyən və peyvənd
prosesində Vaşinqtondan geri qalan Avropa bölgəsinin
bərpasının 2022-ci ilin ortalarına qədər davam edə biləcəyi
ifadə edilir. Hesabatda Avropanın əsas iqtisadiyyatı hesab
edilən Almaniyanın 2021-ci il üçün böyümə proqnozu 3,5 faiz
olaraq gözlənilir.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Hazırladı: İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”

B

eynəlxalq Valyuta Fondu (BVF), koronavirus
pandemiyasından təsirlənən qlobal
iqtisadiyyatın 2022-ci ilin yanvar ayında
gözləniləndən daha sürətli bərpa olacağını
açıqlayıb. BVF 2021-ci il üçün qlobal böyümə
proqnozunu yarım bal artım ilə 5,5 faizdən
6 faizə qaldırıb. 2022-ci il üçün böyümə proqnozu
4,4 faizə yüksəlib.
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18 iyul 2021-ci il, bazar

A

zərbaycan Prezidentinin yenicə imzaladığı “Aqrar sahədə
istehsalın və emal sənayesinin inkişafına dair bir sıra tədbirlər
haqqında” fərmanda göstərilir ki, rəqabətədavamlı kənd
təsərrüfatı məhsullarının emalının gücləndirilməsi və istehsalın dəyər
zəncirinin halqaları üzrə artırılması məqsədilə müvafiq resurslara
çıxışın asanlaşdırılması, bazar və aqrar biznes mühitinin daha da
yaxşılaşdırılması zamanın mühüm tələbləridir. Bu məqsədlə ixrac
yönümlü məhsullara gömrük və vergi güzəştlərinin tətbiqi, texnikanın
lizinqə verilməsinin əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azad edilməsi,
aqroparkların investisiya təşviqindən daha çox yararlanma, yeni kreditzəmanət maliyyələşdirilməsi, habelə torpaq islahatları zamanı yaranmış
bəzi uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üzrə və s. tədbirlərin görülməsi
nəzərdə tutulur.

vindirib. Çiyələk sahələri bu il Cəlilabadda
500 hektara qədər artırılıb. Yaxşı qazanc
götürən fermerlər təsərrüfat sahələrini ilbəil
genişləndirirlər. Məhsulu erkən bazara
çıxarmaq üçün rayonda 200 hektardan
çox örtükaltı çiyələk yetişdirilib. Qış fəslinin
şaxtalı, qarlı keçməsi becərmə prosesində
müəyyən müşküllər yaratsa da, İtaliya və
İspaniyadan gətirilən, soyuğa, xəstəliyə
davamlı çiyələk sortlarından bol məhsul
götürülüb. Ötən illə müqayisədə bu il
məhsulun satış qiymətində 1-2 manat
enmə müşahidə olunur. Hələlik 8310 ton
çiyələk yığılıb. Yolüstü yaxınlaşdığımız
sahədə çiyələk dərən işçi Zəminə Zeynalova dedi:

Cəlilabadda bol taxıl və
digər kənd təsərrüfatı
məhsulları yetişdirilib
Yay fəsli kənd təsərrüfatında işlərin
qızğın çağı kimi xarakterizə olunur. Taxıl
məhsulları, bir çox meyvələr yayda yetişib
yığılır. Digər sahələrdə istirahət mövsümü olsa da, aqrar sahədə, bu, bir qayda
olaraq, sonraya saxlanır. Havalar isti keçsə
də, torpaq adamları ölkədə bolluq yaratmaq naminə fədakarlıq göstərir, minbir
əziyyətlə əkib becərdikləri məhsulları
vaxtında hasilə gətirməyə çalışırlar.
Hazırda ölkəmizdə taxıl biçini yekunlaşmaq üzrədir. Artıq zəmilərin 82 faizindən
çox hissəsində biçin uğurla başa çatıb.
Sahələrdən 2,6 milyon tondan artıq məhsul
yığılıb. Ölkə üzrə orta məhsuldarlıq 32,3
sentner təşkil edir. İndiki mərhələdə biçin
əsasən dağətəyi və dağlıq ərazilərdə aparılır. Biçin prosesində 1499 kombayn iştirak
edir. Bunlardan 903-ü fiziki və hüquqi
şəxslərin mülkiyyətində olan kombaynlardır. Biçində “Aqroservis” ASC-nin rayon

bölmələrində olan 345 kombayn iştirak
edir, “Aqroservis” tərəfindən biçin gedən
rayonlara digər bölgələrdən 251 kombayn
dislokasiya edilib.
Fərəhli haldır ki, işğaldan azad olunmuş
rayonların, xüsusilə də Ağdam və Füzulinin
keçmiş təmas xəttinə yaxın ərazilərində,
həmçinin Tərtər, Ağcabədi və digər rayonlarda biçin əvvəlki illərdən fərqli olaraq,
təhlükəsiz və rahat şəraitdə aparılıb və
uğurla başa çatıb. Ağcabədinin Taxtakörpü
ərazisində məskunlaşan laçınlı məcburi
köçkünlər də zəmilərdən bol məhsul
götürüblər.
Respublikanın iri taxılçılıq rayonu olan
Cəlilabadda da taxıl biçini kampaniyası
yekunlaşmaq üzrədir. Rayonun fermerləri
sahələrdən yüksək məhsuldarlığa nail
olublar. Cəlilabad Rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru Rahib
Kərimovun verdiyi məlumata görə, torpaq
mülkiyyətçiləri bu il 66 min 570 hektar
sahədə taxıl bitkiləri becəriblər. Onun 56
min 500 hektarı buğda, 5 min 200 hektarı
arpa, 4870 hektarı isə vələmir bitkisidir.
Düzgün aqrotexniki qulluq sayəsində
zəmilərdə bol məhsul yetişib. Artıq
sahələrdə biçin yekunlaşır. Arpa istehsalı
11 min 388 ton, vələmir 8279 ton olub. Bu
günədək 53 min 57 hektardan 140 min 453
ton buğda məhsul tədarük olunub. Hektardan məhsuldarlıq buğda üzrə 25 sentnerə
çatıb.
Qeyd edək ki, rayonun əlaqədar
rəhbərləri, DAİM-in direktoru Rahib
Kərimovla mərkəzin mütəxəssisləri
mütəmadi olaraq taxılçılarla və digər
sahələrin fermerləri ilə görüşlər keçirir, onların qayğılarının operativ həllinə
köməklərini əsirgəmirlər. Elə bunun
nəticəsidir ki, kəndlilərin işə həvəsi artıb,
aqrar bölmədə ciddi irəliləyiş müşahidə
olunur. Torpağın şumlanmasından başlayaraq, məhsulun becərilməsinə, yığılıb daşınmasına qədər bütün proseslər DAİM-nin
ciddi nəzarətindədir. Artıq bir neçə ildir ki,
rayona gətirilən yeni texnika, aparılan meliorasiya-irriqasiya işləri, vaxtında görülən
aqrotexniki tədbirlər hesabına tarlalarda
yüksək məhsuldarlığa nail olunur, zəmilər
qısa müddət ərzində və heç bir itkiyə yol
verilmədən biçilir, dənli bitkilər istehsalında rayon əhalisinin tələbatından da artıq
məhsul tədarük olunur.
Sahibkar Vasif Əmirovun dedikləri:
– Dövlətin aqrar sahəyə ayırdığı
diqqət tarlalarda, zəmilərdə əsl canlanma
yaradıb. Məhsul bolluğuna nail olmaq
üçün hər cür imkan var. Bax, bu sahədə
hardasa 30 hektara yaxın “Zirvə 85” taxıl
sortu əkmişik. Bu, elit sortu kimi tanınır.

Zəmilərimiz tamam biçilib. Respublikamızda texniki təminat, innovasiyalar, yeni
texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı çox gözəl
işlər görülüb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
gübrə, dərman preparatları və alaq otlarına
qarşı herbisitlərlə təminatı yaxşılaşdırıb və
biz işlərimizi rahat görə bilirik. Nəticələr də
göz qabağındadadır. Hazırda bu sahədən
50-60 sentnerə qədər məhsul götürürük.
Sağ olsun bizə bu şəraiti yaradan ölkə
rəhbərliyi! Amma bir istəyimiz də budur ki,
suvarma sistemlərimiz də yenidən qurul-

– Çiyələyin yetişdiyini rəngindən,
dadından və bərkliyindən bilirik. Saplaqlı meyvələrimizi barmaq dəymədən, iz
düşmədən qablaşdırırıq. Satışı da elə
sahənin kənarında edirik. Biz yetişdirdiyimiz meyvələrə və yaxşı keyfiyyətli məhsula
cavabdehik.
Fermer Vüqar Musayev sahədə “Murano” sortu adlanan çiyələk növü əkdiyini
bildirdi. O qeyd etdi ki, sahələrdən 6-7
ay ərzində keyfiyyətli məhsul yığa bilirlər:
Hazırda məhsul daxili bazarlarda satılır.
Çalışırlar ki, çəkilən xərcləri götürüb, gəlir
əldə etsinlər və bununla da sahələri daha
da genişləndirsinlər. Bu isə iş yerlərinin
artması deməkdir. Həmçinin çiyələyin
xarici bazarlara çıxarılması çox əlverişlidir.
Ukrayna, Rusiya, Qazaxıstan, gələcəkdə
ərəb ölkələrinə də ixrac baş tutacaq.
Fermerlərin sözlərinə görə,
məhsuldarlığın artmasında, meyvələrin
dadlı olmasında təbii tərkibli gübrələrin
və suvarmanın böyük rolu var. Bu baxımdan ərazilərdə artezian quyuları qazılıb,
müasir damcı suvarma sistemi qurulub.
Yerli mütəxəssislərin sözlərinə görə, ötən
il sahələrdə yetişdirilən 12 min 156 ton
məhsulun 960 tonu xarici ölkələrə ixrac
olunub. Fermer və mülkiyyətçilər 8 milyon

“Bakı Metropoliteni”nin qatarları
maşinistsiz idarə olunacaq
Bənövşəyi xəttin tikintisi başa çatandan sonra "Bakı
Metropoliteni"nin qatarları maşinistsiz idarə olunacaq.
Bakı Metropoliteni Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat
xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar
Məmmədov bildirib ki, qatarların
maşinistsiz idarə olunması məsələsi
xəttin təməl prinsiplərindən nəzərdə
tutulub. Həmin sistemin təməl baza
elementləri tələb olunan səviyyədə
quraşdırılır. Bənövşəyi xəttin tikintisi
başa çatdıqdan sonra bu xəttin öz
deposu tam istifadəyə veriləcək və

bundan sonra qatarların maşinistsiz
idarə edilməsi mümkün olacaq.
Qatarlar CBTC-Radiodalğalarla
idarəetmə sisteminə qoşulacaq
və idarə olunacaq. Hazırda texniki
normativ tələblərə uyğun olaraq
həmin sistemin cari mərhələdə
avadanlıqları quraşdırılıb və
mikroprosessorla idarəetmə təmin
olunub. Bənövşəyi xəttin 5-ci
stansiyası istifadəyə veriləndən sonra

bu sistem fəaliyyətə başlayacaq.
Qeyd edək ki, artıq Bənövşəyi
xətt üzrə 3 yeni stansiya sərnişinlərin
istifadəsinə verilib, 4-cü stansiyanın
isə inşaatının ilkin hazırlıq işlərinə
başlanılıb".

“Xalq qəzeti”

Cari ilin ilk 6 ayı ərzində
123 dövlət əmlakı özəlləşdirilib

sun və biz daha yüksək nailiyyətlər əldə
edək.
Hazırda Cəlilabad rayonunun Muğan
hissəsində biçin işləri yekunlaşıb, dağlıq
ərazilərdə isə biçin sürətli mərhələdədir.
Builki mövsüm rayonda aqroservislə
yanaşı, hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus
200-ə yaxın taxılbiçən kombayn sahələrə
cəlb olunub. Fərdi təsərrüfatlardakı buğda
sahələrindən 45-50 sentner məhsuldarlıq
əldə edən fermerlər də var. Qeyd edək
ki, ötən il cəlilabadlı taxılçılar zəmilərdən,
ümumilikdə, 174 min tona yaxın məhsul
tədarük ediblər. Builki yekun nəticənin
daha artıq olacağı gözlənilir.
Cəlilabad rayonunda digər kənd
təsərrüfatı məhsullarının da istehsalı diqqət mərkəzindədir. Burada faraş
tərəvəz və çiyələk məhsullarına üstünlük
verilir. Kartof istehsalında bəzi problemlər
müşayiət olunsa da, 120 min 120 ton
məhsul yığılıb. Qeyd edək ki, cəlilabadlı
fermerlər yığdıqları bol kartofu daxili
bazarlara göndərməklə yanaşı, MDB
ölkələrinə də ixrac ediblər. Onlar suvarma
və satışda, eləcə də məhsulun Rusiyaya göndərilməsində rastlaşdıqları bəzi
çətinliklərə rəğmən bu qənaətdədirlər
ki, get-gedə maneələr tamamilə aradan
qaldırılacaq.
Rayonun fermerləri ötən ay xeyli
çiyələk yığımına nail olublar. Həm örtük
altında, həm də açıq havada becərilən
çiyələyin builki məhsuldarlığı fermerləri se-

manatdan çox qazanc əldə ediblər. Bu ilə
də ümid böyükdür.
Cəlilabad Dövlət Aqrar İnkişaf
Mərkəzinin mütəxəssisi Mübariz Nadirov:
– Bu sahəyə dövlət dəstəyinin olması, habelə subsidiyalar, demək olar ki,
fermerlərdə çiyələklə bağlı əkin sahələrinin
genişlənməsinə böyük maraq yaradıb.
Bazardakı hazırkı qiymət onları qane edir.
Hər gün rayonumuzdan 8-10 tona yaxın
çiyələk məhsulu daxili bazara çıxarılır.
Məhsuldarlıq artdıqca, şübhəsiz, vahid
sahədən götürülən məhsul hesabına əldə
edilən gəlir də yüksək olur.
Onu da əlavə edək ki, rayonda müasir texnologiya əsasında qurulan saxlanma
və soyuducu anbarlar məhsulların istehlakçıya keyfiyyətini itirmədən çatdırılmasına
imkan yaradır. Bu, çeşid müxtəlifliyinə
nail olmağı da şərtləndirir. Cəlilabadda,
ümumilikdə, 25 növ məhsul əkilib becərilir
və yığılaraq istehlakçılara çatdırılır. Məlum
olduğu kimi, vaxtaşırı Bakı şəhəri və Abşeron rayonu ərazilərində Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi tərəfindən “Kənddən şəhərə”
həftəsonu yarmarkaları təşkil olunur. Elə
son yarmarkada ümumilikdə ölkənin 40-a
yaxın regionundan 100-ə yaxın fermer iştirak edib. Cəlilabad sahibkarları da müxtəlif
çeşiddə təbii kənd təsərrüfatı və qida
məhsullarını orada satışa çıxarıblar.
Məhsulunuz bol və bərəkətli olsun!

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Ölkəmizdə özəlləşdirilmə sahəsində prosedurların
sadələşdirilməsi, hərracların elektron müstəviyə keçməsi, onlayn xidmətlərin təşkili, perspektivli müəssisələrin özəlləşməyə
çıxarılması investorların cəlb edilməsinə geniş imkanlar yaradır.
İqtisadiyyat Nazirliyindən verilən
məlumatda bildirilir ki, Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən
2021-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə
34 hərrac keçirilib. Hərraclarda 123
dövlət əmlakı özəlləşdirilib. Bunlardan 10-u səhmdar cəmiyyətlərinin
səhm paketi, 26-sı kiçik dövlət
müəssisəsi, 1-i yarımçıq tikili və 86-sı
nəqliyyat vasitəsidir.
İnnovasiyaların tətbiqi
özəlləşdirmə prosesində səmərəliliyin

və vətəndaş məmnunluğunun
yüksəlməsinə səbəb olub. Belə ki,
cari ilin ilk yarımilliyində hərraca çıxarılmış dövlət əmlakı üzrə 38 elektron
sifariş qəbul edilib, “Elektron hərrac”
xidməti vasitəsilə 15 onlayn qoşulma
baş tutub.
2021-ci ilin ilk 6 ayı ərzində 308
qeyri-yaşayış sahəsi, 403 müəssisə
və obyektlərin yerləşdiyi torpaq
sahəsi icarəyə verilib, 145 icarə
müqaviləsinin müddəti uzadılıb.
Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində

özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə
daxilolmalar 32,3 milyon manat
təşkil edib və yarımillik proqnoz
72,8% icra edilib. Dövlət əmlakının
icarəsindən isə büdcəyə 7,2 milyon
manat ödənilib və yarımillik proqnoza
134,2 % əməl olunub. Qeyd edək ki,
ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
icarədən dövlət büdcəsinə daxilolmaların həcmi 58,7% artıb.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

İqtisadiyyatda işləyənlərin orta aylıq
əməkhaqqı 724 manata bərabərdir
2021-ci il iyunun 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla
çalışan işçilərin sayı 1677,6 min nəfər olmuş, onlardan 911,6
min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 766 min nəfəri isə
qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərmişdir.
Muzdla işləyənlərin 19,7 faizi
təhsil, 18,6 faizi ticarət, nəqliyyat
vasitələrinin təmiri, 12,7 faizi sənaye,
8,3 faizi əhaliyə səhiyyə və sosial
xidmətlərin göstərilməsi, 7,4 faizi
tikinti, 6,7 faizi dövlət idarəetməsi
və müdafiə, sosial təminat, 4,4 faizi
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,4 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı

və balıqçılıq, 3,4 faizi peşə, elmi və
texniki fəaliyyət, 1,7 faizi maliyyə və
sığorta fəaliyyəti, 13,7 faizi isə iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul
olmuşlar.
2021-ci ilin yanvar-may aylarında
ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan
işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı
724,0 manat olmuşdur. İqtisadiyyatın

mədənçıxarma sənayesi, maliyyə
və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi və
texniki fəaliyyət, informasiya və
rabitə, eləcə də nəqliyyat və anbar
təsərrüfatı sahələrində orta aylıq
nominal əməkhaqqı daha yüksək
olmuşdur.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”
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Ağstafa: Qırılı kəndinin
problemləri həll olunur

İ

cra hakimiyyətinin, hüquq-mühafizə
orqanlarının, əlaqədar idarə, müəssisə
və təşkilatların rəhbərləri yenidən Qırılı
kəndinə gəldilər. Məqsəd əvvəlki görüşlərdə
qaldırılan məsələlərin yerinə yetirilməsini
yoxlamaq, digər problemlər haqqında
məlumat almaq idi...

“Sakinlərin irəli sürdükləri müraciət və təkliflərin biri də
nəzarətdən kənarda qalmamalıdır”. Bir müddət qabaq bu
kənddə olarkən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur
Orucovun tabeliyində olan məsul şəxslərə dediyi sözlərdir.
İndi onun nəticəsini yoxlamaq məqamı idi.
Məlumat verildi: “Qırılı kəndinin iki müxtəlif ərazisində
şəhidlərin xatirəsinə bulaq-abidə kompleksi inşa olunaraq
sakinlərin istifadəsinə verilib. Əhalinin içməli su təminatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə 2,8 kilometr uzunluğunda kəhriz
quyularında təmir işləri aparılıb. Bundan əlavə 4 ədəd subartezian quyusu təmir olunub. Bununla yanaşı, kənddəki suvarma arxlarının 4,2 kilometr sahəsində təmizlik işləri aparılıb
və əlavə olaraq 3 kilometr yeni arx çəkilib. Yollar, körpülər də
unudulmayıb. Məsələn, uzunluğu 4,5 kilometr olan kənddaxili
yol xırlanaraq avtoqreyderlə hamarlanıb. İndi avtomobillərin
hərəkəti üçün normal şərait yaradılıb. Yararsız hala düşmüş
avotombil körpüsü əsaslı təmir olunaraq yenidən əhalinin
istifadəsinə verilib”.
Təbii ki, sakinlər öz ürək sözlərini bildirdilər. Dedilər ki,
ölkə Prezidenti sadə kənd adamlarını bir an belə unutmur.
İndiyədək hansı problemimiz ortaya çıxıbsa, operativ həll
olunub.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Naftalan: iki övladı şəhid
olmuş ana hərbi hissəyə gəldi...

Mehman Bayramov birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olub.
Onun qardaşı Vaqif Bayramov isə 2016-cı ilin aprel döyüşləri
zamanı adını şəhidlik zirvəsinə yazdırıb.
Bu günlərdə şəhid qardaşların anası Zeynəb Bayramova ailə
üzvləri ilə birlikdə “N” saylı hərbi

hissəyə gəlib, zabit və əsgər heyəti
ilə görüşüb. Ana ilə yanaşı, görüşdə
ata, qardaş, Vaqifin həyat yoldaşı və

övladları da iştirak ediblər.
Görüşdə Zeynəb ana çıxış edib.
Deyib ki, mən iki övladımı Vətənin
düşmən tapdağı altında qalan torpaqlarının azad olunması yolunda
qurban vermişəm. Amma nə qədər
kədərlənsəm də, qürurluyam və
fəxr edirəm ki, 44 günlük
Vətən müharibəsində Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi altında
müzəffər Azərbaycan Ordusu qələbə
qazandı. Elə bu münasibətlə sizin yanınıza gəlmişəm ki, zabit və
əsgərlərimizi təbrik edəm.
Qeyd edək ki, Zeynəb Bayramova
şəhər icra hakimiyyətinin köməkliyi
ilə hərbi hissəyə gedə bilib. İcra
hakimiyyəti tərəfindən onun arzusu
nəzərə alınmış və əsgərlərlə görüşü
təşkil edilmişdir.
Sonda əsgərlərə ananın özünün
hazırladığı yeməklər verilmiş, sovqatlar çatdırılmışdır.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Tovuz Suvarma Sistemləri İdarəsi
“P-369” markalı lilsoran qurğunun
əsaslı təmiri işlərinin satın alınması üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, dövlət satınalmalarının https://
www.etender.gov.az/ - vahid internet
portalına (portal) elektron imzaları
vasitəsilə daxil olsunlar və tender
haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək
üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar lot üzrə müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını portalda
asan ödəniş vasitəsilə köçürdükdən
sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs – Qələndərov
Ramin Ramiz oğlu.
Ünvan – Tovuz rayonu, Düz Cırdaxan kəndi.
E-mail – tovuzssi@mst.gov.az
Tel – 050 620 20 01
İştirak haqqı 100.00 manat
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız
“Asan Ödəniş” vasitəsilə həyata
keçirilə bilər. İddiaçılar "Asan Ödəniş
et" düyməsini sıxaraq ödənişi etdikdən
sonra tender prosedurunun “Əsas
Şərtlər Toplusu”nu əldə edərək
müsabiqədə iştirak edə bilərlər.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 % -i
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən az 60 bank
günü (tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən 30 bank günü çox)
qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləriz;
- sahibkarlıq subyekti haqqında məlumat (mikro, kiçik və orta).
Məlumat arayış formasında Dövlət

statistika Komitəsindən və ya onun
müvafiq orqanlarından alınmalıdır;
tender təklifi Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmalıdır).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri, təkliflər
və bank təminatını portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər. İddiaçılar zərflərin
açılışının nəticələri ilə portal vasitəsilə
tanış ola bilərlər.
Tələb olunan sənədlərin son
təqdim olunma tarixi və vaxtı 10 avqust 2021-ci il, saat 11:00-a qədərdir.
Təkliflərin son təqdim olunma tarixi
və vaxtı 18 avqust 2021-ci il, saat
18:00-a qədərdir.
Zərflərin açılış tarixi və vaxtı 19
avqust 2021-ci il saat 11:00-dadır.
İddiaçılar zərflərin açılışının
nəticələri ilə portal vasitəsilə tanış ola
bilərlər.
Qeyd – tenderdə iştirak, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar elektron qaydada https://
www.etender.gov.az/ portalı vasitəsilə
aparılır.
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Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti

2021-ci il üçün mənzil fondunun əsaslı təmiri işlərinin
satın alınması məqsədilə elektron satınalma vasitəsilə
AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına
(portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil
olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim edə
bilərlər.
İştirak haqqı 400 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat– Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti
H/h–
AZ41CTRE00000000000002510131
VÖEN–3000072051
BANK–Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod– 210005
VÖEN BANK–1401555071
M/h–
AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.I.F.T. CTREAZ22
Əlaqələndirici şəxs– Taleh Alxasov,
tel–(02424) 4-28-70.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi
orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- podratçının müəyyən etdiyi digər
sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya
bilərlər. Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri
10 avqust 2021-ci il saat 11.00-a və
tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə 18 avqust 2021-ci il saat 17.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 19 avqust 
2021-ci il saat 11.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.
QEYD – tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.
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Şəmkirçay Su Anbarı və Magistral Kanalların İstismarı İdarəsi
Lot 6 üzrə Şəmkir Maşın Kanalının 1 kilometr hissəsinin hissə-hissə beton
üzlüyünün və üzərindəki qurğularla birlikdə təmiri işlərinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.etender.
gov.az/ vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar
və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki
imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə
iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını portalda asan
ödəniş vasitəsilə köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsi ilə
təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs – Nəsibov Nizami
Yusif oğlu.
Ünvan – Şəmkir rayonu, Seyfəli kəndi.
E-mail – semkircay_2015@mail.ru
Tel– 050 645 06 52
İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız “Asan
Ödəniş” vasitəsilə həyata keçirilə bilər. İddiaçılar "Asan Ödəniş et" düyməsini sıxaraq
ödənişi etdikdən sonra tender prosedurunun əsas şərtlər toplusunu əldə edərək
müsabiqədə iştirak edə bilərlər.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən az 60 bank günü (tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü
çox) qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə
son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi
orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
- sahibkarlıq subyekti haqqında məlumat

(mikro, kiçik və orta). arayış formasında
Dövlət Statistika Komitəsindən və onun
müvafiq qurumlarından alınmalıdır.
Tender təklifi Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri, təkliflər və
bank təminatını portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. İddiaçılar zərflərin açılışının
nəticələri ilə portal vasitəsilə tanış ola
bilərlər.
Tələb edilən sənədlərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı 10 avqust 2021-ci il saat
11.00-a qədərdir.
Təkliflərin son təqdim olunma tarixi
və vaxtı 18 avqust 2021-ci il saat 18.00-a
qədərdir.
Zərflərin açılışı tarixi və vaxtı 19 avqust
2021-ci il saat 11.00-dır.
Qeyd – tenderdə iştirak, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar elektron qaydada https://www.etender.
gov.az/ portalı vasitəsilə aparılır.
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Türkiyə və ABŞ rəsmiləri
arasında telefon danışığı olub

Yaponiya
Bir salxım üzüm 12,7 min dollara satılıb
Yaponiyanın Kanazava
şəhərində keçirilən
hərracda nadir “Roma
yaqutu” üzüm növünün bir
salxımı 12,7 min dollara
satılıb. Bununla Kanazava
hərracında bu üzüm
növünün satışında üçüncü
dəfə rekord qeydə alınıb.
Cari ildə həmin salxımı
Tayvanda yapon ticarət
şəbəkəsinə malik olan
sahibkar alıb.
Xəbəri “Kyodo” verib.

T

ürkiyə Prezidentinin mətbuat
katibi İbrahim Kalın ilə
ABŞ Prezidentinin milli
təhlükəsizlik üzrə müşaviri Ceyk
Sallivan arasında telefon danışığı
olub. “Anadolu” agentliyi bu
barədə məlumatı Türkiyə Prezidenti
Administrasiyasının rəsmi
açıqlamasına istinadən yayıb.

Xəbərdə deyilir ki, telefon danışığı
zamanı rəsmilər Türkiyə-ABŞ arasında
ikitərəfli əlaqələrin mövcud vəziyyətini,
Suriya, Şərqi Aralıq dənizi və Kiprdə,
xüsusilə də Əfqanıstandakı vəziyyəti
müzakirə ediblər.
Məlum olduğu kimi, bu ilin avqust
ayının sonlarınadək ABŞ hərbçilərinin
Əfqanıstan ərazisini tərk etməsi
nəzərdə tutulub. Dənizlərə çıxışı olmayan Əfqanıstanın dünya ilə əlaqəsi

Böyük Britaniya
Dünyanın ən bahalı poçt markası
Londonda dünyanın
ən bahalı poçt markası
olan “British Guiana 1c
Magenta” Sotbi hərrac
evinin keçirəcəyi sərgidə
nümayiş olunacaq. İlk
dəfə 1856-cı ildə Böyük
Britaniyanın Cənubi
Amerikadakı koloniyası
olan İngilis Qvianasında
çap edilən poçt
markasının dünyanın əl ilə düzəldilən ən bahalı əşyası
olduğu bildirilir.
Kolleksionerlərin “Dünya markalarının Mona Lizası”
adlandırdıqları “British Guiana 1c Magenta”dan dünyada
yalnız bir ədəd var.
Xəbəri “The Guardian” verib.

İsveç

Nəcib addım
İsveç hökuməti
BMT Baş katibinin
dünyada kütləvi
aclığın qarşısını
almaq üçün təcili
kömək xahişinə
müsbət cavab
verib. Belə ki,
krallıq yaxın
günlərdə qlobal
aclıqla mübarizə məqsədilə BMT-nin Ümumdünya Qida
Proqramına əlavə maliyyə yardımı ayıracağını açıqlayıb.
Qeyd edək ki, BMT-nin hesablamalarına görə hazırda
dünyada qida çatışmazlığı təhlükəsi ilə üz-üzə qalan
insanların sayı son illərdə ən yüksək həddə çatıb. BMT-nin
Baş katibi Antonio Quterreşin verdiyi məlumata görə, 41
milyondan çox insanın təcili humanitar yardıma ehtiyacı
var.
Məlumatı BBC yayıb.

Almaniya

Satış artıb
“Volkswagen” şirkəti
cari ilin yanvar-iyun
aylarında təxminən
5 milyon avtomobil
satıb. Bu ötən ilin
anoloji dövrü ilə
müqayisədə 28 faiz
daha çoxdur. Bildirilir ki,
şirkətin Qərbi Avropa
ölkələrində satışı 31
faiz, Şimali Amerikada 45 faiz, Çində isə 16 faiz artıb.
Məlumata əsasən, pandemiyaya baxmayaraq bəhs edilən
dövrdə konsernin tərkibinə daxil olan “Audi” şirkətinin
satışları 38,8 faiz artaraq 981min 681 avtomobil təşkil
edib.
Məlumatı “Autonews” yayıb.

“Çelsi”nin təklifi rədd edilib
Dortmundun “Borussiya”
klubu Londonun “Çelsi”
komandasının Erlinq Haalandın
keçidi üçün ilk rəsmi təklifini rədd
edib. Bildirilir ki, “zadəganlar” 20
yaşlı hücumçu üçün Dortmund
təmsilçisinə 150 milyon avro
təklif edib. Bundan əlavə, “Çelsi”
Tammi Abraham və ya Kallum
Hadson-Odoini norveçli ulduz
qarşılığında “Borussiya”ya göndərməyə hazır olduğunu
açıqlayıb. Lakin Almaniya klubu bu təkliflə razılaşmayıb.
Qeyd edək ki, bir çox Avropa nəhənginin hədəfində
olan Erlinq Haalandın “Borussiya” ilə anlaşması 2024-cü
ilin iyununda başa çatır.
Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

əsasən, Kabildəki Həmid Kərzai adına
beynəlxalq hava limanı vasitəsilə həyata
keçirilir. Həmin aeroportun idarəsini
və təhlükəsizliyinin təmin olunmasını
isə Türkiyə hərbçiləri təmin edəcəklər.
Ağ ev Türkiyənin bu çətin missiyanı öz
üzərinə götürməsini yüksək dəyərləndirir

və hər cür yardım göstərməyə hazır
olduğunu bildirir.
İ.Kalın telefon danışığı zamanı,
həmçinin bir daha vurğulayıb ki, ölkəsi
regional və qlobal məsələlərdə sülh və
sabitliyi təmin etmək üçün beynəlxalq
ictimaiyyətlə əməkdaşlıq çərçivəsində
səylərini davam etdirməkdə
qərarlıdır. O, terrorla mübarizənin
gücləndirilməsinin vacibliyini də
vurğulayəb.
Siyasi təhlilçilər hesab edirlər ki, son
vaxtlar C.Bayden administrasiyası Yaxın
Şərq regionunun problemlərinin həllinə
diqqəti artırıb. Bu arada ABŞ Prezidenti
Co Baydenin İraqın Baş naziri Mustafa
əl-Kazımi ilə görüşəcəyi barədə xəbər
yayılıb. “Reuters” agentliyi xəbər verib
ki, görüş bu il iyulun 26-da Vaşinqtonda
keçiriləcək.

“Feragana.news”un yaydığı məlumata görə,
Daşkənddə keçirilən “Mərkəzi və Cənubi
Asiya: regional qarşılıqlı əlaqə. Çağırışlar və
imkanlar” adlı beynəlxalq konfrans çərçivəsində
Əfqanıstanda sülh prosesinə dəstək vermək
üçün Özbəkistan, Amerika Birləşmiş Ştatları
(ABŞ), Əfqanıstan və Pakistan yeni dördtərəfli
formatı yaradılıb.

S

qarşılıqlı olaraq bir-birini
tamamlayır.
Qeyd edilir ki, səmərəli
beynəlxalq ticarət marşrutlarının inkişaf imkanlarını əsas
tutaraq, dialoq iştirakçıları
ticarətin genişləndirilməsi,
tranzit marşrutların yaradılması və işgüzar əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi
üçün əməkdaşlığın

intensivləşəcəyinə ümid
etdiklərini bildiriblər.
Tərəflər qarşılıqlı konsensus əsasında əməkdaşlığın
şərtlərini müəyyənləşdirmək

üçün yaxın aylarda yenidən
görüşmək qərarına gəliblər.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

COVID-19 virusu tüğyan edir

on sutka ərzində
Rusiyanın 85 regionunda 25 min 116
nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub.
21 min 437 nəfər sağalıb.
787 nəfər vəfat edib.

Rusiya Federal Operativ
Qərargahının məlumatına
görə, son üç sutkadır ki, hər
gün 25 min nəfərdən çox
insan COVID-19 virusuna
yoluxur. Artıq 12 sutkadır ki,
hər gün ölənlərin sayı 700
nəfərdən çoxdur.

Sankt-Peterburq şəhərində
( 1,9 min) qeydə alınıb. Son
sutka ərzində ən çox ölüm
Sankt-Peterburqda ( 105
nəfər) və Moskvada ( 102
nəfər) qeydə alınıb.
Pandemiya başlanandan indiyədək Rusiyada 5
milyon 933 min 115 nəfər
COVID-19 virusuna yoluxub.
5 milyon 322 min 345 nəfər
sağalıb.147 min 655 nəfər
koronavirus infeksiyasının
qurbanı olub.
Son 24 saat ərzində ən
çox yoluxma paytaxt Mosk-

vada ( 4561 nəfər), Moskva
vilayətində (2,5 min) və

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
2020-ci ilin maliyyə nəticələrinə aid audit xidmətinin satın alınması üçün kotirovka sorğusu həyata keçirir
Maraqlanan təşkilatlar +994 77 277 32 51 nömrəli
telefonla və ya ali.ahmadzada@shahdag.az elektron
ünvanı vasitəsilə Əli Əhmədzadə ilə əlaqə saxlaya
bilərlər.

ÂÂİyulun 18-də
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında
günəşli keçəcəyi gözlənilir. Cənub
küləyi əsəcək. Gecə 23-26, gündüz
32-37, Bakıda gecə 23-25, gündüz 3436 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
normadan aşağı 755 mm civə sütunu,
nisbi rütubət gecə 60-65, gündüz 40-45
faiz olacaq.Abşeron çimərliklərində
dəniz suyunun temperaturu: Şimal
çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı,
Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 2425 isti,Cənub çimərliklərində: (Türkan,
Hövsan, Sahil, Şıx) 25-26 dərəcə isti
olacaq.
ÂÂNaxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur
rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin axşam bəzi dağlıq
ərazilərdə şimşək çaxacağı,
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı
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var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 18-23°,
gündüz
34-39° isti olacaq.
ÂÂXankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Qubadlı, Zəngilan,Laçın, Kəlbəcər,
Ağdam, həmçinin DaşkəsənGədəbəy rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi
ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə
13-18°, gündüz 23-28° isti olacaq.
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli
yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 20-25°, gündüz 33-38°
isti olacaq.
ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki,
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu,

Liviya hökuməti:
Xarici muzdlular siyasi
nizamlama üçün təhlükədir
Dibeydə, eyni zamanda, bu il dekabrın
24-nə təyin olunmuş
parlament seçkilərinə
hazırlıq məsələləri
haqqında da danışıb.
Onun sözlərinə görə,
hökumət ölkənin birbirindən ayrı düşmüş
dövlət institutlarının birləşdirilməsi
məsələsi ilə bağlı

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Özbəkistan-ABŞ-Əfqanıstan-Pakistan
dördtərəfli formatı yaradılıb

Özbəkistan Xarici İşlər
Nazirliyi xəbər verib ki,
tərəflər Əfqanıstanda və
regionda dayanıqlı sülhün və sabitliyin təmin
olunması üçün regionda
qarşılıqlı əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsinin mühüm
amil olduğunu bildiriblər.
Bölgədə sülhün və regional
əməkdaşlığın gücləndirilməsi

Liviya ərazisində xarici muzdluların olması ölkədə siyasi nizamlama prosesi üçün
real təhlükədir. Bu barədə Nyu-Yorkda BMT
Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Liviyanın
Baş naziri Əbdülhəmid Dibeydə bəyan edib.
Məlumatı “Anadolu” agentliyi yayıb. Liviya
hökumətinin başçısı deyib: “Milli Birlik Hökuməti
ölkə ərazisində xarici muzdluların olmasını
qəbuledilməz hesab edir və onların təcili surətdə
Liviya torpaqlarından çıxarılmalı olduğu barədə
xəbərdarlığını çatdırır”.

Şamaxı,Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba,
Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi
şərq rayonlarında şimşək çaxacağı,
qısamüddətli yağış yağacağı, dolu
düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 17-22°, gündüz 31-36°,
dağlarda gecə 12-17°, gündüz 22-27°
isti olacaq.
ÂÂMingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar,Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 20-25°, gündüz 35-39°
isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı,
qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimalı
var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 22-25°,
gündüz 31-36°, dağlarda gecə 17-21°,
gündüz 25-30° isti olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
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ciddi tərəqqi əldə edib.
Ancaq vahid ordu və təhlükəsizlik strukturlarının formalaşdırılması yolunda ciddi maneələr mövcuddur. Baş nazir
dünya ictimaiyyətini məhz bu məsələdə Liviyaya kömək əli
uzatmağa çağırıb.
Hökumət başçısı bir sıra məsələlərdə Türkiyədən
dəstək aldıqlarını bəyan edib. Məsələn, Türkiyədən
Liviyaya ixrac bu ilin birinci yarısında 72,3 faiz artaraq 1,2
milyard dollara çatıb. 2019-cu ilin noyabrında Türkiyə və
Liviya dəniz sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı
razılaşma imzaladıqdan sonra iki ölkə arasında müdafiə,
siyasi, diplomatik və iqtisadi sahələrdə münasibətlər
əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etməyə başlayıb.
Liviya müvəqqəti hökumətinin hakimiyyətə
gəlməsindən sonra iqtisadi əlaqələr sürətlənib və bu,
ticarət dövriyyəsinə müsbət təsir göstərib. Təkcə iyun ayında Türkiyədən ixrac kifayət qədər artaraq 213 milyon dollar
təşkil edib ki, bu da keçən ilin həmin dövründəkindən
103,2 faiz çoxdur.
Qeyd edək ki, Türkiyədən Liviyaya, əsasən, qiymətli
əşyalar, təzə meyvə və tərəvəzlər, quru meyvələr, sement,
keramika, tekstil xammalı və malları, dağ-mədən sənayesi
məhsulları göndərilir.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Ukraynada vertolyot qəzası

U

kraynanın Nikolayev vilayətində “Mi-2”
vertolyotu qəzaya uğrayıb. Ukraynanın
Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin
məlumatına görə, hadisə səhər 6:08- də baş
verib. Vertolyot qəzaya uğradıqdan sonra
yanmağa başlayıb. Yanğın tezliklə söndürülüb.
Vertolyotda olan iki nəfər-pilot və onun
köməkçisi həlak olublar.

Qeyd edək ki, “Mi-2” vertolyotu “Meridian-Avia-Aqro” özəl
şirkətinə məxsusdur. Bu şirkət Ukraynadakı tarlalara kimyəvi
maddələr səpir və kənd təssərrüfatının inkişafına kömək edir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Suraxanı rayonundan Əziz Əzizov Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirlyi Maliyyə və Büdcə
İdarəsinin rəisi Nizami Məmmədova anası
DÜNYAXANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Suraxanı rayonundan Əziz Əzizov ehtiyatda olan
general-leytenant Əsgər Xəlilova
ANASININ
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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