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“Naxçıvan sürətlə
inkişaf edir”
N

axçıvan Muxtar Respublikasının uzun illər mənfur
qonşularımızın fitnəkarlığı ucbatından blokada
şəraitində yaşamasına baxmayaraq, burada sosial
layihələrin icrası bir an belə səngiməyib. Ölkəmizdə həyata
keçirilən inkişaf strategiyası bu bölgəni də əhatə edib,
Naxçıvan özünün ərzaq, enerji, müdafiə və informasiya
təhlükəsizliyinə nail olub. Muxtar respublikada ordu
quruculuğuna xüsusi diqqət yetirilib. Yeni hərbi obyektlər
istifadəyə verilib, ordu hissə və birləşmələrinin maddi-texniki
bazası möhkəmləndirilib, şəxsi heyətin döyüş qabiliyyəti
artırılıb.

Prezident İlham Əliyevin
mayın 10-da Naxçıvan Muxtar
Respublikasına səfəri çərçivəsində
bir sıra sosial-infrastruktur
obyektlərin açılış mərasimlərində
iştirak etməsi də bunun bariz
ifadəsidir.
Yeri gəlmişkən, ölkə rəhbərinin
muxtar respublikaya may ayının
10-da səfər etməsi təsadüfi
deyildi. Prezident İlham Əliyev
“Ordubad rayon mərkəzi və ətraf
kəndlərinin içməli su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması” layihəsinin açılışından
sonra ictimaiyyət nümayəndələri
ilə görüşündə çıxış edərək bu
barədə deyib: “Bu gün ölkəmizin
həyatında xüsusi bir gündür – ulu
öndərin doğum günüdür. Bu gün
Naxçıvanda olmağımın, əlbəttə
ki, səbəbi var. Tarixi zəfərdən
sonra ulu öndərin birinci doğum
günüdür və bu gün mən mütləq

ulu öndərin Vətənində olmalı
idim. Burada, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında bir çox önəmli
tədbirlərdə, açılışlarda iştirak etdim.
Respublika inkişaf edir, çiçəklənir,
bütün məsələlər öz həllini tapır
– təhlükəsizlik, sosial-iqtisadi
inkişaf, sənaye, kənd təsərrüfatı,
infrastruktur. Biz bundan sonra da
bu yolla gedəcəyik ki, ölkəmizin hər
bir yerində, əlbəttə ki, bizim tarixi
diyarımız olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasında işlər həmişə
yüksək səviyyədə görülsün, insanlar
daha da yaxşı yaşasınlar və ölkəmiz
daha da güclənsin”.
Bu məqamda onu da xatırladaq
ki, Prezident İlham Əliyev bu
səfər çərçivəsində Azərbaycan
Televiziyasına verdiyi müsahibədə
də Naxçıvana 15-ci dəfə gəldiyini,
indiyədək burada bir çox obyektlərin
açılışında iştirak etdiyini, indiki
sosial-iqtisadi inkişafla bağlı

təəssüratlarının çox müsbət
olduğunu vurğulayayıb. Dövlətimizin
başçısı, həmçinin Naxçıvanın
inkişaf yolu ilə sürətlə getdiyini,
bütün sahələr üzrə işlərin müsbət
istiqamətdə aparıldığını, yollarla,
elektrik təchizatı, qazlaşdırma ilə
bağlı reallaşdırılan layihələrdən
fərəh hissi keçirdiyini diqqətə
çatdırıb: “Təkcə onu demək
kifayətdir ki, qazlaşdırmanın
səviyyəsi artıq 100 faizə çatıb.
Elektrik enerjisi ilə təchizat 100
faizə çatıb və Naxçıvanda çox
böyük enerji potensialı yaradılıb.
Vaxtilə Naxçıvanda işıq yox idi,
enerji yox idi. Azərbaycandan gələn
xətlər də Ermənistan tərəfindən
kəsilmişdi. İndi isə Naxçıvan özünü
elektrik enerjisi ilə tam təmin edir
və bərpaolunan mənbədən istifadə
edir. Bu, çox önəmlidir. Çünki bu,
Naxçıvanın gözəl təbiətinə və
ekoloji vəziyyətinə töhfə kimi qəbul
edilməlidir”.

Prezident İlham Əliyev
müsahibəsində, eyni zamanda,
muxtar respublikanın son 20 il
ərzində iqtisadi artım templərinə
görə rekordsmen bölgəyə
çevrildiyini, ümumi daxili məhsulun
10 dəfədən çox artdığını, kənd
təsərrüfatında görülən işlərin yüksək
nəticələrlə diqqət çəkdiyini bildirib.
Xatırladaq ki, dövlətimizin
başçısı Ordubad rayon mərkəzi və
ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin işə
salınması, Naxçıvan Beynəlxalq
Hava Limanının yeni uçuş-enmə
zolağının təqdimatı, “Azərxalça”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Naxçıvan filialının, Naxçıvan
Qarnizonu Mərkəzi Hospitalının,
Süni Mayalanma Mərkəzinin,
Culfa-Ordubad magistral avtomobil
yolunun açılışı mərasimlərində
iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti
həmin gün Ordubad Su Elektrik
Stansiyasının, “ASAN xidmət”
Mərkəzinin binasının tikintisi və
Ordubad dəmir yolu stansiyasında
aparılan yenidənqurma işləri ilə də
tanış olub.
Düşmən Ermənistanla
sərhəddə yerləşən muxtar
respublikanın təhlükəsizliyi də
daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Dövlətimizin başçısına bu barədə
məlumat verilərək, Naxçıvanda
silahlı qüvvələrin idarə edilməsi
sisteminin kompleks şəkildə
qurulduğu, bununla da muxtar
respublikanın müdafiəsinə mühüm
önəm verildiyi bildirilib: “Dövlətin
muxtar respublikaya göstərdiyi
güclü dəstək faktı Naxçıvanı özünü
xarici təhdidlərdən tam müdafiə

etmək iqtidarında olan bölgəyə
çevirib. Təsadüfi deyil ki, 1992-ci
ildə erməni silahlı birləşmələrinin
işğal etdiyi Şərur rayonunun Günnüt
kəndi 26 ildən sonra – 2018-ci ildə
ordumuzun nəzarəti altına keçib.
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun
əks-həmləsi nəticəsində “Xunut”
dağı və “Ağbulaq” yüksəkliyi,
“Qızılqaya” dağı və “Mehridağ”
işğaldan azad edilib, ümumilikdə,
11 min hektara yaxın ərazi nəzarət
altına alınıb. Bütün bunlar isə mətin
ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində
mümkün olub”.
Prezident İlham Əliyev
Naxçıvan səfəri zamanı şəhər
qəbiristanlığında Vətən müharibəsi
şəhidlərinin məzarlarını da
ziyarət edib. Burada bir daha
xatırladılıb ki, Vətən müharibəsi
başlayan kimi, Naxçıvanın
qəhrəman övladları torpaqlarımızın
işğaldan azad olunması üçün
müqəddəs savaşa atılıblar,
şəhidlər veriblər. Naxçıvandakı
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun
xüsusi təyinatlıları zəfər yolunu
Şuşada tamamlayaraq “dəmir
yumruğ”un parlaq qələbəsinin təmin
edilməsində müstəsna qəhrəmanlıq
göstəriblər.
Ölkə rəhbəri Naxçıvan
şəhərində “ASAN xidmət”
Mərkəzinin binasının tikintisi ilə
də tanış olub. Muxtar Respublika
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
dövlətimizin başçısına burada
görülən işlər barədə məlumat
verərək, inşasına ötən il başlanan
bu obyektin tikintisinin sürətlə
aparıldığını vurğulayıb.

(ardı 3-cü səhifədə)

İlham ƏLİYEV: Biz Şuşaya... əbədi qayıtmışıq!

D

övlət başçımızın
Azərbaycanın
mədəniyyət
paytaxtına üçüncü səfəri
ictimai-siyasi məzmunlu
faktlar və heç zaman
unudulmayacaq məqamlarla
daha zəngin olduğuna görə
milli tariximizin dəyərli
səhifələrindən birinə
çevrildi. Çünki bu səfər
çərçivəsində reallaşdırılan
“Xarıbülbül” festivalını biz
otuz il gözləmişdik.

Bu səfər günlərində Şuşada
qılınan bayram namazını otuz
il arzulamışdıq. Yeddi-səkkiz il
qabaq mətbuatdan oxuduğumuz
“Ermənilər “Xan qızı” bulağını
qurudublar” sərlövhəli xəbərin
dağladığı ürəklər bu səfər
çərçivəsində həmin bulağa gələn
suyun sərinliyini hiss etdilər. Bu
səfər çərçivəsində Şuşada keçirilən
festival atəşfəşanlığı Xankəndidə
və İrəvanda minlərlə ürəyə dağ
çəkdi.

Dövlət başçımız “Xarıbülbül” festivalını “Ləyaqət bayramı”adlandırdı

İşğalçılar son otuz ildə bizim
60-dan çox məscidimizi dağıtmış,
ibadət yerlərimizi təhqir etmişdilər.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı
əsasında həmin məscidlərin
bərpasına və ya yenidən tikilməsinə
start verilmişdir. Elə səfər
çərçivəsində – mayın 12-də Şuşada
yeni məscidin təməli qoyuldu.
Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva, qızları Leyla
Əliyeva və Arzu Əliyeva təməlqoyma
tədbirində iştirak edirdilər.
Məlumat verildi ki, təməli
qoyulan yeni məscid dini ocaq
və modern memarlıq nümunəsi
kimi göz oxşayacaq. İki minarəli,
mozaika ilə bəzədiləcək gümbəzi
olan məscidin layihələndirilməsi

azərbaycanlı və italyan memarlarla
birgə həyata keçirilib. Məscidin
xarici səthi Şuşanın qədim
məscidinin minarələrində
istifadə edilən həndəsi naxışlarla
bəzədiləcək. Bu memarlıq
elementi Şuşanın firavan və uğurlu
gələcəyinə əminliyi, keçmişlə bu
gün arasındakı əlaqəni təcəssüm
etdirəcək.
Məscidin təməlini qoyan
Prezident İlham Əliyev çıxış edərək
dedi ki, Şuşa şəhərində vaxtilə 17
məscid olub və mənfur düşmən
onların hamısını dağıdıb. Üç
məscid yarıdağıdılmış vəziyyətdə
idi – Yuxarı və Aşağı Gövhərağa
və Saatlı məscidləri. Onların da
təmiri ilə bağlı göstəriş verilib.Yuxarı
Gövhər ağa məscidi artıq təmirdən
çıxıb. Təməlini qoyduğumuz
yeni məscid isə: “Təklif etdim ki,
məscidin forması 8 rəqəmini əks
etdirməlidir. Çünki noyabrın 8-də biz
Şuşanı işğalçılardan azad etdik və

8 noyabr Azərbaycanda artıq rəsmi
olaraq Zəfər Günüdür. Məscidin
iki minarəsi 11 rəqəmini əks
etdirməlidir. Onbirinci ayda Şuşa
və Qarabağ tam işğaldan azad
edildi. Bu fikirlər əsasında memarlar
işləməyə başlamışlar və burada
göstərilən təqdimatda məscidin
görkəmi öz əksini tapır”.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
milli mədəniyyətimizə, tariximizə,
təbiətimizə və sərvətlərimizə qənim
kəsilən ermənilər Şuşadakı “Xan
qızı” bulağını da qurutmuşdular.
Prezidentin göstərişi ilə həmin
bulaq da bərpa edilmişdir. Mayın
12-də həmin bulaqdan su içən
dövlət başçımız xatırlatdı ki, keçən
dəfə – yanvar ayında Şuşada
olarkən demişdim ki, Natəvan
bulağını bərpa edəcəyik: “İndi
isə Şuşa dirçəlir və Şuşanın
rəmzlərindən biri olan “Xan qızı”
bulağı bərpa edilib”.

(ardı 3-cü səhifədə)

Prezidentin Mətbuat
Xidmətinin məlumatı
Mayın 17-də Azərbaycan Respublikasının
 rezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan Respublikasının
P
Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevə telefonla zəng edib.
Azərbaycan Prezidenti Qazaxıstan dövlətinin
başçısını ad günü münasibətilə təbrik edib, ona ölkənin
tərəqqisi naminə prezidentlik fəaliyyətində uğurlar və
möhkəm cansağlığı arzulayıb.
Qazaxıstan Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə
görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib.
Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında dostluq
münasibətlərinin bundan sonra da uğurla inkişaf
edəcəyinə bir daha əmin olduqlarını bildiriblər.
Prezident İlham Əliyev son günlər AzərbaycanErmənistan sərhədində baş verən hadisələr barədə
Qazaxıstan Prezidentini məlumatlandırıb. Bununla
əlaqədar Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, hazırda
sərhədin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir və Ermənistan
tərəfi bu prosesə qeyri-adekvat reaksiya nümayiş etdirir.
Ermənistanın bununla bağlı Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsi Təşkilatına müraciət etməsi isə məsələnin
beynəlmiləlləşdirilməsi cəhdindən başqa bir şey deyil
və bu, tamamilə əsassızdır, sərhəddə hər hansı bir
toqquşma baş verməyib, vəziyyət sabitdir, danışıqlar
davam etdirilir.
Qazaxıstan Prezidenti bu məlumata görə Prezident
İlham Əliyevə təşəkkür edib.

Qəbələ rayonunun Nic qəsəbəsində
yeni ümumtəhsil məktəbi binasının
tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Qəbələ rayonunun Nic qəsəbəsində 4 nömrəli tam
orta məktəb üçün 360 şagird yerlik yeni binanın tikintisi
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 1,5 milyon (bir milyon beş yüz
min) manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə
maliyyələşməni təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi bu
Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məktəb binasının
tikintisinin başa çatdırılması üçün zəruri olan maliyyə
vəsaitini Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət
büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin
bölgüsündə nəzərdə tutsun.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

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

Qəbələ rayonunun Ağdaş–Zarağan
(40 km)–Böyük Pirəli–Kiçik
Pirəli–Xırxatala–Cığatelli–Həmzəli
avtomobil yolunun tikintisi ilə
bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Yeddi min nəfər əhalinin yaşadığı 5 yaşayış
məntəqəsini birləşdirən Ağdaş–Zarağan (40 km)–Böyük
Pirəli–Kiçik Pirəli–Xırxatala–Cığatelli–Həmzəli avtomobil
yolunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 5,0 (beş)
milyon manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə
maliyyələşməni təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi bu
Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən avtomobil yolunun
tikintisinin başa çatdırılması üçün zəruri olan maliyyə
vəsaitini Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət
büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin
bölgüsündə nəzərdə tutsun.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 may 2021-ci il
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“Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 27 aprel tarixli 307-VIQD
nömrəli Qanununun tətbiqi və “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
1999-cu il 24 dekabr tarixli 232 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq,
“Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 27 aprel tarixli 307-VIQD nömrəli Qanununun
qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
1. “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 24 dekabr tarixli 232 nömrəli Fərmanının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999,
№ 12, maddə 712; 2014, № 7, maddə 817; 2016, № 10,
maddə 1639; 2019, № 2, maddə 230) 4-cü hissəsinin ikinci
abzasında “hissələrində” sözündən sonra “, 39-cu maddəsinin
beşinci hissəsində” sözləri əlavə edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası prokurorluq orqanlarının
fəaliyyətində müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqini təmin edən “Elektron prokurorluq” informasiya
sistemi yaradılsın.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. “Elektron prokurorluq” informasiya sistemi haqqında
əsasnamənin layihəsini Azərbaycan Respublikası Prezidenti-

nin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
Qaydaları”na uyğun olaraq iki ay müddətində hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.2. “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 39-cu maddəsinin dördüncü hissəsində
nəzərdə tutulmuş, prokurorluq işçilərinin sosial müdafiəsini
gücləndirmək və prokurorluq orqanlarının maddi-texniki
bazasını möhkəmləndirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun xəzinə hesabına köçürülən vəsaitdən
istifadə qaydasının layihəsini bir ay müddətində hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.3. “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 27 aprel tarixli 307-VIQD nömrəli Qanunundan və bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 may 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 yanvar tarixli
725 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Xarici
Kəşfiyyat Xidmətinin strukturu”nda, “Azərbaycan Respublikası dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına saxlanılan Azərbaycan Respublikası Xarici
Kəşfiyyat Xidmətinin hərbi qulluqçularının və Azərbaycan Respublikası
Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin sisteminə işə götürülən işçilərin ştat sayının
həddi”ndə və “Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidmətində
ali hərbi rütbəli vəzifələrin siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2016-cı il 13 yanvar
tarixli 725 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2016, № 1, maddə 47; 2017,
№ 2, maddə 197; 2018, № 1, maddələr
35, 52, № 5, maddə 964; 2020, № 6,
maddə 716, № 12 (I kitab), maddə

1471; 2021, № 1, maddə 24) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Xarici
Kəşfiyyat Xidmətinin strukturu”nda,
“Azərbaycan Respublikası dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına saxlanılan Azərbaycan Respublikası Xarici
Kəşfiyyat Xidmətinin hərbi qulluqçularının və Azərbaycan Respublikası
Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin sisteminə işə
götürülən işçilərin ştat sayının həddi”ndə
və “Azərbaycan Respublikasının Xarici

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq
təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının mühafizəsini həyata keçirən hərbi
qulluqçuların fəaliyyətinin təmin edilməsi
Qaydası” təsdiq edilsin.
2. “Mühafizəsi zəruri hesab edilən
Azərbaycan Respublikasının xarici

ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda
fəaliyyət göstərən diplomatik
nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının
siyahısı” təsdiq edilsin.
3. “Azərbaycan Respublikası
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin
tərkibində Diplomatik Nümayəndəliklərin
Mühafizə İdarəsinin yaradılması,
onun Əsasnaməsinin və strukturunun
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il
10 aprel tarixli 854 nömrəli Fərmanı

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 4, maddə 368)
ləğv edilsin.
4. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 may 2021-ci il

“Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il 27 aprel tarixli 308-VIQD nömrəli Qanununun
tətbiqi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi
barədə” 2006-cı il 18 aprel tarixli 391 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının Nizamnaməsinin
təsdiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 21 noyabr tarixli 24 nömrəli və
“Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, “Bələdiyyə qulluğu haqqında”,
“Prokurorluq haqqında”, “Notariat haqqında”, “Vəkillər və vəkillik
fəaliyyəti haqqında”, “Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında”, “Dövlət
qulluğu haqqında”, “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında”
və “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2009-cu
il 23 noyabr tarixli 185 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və
32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il
27 aprel tarixli 308-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar
həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək
məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 391
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006,
№ 4, maddə 323, № 12, maddə 1034;
2007, № 11, maddə 1105, № 12, maddə
1246; 2009, № 7, maddə 533, № 8,
maddə 627, № 10, maddə 773, № 12,
maddələr 983, 988; 2010, № 2, maddə
83, № 4, maddə 292, №11, maddə 966;
2011, № 1, maddə 18, № 2, maddə 85,
№ 4, maddə 281, № 6, maddə 497,
№ 10, maddə 894, № 11, maddə 993;
2012, № 10, maddə 950; 2014, № 6,
maddə 627, № 7, maddə 820, № 9,
maddə 1029; 2016, № 1, maddə 77;
2017, № 2, maddə 184, № 10, maddə
1784; 2018, № 6, maddə 1205,
№ 7 (I kitab), maddə 1480; 2019,
№ 3, maddə 431, № 5, maddə 860,
№ 6, maddə 1044, № 12, maddə 1927;
2020, № 7, maddə 882) ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin

 .16-1-ci və 9.35-1-ci yarımbəndlərindən
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“, prokurorluq” sözü çıxarılsın.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 21 noyabr tarixli 24
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008,
№ 11, maddə 979; 2009, № 10, maddə
773; 2011, № 2, maddə 85; 2017,
№ 7, maddə 1358; 2020, № 2, maddə
106; 2021, № 2, maddə 123) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
2.1. 13.1-ci yarımbənddən “, prokurorluq” sözü çıxarılsın;
2.2. 14.2-ci yarımbənddə “ilk dəfə
prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbul
olunan namizədlərin” sözləri “prokurorluq orqanları işçilərinin” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.3. V bölmənin adından və 17-ci
bənddən “, prokurorluq” sözü çıxarılsın;
2.4. 18-ci bənddən “prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbul edilən
namizədlər üçün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu,” sözləri
çıxarılsın;
2.5. 19-cu bənddən “Azərbaycan
Respublikasının Baş Prokurorluğu,”
sözləri çıxarılsın.
3. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, “Bələdiyyə qulluğu haqqında”, “Prokurorluq haqqında”, “Notariat haqqında”,
“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında”,

“Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında”,
“Dövlət qulluğu haqqında”, “Prokurorluq
orqanlarında qulluq keçmə haqqında”
və “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2009-cu il 23 noyabr tarixli
185 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2009, № 11, maddə 888; 2020,
№ 5, maddə 536, № 7, maddə 871) 2-ci
hissəsindən “Prokurorluq haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
29-cu maddəsinin üçüncü hissəsinin
birinci cümləsində,” və “Prokurorluq
orqanlarında qulluq keçmə haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
4.4-1-ci maddəsində,” sözləri çıxarılsın.
4. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il
27 aprel tarixli 308-VIQD nömrəli Qanunundan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 may 2021-ci il

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 may 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 143 										

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət
göstərən diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının mühafizəsinin
həyata keçirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi və “Azərbaycan
Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin tərkibində Diplomatik
Nümayəndəliklərin Mühafizə İdarəsinin yaradılması, onun Əsasnaməsinin və
strukturunun təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2013-cü il 10 aprel tarixli 854 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə

Kəşfiyyat Xidmətində ali hərbi rütbəli
vəzifələrin siyahısı”nda dəyişikliklər
təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının kiçik
həcmli gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyinin
məsələləri haqqında” 1993-cü il 1 oktyabr
tarixli 527 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv
İdarəsinin Əsasnaməsi, Mərkəzi aparatının
strukturu və respublika dövlət arxivləri
şəbəkəsi haqqında” 1994-cü il 11 mart
tarixli 107 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası DİN-nin Müəssisədənkənar Mühafizə
xidmətinin Əsasnaməsi haqqında” 1994-cü
il 17 may tarixli 197 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikasında poçt xidməti məqsədi ilə
nəqliyyat vasitələrindən istifadə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 1998-ci il
20 aprel tarixli 90 nömrəli və “Hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə
normativ hüquqi aktlar barədə” 1998-ci il
14 dekabr tarixli 237 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 17 may tarixli 1587-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi
barədə” 2019-cu il 12 iyul tarixli 780 nömrəli
Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin və
“Texniki tənzimləmə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 30 sentyabr tarixli
1669-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə”
2019-cu il 26 noyabr tarixli 863 nömrəli
Fərmanının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Azərbaycan Respublikasının kiçik
həcmli gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyinin
məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 1
oktyabr tarixli 527 nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. adında “kiçik həcmli gəmilər üzrə

Dövlət Müfəttişliyinin” sözləri “Kiçikhəcmli
Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə
Dövlət Xidmətinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 2
nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublikası
Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda
Xilasetmə Dövlət Xidmətinin nəzarətində
olan gəmilərin, onların dayanması üçün bazaların (qurğuların) qeydiyyatı, uçotu, texniki
nəzarəti və gəmi-sürənlərin bu gəmiləri idarə
etmək hüququ üçün attestasiya Qaydaları”nın
28-ci və 33-cü hissələrindən “standartlarına,”
sözü çıxarılsın.
2. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsinin
Əsasnaməsi, Mərkəzi aparatının strukturu və
respublika dövlət arxivləri şəbəkəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 11 mart tarixli 107 nömrəli
Qərarının 1-ci və 2-ci hissələri ləğv edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1994-cü il 17 may tarixli 197 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikası DİN-nin
Müəssisədənkənar Mühafizə xidməti haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
3.1. 5-ci hissə üzrə:
3.1.1. dördüncü abzasda “qaydaların,
norma və standartların” sözləri “normativ
hüquqi aktların” sözləri ilə əvəz edilsin və
həmin abzasdan “, texniki şərtlərin” sözləri
çıxarılsın;
3.1.2. altıncı abzasda “vasitələrinin
dövlət standartları kompleksinin yaradılmasının təşkil olunması” sözləri “vasitələrinə
dair texniki normativ hüquqi aktların qəbul
edilməsi ilə bağlı məsələ qaldırılması” sözləri
ilə əvəz edilsin;
3.1.3. səkkizinci abzasdan “və onların
standartlaşdırılması” sözləri çıxarılsın;

Bakı şəhəri, 8 may 2021-ci il
3.2. 6-cı hissənin ikinci abzasında
“qaydaların, norma və standartların” sözləri
“normativ hüquqi aktların” sözləri ilə əvəz
edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1998-ci il 20 aprel tarixli 90
nömrəli Qərarı (Azərbaycan R
 espublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 4, maddə
298; 2004, № 3, maddə 193; 2009, № 1,
maddə 32, № 9, maddə 736; 2018, № 8,
maddə 1817) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında poçt xidməti məqsədi
ilə nəqliyyat vasitələrindən istifadə
Qaydaları”nın 2.1-ci bəndinin birinci
cümləsindən “Azərbaycan Respublikasının
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət
Dövlət Agentliyi tərəfindən qəbul edilmiş
standarta uyğun” sözləri çıxarılsın.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1998-ci il 14 dekabr tarixli 237
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 12,
maddə 804; 2005, № 1, maddə 49; 2014,
№ 1, maddə 57; 2017, № 4, maddə 627)
ilə təsdiq edilmiş “Hidrometeorologiya və
təbii mühitin monitorinqi üzrə məlumatların
qeydiyyatına və onların mənbəyi barədə
sertifikatların verilməsinə dair Təlimat”da
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
5.1. 2-ci hissənin ikinci abzasının ikinci
cümləsində “Komitə” sözü “Azərbaycan
Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.2. 3-cü hissədə “mövcud standartlara”
sözləri “texniki normativ hüquqi aktlara”
sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 144 										
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “İnsan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi Qaydaları
(indikatorları)”nın təsdiq edilməsi barədə”
2009-cu il 3 sentyabr tarixli 131 nömrəli,
“Taxıl məhsullarının minimum keyfiyyətinə
və təhlükəsizliyinə dövlət nəzarətinin
həyata keçirilməsi qaydaları haqqında
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə”
2009-cu il 10 sentyabr tarixli 136 nömrəli,
“Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında”
2009-cu il 17 sentyabr tarixli 142 nömrəli,
“Malların təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2012-ci il 12
oktyabr tarixli 229 nömrəli, “Aviasiya
təhlükəsizliyi personalının xüsusi texniki
vasitələrdən istifadə etməsi Qaydaları”nın
təsdiq edilməsi barədə” 2012-ci il 24
dekabr tarixli 315 nömrəli və “Azərbaycan
Respublikasının hava məkanından istifadə
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə”
2013-cü il 15 yanvar tarixli 3 nömrəli
qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 17 may tarixli 1587-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi
barədə” 2019-cu il 12 iyul tarixli 780 nömrəli
Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin və
“Texniki tənzimləmə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 30 sentyabr tarixli
1669-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə”
2019-cu il 26 noyabr tarixli 863 nömrəli
Fərmanının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2009-cu il 3 sentyabr tarixli 131
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 9, maddə
735; 2013, № 7, maddə 887; 2016, № 9,
maddə 1585) ilə təsdiq edilmiş “İnsan alveri
qurbanlarının müəyyən edilməsi Qaydaları
(indikatorları)”nın 3.1.4-cü yarımbəndinin
dördüncü abzasında “müvafiq standartlara”
sözləri “əməyin mühafizəsi norma və qaydalarına” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 10 sentyabr tarixli 136
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 9, maddə

740; 2014, № 2, maddə 201, № 7, maddə
944; 2016, № 5, maddə 955, № 12, maddə
2228; 2018, № 2, maddə 337, № 7, maddə
1647, № 8, maddə 1817; 2019, № 12, maddə
2101) ilə təsdiq edilmiş “Taxıl məhsullarının
minimum keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə
dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi
qaydaları haqqında Əsasnamə”nin 2.2.1-ci
yarımbəndi ləğv edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 142
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 9, maddə
746; 2014, № 8, maddə 1013; 2017, № 5,
maddə 981, № 9, maddə 1752; 2018,
№ 9, maddə 1921, № 11, maddə 2448,
№ 12 (II kitab), maddə 2722; 2019, № 1,
maddə 161, № 12, maddə 2094; 2020,
№ 9, maddə 1239; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 22 aprel
tarixli 108 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş
“Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. 3.15-ci bənddə “dövlət standartlarına
və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş tələblərə” sözləri
“texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə”
sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2. 3.32-ci bəndin birinci cümləsində
“Dövlət standartları ilə markalanma zamanı
netto və ya brutto çəkisinin” sözləri “Markalanma zamanı netto və brutto çəkinin
göstərilməsi ilə bağlı texniki normativ hüquqi
aktlarla” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.3. 3.37-ci bəndin birinci abzasında
“dövlət standartlarına və ya texniki şərtlərə”
sözləri “texniki normativ hüquqi aktlara”
sözləri ilə əvəz edilsin;
3.4. 6.9-cu bəndin ikinci abzasında “dövlət standartları, qaydaları və
normativlərinin” sözləri “texniki normativ
hüquqi aktların” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.5. 13.3-cü bəndin birinci abzasında
“dövlət standartlarının, texniki və gigiyenik
şərtlərin” sözləri “texniki normativ hüquqi
aktların” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.6. 17.7-ci bəndin birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Yükgöndərən daşıyıcıya tezkorlanan
yükləri onların keyfiyyətinə və qablaşdırılmasına dair texniki normativ hüquqi aktlarla
müəyyən edilən tələblərə cavab verən
vəziyyətdə təqdim etməlidir.”;

Bakı şəhəri, 8 may 2021-ci il
3.7. 17.8.23-cü yarımbəndin ikinci
cümləsində “dövlət standart-larına və sanitariya-gigiyena” sözləri “texniki normativ
hüquqi aktların” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.8. 36.1-ci bəndin birinci cümləsində
“dövlət standartlarına və texniki şərtlərə”
sözləri “texniki normativ hüquqi aktlara”
sözləri ilə, ikinci cümləsində “dövlət standartları” sözləri “texniki normativ hüquqi
aktlar” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.9. 41.1.4-cü yarımbənddə “dövlət standartlarına” sözləri “texniki normativ hüquqi
aktlara” sözləri ilə əvəz edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2012-ci il 12 oktyabr tarixli 229
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 10, maddə
1011; 2015, № 5, maddə 644) ilə təsdiq edilmiş “Malların təkrar idxal gömrük proseduru
altında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın 2.3-cü
bəndindən “standartlarla və” sözləri çıxarılsın və həmin bəndə “normativ” sözündən
sonra “hüquqi” sözü əlavə edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2012-ci il 24 dekabr tarixli 315
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 12, maddə
1379; 2019, № 1, maddə 163, № 7, maddə
1333; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2021-ci il 12 aprel tarixli 92
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Aviasiya
təhlükəsizliyi personalının xüsusi texniki
vasitələrdən istifadə etməsi Qaydaları”nın
3.3-cü bəndində “müəyyən edilmiş” sözləri
“beynəlxalq” sözü ilə əvəz edilsin.
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2013-cü il 15 yanvar tarixli
3 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014,
№ 6, maddə 747; 2016, № 9, maddə 1585;
2019, № 1, maddələr 164, 167) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının hava
məkanından istifadə Qaydaları”nın 4.7-ci
bəndində “ölkədaxili və beynəlxalq tələb,
standart, norma və prose-durlara” sözləri
“beynəlxalq tələb, standart, norma və
prosedurlara, Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri
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18 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

İlham ƏLİYEV: Biz Şuşaya... əbədi qayıtmışıq!
Şuşa Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu yaxınlarda Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı elan edilməsi bunu bir daha göstərir. Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir. Gələn il biz Şuşanın 270 illiyini qeyd edəcəyik. Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini qoyub və o vaxtdan işğal
dövrünə qədər bu şəhərdə həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. Ermənilər nə qədər çalışsalar da,
Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
						

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Prezident və ailə üzvləri Şuşanın
rəmzlərindən biri kimi tanınan “Xarıbülbül” otelinin yenidənqurmadan sonrakı
açılışında da iştirak ediblər. Məlumat
verilib ki, oteldə ümumilikdə 49 otaq
var. Onların hamısı qonaqların qalması
və rahat istirahət etməsi üçün bütün
zəruri infrastrukturla təchiz olunub.
Bu cür obyektlərin istifadəyə verilməsi
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın turizm potensialının
möhkəmləndirilməsində çox mühüm
rol oynamaqla yanaşı, işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizdə, o cümlədən
tarixi Şuşa şəhərində icra olunan sosial
layihələrin ardıcıl və sürətlə davam etdiyini göstərir.
Ermənilər təkcə binaları, məscidləri
dağıtmamışdılar, həm də Şuşanın
yollarını, qaz, elektrik xətlərini tamamilə
sıradan çıxarmışdılar. Bu infrastruktur-

Şuşa, 12 may 2021-ci il

lar da sürətlə bərpa edilir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları
Leyla və Arzu Əliyevalar səfərin birinci
günü 110/35/10 kilovoltluq “Şuşa” yarımstansiyasının açılışında iştirak etdilər.
Bildirildi ki, Şuşa şəhərinin Azərbaycanın
ümumi enerji sisteminə qoşulması,
şəhərin etibarlı, dayanıqlı və fasiləsiz
elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi
məqsədilə ötən ilin dekabrında “Şuşa”
yarımstansiyasının və Füzuli rayonunun
“Şükürbəyli” yarımstansiyasından başlayaraq 75 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq “Şükürbəyli-Şuşa” hava elektrik
verilişi xəttinin tikintisinə başlanılıb.
Vandallar elə bilirdilər ki, işğal
etdikləri ərazilərimizdəki mədəniyyət
nümunələrini talan edib satmaqla,
muzey və qalereyaları viranə qoymaqla,
Azərbaycan xalqının həmin rayonlardakı
izlərini itirə biləcəklər. Amma bacarmadılar. Torpaqlarımızın işğaldan azad

edilməsindən bir neçə ay keçsə də, artıq
Şuşa rəsm qalereyasında ciddi bərpa
işləri gedir. Dövlət başçımıza və birinci
xanıma qalereyada aparılan işlər barədə
məlumat verərək bildirdilər ki, burada
qaytarılmış Qarabağ xalçalarının sərgisi,
“Qarabağ işğaldan əvvəl və sonra”,
“Azərbaycan rəssamlarının motivlərində
Qarabağ” adlı sərgilərin keçirilməsi
nəzərdə tutulur.
Dövlət başçımızın Şuşaya üçüncü səfərinin tarixdə unudulmayacaq
məqamlarının pik nöqtəsi isə Cıdır
düzündə keçirilən “Xarıbülbül” musiqi
festivalı oldu. Festivalın açılışında çıxış
edən Prezident Şuşanı “hər birimiz üçün
müqəddəs olan şəhər”, “Xarıbülbül” festivalını isə “Ləyaqət bayramı” adlandırdı
və bu münasibətlə bütün Azərbaycan
xalqını təbrik etdi: “Uzun fasilədən
sonra bu il birinci dəfə keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı şəhidlərimizin
əziz xatirəsinə həsr olunub. Biz bu günü

“Naxçıvan sürətlə inkişaf edir”
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Qeyd edək ki, dövlətimizin
başçısının 2012-ci ilin iyulunda imzaladığı müvafiq
fərmanla Prezident yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi və onun tabeliyində
olan “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin yaradılması
müstəqillik tariximizdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının ən son nailiyyətlərinin
istifadə olunduğu əsl yenilikdir.
“ASAN xidmət”in əhəmiyyətini
artıran həm də bu brendin
ideya mərkəzində Azərbaycan

vətəndaşlarının dayanmasıdır.
Hazırda ölkədə 20 “ASAN
xidmət” Mərkəzi fəaliyyət
göstərir. Onlardan 5-i Bakıda, digərləri isə regionlarda
yerləşir. “ASAN xidmət”
mərkəzlərində müxtəlif
dövlət orqanları, həmçinin
özəl şirkət və müəssisələr
tərəfindən ümumilikdə 320dən çox, “ASAN Kommunal”
mərkəzlərində isə 55 növ
xidmət göstərilir. İndiyədək
“ASAN xidmət” mərkəzlərinə 7
milyondan çox vətəndaşın 43
milyondan artıq müraciəti daxil
olub. Keçirilən rəy sorğularına əsasən vətəndaşların
xidmətlərdən məmnunluq
əmsalı 99,5 faiz təşkil edir.
“Azərxalça” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin Naxçıvan
filialının açılışı zamanı isə
dövlətimizin başçısına burada yaradılan şəraitlə bağlı
məlumat verilib. Qeyd edilib ki,
Azərbaycan xalçaçılıq sənəti
tarixində Naxçıvan xalçaçılıq
məktəbinin də özünəməxsus
yeri və rolu var. Zəngin

koloriti, təkrarsız naxışları və
orijinal kompozisiyaları ilə
seçilən Naxçıvan xalçaları
Azərbaycan xalça sənətini
ənənəvi naxış və elementləri,
özünəməxsus rəng çalarları
ilə zənginləşdirib. Tarixən
Naxçıvanda xalqımızın qədim
mədəniyyətini, məşğuliyyətini
və həyat tərzini özündə
əks etdirən dəyərli xalça
nümunələri yaradılıb, bu sənət
nəsildən-nəslə ötürülərək
yaşadılıb.
Bu gün də muxtar respublikada xalçaçılıq sənətinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir,
xalq yaradıcılığı növlərindən

biri kimi yaşadılır və təbliğ
olunur. Xalçaçılığı inkişaf
etdirmək məqsədilə yeni
istehsal müəssisələri yaradılır. Dövlətimizin başçısının
2018-ci ilin fevralında imzaladığı “Naxçıvan şəhərində
xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və
infrastrukturunun yaradılması
ilə bağlı tədbirlər haqqında”
sərəncamına əsasən hazırda
Naxçıvan Xalça İstehsalı Emalatxanası, Naxçıvan Regional
Yun və Təbii Boyaq Bitkilərinin
Tədarükü Məntəqəsi uğurla
fəaliyyət göstərir.
Səfər çərçivəsində Naxçıvanda Süni Mayalanma
Mərkəzinin istifadəyə verilməsi
də muxtar respublikada aqrar
sahənin inkişafının diqqət
mərkəzində saxlanılmasının
daha bir göstəricisi kimi diqqət
çəkib.
Qeyd edək ki, dövlətimizin
başçısının 2018-ci ilin fevralında imzaladığı “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında
heyvandarlığın inkişafı ilə

bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
və 2019-cu ilin noyabrında
imzaladığı “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında Süni Mayalanma Mərkəzinin yaradılması
ilə bağlı tədbirlər haqqında”
sərəncamlarına əsasən yaradılan adı çəkilən bu mərkəzin
tikintisi 2 hektar ərazidə
aparılıb. Burada inzibati bina,
karantin binası, baytarlıq
klinikası, laboratoriya otağı,
toxumalma sahəsi, tövlə,
yem anbarı, açıq havada
yemsaxlama sahəsi yaradılıb.
Mərkəzin fəaliyyətə başlaması
yeni iş yerlərinin yaradılmasına da geniş imkanlar açıb. Bu

da muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələri kimi,
kənd təsərrüfatının inkişafının
da daim diqqət mərkəzində
saxlanılmasının nəticəsidir.
Muxtar respublikada aqrar
sahənin inkişafı istiqamətində
aparılan islahatlar kənd
təsərrüfatının bitkiçilik və
heyvandarlıq, eləcə də emal
sənayesinin inkişafına
səbəb olub. Burada ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində görülən tədbirlər
sırasında heyvandarlığın inkişafı mühüm yer tutur. Damazlıq işinin düzgün qurulması və
cins tərkibinin yaxşılaşdırılması diqqətdə saxlanılır, səmərəli
metod kimi süni mayalanma
tədbirlərinə geniş yer verilir.
Yeri gəlmişkən, Culfa-Ordubad magistral avtomobil
yolun istifadəyə verilməsi
isə muxtar respublikada bu
sahənin inkişafına daim qayğı
ilə yanaşıldığını göstərir.
Ümumiyyətlə, müasir yol
infrastrukturunun yaradılması
Naxçıvan Muxtar Respublika-

sında həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların tərkib
hissəsidir. Çünki rahat və abad
yol dayanıqlı iqtisadi inkişafı
təmin edən əsas amildir. Son
illərdə muxtar respublikada
müasir standartlara uyğun
avtomobil yolları salınıb, mövcud yol-nəqliyyat kompleksi
təkmilləşdirilib, yeni körpülər
tikilib.
Xatırladaq ki, Culfa-Ordubad magistral yolunun
inşası Prezident İlham Əliyevin
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında Culfa-Ordubad magistral
avtomobil yolunun tikintisi ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
və “Culfa-Ordubad avtomobil
yolunun yenidən qurulması
ilə bağlı tədbirlər haqqında”
sərəncamlarına əsasən inşa
olunub.
Burada bir məsələni də xatırlatmaq istərdik. Son illərdə
yeni elektrik stansiyalarının tikilib istifadəyə verilməsi Naxçıvanın etibarlı enerji təminatına
əlverişli imkan yaradıb. Bunun
nəticəsidir ki, muxtar respublikada enerji təhlükəsizliyi tam
gerçəkləşdirilib, bir zamanlar
yalnız idxal hesabına elektrik enerjisinə olan tələbatını
ödəyən Naxçıvanda daxili
istehsal hesabına ixrac potensialı yaranıb, bütün yaşayış
məntəqələri fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchiz
edilib.
Araz çayı üzərində tikilən
və gücü 36 meqavat təşkil
edən Ordubad Su Elektrik
stansiyası üçün tutumu 1,5
milyon kubmetr olan su anbarı
inşa olunub. Hidroqovşağın
əsas qurğularının tərkibinə
elektrik stansiyası, tənzimləyici
bənd, suqəbuledici qurğu,
çökdürmə və yükləmə
hovuzları, derivasiya kanalı
daxildir. Bəndin uzunluğu
235 metr, hündürlüyü 12
metrdir. Derivasiya kanalının
bir hissəsində işlər artıq
tamamlanıb. Tənzimləyici
bənddə isə ümumi işlərin 80
faizi yekunlaşıb. Su elektrik
stansiyasında orta illik elektrik
enerjisi istehsalı 190 milyon
kilovatt/saat nəzərdə tutulub.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq, Azərbaycan xalqına borcluyuq.
Xalq birləşdi, xalq həmrəylik göstərdi,
bir yumruq kimi birləşdi və bu Qələbəni
Azərbaycan xalqı qazandı. Bu, bizim
hamımızın qələbəsidir”.
Xatırladaq ki, dövlət başçımız təkcə
bu festivalla bağlı atılan addımlarda
deyil, ümumiyyətlə, istənilən məsələdə
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini
xüsusilə nəzərə alır. Elə “Xarıbülbül”
festivalının ilk gününün repertuarının
seçilməsi zamanı da bu məqam incəliklə
nəzərə alınmışdı. Prezident xatırlatdı ki,
bugünkü festivalda ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri
çıxış edəcəklər: “Bu tövsiyəni festivalın təşkilatçısı olan Heydər Əliyev
Fonduna mən vermişdim, çünki Vətən
müharibəsində Azərbaycanda yaşayan
bütün xalqların böyük payı vardır. Vətən
müharibəsi bir daha onu göstərdi ki,
Azərbaycanda bütün xalqlar dostluq,

qardaşlıq, həmrəylik şəraitində yaşayır
və bu 44 günlük müharibə bir daha onu
göstərdi ki, ölkəmizdə milli birlik, milli
həmrəylik vardır. Təsadüfi deyil ki, birinci
festivalda Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələri çıxış edəcəklər və bir
daha biz bütün dünyaya buradan – Şuşadan, qədim torpağımızdan mesaj veririk. Ölkələr belə inkişaf etməlidir, ancaq
çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkələrdə,
cəmiyyətlərdə inkişaf olur, birlik olur, milli
həmrəylik olur, sülh olur”.
Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə dilə
gətirdiyi bir məsələni festival tribunasından da təkrarladı: “Bundan sonra biz
Şuşada əbədi yaşayacağıq və Şuşanın bərpa edilməsi artıq başlanmışdır.
Verilən göstərişlər yerinə yetirilir. Artıq
Yuxarı Gövhər ağa məscidi təmir edilib
və sabah orada bayram namazı qılınacaq”.
Prezidentin fikrincə, bütün bunlar
böyük rəmzi məna daşıyır: “Bax,

bizim qayıdışımız budur. Biz Şuşanı
quracağıq, bərpa edəcəyik, mənfur
düşmən isə Şuşanı dağıdırdı. İndi
siz – burada olan vətəndaşlar, dostlar
gəzəcəksiniz, görəcəksiniz ki, Şuşa
hansı dağıntılara məruz qalıb. Amma
yenə də deyirəm, biz Şuşamızı,
Ağdamımızı, Cəbrayılımızı, Füzulimizi,
Zəngilanımızı, Qubadlımızı, Laçınımızı,
Kəlbəcərimizi qəlbimizdə yaşatmışdıq.
Dağıdılmış məscidləri biz bərpa
edəcəyik, amma o məscidlər işğal
dövründə bizim qəlbimizdə ucaldılmışdı.
İndi isə biz burada, Cıdır düzündə –
hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs
olan yerdə yığışmışıq və bu musiqi
bayramını, bu birlik bayramını, bu
qayıdış bayramını, bu ləyaqət bayramını
qeyd edirik. Yaşasın Şuşa! Yaşasın
Qarabağ! Yaşasın Azərbaycan!”

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Milli Məclis sədrinin rəhbərliyi ilə parlament
nümayəndə heyətinin İtaliyaya rəsmi səfəri başlayıb
Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarovanın
rəhbərliyi ilə parlament
nümayəndə heyətinin
İtaliya tərəfinin dəvəti
əsasında mayın 17-də
bu ölkəyə rəsmi səfəri
başlayıb.
Parlamentin Mətbuat
və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, nümayəndə
heyətinin tərkibinə Milli
Məclisin komitə sədri Tahir
Mirkişili, komissiya sədri
Eldar Quliyev, İtaliya ilə
parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupunun başçısı
Azər Kərimli, deputatlardan

Qüdrət Həsənquliyev,
Elnur Allahverdiyev, Aqiyə
Naxçıvanlı, Afət Həsənova,
parlament Aparatının rəhbəri
Səfa Mirzəyev və digər
rəsmi şəxslər daxildirlər.
Mayın 17-də Milli Məclis

sədrinin rəhbərlik etdiyi
parlament nümayəndə
heyətini Romanın
“Çampino” hava limanında
İtaliya Senatının Xarici
əlaqələr və emiqrasiya
daimi komissiyasının sədri

Vito Petroçelli, ölkəmizin
İtaliyadakı səfiri Məmməd
Əhmədzadə və səfirliyin
əməkdaşları qarşılayıblar.
Səfər çərçivəsində
Milli Məclisin sədrinin
İtaliya parlamentinin hər iki
palatasının sədrləri, ölkənin
xarici işlər və beynəlxalq
əməkdaşlıq naziri, Xarici
İşlər və Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Nazirliyinin
dövlət katibi və ölkəmizlə
İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə
birgə Hökumətlərarası
Komissiyanin həmsədri,
İtaliya parlamentindəki
dostluq qrupunun və
İtaliya–Azərbaycan Dostluq
Assosiasiyasının üzvləri ilə
görüşləri nəzərdə tutulub.
Parlament nümayəndə
heyətinin səfəri mayın 19-da
başa çatacaq.

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
parlamentlərarası əlaqələr müzakirə olunub
Mayın 17-də Milli Məclisdə
parlamentin Azərbaycan–Türkiyə
parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun rəhbəri, akademik
Əhliman Əmiraslanovla ölkəmizdə
səfərdə olan Türkiyə–Azərbaycan
parlamentlərarası dostluq qrupunun
rəhbəri Şamil Ayrım arasında görüş
keçirilib.
Parlamentin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
bildiriblər ki, görüşdə işçi qrupun
rəhbəri, Milli Məclisin Səhiyyə
komitəsinin sədri Əhliman Əmiraslanov
Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrindən
danışıb. Bildirib ki, ölkələrimiz
arasında siyasi, iqtisadi, humanitar, təhsil, səhiyyə sahələrində
yüksəksəviyyəli əməkdaşlıq mövcuddur. Bu əməkdaşlığın, eləcə də
parlamentlərarası əlaqələrin inkişafında prezidentlər İlham Əliyevin
və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dostluq

münasibətləri mühüm rol oynayır.
Dünyada Azərbaycan və Türkiyə qədər
bir-birinə bağlı, bir-birinə bu qədər
yaxın münasibətlərdə olan ölkələrə
rast gəlmək mümkün deyil. Bir sözlə,
Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri
bütün dünya üçün əsl örnəkdir. Tarixin
çətin sınaqları ilə üz-üzə qaldıqda, ən
çətin anlarda belə bu iki ölkə arasındakı qardaşlıq sözdə deyil, əməldə özünü
göstərir.

Türkiyə–Azərbaycan
parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım bildirib ki,
Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri
dünya dövlətləri üçün nümunədir.
Ölkələrimiz arasındakı yüksəksəviyyəli
əməkdaşlığı qeyd edən Şamil Ayrım
xüsusilə parlamentlərarası əlaqələrin
uğurlarından danışıb.

AZƏRTAC

4

18 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Zəfərdən sonra genişmiqyaslı
bərpa dövrünə start verilib
nu, demək olar ki, məhv etmişik:
“Ermənistan ordusu yoxdur, dağılıb. Həm texnika dağılıb, həm canlı
qüvvə dağılıb. Özləri etiraf edirlər
ki, müharibə zamanı onların 10
min fərarisi olubdur. Azərbaycan
Ordusunda bir dənə də fərari
olmayıbdır. Bu, xalqımızın, ordumuzun yüksək mənəvi ruhunun
təzahürüdür. Aparılan siyasətin
təzahürüdür. Biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. Biz bu
torpaqları vuruşaraq işğalçılardan
azad etmişik. Ermənistanı məğlub
edib məcbur etdik ki, noyabrın
10-da kapitulyasiya aktına imza
atsın və Laçın, Kəlbəcər, Ağdam
rayonlarını məcbur olub bizə
qaytarsın”.

A

zərbaycan 44 gün davam edən Vətən
müharibəsindəki qələbə nəticəsində ərazi
bütövlüyünü bərpa etdi. Ermənistanın işğalçı və
terrorçu ordusu üzərində qazanılmış bu böyük və şanlı
qələbə zəngin siyasi təcrübəyə malik Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin gərgin diplomatik səyləri və
müzəffər Azərbaycan Ordusunun şücaəti sayəsində
mümkün oldu. İşğal altındakı ərazilərimiz bir-bir düşmən
tapdağından azad edildi və hər dəfə qalib Prezident bu
və ya digər rayonun azad olunması müjdəsini dogma
xalqına çatdırdı.
Azərbaycan lideri hər dəfə
qürur hissi ilə bəyan edirdi ki,
rayonlarımız ordumuzun döyüş
meydanında qazandığı tarixi
qələbələr nəticəsində azad edilib.
Azərbaycan Ermənistan üzərində
həm döyüş meydanında, həm
də informasiya məkanında və
siyasi müstəvidə qələbə qazanıb. Nəticədə Cəbrayıl, Füzuli,
Zəngilan, Qubadlı rayonları, Hadrut qəsəbəsinin, Xocavənd rayonunun böyük bir hissəsi və Şuşa
şəhəri hərbi yolla azad edilib.
Şuşadan bir gün sonra 70-dən çox
kəndin azad edilməsi ilə düşmən
diz çöküb və kapitulyasiya aktına
imza atıb.
Prezident İlham Əliyev döyüş meydanında qəhrəmanlıqlar
göstərən hərbçilərimizi
Azərbaycanın ən yüksək mükafatları ilə təltif etdi. Eyni zamanda, Vətən müharibəsində tarixi
qələbəmiz münasibətilə dekabrın
10-da Bakıdakı Azadlıq meydanında hərbi parad keçirildi. Paradda
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevlə yanaşı, ölkəmizə güclü
mənəvi dəstək vermiş qardaş
Türkiyənin dövlət başçısı Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın da iştirak etməsi
qəlbimizi fərəhlə doldurdu. Bir
daha əmin olduq ki, Azərbaycan
özünün ədalətli mübarizəsində

tək deyil, qardaş Türkiyə həmişə
yanımızdadır.
Qələbənin əldə olunmasının
ən ümdə şərtlərindən biri də
Azərbaycan xalqının müharibə
günlərində Prezident İlham
Əliyevin ətrafında bir yumruq
kimi birləşməsi oldu. Bu, tarixdə
görünməmiş xalq-iqtidar-ordu
birliyi idi. Bu, Prezidentin milli
maraqlar naminə sinəsini qabağa
verərək bütün ədalətsizliklərin
qarşısında dayanması demək idi.
Ordumuzun qələbələr qazanaraq
irəlilədiyi günlərdə Azərbaycan
Prezidentinə nə qədər təzyiqlər
göstərilirdi. Amma cənab İlham
Əliyev qətiyyətlə bəyan edirdi ki,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa olunmalıdır.
Prezident İlham Əliyev şanlı
qələbədən sonra, demək olar ki,
bütün azad olunmuş ərazilərə
səfər etdi. Füzuli, Zəngilan, Laçın
və Cəbrayıl rayonlarına səfəri
zamanı bəyan etdi ki, biz bütün
dünyaya xalqımızın, dövlətimizin
qüdrətini göstərdik, xalqımızın
əyilməz ruhunu göstərdik. Dövlət
başçısı bu gün Ermənistanda
baş qaldırmaq istəyən revanşist
qüvvələrə də mesajını çatdırdı:
biz heç vaxt imkan verə bilmərik
ki, erməni faşizmi bir daha baş
qaldırsın. Biz Ermənistan ordusu-

Müzəffər ordumuzun Xocavənd
rayonundan Şuşa şəhərinə
gedərək, dağlardan, dərələrdən
keçərək uğurlu əməliyyat aparması haqqında danışan Azərbaycan
lideri bildirdi ki, ölkədə ordu quruculuğu həmişə bir nömrəli məsələ
olub. Güclü və rəşadətli ordu
yaradılması nəticəsində torpaqlarımız azad olunub, tarixi ədalət
bərpa edilib. Məhz buna görədir
ki, Azərbaycan Ordusunun adı bu
gün dünyanın ən güclü orduları
sırasında çəkilir.
Ordumuz Vətən müharibəsində
düşmən üzərində tarixi qələbə
qazandıqdan və Ermənistanın 30
ildən bəri davam edən işğalına
son qoyulduqdan sonra Prezident İlham Əliyev bu ərazilərin
bərpa olunacağını, bütün şəhər
və kəndlərimizin dirçəldiləcəyini
bəyan etdi. Azərbaycan Prezidenti
son aylarda işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizə, eləcə də Şuşaya
səfərləri zamanı dəfələrlə bəyan
etdi ki, yaşayış məskənlərimiz
qısa müddət ərzində bərpa
olunacaq, indiyədək məcburi
köçkün həyatı yaşamağa məhkum
edilmiş vətəndaşlarımız öz yurdyuvalarına qayıdacaqlar. Hazırda
dövlət başçısının birbaşa qayğısı
və diqqəti altında bu istiqamətdə

işlər gedir. Şuşaya səfəri zamanı
dövlət başçısı Əhmədbəyli-FüzuliŞuşa avtomobil yolunun 27-ci
kilometrində Füzuli-Şuşa yolunun,
həmçinin Füzuli rayonunda hava
limanının təməllərini qoydu.
Dövlət başçısı mayın 12-də
birinci xanım Mehriban Əliyeva,
qızları Leyla Əliyeva və Arzu
Əliyeva ilə birgə Şuşada Cıdır
düzündə təşkil olunan “Xarıbülbül”
musiqi festivalında çıxışı zamanı da bəyan etdi ki, 44 günlük
Vətən müharibəsinin hər günü bir
qəhrəmanlıq dastanıdır. Şəhərdə
artıq bərpa işlərinə başlanıb.
Yuxarı Gövhərağa məscidi artıq
təmir olunub: “Bu gün Ramazan
bayramı ərəfəsində Şuşada yeni
möhtəşəm məscidin təməli qoyuldu. Ermənilər tərəfindən qurudulmuş “Xan qızı Natəvan” bulağından bu gün su gəldi. Bütün bunlar
böyük rəmzi məna daşıyır. Bax,
bizim qayıdışımız budur. Biz Şuşanı quracağıq, bərpa edəcəyik”.
Dövlət başçısı Füzuliyə
səfəri zamanı burada tikiləcək
beynəlxalq hava limanının azad
edilmiş bölgələrimizin inkişafı üçün çox önəmli olduğunu
qeyd edib. Onun sözlərinə görə,
limanın qısa müddətdə istifadəyə
verilməsində əsas məqsəd xarici

Şuşada reallaşdırılan infrastruktur layihələri və tədbirlər bir daha onu sübut
edir ki, bu müqəddəs şəhər yenidən dirçəlir və böyük qayıdışa hazırlaşır.
Qayıdış üçün qısa müddət ərzində bütün mümkün addımlar atılıb və imkanlar
səfərbər olunub. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Cıdır düzündə
keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalını hər kəs xüsusi sevinc, qürur və bayram
əhval-ruhiyyəsində izlədi. Həqiqətən, çox möhtəşəm idi. Musiqi beşiyi, musiqi
məbədi olan Şuşada belə bir gözəl tədbirin keçirilməsini çox gözləmişdik.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Elşən Musayev
bildirib.

Bununla yanaşı, Şuşada
mühüm layihələrin həyata
keçirilməsi ilə bağlı operativ işlərin görülməsinə də
şahidlik etdiklərini deyən
E.Musayev vurğulayıb: “Artıq
Şuşada elektrik enerjisinin
verilişi tam təmin edilib. Bu
məqsədlə, “Şuşa” yarımstansiyasının, eyni zamanda, Füzuli rayonunun “Şükürbəyli”
yarımstansiyasından 75
kilometrlik məsafədə 110
kilovoltluq “Şuşa-Şükürbəyli”
elektrik xəttinin tikintisinə
başlanılıb.
“Xarıbülbül” oteli də qısa
müddətdə yenidən quruldu. Heç şübhəsiz, yaxın
gələcəkdə Şuşa həm də
turizmin əsas mərkəzlərindən
birinə çevriləcək.
Deputatın sözlərinə
görə, Şuşada yeni məscidin
təməlinin qoyulması və
Gövhər ağa məscidinin
bərpası Azərbaycanın daim
sadiq qaldığı İslam irsinin
təbliği kontekstində çox mühüm hadisədir. İyirmi doqquz
ildən sonra ilk dəfə Şuşada

Müqəddəs şəhər yenidən dirçəlir
bayram namazı qılındı, azan
səsi eşidildi. Yəni, artıq
insanlarımız və musiqimizlə
bərabər, müqəddəs dinimiz
də doğma və əzəli məkanına
qayıdıb. Bu da son dərəcə
qürurverici məqamdır.
“Biz Şuşaya, həqiqətən,
çox bağlıyıq. Bu səbəbdən,
onunla bağlı hər müsbət
xəbər bizi sevindirir. Şuşa
bizim tariximizdir, mədəni
irsimizdir. Şuşa Qarabağın
döyünən ürəyidir. Şuşa
bizə o qədər doğmadır
ki, onu həm də rəmz kimi
qəbul etmişik. Ona görə
də Şuşanın işğaldan azad
olunması və həmin xəbərin
müzəffər Ali Baş Komandan
tərəfindən elan edilməsi hər
bir Azərbaycan vətəndaşı
üçün xüsusi əhəmiyyətli
bir hadisədir. Həmin gün
ölkədə hamı sevincindən
ağladı, hamı bayram elədi,
hamı həyatının ən xoşbəxt
günlərindən birini yaşadı”,

– deyən Elşən Musayev vurğulayıb ki, Şuşanın işğaldan
azad edilməsi ermənilərə dağ
çəkib. Naqis düşmən məhz
Şuşanı itirəndən sonra anladı
ki, təcili şəkildə kapitulyasiya
aktına qol çəkməlidir. Ona
görə diz çökdülər, yalvardılar, məğlubiyyətlərini etiraf
etdilər.
Deputat diqqətə çatdırıb
ki, Pənahəli xanın yadigarı
olan Şuşa 30 ilə yaxın işğal
altında qaldı, dağıdıldı, sökül-

dü, istismar olundu. İndi isə
Şuşa artıq azad edilib. Şuşa
indi nəfəs alır. Çünki doğmaları ona qovuşublar. Çünki
o, doğmalarına qovuşub.
Şuşa indi xoşbəxtdir. Şuşanı
Azərbaycanın igid əsgərləri
əlbəyaxa döyüşlə, dünya
tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq qəhrəmanlıqla geri qaytarıblar. Şuşa bundan sonra
əbədiyyən Azərbaycanın olacaq. Şuşanı göz bəbəyimiz
kimi qoruyacağıq.

qonaqların Şuşaya gəlişini təmin
etməkdir. Çünki buradan Şuşaya
olan məsafə çox da böyük deyil.
Füzuli-Şuşa yolu dördzolaqlı və
bəzi yerlərdə altızolaqlı olacaq,
xarici qonaqlar Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanına gələrək, çox rahat
və qısa müddət ərzində Şuşa
şəhərinə gedə biləcəklər.
Prezident İlham Əliyev Zaur
Mikayılovu Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
vəzifəsinə təyin olunması ilə
əlaqədar qəbul edərkən də bu
məsələdən danışaraq dedi ki,
azad edilmiş torpaqlarda meliorativ tədbirlərin görülməsi çox
vacibdir. Çünki həmin torpaqlarda
böyük su mənbələri mövcuddur və
su mənbələrimiz orada formalaşır.
30 ilə yaxın müddətdə Ermənistan
Azərbaycana qarşı işğalçılıq
siyasəti, o cümlədən, ekoloji
terror təşkil edib. 54 min hektar
meşə sahəsi ermənilər tərəfindən
kəsilib, dağıdılıb, talanıb, oğurlanıb. Bu, böyük cinayətdir.
Dövlət başçısının sözlərinə
görə, hazırda dəymiş bütün
ziyan hesablanır, o cümlədən,
ermənilərin Azərbaycan təbiətinə
vurduğu ziyan da. Sərsəng və Suqovuşan su anbarları ermənilərin
nəzarətində olub. Keçən əsrin
70-ci illərində ulu öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilmiş
bu iki su anbarı Ağdam, Tərtər,
Goranboy, Bərdə və digər rayonlarımızda suvarma işləri üçün
nəzərdə tutulurdu. “Biz Suqovuşan qəsəbəsini azad edərkən
Suqovuşan su anbarını da
nəzarətimizə götürdük. Suqovuşan nəzarətimizə keçəndən sonra
imkan yaranıb ki, dediyim Ağdam,

Tərtər, Bərdə, Goranboy və digər
rayonlarımızda su təminatı böyük
dərəcədə yaxşılaşsın”.
Xeyli müddətdir ki, işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə tikintibərpa işlərinə başlanılıb. Artıq
Füzulidən Şuşaya yeni avtomobil yolu çəkilir. Dövlət başçısı
bu yolu Zəfər yolu adlandırıb.
Yaxın vaxtlarda Bərdə-Ağdam
yolunun çəkilişinə başlanacaq.
Horadizdən Zəngilana qədər yol
çəkiləcək. Martın 15-də Prezident
Füzuli və Xocavənd rayonlarına
növbəti səfəri zamanı yeni bərpa
işlərinin anonsunu verdi. Səfər
çərçivəsində bir sıra obyektlərin, o
cümlədən, Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun təməli qoyuldu. Bu
avtomobil yolunun inşası azad
edilmiş ərazilərin bərpası üçün
böyük əhəmiyyət daşıyır. FüzuliHadrut avtomobil yolu öz başlanğıcını Zəfər yolundan götürür
və yeni inşa ediləcək HadrutCəbrayıl-Şükürbəyli avtomobil
yoluna birləşir.
Azərbaycan lideri həmin
ərazilərə səfərləri zamanı həmişə
dünyaya mesaj verib ki, mənfur
düşmən bizim bütün yaşayış
məntəqələrimizi yerlə-yeksan
edib, tarixi irsimizi silməyə çalışıb.
Amma buna nail ola bilməyib.
Biz bu torpaqlara qayıtmışıq.
Qəhrəman xalq kimi, müzəffər
dövlət kimi qayıtmışıq. Düşməni
doğma torpaqlarımızdan qovmuşuq. Dövlət başçısı Xocavənd
rayonuna gedərkən yol boyunca
bütün yaşayış məntəqələrinin dağıdıldığını qeyd etdi. Füzuli şəhəri
o dərəcədə dağıntıya məruz qalıb
ki, şəhərdə Azərbaycan bayrağını
ucaltmaq üçün salamat bina tapmaq mümkün olmayıb. Prezident

bildirdi ki, şəhərdən əsər-əlamət
qalmayıb. İşğal dövründə gəlib
bizim binalarımızı söküb, binaların
daşlarını, damlarını aparıblar, oğru
kimi, talançı kimi: “Ermənistanı
müdafiə edən xarici dairələr
gözlərini açıb baxsınlar onların
vəhşiliyinə. Onlar kimi müdafiə
edirlər?!”
Dövlət başçısı martın 31-də
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının qeyri-formal Zirvə
görüşündə də müharibənin başa
çatdığını, bərpa işlərinə başlandığını və yeni imkanlar yarandığını qeyd etdi. Onun sözlərinə
görə, hazırda Zəngəzur dəhlizi
üzərində fəal iş aparılır. Vaxtilə
türk dünyasının bədəninə xəncər
kimi saplanmış Zəngəzur indi
türk dünyasının birləşməsi rolunu
oynayacaq. Çünki Zəngəzurdan
keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri bütün
türk dünyasını birləşdirəcək, eyni
zamanda, digər ölkələr üçün də
əlavə imkanlar yaradacaq.
Dövlət başçısı BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının
prezidenti Volkan Bozkırı qəbul
edərkən də bu məsələyə toxunaraq bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi artıq həll olunub.
Bu problemi Azərbaycan özü
həll edib, 30 ilə yaxın müddətdə
kağız üzərində qalmış BMT
qətnamələrini yerinə yetirmişik.
İndi isə yeni dövr başlayıb – quruculuq dövrü, bərpa dövrü.
Artıq bu işlərə start verilib və bu
istiqamətdə BMT-nin bütün qurumları ilə, o cümlədən, UNESCO ilə
sıx əlaqə saxlanılır.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Zəngəzur dəhlizinin açılmasına
heç bir qüvvə mane ola bilməz
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, mən
möhtərəm Prezidentin müsahibəsini
televiziyadan hər zaman olduğu kimi, bu
dəfə də çox həvəslə izlədim. Naxçıvanın
sürətlə inkişaf etdiyini, burada bütün
lazımi infrastrukturun yaradıldığını qeyd
edən dövlətimizin başçısı fəxrlə bildirdi
ki, son illər muxtar respublika hərtərəfli
inkişaf edir və bu gün Naxçıvan
ölkəmizin ən inkişaf etmiş bölgələrindən
biridir. Cənab Prezident əmindir ki,
Naxçıvan bu liderliyi bundan sonra da
qoruyub saxlayacaq. Bu, əlbəttə, muxtar
respublikanın rəhbərliyinə və əhalisinin
əməyinə verilən yüksək qiymət və böyük
etimaddır. Zərrə qədər şübhə etmirəm
ki, naxçıvanlılar bu yüksək etimadı
bundan sonra da doğruldacaqlar.
Müsahibədə sonra vurğulandı
ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən
Naxçıvanın müdafiə potensialının
möhkəmlənməsinə həmişə böyük
diqqət göstərilib. Belə ki, Naxçıvan
Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu
yaradılmışdır və ən müasir silah
və texnika ilə təchiz edilmişdir. Bu
gün Naxçıvan ordusunda olan hərbi
texnika bir çox qabaqcıl ölkələrdə
olan texnikadan da üstündür. Qeyd
olundu ki, Naxçıvana ən müasir, ən
son texnologiyaya əsaslanmış texnika
gətirilir.
Ölkə Prezidenti Naxçıvana səfəri
çərçivəsində Ordubad dəmir yolu
stansiyasında yaradılan şəraitlə də tanış
olub. Cənab İlham Əliyev müsahibədə
bu barədə dedi: “Mən təsadüfən

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan
Muxtar Respublikasına səfəri
çərçivəsində Azərbaycan
Televiziyasına müsahibə verib.
Müsahibədə səslənən olduqca
dəyərli fikir və mülahizələr hamı kimi,
məndə də dərin maraq oyatdı və ürək
sözlərimi yazmağa sövq etdi.
Ordubad dəmir yolu stansiyası ilə
tanışlığa gəlməmişəm. Çünki bunun
da çox böyük rəmzi mənası var. Bu
yaxınlarda buradan, təqribən, 50-60
kilometr uzaqlıqda yerləşən Mincivan
qəsəbəsinin ermənilər tərəfindən
dağıdılmış dəmir yolu stansiyasına
baxış keçirdim. Orada dəmir yolu
mövcud deyil. Mənfur düşmən bütün
dəmir yolu infrastrukturunu dağıdıbdır,
talan edibdir. Orada bir mərkəz olacaq,
burada bir mərkəz olacaq. Zəngilanı
Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometrlik
Zəngəzur dəhlizidir, hansı ki, açılmalıdır
və açılacaqdır”.
Təəssüf ki, son vaxtlar Ermənistanı
himayə edən bəzi xarici ölkələr və
dairələr deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi həll olunmalıdır. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə qeyd edib
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq
həll olunub. Naxçıvanda bu məsələyə
münasibət bildirərkən dövlətimizin
başçısı dedi: “Mən bir daha demək

istəyirəm, müharibədən sonra bunu
dəfələrlə demişəm ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi həll olunub, Azərbaycan bu
münaqişəni təkbaşına həll edib, həm
döyüş meydanında və ondan sonra
masa arxasında. Döyüş meydanında
qazanılmış qələbə düşməni məcbur etdi
ki, ağ bayraq qaldırsın və təslim olsun,
kapitulyasiya aktına imza atsın. Noyabrın 10-da imzalanmış sənəd, məhz
Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır”.
Prezident İlham Əliyevin xüsusi
vurğuladığı kimi, Azərbaycan ərazisində
Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi
yoxdur. Münaqişə öz həllini tapıb
və bu məsələyə qayıtmaq əbəsdir.
Azərbaycan dövlətinin mövqeyi qəti və
prinsipialdır: “Əgər kimsə hesab edir
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll
olunmayıb, bu, onun öz problemidir”.

Əfrahim TƏHMƏZOV,
Əfqanıstan müharibəsi veteranı,
ehtiyatda olan ədliyyə polkovniki
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Qəbələ: qədim diyarın
yeni növrağı qürurvericidir

Q

əbələ füsunkar bir məkan olmaqla bərabər, son illərdə
böyük zövqlə, sürətlə inkişaf edən rayonlarımızdan biridir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bölgəyə son səfərinin
yekunları bu qənaətimizi daha da gücləndirir.

Məlum olduğu kimi, mayın 15-də
dövlətimizin başçısı İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva Qəbələdə səfərdə olublar. Səfər
proqramı çərçivəsində öncə rayonda 20
min nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış
məntəqəsini rayon mərkəzindən və
digər yaşayış məntəqələrindən ayıran,
Bum –Tikanlı – Abrıx avtomobil yolunun
2-ci kilometrliyində – Bum çayı üzərində
yeni körpü və Bum qəsəbəsinə gedən

istifadəyə verildi, “Azərxalça” ASC-nin
yerli filialı açıldı, həmçinin Böyük Əmili –
Bılıx – Əmirvan avtomobil yolu istismara
verildi. Həmin səfərin xoş təəssüatları
qəbələlilərin könlündə təzə-tər qalmaqda
ikən, bu il mayın 15-də Prezident İlham
Əliyev növbəti səfəri ilə onları bir daha
sevindirdi.
Yol çəkmək, körpü salmaq dünyada
ən savab işlərdən sayılır. Bu baxımdan,
20 min nəfər əhalinin yaşadığı 11 kəndi

2 kilometrlik avtomobil yolu bərpadan
sonra istifadəyə verilib. Ardınca
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva Qəbələnin Nic qəsəbəsində
yerləşən Müqəddəs Məryəm Ana Alban
kilsəsinə gedib və orada görülmüş işlərlə
tanış olublar. Həmçinin qəsəbədə təmirə
ehtiyacı olan 1 saylı orta məktəbə və
Müqəddəs Yelisey adına Cotari kilsəsinə
də baş çəkiblər. Sonra Qəbələ dəmir
yolu vağzalının və Ləki stansiyası –
Qəbələ birxətli dəmir yolunun açılışı
olub.
Xatırladaq ki, ölkəmizin bütün
rayonları olduğu kimi, Qəbələyə də
dövlət səviyyəsində böyük qayğı
göstərilir, gözəl diyarda həyat
səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması
üçün mühüm addımlar atılır. Ölkə
Prezidenti buraya dəfələrlə səfər
edib. Hər səfərində də neçə-neçə
sosial-mədəni obyektin istifadəyə
verilməsi, yolların açılışı, təchizatın
yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər
reallaşdırılıb. Qəbələlilər Prezidentin
2019-cu il oktyabrın 28-də rayona
səfərini yaxşı xatırlayırlar. O zaman
dövlət başçısının xeyir-duası ilə
“Qəbələ” elektrik yarımstansiyası, içməli
su təchizatı və kanalizasiya sistemi

rayon mərkəzindən və digər ərazilərdən
ayıran Bum çayının üzərində yeni
körpünün və qəsəbəyə gedən yolun
bərpadan sonra açılışı, xüsusilə böyük
önəm daşıyır. Bu körpü və yol Prezident
İlham Əliyevin Qəbələ rayonunun
yol-nəqliyyat infrastrukturunun
yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər
haqqında sərəncamına uyğun olaraq
inşa edilib. Uzunluğu 310, eni 9 metr
olan körpü sürücülərin və vətəndaşların
rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin
edilməsində mühüm rol oynayır.
Bunadək şəhərlə əlaqəsi kəsilmiş
sakinlər bolsulu çaydan keçməli olur,
təhlükə ilə üzləşirdilər. Dövlət başçısının
qayğısı sayəsində artıq onların bu
çətinliyi arxada qalıb. Açılış zamanı
Prezidentə son illərdə Qəbələdə görülən
quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat
verildi və əhalinin İlham Əliyevə hədsiz
minnətdarlığı çatdırıldı.
Səfər zamanı Nic qəsəbəsindəki
XII əsr yadigarı – Müqəddəs Məryəm
Ana Alban kilsəsində bir daha dünyanın
diqqəti Azərbaycan dövlətinin tolerant
və multikultural dəyərlərə necə mühüm
önəm verdiyinə cəlb edildi. Xüsusi
vurğulandı ki, udilərə məxsus olan bu
kilsə 2019-cu ildə Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən bərpa olunmağa başlanıb

Qəbələdə belə möhtəşəm
binaların, sarayların
yaradılması, əlbəttə, onu
göstərir ki, Azərbaycan,
sözün əsl mənasında, müasir
dövlətdir, güclü dövlətdir.
Bizim bölgələrimiz də
paytaxtdan geri qalmamalıdır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

və 2020-ci ilin noyabr ayında işlər
başa çatdırılıb. Türyançaydan gətirilən
daşlardan, həmçinin kərpiclərdən
hörülmüş divarlar, klassik çilçıraqlar,
müasir işıqlandırılma sistemi –
hamısı qədim konsepsiyaya uyğun
yaradılıb. Özü də bu, ərazilərimizi işğal
etmiş mənfur erməni vandallarının
Qarabağda müsəlman ziyarətgahlarını,
məscidləri dağıtdıqları, daşını
daş üstə qoymadıqları bir vaxtda
gerçəkləşdirilməsi ilə əlamətdardır. Qoy,
dünya özü baxıb nəticə çıxarsın: o,
erməni faşistlərinin dini ibadət yerlərinə
münasibəti, bu da bizim heç zaman
və heç yerdə dini ayrı-seçkiliyə yol
vermədiyimizin sübutu!
Kilsədə bir maraqlı və vacib detal
da diqqətə çatdırıldı. Bu, ərazidən
tapılan əlyazmanın göstərilməsi idi. Udi
dilində olan və dünyanın ən məşhur
linqvistlərinin tərcümə etdiyi alban əlifbalı
əlyazma tarixi saxtalaşdırmaqda, alban
din ocaqlarını özününküləşdirməkdə
“zirək” olan ermənilərə daha bir tutarlı
cavab oldu. Cənab İlham Əliyev bununla
bağlı bildirdi ki, əlyazma 9 dilə tərcümə
edilib. Bu, onu göstərir ki, albanların
öz əlifbası erməni kilsəsindən qabaq
olub. Bunu məşhur Avropa alimləri
təsdiqləyiblər və hər bir vərəqi orijinaldır.

Prezident, həmçinin bu əlifbada
kitabların dərc olunması zərurətini qeyd
etdi. Dövlətimizin başçısına latın əlifbası
ilə alban dilinə tərcümə olunmuş yeni
Müqəddəs kitab hədiyyə edildi.
Prezident İlham Əliyev bir daha
xatırlatdı ki, biz xalqların həm dini,
həm də mədəni özəlliklərinə də
böyük hörmətlə, ehtiramla yanaşırıq:
“Bu günlərdə Şuşada “Xarıbülbül”
festivalında udi xalqının nümayəndələri
çıxış etmişlər və orada sizdən olan
nümayəndə də var idi. Bu da bir daha
onu göstərir ki, Azərbaycanda bütün
xalqlar bir ailə kimi yaşayır. Uzun
fasilədən sonra Şuşada təşkil edilmiş
“Xarıbülbül” festivalının ilk günündə
Azərbaycanda yaşayan xalqların
nümayəndələri səhnəyə çıxmış və öz
mədəniyyətlərini nümayiş etdirmişlər.
Eyni zamanda, biz hamımız birliyimizi
nümayiş etdiririk və bu kilsənin bərpa
edilməsi də bizim birliyimizi təcəssüm
etdirir”.
Səfər zamanı bərpaya ehtiyacı olan
Nic qəsəbəsindəki 1 saylı məktəbə
baş çəkən dövlət başçısı onun və
idman kompleksinin Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən, digər bir məktəbinsə
dövlət xətti ilə təmir ediləcəyini

Qəbələdə yol infrastrukturunun diqqətdə saxlanılması
regionların inkişafına göstərilən qayğının bariz ifadəsidir
Azərbaycanda reallaşdırılan yol-nəqliyyat
infrastrukturu ilə bağlı layihələr sırasında dəmir
yollarının müasirləşdirilməsi xüsusi yer tutur. Bu,
ölkəmizin iqtisadi potensialını nümayiş etdirməklə
yanaşı, həm də sosial sahənin inkişafından, başqa
sözlə, vətəndaşların rahatlığına yüksək diqqətdən
xəbər verir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə mayın 15-də Qəbələ
Dəmir Yolu Vağzalının və Ləki stansiyası – Qəbələ
birxətli dəmir yolunun istifadəyə verilməsi də bunun
bariz ifadəsidir.
Qeyd edim ki, bu layihənin reallaşması ilə Qəbələdən paytaxta və əks
istiqamətdə gedən sakinlərin rahat
və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına
çatmasına hərtərəfli imkan yaranır.
Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi
ilə ölkəmizin dəmir yollarında aparılan
quruculuq işləri Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməsini və büdcə daxilolmalarının artmasını gerçəkləşdirir.
Bu isə, öz növbəsində, ölkə
rəhbərinin Azərbaycan vətəndaşının
rifahının yaxşılaşması istiqamətində
müəyyənləşdirdiyi strategiyanın
yüksək səviyyədə reallaşdırılmasını
şərtləndirir.
Azərbaycanda ən müasir yolnəqliyyat infrastrukturunun, o
cümlədən, dəmir yolunun yenidən
qurulması, ilk növbədə, vətəndaşların
rahatlığına xidmət edir. Bu layihələr
sırasında Qəbələ Dəmir Yolu
Vağzalının və Ləki stansiyası-Qəbələ
birxətli dəmir yolunun istifadəyə
verilməsi də mühüm önəm daşıyır.
Belə bir layihənin reallaşması Qəbələ
sakinlərinin rahat və təhlükəsiz

şəkildə dəmir yolu nəqliyyatından
istifadəsinə hərtərəfli imkan yaradır.
Xatırladım ki, Ləki stansiyası–
Qəbələ birxətli dəmir yolunun tikinti
işlərinə 2018-ci ildə başlanılıb. Dəmir
yolu xətti ox üzrə 42,3 kilometr, yan
yollarla birlikdə isə 44,5 kilometrdir.
ümumilikdə, layihə üzrə 122 süni
mühəndis qurğusunun, Ağdaş dəmir
yolu dayanacağının, Qəbələ Dəmir
Yolu Vağzalının və stansiyasının,
Qəbələ dartı yarımstansiyasının
tikintisi, həmçinin Hacıalı
yarımstansiyasının təmiri işləri yerinə
yetirilib.
Bütün bunlar respublika iqtisadiyyatının inkişafında çox mühüm
rol oynayan dəmir yolu şəbəkəsinin
genişləndirilməsinin daim diqqət
mərkəzində saxlanılması, bu sahədə
infrastrukturun genişləndirilməsi
ilə bərabər, həm də köhnə xətlərin
müasirləşdirilməsindən xəbər verir.
Eyni zamanda, əhalinin, dövlət strukturlarının daşımalara olan tələbatının
ödənilməsi istiqamətində fəaliyyətə
xüsusi önəm verilməsini göstərir.

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın
Qəbələyə səfəri çərçivəsində 20 min
nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış
məntəqəsini rayon mərkəzindən
və digər yaşayış məntəqələrindən
ayıran, Bum-Tikanlı-Abrıx avtomobil
yolunun 2-ci kilometrliyində Bum
çayı üzərində yeni körpü və Bum
qəsəbəsinə gedən 2 kilometrlik
avtomobil yolu da bərpadan sonra
istifadəyə verilib. Bununla da əhali
rayon mərkəzinə gəlməkdən ötrü 3035 kilometr məsafə qət etməkdən, yetişdirdiyi kənd təsərrüfatı məhsullarını
rayon mərkəzinə, eləcə də paytaxta
aparan zaman qarşılaşdığı izafi
xərclərdən xilas olub.
Burada vurğulamaq yerinə düşər
ki, son 18 ildə dövlətimizin başçısının düşünülmüş, çevik və qətiyyətli
iqtisadi siyasəti sayəsində bu
sahədə qazanılan uğurlar daha da
möhkəmləndirilib, avtomobil magistrallarının tikintisi və yenidən qurulmasına, regionlarda yol şəbəkəsinin
bərpasına xüsusi önəm verilib. Bu isə

ölkədə sərnişin və yükdaşımaların
keyfiyyətinə müsbət təsir göstərməklə
yanaşı, iqtisadiyyatın inkişafını
sürətləndirib, turizm potensialından
səmərəli istifadəni şərtləndirib.
Yuxarıdakı fikrin təsdiqi olaraq,
ötən müddətdə yol təsərrüfatında baş
verən mühüm dəyişikliklərin, əldə
edilən nailiyyətlərin qısa mənzərəsinə
diqqət yetirmək istərdim. Əvvəlcə
xatırladım ki, cənab İlham Əliyevin
iqtisadi siyasətində ölkədə yol infrastrukturunun daha da təkmiləşdirilməsi,
mövcud yolların yenidən qurulması
daim diqqət mərkəzində saxlanılıb. Dövlət başçısının rəhbərliyi
ilə bu sahədə idarəetmənin
təkmilləşdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət
verilib, magistral yolların beynəlxalq
standartlara uyğun yenidən qurulması, istismarı, tikintisi və təmiri, eyni
zamanda, qorunması, təhlükəsizliyi,
habelə ətrafının yaşıllaşdırılması istiqamətində ciddi tədbirlər
gerçəkləşdirilib.
Dövlətimizin başçısı çıxışlarının
birində deyib: “Yol olan yerdə kənd
təsərrüfatının inkişafı da sürətlənir,
yol olan yerdə sosial məsələlər
də öz həllini tapır, o cümlədən
xəstəxanalara insanlar daha da tez
çata bilirlər. Yəni, bunun çox böyük
əhəmiyyəti var”.
Buna görə ötən illərdə olduğu
kimi, bu gün də yol infrastrukturunun
genişləndirilməsi, müasirləşdirilməsi
prioritet istiqamət kimi diqqət
mərkəzində saxlanılır, bu istiqamətdə
önəmli layihələr gerçəkləşdirilir.

İqbal MƏMMƏDOV,
Milli Məclisin deputatı

bildirdi. Eyni zamanda, Prezident və
ailə üzvləri Müqəddəs Yelisey adına
Cotari kilsəsində oldular, burada şam
yandırdılar. Müqəddəs Yelisey kilsəsi
1823-cü ildə tikilib. Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən 2006-cı ildə əsaslı
bərpa olunaraq Alban – Udi xristian
dini icmasının istifadəsinə verilib.
Tolerantlığın kiçik modeli olan Nic
qəsəbəsində hazırda 3 kilsə, 2 məscid
var. Dünyadakı 10 minə yaxın udinin 4
minə yaxını Nic qəsəbəsində yaşayır.
Udi din xadimləri cənab İlham Əliyevin
dəstəyini hər zaman gördüklərini
və bundan çox məmnun olduqlarını
söylədilər.
Dəmir yollarının müasirləşdirilməsi
ölkəmizin iqtisadi potensialını 
nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də
sosial sahənin inkişafına yüksək
diqqətin real göstəricisidir. Bu baxımdan
Qəbələ dəmir yolu vağzalının və Ləki
stansiyası – Qəbələ birxətli dəmir
yolunun açılışı da səfərin yaddaqalan
məqamlarından oldu. Dövlətimizin
başçısına və birinci xanıma məlumat
verildi ki, hazır vəziyyətə gətirilən Ləki
stansiyası–Qəbələ birxətli dəmir yolunun
tikinti işlərinə 2018-ci ildə başlanılıb.
Dəmir yolu xətti ox üzrə 42,3 kilometr,

yan yollarla birlikdə isə 44,5 kilometrdir.
Ümumilikdə, layihə üzrə 122 süni
mühəndis qurğusunun, Ağdaş dəmir
yolu dayanacağının, Qəbələ dəmir yolu
vağzalının və stansiyasının, Qəbələ dartı
yarımstansiyasının tikintisi, həmçinin
Hacallı yarımstansiyasının təmiri işləri
yerinə yetirilib.
Qeyd edək ki, ən müasir yol-nəqliyyat
infrastrukturu, ilk növbədə, vətəndaşların
rahatlığına xidmət edəcək. Bu layihənin
reallaşması Qəbələdən paytaxta və
digər yerlərə gedən sakinlərin rahat
və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına
çatmasına hərtərəfli imkan yaradır.
Beləliklə, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin Qəbələyə səfəri tarixi
anları ilə yaddaşlara iz saldı. Dünya
bir daha şahidi oldu ki, biz bu gün
erməni işğalçılarının viran qoyduğu
ərazilərin bərpası ilə bərabər, digər
bölgələrimizdə də genişmiqyaslı abadlıqquruculuq işləri görür, mühüm layihələri
həyata keçiririk. Bu isə Azərbaycanın
sülhpərvər bir dövlət, xalqımızın qurucu
və tərəqqipərvər bir xalq olduğunun
təzahürüdür.

Əli NƏCƏFXANLI,
İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”

Ləki stansiyası-Qəbələ birxətli dəmir yolunun istifadəyə verilməsi paytaxtdan Qəbələyə dəmir yolu vasitəsilə səfər etməyə imkan yaradacaq.
Sözügedən dəmir yolu xəttinin uzunluğu ox üzrə 42,3 kilometr, yan yollarla
birlikdə isə 44,49 kilometrdir. Ləki stansiyası Qəbələ birxətli dəmir yolu xətti
çətin dağlıq relyefdə layihələndirildiyinə görə torpaq yatağı yüksək qazma (90
metr) və tökmələrdən (12 metr) keçir. Bu dəmir yolunun istifadəyə verilməsi
daxili və gəlmə turizmin inkişafı baxımdan vacib hesab olunur.

Yeni dəmir yolu Qəbələyə
səfər edən turistlərin sayının
artmasına təsir göstərəcək
Qəbələ turistlərin ən çox səfər etdiyi
rayonlarımızdandır. Turizmin inkişafı Qəbələ
rayonunun iqtisadi göstəricilərinə də təsirsiz
ötüşməyib. Rayonda yerləşən hotellərdə
rəsmi qeydiyyatdan keçməklə qalanların
sayı son 5 ildə 31 dəfə artıb. 2015-ci ildə
rayonda 5909 nəfər hotellərdə qalmışdırsa,
pandemiyadan əvvəlki il bu rəqəm 186 min
431-dək yüksəlib. Həmin müddətdə hotellərin
gəliri 393 min manatdan 30 milyon 919 min
manatadək artıb. Hotellərdə nömrələrin
sayı son 5 ildə 196-dan 1127-ə çatıb. Bu da
birbaşa turizm sektorunda tələbin artması ilə
bağlı olub.
Turizmin inkişafı yan sahələrə də
təsir edib. Belə ki, Qəbələdə son 5 ildə
pərakəndə ticarət dövriyyəsi 32 faiz artaraq
197 milyon manata çatıb. Həmin müddətdə
ictimai iaşənin dövriyyəsi 7 milyon 554 min
manatdan 14 milyon 774 min manatadək
yüksəlib.
Yeni dəmir yolu xəttinin istifadəyə
verilməsi Qəbələyə səfər edən turistlərin
sayının artmasına gətirib çıxaracaq.
Əcnəbi turistlərin qatarla səfərlərə üstünlük
verdiyini nəzərə alsaq, bu, gəlmə turizminin

inkişafına da xüsusi töhfə verəcək. Bakıdan
Qəbələyə gedən dəmir yolu xəttində
İsveçrənin “Stadler” şirkətinin istehsalı olan
“Kiss” markalı elektrik qatarlarından istifadə
olunacaq. Yolda orta sürətin saatda 100
kilometr olması nəzərdə tutulur ki, bu da
Bakıdan gedən sərnişinlərin 3 saat sonra
Qəbələyə təhlükəsiz və rahat şəraitdə
çatmasını təmin etmiş olacaq.

Vüqar BAYRAMOV,
Milli Məclisin deputatı
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İlham ƏLIYEV:
Revanşist qüvvələr
gərək odla oynamasınlar

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi
Brüsseldə NATO-nun Baş katibinin
müavini ilə görüşüb

A

zərbaycan Prezidentinin
köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının
Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət
Hacıyev mayın 17-də
NATO-nun Baş katibinin
müavini Mirça Coane ilə
görüşüb.

Mayın 10-da Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan
Muxtar Respublikasına səfəri olub. 10 may müasir
Azərbaycanın qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin
doğum günüdür. Ölkə başçısı bu əlamətdar günlə bağlı
danışarkən bildirdi ki, əvvəllər Naxçıvana 14 dəfə səfər
edib. Lakin ilk dəfədir ki, may ayının 10-da Naxçıvana
gəlir. Əlbəttə, bu da başa düşüləndir. Bu, torpaqlarımızın
işğaldan azad edilməsindən sonra ümummilli liderin ilk
doğum günü idi və belə bir gündə məhz onun Vətənini
ziyarət etmək böyük rəmzi məna daşıyırdı.
Naxçıvanda olarkən Azərbaycan
 eleviziyasına müsahibə verən ölkə
T
başçısı səfərlə bağlı təəssüratlarını
bölüşdü. Bir sıra sosial-iqtisadi
obyektlərin açılışında iştirak edən
Prezident İlham Əliyev muxtar respublikada görülən işləri müsbət
qiymətləndirdi.
Müsahibə zamanı tarixi Zəfərdən
sonra yaranan yeni reallıqları bir daha
diqqətə çatdıran Ali Baş Komandan
xüsusi vurğuladı ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi artıq həll edilib. Məlum olduğu kimi, son günlərdə bəzi dövlətlərin
rəsmiləri və xarici dairələr münaqişənin
həll olunmadığını, problemin hələ də
davam etdiyini deyirlər. Bu iddiaya
dəfələrlə münasibət bildirən dövlət
başçısı bir daha vurğuladı ki, münaqişə
artıq həll edilib. Biz bu problemi özümüz
həll etmişik.
Ümumiyyətlə, münaqişənin
bitmədiyini iddia etmək bölgədə yeni
təhlükə yaratmaq məqsədini daşıyır. Qeyd olundu ki, bəzi qüvvələr
bəyannaməni atəşkəs sənədi kimi
qələmə verməyə çalışırlar. Lakin
atəşkəs sənədində bir maddə olur. Bu
sənəddə isə bir çox məsələnin həllinə
dair maddələr var. Bu maddələrdən
biri də kommunikasiyaların açılmasıdır.
Münaqişə davam edirsə, hansı kommunikasiya xəttinin açılışından bəhs etmək
olar?
Dövlət başçısı bildirdi ki, bu
səbəbdən münaqişənin həll olunmadığını bildirən və məsələyə müdaxilə
etməyə çalışan qüvvələr əvvəlcə bu
reallığı nəzərə almalıdırlar. Prezident İlham Əliyev, həmçinin Kanada
Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanla
bağlı verdiyi bəyanata da münasibət
bildirdi. Məlum olduğu kimi, bir neçə
gün əvvəl Kanada Xarici İşlər Nazirliyi

Azərbaycanın daxili məsələləri ilə bağlı
bəyanat verib.
Ölkə başçısı xüsusi vurğuladı ki,
bu, yolverilməzdir. Kanadanın belə
bir bəyanat verməyə haqqı yoxdur:
“Bu yaxınlarda mənə məlumat verildi
ki, Kanadanın Xarici İşlər Nazirliyi
Azərbaycanla, bizim daxili işlərimizlə
bağlı bəyanat verir. Nə haqqı var?
Kim buna belə bir haqq verib?
Özünü nə sayır Kanada? Bəlkə bu,
superdövlətdir biz bilməmişik. Bu,
bəlkə ikinci Lüksemburqdur, ikinci
superdövlət yaranıb, bunu bilməmişik.
Otursun öz işləri ilə məşğul olsun.”
Həmçinin, Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanat da qəbuledilən
deyil. Prezidentin sözlərinə görə, artıq
dəfələrlə Fransa tərəfinə bu məsələ ilə
bağlı iradlarımızı bildirmişik. Məsələ
isə ondan ibarət idi ki, Fransa Senatının sədri İrəvanda olarkən bildirmişdi
ki, senat “Dağlıq Qarabağ muxtar
vilayəti”ni tanıyacaq. Fransa hökuməti
isə bu məsələ ilə bağlı etirazlarımızın
cavabında deyir ki, fikir verməyin, bu
qanunvericilik orqanıdır, hakimiyyətin
mövqeyi deyil. Burada isə belə bir sual
ortaya çıxır. Bəs Xarici İşlər Nazirliyi?
Bu qurum da hakimiyyətin mövqeyini
əks etdirmir?
Həmçinin, Bakıda yaradılan Hərbi
Qənimətlər Parkı ilə bağlı Azərbaycana
qarşı qaralama kampaniyası aparılır.
Əlbəttə, belə çirkin kampaniyalara son
qoyulmalıdır. Prezident İlham Əliyev
söyləyib ki, bu iddiaları ortaya atanlar
əvvəlcə gedib özlərinə baxsınlar.
Azərbaycanda 44 günlük
müharibənin ardından əldə olunan
qənimətlərin, nümayişi üçün yaradılan Hərbi Qənimətlər Parkı ölkəmizin
qazandığı tarixi zəfərin miqyasını bütün
dünyaya, gələcək nəsillərə çatdırılması

Haqqın ədalətsizliyə, ədalətin haqsızlığa qalib gəlməsindən
doğan sevinc misilsizdir. Belə qələbənin sevinci ən böyük
təntənələrə layiqdir. Ötən həftə Azərbaycan mədəniyyətinin
incisi olan Şuşada keçirilmiş möhtəşəm “Xarıbülbül” festivalı
da məhz xalqımızın tarixi Qarabağ qələbəsinə layiq bir təntənə
oldu. Ötən il dekabrin 5-də Bakıda Azadlıq meydanında keçirilən
Zəfər paradından sonra bu il mayın 12-də Şuşada təşkil olunan
mədəniyyət bayramı çağdaş tariximizin ən önəmli, nadir,
yaddaqalan hadisələrindən biri oldu.
Zəfər paradı Vətən
müharibəsində işğalçı Ermənistanın
üzərində çalınan Qələbənin –
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
bərpa etməsinin şərəfinə ümummilli siyasi təntənə idisə, milli
mədəniyətimizin paytaxtı sayılan
Şuşada keçirilən müsiqi festivalı
da işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın əzəli Azərbaycan ərazisi
olduğunu təsdiqləyən beynəlmiləl
mədəni aksiya oldu. Hər iki
təntənə xalqımızın hər bir övladına
ürəkdolusu sevinc yaşatdı, bütün
ölkəmizi xoşbəxtlik duyğuları ilə
coşdurdu. Hər birimiz üçün xoş olan
anların, bütövlükdə, xalqımız üçün
də xoşbəxt günə çevrilməsi tarixi
ədalətin təzahürü oldu. Məsələ
burasındadır ki, Azərbaycanın, o
qədər də kiçik sayılmayan 30 illik
bir müddətdə, dünya miqyasında
haqsızlıqla üzləşməsi, beynəlxalq
aləmə hökm edən qüvvələrin
haqq işimizə ədalətsiz münasibəti
xalqımıza qlobal namərdliyin ən
ağır itki və ağrılarını yaşatdı. Odur
ki, Qarabağ qələbəmiz təkcə
xəyanətkar, quldurxislət erməni
toplumu üzərində deyil, həm də
qlobal namərdliyə vurulan zərbə
oldu.
Milli haqqın beynəlxalq
ədalətsizlik üzərində qələbəsi isə
çağdaş dünyada nadir bir hadisə
olmaqla, Azərbaycan xalqının
yurd sevgisinin yenilməzliyini,
döyüşkənliyinin misilsizliyini bir daha
tarixə həkk etdi. Dünyanın ən gözəl
bölgəsini– aranlı-yaylaqlı, dağlıdənizli, min bir sərvətli cənnətmisal
ərazisini min illər boyu özündən də
güclü yağılardan qoruyub müqəddəs
Vətən etmiş xalqımız bu gün daha
artıq hünərli olduğunu namərdlər
dünyasına bir daha sübut etdi.
Siyasi paytaxtımız Bakıda keçirilmiş
hərbi Zəfər paradı və mədəniyyət
paytaxtımız Şuşada təşkil edilən
“Xarıbülbül” musiqi festivalı xalqımıza məhz bu qeyrətin, bu qüdrətin

AZƏRTAC NATO-nun
saytına istinadla xəbər verir ki,
görüş mayın 1
 7-də Brüsseldə,
NATO-nun mənzil-qərargahında
keçirilib.

şərəfinə qurulan ümummilli təntənə
yaşatdı.
Əsası 30 il əvvəl – Şuşanın başı
üstündə xəyanət və fəlakət kabusu dolaşdığı günlərdə qoyulmuş
“Xarıbülbül” festivalının məqsədi
cənnət Qarabağın və onun tacı olan
Şuşanın əzəli Azərbaycan ərazisi
olduğunu namərdlər, xəyanətkarlar
dünyasına anlatmaq idi. Şuşanın
min bir gül-çiçəkli əlvan xalısının
şahənə, möcüzəli ilməsi olan
“Xarıbülbül” çiçəyini də, sanki, ulu
Tanrı bu həqiqətin canlı timsalı
olaraq yaratmışdır. Çiçəyin ləçəkləri
üstünə qonmuş bülbül və xarın (arı)
donmuş savaşı onun həqiqi sahibi
ilə yağmaçı yağının mübarizəsini
andırır. Gül-çiçək aşiqi bülbül öz
sevgilisini zəhərli arıdan qorumaq
üçün sinəsini qabağa vermişdir.
Bu İlahi həqiqət nişan verdiyi,
anlatdığı hikmətlə 29 il əvvəlki ilk
festivalda olduğu kimi, Qarabağ uğrunda həlledici Vətən müharibəsində
də qələbə rəmzinə, savaş çağırışına çevrildi. Şuşa uğrunda misli
görünməmiş əlbəyaxa döyüş də bu
şəhərin əfsanəvi çiçəyinin əks etdirdiyi amansız mübarizənin – sevgi ilə
vəhşiliyin, sahibliklə yağmaçılığın
ölüm-dirim savaşı örnəyi oldu: eşq
nifrətə, nəğməkar bülbül zəhərli
arıya, “Xarıbülbül” həqiqəti namərdlik
dünyasına qalib gəldi. Bütün bunlara
görə “Xarıbülbül” festivalı da tarixi
Qələbəmizin Şuşa təntənəsini dünyaya nümayiş etdirməklə İlahi hökmlü
ədalətin gec-tez, amma mütləq qalib
gəldiyini haqsızlığın baş alıb getdiyi
dünyaya Şuşa həqiqəti zirvəsindən
anlatdı. 32 il əvvəlki “Xarıbülbül”
festivalının və indiki təntənənin
iştirakçıları olmuş müsahiblərimizlə
bu ortaq duyğu-düşüncələrimizin,
ümumi qənaətlərimizin davamında
dünyaca məşhur ustad tarzən və
Qarabağ ensiklopediyasının yaradıcısı, tədqiqatçı jurnalist olan soydaşlarımız məxsusi olaraq aşağıdakıları
bildirdilər.

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Unutmaq olmaz ki, qələbənin ən
önəmli ünsürlərindən biri gənclərin
vətənpərvər ruhda böyüməsi idi. Bu
park bundan sonrakı nəsillərə tarixi
zəfərimizin hansı şəraitdə qazanıldığını,
Azərbaycanın necə xain bir düşmənlə
savaşdığını göstərəcək. Yeri gəlmişkən,
dünyada da bu qəbildən olan zəfər
parkları, muzeyləri yetərincədir. Hərbi
Qənimətlər Parkının yaradılmasını
antihumanist bir addım kimi qələmə
verməyə çalışan, hər fürsətdə bu
əsassız iddianı dilə gətirən ölkələrdən
biri də məhz Fransadır. Əlbəttə, paytaxtında “İnsan muzeyi” (le musée de
l’homme) yerləşən bir ölkənin belə iddia
ilə çıxış etməsi böyük bir təzad yaradır. Bu barədə Qrand Magreb (Grand
Maghreb) Assosiasiyasının baş katibi,
hüquqşünas Abdel Gesum bildirib
ki, Fransanın Əlcəzairi işğal etməsi
qanlı işğal dövrü sayılır. Həmin işğal
zamanı fransızlar dinc əhaliyə, qadınlara, körpələrə, qocalara qarşı soyqırımı törədiblər. Bu soyqırımına qarşı
mübarizə aparan əlcəzairli partizanlar
da amansızcasına qətlə yetirilib. Daha
sonra Fransada yüksək əhval-ruhiyyə
ilə muzeyin açılışı olub. Parisin İnsan
Muzeyində saxlanılan kolleksiya da
məhz bu vəhşətin nümunəsidir. Burada
Fransa müstəmləkəsinə təslim olmaq istəməyən, müqavimət göstərən
əlcəzairlilər dünyaya quldur kimi təqdim
edilir və onların kəllə sümüklərindən
ibarət kolleksiya nümayiş olunur. Hələ
işğal davam edərkən qətlə yetirilən
əlcəzairlilərin kəllə sümükləri həmin
kolleksiya üçün Parisə göndərilirdi.
Bu kəllə sümükləri açılışa qədər
zirzəmilərdə saxlanılıb və hətta onların
kimliklərinin müəyyən olunması da
mümkünsüz hala gətirilib.

Abdel Gesum qeyd edib ki, uzun
illər aparılan danışıqlardan sonra
nəhayət bu kəllə sümüklərinin bir qismi
Əlcəzairə qaytarılıb.
Dövlətimizin başçısı da öz
növbəsində bu məsələyə toxunub.
Bildirib ki, Fransada muzeydə Əlcəzair
Milli Müdafiə Hərəkatının rəhbərlərinin
kəllələri sərgilənir. Belə bir ölkə necə
olur ki, hüquqi torpaqları 30 ilə yaxın
düşmən işğalında olan, dəfələrlə qeyriinsani hücumlara məruz qalan və uzun
illər sonra heç bir beynəlxalq hüquq
normasını pozmadan tarixi qələbə
qazanan Azərbaycana dil uzadır, hələ
üstəlik bizi barbarlıqla ittiham edir.
Bununla yanaşı, mayın 8-də —
Şuşanın işğalı günü Ermənistan iqtidarı
və müxalif qüvvələr Şuşa şəhərinin
qaytarılması və revanşizmlə bağlı
bəyanat verdilər. Prezident İlham Əliyev
qətiyyətlə bildirdi ki, Ermənistanın
revanşist iddialarla bağlı hər hansı bir
praktiki əməli baş tutarsa, onlar dərhal
məhv ediləcəklər. Əgər erməni tərəfi
bu barədə düşünsə “dəmir yumruq”
yenidən onları darmadağın edəcək.
Ali Baş Komandanın söylədiyinə
görə, Azərbaycan hələ ki, bu
bəyanatlara təmkin göstərir.
Ermənistanda, demək olar, bütün siyasi
qüvvələr Şuşanın və Hadrutun geri qaytarılması ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər:
“Amma gərək onlar odla oynamasınlar.
Onlar bizim yumruğumuzu görüblər.
Bu yumruq yerindədir. Heç kim bizim
qabağımızda dura bilməz. Əgər biz
zərrə qədər təhlükə görsək, onları
dərhal məhv edəcəyik. Onlar da bunu
bilirlər. Gücümüz də var, iradəmiz də
var, cəsarətimiz də var”.

İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”

Müdafiə naziri təlimlərin
gedişi barədə məruzələri dinləyib

A

zərbaycan
Respublikasının
müdafiə naziri
general-polkovnik
Zakir Həsənov qoşun
növlərinin komandanları, birlik komandirləri
və müvafiq vəzifəli
şəxslərin təlimlərin
gedişi barədə maket
üzərində məruzələrini
dinləyib.
Müdafiə Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən
bildirilib ki, eyni zamanda,
təlimlərin planına uyğun
olaraq, ərazinin kəşfi
nəticəsində əldə edilən

məlumatlar əsasında maket
üzərində tapşırıqlar, qoşunların qarşılıqlı əlaqədə
fəaliyyətlərinin təşkili
dəqiqləşdirilib.

Nazir qoşunların idarə
olunması üzrə müvafiq
tapşırıqlar verib.

AZƏRTAC

Tarixi Qələbəmizin Şuşa təntənəsi
Ramiz Quliyev, Xalq a
 rtisti,
 rofessor, Dövlət mükafatı
p
laureatı:
– Qarabağ, Şuşa həsrəti ilə
yaşadığımız 3 onillik müddətdə
hər bayramda, əlamətdar gündə
ən böyük arzumuş işğal edilmiş
torpaqlarımızın düşməndən azad
edilməsi olurdu. Musiqiçilərimiz
isə hər çıxışlarında bir nəfər kimi
deyirdilər: “O gün olsun ki, Şuşada,
Cıdır düzündə konsert verək!”. Mən
özüm də illər boyu bu arzuda olmuş, çıxış etdiyim auditoriyalar qarşısında bu sözləri təkrarlamışam.
O gün, gec də olsa, gəldi. Özü də
bu dünyadan Qarabağ nisgili və
inamı ilə köçmüş ümummilli lider
Heydər Əliyevin özünün layiqli
varisi Prezident İlham Əliyevə
ən böyük vəsiyyətinin əzmlə
gerçəkləşdirilməsi nəticəsində biz
bu xoşbəxtliyə qovusduq. Bizi bu
çoxillik arzumuza müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin müdrik və dönməz siyasəti, çevik və
qətiyyətli sərkərdəliyi ilə yenilməz
Azərbaycan Ordusu qovuşdurdu.
Gün gəldi ki, nəinki Azərbaycan
musiqiçiləri, eləcə də xaricdən
gəlmiş sənətkarlar da Şuşada, Cıdır
düzündə öz çıxışları ilə, birlikdə
möhtəşəm təntənə yaratdılar. Bu
günü illər boyu Prezident İlham
Əliyev xalqımıza böyük inamla
vəd edirdi. Şuşada, Cıdır düzündə
ilk “Xarıbülbül” festivalında iştirak
etmiş bir sənət adamı kimi mən 29
il sonra yenidən bərpa edilmiş bu
beynəlxalq musiqi bayramında ilk
sırada əyləşmək qismətini taleyimin
ən böyük mükafatı sayıram.
Mən çox musiqi bayramlarında,
beynəlxalq müsabiqə və

festivallarda iştirak və çıxış
etmişəm. Budəfəki “Xarıbülbül”
təntənəsi həmin məclislərin hamısından önəmli və dəyərli oldu. Bu
festival bütöv bir xalqın arzu-istək və
mübarizəsinin sənətin dili ilə ifadə
olunan nümayişi idi. Azərbaycan
Prezidenti bu beynəlxalq musiqi
törənini ən yüksək səviyyədə bərpa
etməklə dünyaya bir daha sübut etdi
ki, Qarabağın da, Şuşanın da, tarixi
törənlər səhnəsi olmuş Cıdır düzünün də əzəli və əbədi sahibi bizik.
“Xarıbülbül” əfsanəsində arı
tikanını gülün sinəsinə soxub
şirəsini çəkdiyi, ləcəklərini soldurduğu kimi, erməni quldurlar da ötən
29 ildə Şuşanı qarət edib, xaraba
qoymuşdular. Biz isə bu tarixi
şəhərimizi öz sevgimizdə yaşatdıq,
gün yetişəndə namərd düşməndən
xilas etdik. Dövlət başçımız bu
nadir şəhəri, dağlar gözəlini milli
mədəniyyətimizin paytaxtı elan edib.
Şuşanı bütün xalqımız qurub-yaratdığı kimi, xalqımızın ən igid oğulları da qanları bahasına xilas edib
Azərbaycana qaytardılar.
Şuşanın mədəniyyət paytaxtı
haqqı da daşıdığı bu dəyərdən irəli
gəlir. Bizi dünyada mədəniyyətimiz
təqdim etdiyi kimi, onun mədəniyyət
paytaxtı da daha əzəmətlə tanıdacaq. “Xarıbülbül” festivalı bu
məramla milli mədəniyyətimizi,
Qarabağa sahibliyimizi dünyaya
tarixi Şuşa ucalığında, zümrüd
Topxana meşəsi fonunda, aradakı
Daşaltı yarğanının başı üstündə,
Cıdır düzünün füsunkar qoynunda
nümayiş etdirdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin və birinci xanım Mehriban
Əliyevanın qızları ilə Şuşada “Xarıbülbül” festivalının açılışında iştirak
etmələri, dövlət başçısının şəhərin
bərpası ilə bağlı rəmzi tədbirlərlə
bayrama layiqli töhfələr verməsi,
axşam isə atəşfəşanlıq keçirilməsi
ümumi təntənəni birə-beş yüksəltdi.
Bütün bunlar Şuşaya və Qarabağa
bədbəxtlik gətirmiş düşmənlərə və
onun havadarlarına birdəfəlik dərs
olmalıdır.
Prezident İlham Əliyevin festival
iştirakçıları qarşısında namərdlər
dünyasına bəyan etdiyi kimi:
“Şuşa Azərbaycan xalqının milli
sərvətidir. Bu yaxınlarda Şuşanın
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi bunu bir daha
göstərir. Şuşa qədim Azərbaycan
şəhəridir. Ermənilər nə qədər
çalışsalar da, Şuşadan Azərbaycan
ruhunu silə bilmədilər. Bəli, mənfur
düşmən tərəfindən binalar dağıdıldı, məscidlərimiz dağıdıldı, tarixi
abidələrimiz dağıdıldı. Ancaq Şuşa
Azərbaycan ruhunu qoruya bildi.
Şuşa 28 il yarım əsarətdə idi, ancaq
əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini
qorudu, milli ruhunu qorudu,
Azərbaycan ruhunu qorudu. Bundan
sonra biz Şuşada əbədi yaşayacağıq”.
Vasif Quliyev, “Şuşa” qəzetinin
baş redaktoru:
– Prezident İlham Əliyev həmin
çıxışının davamında dedi ki,
festivalın məhz Ramazan bayramı
ərəfəsində təşkil edilməsi təsadüfi
deyil. Biz bununla öz dini, milli,

mənəvi köklərimizə dərindən bağlı
olduğumuzu bir daha sübut etdik.
Başqa halda, biz işğala son qoya
bilməzdik. Biz bütün bu illər ərzində
bir amalla yaşamışdıq: torpaqları
azad, ədaləti bərpa, düşmənin
yalanlarını ifşa edək, eyni zamanda,
milli ləyaqətimizi qoruyaq. “Xarıbülbül” festivalı da dünyaya göstərdi ki,
biz Şuşaya qayıtmışıq və bundan
sonra burada əbədi yaşayacağıq.
Ramazan bayramı münasibətilə
Şuşada yeni möhtəşəm məscidin
təməli qoyuldu, “Xan qızı Natəvan”
bulağından yenidən su gəldi. Dövlət
başçısının dediyi kimi, bütün bunlar
böyük rəmzi məna daşıyır: “ Bax
bizim qayıdışımız budur. Biz Şuşanı
quracağıq, bərpa edəcəyik, mənfur
düşmən isə Şuşanı dağıdırdı. İndi
isə biz burada, Cıdır düzündə – hər
bir azərbaycanlı üçün müqəddəs
olan yerdə yığışmışıq və bu musiqi
bayramını, bu birlik bayramını,
bu qayıdış bayramını, bu ləyaqət
bayramını qeyd edirik”.
Ölkəmizin bütün xalqlarının
övladları Qarabağda erməni
xəyanətkarlara qarşı birlikdə və
igidliklə döyüşdüyü kimi, festivalda
da bütün etnik mədəniyyətlər təmsil
olunmuşdu, üstəlik, xaricdən də
xeyli qonaqlar gəlmişdi. Bununla
bədnam erməni başbilənlərinin
“azərbaycanlılarla bir yerdə yaşamağın mümkün olmaması” barədə
həyasız yalanı bir daha puç edildi.
Mən bu böhtanın müəllifi quldur
Robert Koçaryanı Xankəndidə orta
məktəbdə oxuyandan tanıyırdım.
Vaxtilə karyera xatirinə imkanlı
azərbaycanlıların ayaqqabısını
yalayırdı. Havadarlarının fitvası ilə
Qarabağı cəhənnəmə çevitdirmiş,

nəticədə, xalqına da bədbəxtlik,
məğlubiyyət gətirmiş bu xəyanətkar
Şuşadakı beynəlmiləl bayramı,
axşam isə Şuşa səmasındakı
atəşfəşanlığı görəndə, görəsən,
dünyaya “bəyan etdiyi” yalan və
böhtana görə xəcalət çəkdimi? Bax
bu yerdə, “Xarıbülbül” təntənəsi
düşmənlərimizə anlatmalıdır ki,
özgə haqlarına sahib olmaq mümkün deyil. Başqa xalqa bədbəxtlik
gətirənlər özləri daha betərinə tuş
gələcəklər.
Şuşada doğulub ermənilərlə
qonşuluqda yaşamış bir
azərbaycanlı kimi xəyanətkarlara
deyirəm ki, Bakıdakı hərbi paradı
və Şuşadakı “Xarıbülbül” musiqi
festivalının diqtə etdiyi bəşəri
həqiqəti heç vaxt yaddan çıxarmasınlar. Unutsalar, daha artığına
tuş gələcəklər. Haqsızlıq dağıdıcı
olsa da, həqiqət və ədalətdən güclü
deyil.
İlk və sonuncu “Xarıbülbül”
festivalının iştirakçıları olmaq
şərəfini yaşayan müsahiblərimiz
tamamilə haqlıdırlar: 30 illik ağrı
və kədərin sonunda Azərbaycan
xalqı torpaqlarını və xoşbəxtliyini
geri qaytardı. Göründüyü kimi, 30 il
yalançı, köksüz təntənələrlə özünü
aldadıb, axırda çıxılmaz bataqlığa
düşmüş erməni başbilənləri ən
böyük cinayəti öz xalqlarına qarşı
törədiblər və bunun cəzasını mütləq
çəkməlidirlər.
“Xarıbülbül” zəfər rəmzi çağdaş
Qarabağ həqiqətini necə də gözəl
əks etdirir: Qarabağ gülünün sahibi
Azərbaycan bülbülüdür. Zəhərlitikanlı arı isə nifrətə, heçliyə
məhkumdur. “Xarıbülbül” təntənəsi
xarxislət erməni quldurlarını torpağımızdan qoparıb atan Azərbaycan
Ordusunun Qarabağ rəşadətinə,
qəhrəman oğullarımızın Şuşa
zəfərinə qoşulan beynəlmiləl bir
simfoniya kimi səslənərək, dostlarımıza sevic payladı, düşmənlərimizi
isə xar elədi. Dünya bir daha gördü
ki, Qarabağ, onun tacı Şuşa əbədi
olaraq Azərbaycandır!

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

18 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

şəxsiyyət sürətlə yüksək mövqelər
qazandıqca öz milli-mənəvi
kimliyini də yüksəltmiş, mənsub
olduğu xalqın timsalına çevrilmişdi. Heydər Əliyev sonrakı illərdə,
xüsusilə milli azadlıq əldə edilib
müstəqil dövlət qurulandan sonra
dəfələrlə xatırlatmışdı ki, onun bir
azərbaycanlı kimi mənsub olduğu
millətlə fəxr etməsi hissləri məhz
yeniyetməlik dövründən başlamışdır. Sovet dövlətinin idarəçiliyində
yüksək mövqelər tutduqca həmin
hisslər nəinki zəifləməmiş, hətta
daha da güclənmiş, açıq və ya
gizli təzyiqlərlə rastlaşdıqca siyasiideoloji məzmun kəsb edərək milli
qürur mənbəyinə çevrilmişdir.
Sələflərində olmayan bir
mühüm xüsusiyyət Heydər Əliyev
üçün xarakterik idi ki, bu da
milliliklə ümumbəşəriliyin (modern
dünyagörüşünün) bir şəxsiyyətdə
mükəmməl şəkildə birləşməsindən
ibarət idi. Ona görə də demək
olar ki, həm tələsmədən, həm də
gecikmədən, bütün maneələri
aradan qaldıraraq, bütün mövcud
konyukturları neytrallaşdıraraq
millətin mütəşəkkilliyinə nail oldu.
Vətənpərvər lider Azərbaycan
dilinin respublikada dövlət dili
olaraq nüfuzunun o dövrkü şərtlər
daxilində maksimum yüksəlməsi
üçün bütün tədbirlərin görülməsini
təmin etdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin
sovet dövründə Azərbaycana
rəhbərlik edərkən yürütdüyü milli dil siyasəti kifayət
qədər müstəqilliyi ilə seçilən
bir milli dövlət rəhbərinin yürütdüyü siyasətdir ki, onun

Həsənzadə, Fikrət Qoca, Anar, Elçin kimi onlarca böyük sənətkarlar
bu qədər inamla yazıb yarada, bu
qədər böyük uğur qazana və ana
dilinə bu qədər böyük şöhrət gətirə
bilməzdilər.
1969-cu ildə Heydər Əliyev
hakimiyyətə gəldikdən sonra dil,
ədəbiyyat və tarix sahəsindəki
xüsusilə 1930-cu illərdən etibarən
məlum ideoloji çərçivəyə salınmış
elmi araşdırmalar həm xronoloji,
həm də intellektual-metodoloji
baxımdan dərinləşməyə başladı. Ən mühüm məsələlərdən
biri o oldu ki, antitürkçü əhvaliruhiyyə aradan qalxdı. Bu isə
milli humanitar təfəkkürün inkişafı, milli özünüdərkin meydanının genişlənməsi üçün elmi
mühitdə uzun illər gözlənilən
şəraiti yaratmış oldu. 1974-cü
ildə ali məktəblər üçün “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinə
Azərbaycan SSR-in Dövlət
mükafatının verilməsi o demək idi
ki, dövlət həm Azərbaycan dilini,
həm Azərbaycan dilçiliyini, həm
də azərbaycandilli təhsili yüksək
səviyyədə himayə edir.
Nəhayət, çox mühüm
təşəbbüslərdən biri o oldu ki,
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin
növbədənkənar VII sessiyasında
(1978) respublikanın yeni Konstitusiyası qəbul olundu ki, onun
73-cü maddəsində Azərbaycan
dilinin respublikada dövlət dili olması təsbit edildi. Ümummilli lider
bu tarixi hadisəni sonralar belə
xatırlamışdı: “O vaxt mən Sovetlər
İttifaqının rəhbərliyi ilə, Kommunist Partiyasının rəhbərliyi ilə çox

Xalqın (və tarixin) tələbi
ilə Azərbaycana (Vətənə)
gələn, müxtəlif xarakterli hərcmərcliklərin, iğtişaşların, dağıntıların qarşısını alaraq ölkəni
müstəqil inkişaf yoluna çıxaran
ümummilli liderin 1993-cü ildən
2003-cü ilə qədər milli dil quruculuğu sahəsində gördüyü işlər
həm miqyası, həm də məzmunu
etibarilə müqayisəsizdir. Hər
şeydən əvvəl ona görə ki, ölkə
parçalanmaq üzrə idi. Və belə bir
şəraitdə dövlətin, eləcə də onun
dilinin varlığı ciddi təhlükə altında
qalmışdı.
Naxçıvan MR Ali Məclisinə
rəhbərlik etdiyi illərdə Heydər
Əliyev dövlət dilinin “türk dili”
adlandırılmasını təklif edənlərə
məsələnin tarixi mahiyyətini
dərindən izah etdikdən sonra belə
bir təmkinli (və müdrik) məsləhət
vermişdi: “Mən də hesab edirəm
ki, biz türkük. Ancaq indi gətirib
biz tələm-tələsik bu Konstitusiyaya
(Naxçıvan MR-nın Konstitusiyası
nəzərdə tutulur) dəyişiklikdə yazaq
ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət dili türk dilidir, bu,
mənə elə gəlir ki, tələsiklik olar.
Gəlin bunu bir də etiraf edək ki,
milli dirçəliş, milli ənənələrin bərpa
olunması, milli inkişaf sahəsində
bu günlərdə çox mühüm qərarlar
qəbul etmişik. Gəlin bir az səbr
edək ki, bizim bu qərarlar həzm
olunsun”.
Azərbaycan Parlamenti isə
1992-ci ilin 22 dekabrında bir qrup
deputatın iştirakı ilə dövlət dilinin
adı ilə bağlı məsələni, ümummilli
liderin ifadəsi ilə desək, məhz
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21-ci maddə referenduma ayrıca
çıxarılsın.
Belə də oldu. 12 noyabr 1995ci ildə referendumla qəbul olunan,
27 noyabr 1995-ci ildən qüvvəyə
minən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında həmin
maddə aşağıdakı şəkildə təsbit
edilmişdir: “I.Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan
dilidir. Azərbaycan Respublikası
Azərbaycan dilinin inkişafını təmin
edir. II. Azərbaycan Respublikası
əhalisinin danışdığı başqa dillərin
sərbəst işlədilməsini və inkişafını
təmin edir”.
Beləliklə, Azərbaycan dili
Konstitusiyamızda dövlət dili kimi
təsbit olundu. Sonrakı illərdə də
dil məsələsi həmişə ulu öndərin
diqqət mərkəzində oldu. Dil
məsələsi ilə bağlı ardıcıl olaraq
çox ciddi sənədlər qəbul olundu.
Onlardan ən mühümü 2001-ci
ilin iyun ayında ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən “Dövlət dilinin
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərmanın imzalanmasıdır.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan dilinin tarixində bu səviyyədə sənəd
qəbul olunmayıb. Çünki sənəddə
çox ciddi, strateji münasibət ortaya
qoyulub.
Heydər Əliyevin hakimiyyətdə
olduğu illərdə Azərbaycan
mədəniyyətinin və dilinin
inkişafında gördüyü işlər
ölkəmizin mədəniyyət və dil
tarixində xüsusi bir dövrdür. Ulu
öndərin mədəniyyətin inkişafı
sahəsində gördüyü işlər yalnız
müstəqillik dövrü ilə bağlı deyil.
Heydər Əliyevin birinci dəfə

Milli dil, milli düşüncə
və milli birliyin vəhdəti
Böyük dövlət xadimi
Heydər Əliyev, həm də siyasi idarəetmədə öz üslubunu
yaratmış yenilikçi rəhbər idi.
Onun bu istedad və qabiliyyəti
Azərbaycana rəhbərliyinin hər
iki dövründə, eləcə də nəhəng
sovet dövlətinin ali rəhbərlərindən
biri olduğu illərdə həmişə özünü parlaq şəkildə göstərirdi.
Yalnız yurdsevər, xalqın köklü
maraqlarına bağlı lider kimi
yetişmiş Heydər Əliyevin 1969cu ildə respublikada rəhbərliyə
gəlməsi ilə Azərbaycanda nəinki
sovet dövlətinin verdiyi imkanlar daxilində, hətta müəyyən
maneələr dəf edilərək müstəqil
düşüncəyə meydan açıldı.
Qurucu lider Heydər Əliyev
sovet epoxasının son onilliklərində
xalqın enerjisinin, milli müstəqillik
hissinin təzahürünə çalışır, onu
dünyanın inkişaf etmiş xalqlarının
səviyyəsinə çatdırmaq istəyirdi. Və
bütün bunları böyük bir cəsarətlə,
gördüyü işin düzgünlüyünə tarixi
bir inamla edirdi. Azərbaycanın
sovet dövrü rəhbərləri içərisində
Heydər Əliyev qədər böyük
idarəçilik təcrübəsinə və istedadına malik ikinci bir şəxsiyyət
olmamışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin
millət quruculuğu siyasətinin,
fikrimizcə, 3 əsas prinsipi mövcuddur: milləti özünə tanıtmaq;
milləti, xüsusilə, onun ziyalılarının,
böyük şəxsiyyətlərinin timsalında
hər hansı təhlükədən xilas və
müdafiə etmək; milləti dünyaya,
eləcə də dünyanı millətə tanıtmaq.
Heydər Əliyev mənsub olduğu
xalqın dünya miqyasına çıxanda
o qədər də mükəmməl və müasir
görünməyəcəyindən çəkinmədi.
Və tədricən Moskvaya, ümumən
sovetlər birliyinə konkret işlə sübut
etdi ki, azərbaycanlılar zəhmətkeş,
mədəni, hər sahədə uğurlar qazana biləcək istedadlı bir xalqdır.
Ötən əsrin 80-ci illərinin
ortalarında artıq Heydər Əliyev
sovet dövləti rəhbərliyində yalnız
Azərbaycan xalqının yox, ümumən
türk-müsəlman xalqlarının lideri
idi, türk dünyasının həm strateji, həm də taktiki problemlərini
həll etmək yalnız onun üzərinə
düşürdü.
Ulu öndər Heydər Əliyev
Azərbaycanda hakimiyyətə ikinci
dəfə onun müqəddəs amalının və
çoxillik fəaliyyətinin təcəssümü
olan dövlət müstəqilliyinin başı
üstünü qara buludlar alanda,
ümumən onun ölkəsi məhv olmaq
təhlükəsi ilə üzləşəndə gəldi.
1993-cü ildə xalqın tələbi ilə
Azərbaycana rəhbərliyə qayıdan
Heydər Əliyev hərbi-siyasi böhranı
aradan qaldırdı, vətəndaş qarşıdurmasına son qoyuldu, qeyri-

qanuni silahlı dəstələr tərksilah
olundu, dövlətçilik xilas edildi.
Hər sahədə qayda-qanun yaradıldı, qanlı müharibə dayandırıldı,
ölkənin hərtərəfli inkişafı üçün
bütün sahələrdə islahatlar aparıldı.
Tezliklə dirçəliş yarandı, gələcək
tərəqqinin möhkəm bünövrəsi
qoyuldu. Beləliklə, Heydər Əliyev
Azərbaycanı nəinki xilas etdi, onu
həm də türk dünyasının qabaqcıl
bir dövlətinə çevirdi.
Azərbaycan dilinin həm ümumxalq dili, həm də xüsusilə dövlət
dili kimi inkişafında ümummilli lider
Heydər Əliyevin xidmətləri, sözün
böyük mənasında, titanik bir
fəaliyyəti əhatə edir. Bu mövzuda
artıq onlarla ciddi elmi əsərlər
yazılmış, kifayət qədər mükəmməl
ümumiləşdirmələr aparılmışdır.
Mütəxəssislərin əksəriyyəti belə
qənaətdədirlər ki, Heydər Əliyevin
milli dil quruculuğu siyasəti onun
milli dövlət və millət quruculuğu
siyasətinin üzvi tərkib hissəsi olub,
bütöv bir sistem təşkil edir.
Doğrudan da, ümummilli liderin
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
bir qərinəlik tarixi dövrdə onun
ölkəmizdə apardığı dil siyasətində
hər hansı bir tərəddüdə, yaxud
təsadüfə nə nəzəri, nə də təcrübi
olaraq rast gəlinmir. Bu da yalnız
dahilərə məxsus bir keyfiyyətdir.
Fikrimizcə, Heydər Əliyevin
bir dövlət və millət rəhbəri kimi
Azərbaycanda aparmış olduğu
dil siyasəti elmi-nəzəri və ideoloji baxımdan yalnız Azərbaycan
miqyasında əhəmiyyətli olması
ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda, dünya miqyasına çıxmaqla
ümumiyyətlə dil quruculuğunun
həmişə aktual olan problemlərinin
həlli üçün əsaslı və mötəbər
prinsiplər təqdim edir. Bu prinsiplər
həm də ona görə əhəmiyyətlidir
ki, Azərbaycanın, yəni müstəqillik
uğrunda yüz illər boyu mübarizə
aparan və qalib gələn bir xalqın
və dövlətin nümunəsində və ya
təcrübəsində uğurla həyata keçirilmişdir.
Heydər Əliyevin Azərbaycanda
hakimiyyətə gəldiyi XX əsrin
60-cı illərinin sonu– 70-ci illərinin
əvvəllərinə qədər də kifayət
qədər gərgin, enerjili və bir sıra
mərhələlərdə məhsuldar milli dil
quruculuğu prosesləri getmişdi.
Azərbaycan dili keçən əsrin
60-cı illərinin sonu – 70-ci illərinin
əvvəllərinə, demək olar ki,
paradoksal bir vəziyyətdə gəlib
çıxmışdı. Əsas paradoks ondan
ibarət idi ki, dilin inkişaf potensialı
kifayət qədər güclü olsa da, siyasi
nüfuzu, yəni dövlət dili olaraq
mövqeyi məhdudlaşdırılmış, hətta
hər hansı dilin inkişafı üçün mühüm hadisələrdən biri olan etnikmədəni kontekstindən, yəni digər
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lu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti, onun Azərbaycan dövlətçiliyi, xalqımız
qarşısında xidmətləri o qədər zəngindir ki, bunu təhlil etməklə, yazmaqla,
araşdırmaqla qurtarmaq mümkün deyil. Zaman keçdikcə, biz ümummilli liderimizin
fəaliyyətinin məntiqini, mahiyyətini daha yaxşı dərk etməyə başlayırıq. Xalqımızın
qüdrətli öndəri Heydər Əliyevin bütün həyatı və fəaliyyəti bir amala qulluq edirdi.
Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına xidmət etmək onun həyatının ən ümdə amalı
idi. Müasir Azərbaycanın bütün uğurları Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Böyük öndərimiz
azərbaycançılıq məfkurəsini milli dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırmış lider kimi
Azərbaycan tarixində əbədiyaşarlıq qazanıb. Bu, çoxminillik dövlətçilik tariximizdə
xüsusi bir hadisədir.

qohum türk dilləri ilə kontaktlardan
məhrum edilmişdi. Şimalda rus,
cənubda fars dilini çıxmaq şərtilə,
ümumən, geniş yayılmış dünya
dilləri ilə əlaqələrdən isə söhbət
belə gedə bilməzdi.
Dövlət təhlükəsizlik orqanında
gənclik illərindən etibarən çalışan,
xüsusi istedadına, intellektinə,
işgüzarlığına görə sürətlə yüksək
mövqelər qazanan Heydər Əliyev
Moskvanın dövlət idarəçiliyi,
eləcə də “milli ucqarlar”dakı
(N.Nərimanov) idarəçilik
siyasətinin nəinki mahiyyətinə,
hətta “mətbəx”inə də dərindən
bələd olduğundan respublikada
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən
də milli dil məsələsində problemi necə həll etməyin optimal və
uğurlu yollarını da aydın təsəvvür
edirdi. Yeni liderin hakimiyyətə
gəldiyi ilk illərdəki fəaliyyətini
təhlil etməyə çalışsaq görərik ki,
o, mövcud problemlərin həllinə
təmkinlə, bütün məqamları,
konyukturu, gözlənilən nəticələri
hesablayıb nəzərə almaqla, həm
ziyalıları, həm də geniş xalq
kütlələrini səfərbər etməklə başlamışdı. Yəni elə hərəkət etmişdi ki,
potensial rəqiblər tamamilə, yaxud
qismən tərk-silah olsunlar.
Hər cür impulsivliyə qarşı olan
yeni lider mənsub olduğu xalqın
mütəşəkkilliyini təmin etməklə
onun ruhunu yüksəldirdi ki, öz
tarixi hüquqlarını müdafiə eləməyə
həmişə hazır olsun. Heydər
Əliyevin bir dövlət başçısı olaraq
uğurlu dil siyasəti yürütməsinin
səbəblərindən biri milli dil quruculuğu təcrübəsinin (ənənənin) mövcudluğu, ikincisi, həmin təcrübəni
dərindən öyrənməsi (ənənəni
davam etdirməsi) idisə, üçüncüsü, ona sözün geniş (və böyük)
mənasında, yaradıcı münasibəti
idi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycan dilinə münasibətinin
etnoqrafik əsaslarını doğulub
boya-başa çatdığı Naxçıvanın
zəngin dil-ünsiyyət mühiti yaratmışdı. O mühit ki, həm kökləri
çox-çox qədim dövrlərə gedib
çıxan folklorun, həm də müasir
dünyagörüşlü ziyalıların vətənidir.
Belə bir mühitdə formalaşmış
hərtərəfli xüsusi istedada malik

əsas məzmununu aşağıdakı
təşəbbüslər müəyyən etmişdir.
Xalq gördü ki, respublikanın
yeni rəhbəri kənd zəhmətkeşləri
ilə görüşlərdən başlamış, ta
Azərbaycan Dövlət Universitetinin yarım əsrlik yubiley məclisinə
və ya Azərbaycan yazıçılarının
qurultaylarına qədər xalqın öz
dilində – Azərbaycan dilində
danışır. Və bunu elə edir ki, sanki,
belə də olmalı imiş. Azərbaycan
ədəbiyyatının, ümumən
mədəniyyətinin klassiklərinin
ümumxalq səviyyəsində keçirilən
yubileyləri həm də ana dilinin geniş miqyasda təbliği demək idi.
Xalq özünün Nizami, Nəsimi,
Füzuli, Xətai, Vaqif, Zakir,
M.F.Axundzadə, Aşıq Ələsgər,
Mirzə Cəlil, Sabir, H.Cavid,
S.Vurğun kimi dahilərinin
dövlət (və dövlət başçısı) miqyasında nə qədər yüksək
qiymətləndirildiklərini gördükcə
özü də yüksəlirdi. Və hər biri öz
dövründə ana dilinə ölməz abidə
qoymuş bu mütəfəkkirləri yalnız
ziyalılar səviyyəsində yox, həm də
geniş xalq kütlələri səviyyəsində
yenidən dərk etmək bütün hallarda milli intibaha, tarixi köklərin
dərinliklərinə getməyə və bu günün hansı təkamül mərhələlərinin
nəticəsi olduğunu anlamağa
məcbur edirdi ki, burada dil
məsələsi ən mühüm məsələ idi.
Azərbaycan Respublikasının rəhbəri müasir Azərbaycan
yazıçısının nüfuzunu o zamana
qədər görünməmiş bir səviyyəyə
qaldırdı, onu sovet ideologiyasının və rejiminin inzibati
təzyiqlərindən cəsarətlə qorudu,
milli demokratik dünyagörüşünün
yayılması üçün geniş meydan
açdı. Azərbaycan yazıçılarının
əsərlərinin həm respublikada ana
dilində, həm də bütün Sovetlər
Birliyi miqyasında rus, eləcə də
digər dillərdə nəşrinə hərtərəfli
şərait yaratdı. Yalnız bir faktı qeyd
etmək kifayətdir ki, əgər keçən
əsrin 70-ci illərində Azərbaycana
Heydər Əliyev kimi böyük bir millət
xadimi, geniş dünyagörüşlü lider
başçılıq etməsəydi, İsa Hüseynov,
Bəxtiyar Vahabzadə, İsmayıl Şıxlı,
Hüseyn Arif, Nəbi Xəzri, Nəriman

gərgin danışıqlar apardım. Sübut
etməyə çalışdım ki, biz dövlət
dilinin Azərbaycan dili olduğunu
öz Konstitusiyamıza yazmalıyıq və
yazacağıq”.
Əlbəttə, heç də asan olmayan
bir tarixi şəraitdə irəli sürülmüş
bu cəsarətli və milli siyasi mövqe Heydər Əliyevin özünə və
xüsusilə rəhbərlik etdiyi xalqa
böyük inamının nəticəsi idi ki,
bütün maneələrə baxmayaraq
özünü doğrultdu, həyata keçdi.
Niyə?– Çünki Heydər Əliyev
yalnız böyük millət xadimi deyildi, həm də dahi siyasətçi
idi. Özündən əvvəlki populist,
düşünülməmiş təşəbbüslərin nə
ilə nəticələndiyini, problemi həll
etmək əvəzinə yeni problemlər
yaratdığını görmüşdü. Məsələni
üzdən yox, kökündən əsaslı
şəkildə həll etməyin nəticəsi idi
ki, tarixi təşəbbüsün müəllifi, hər
işdə olduğu kimi, bu mühüm milli
işdə də özünə və xalqına qələbə
qazandırdı.
Heydər Əliyev Moskvaya
Sovetlər Birliyinin rəhbərlərindən
biri vəzifəsinə təyin olunduqdan
sonra da Azərbaycanda gedən
quruculuq, o cümlədən milli dil
quruculuğu proseslərinə yaxından nəzarət etmişdir. Lakin
Sovetlər Birliyi rəhbərliyində
gedən dəyişikliklər, xüsusilə
M.Qorbaçovun hakimiyyətə
gətirilməsi və onun avantürist
dünyagörüşlü idarəçilik üsulu
Azərbaycan xalqının liderinin ictimai-siyasi fəaliyyətinin
məhdudlaşdırılması, sonra isə
ümumiyyətlə işdən uzaqlaşdırılıb
haqsız təqiblərə məruz qalması ilə
nəticələndi.
Lakin sonrakı tarixi şəraitdə
Heydər Əliyevin böyük təcrübəsi
göstərdi ki, həqiqi milli lider, dövlət
xadimi bu və ya digər dərəcədə
çətin ictimai-siyasi vəziyyətlərdə
də mənsub olduğu xalqın milli
məzmunlu problemlərini ya sona
qədər həll etməyə, ya da bunun
üçün münbit şərait yaratmağa
tamamilə qadirdir. Heydər Əliyev
sovet dövründə ana dilinin nufuzunu nə qədər mümkün idisə
yüksəltdi.

tələm-tələsik müzakirə edib “türk
dili”nə üstünlük verdi. Bu qərar
tezliklə böyük mübahisələrə, praktikada isə problemlərə meydan
açdı. Hər şeydən əvvəl ona görə
ki, müstəqil dillər olan Azərbaycan
türkcəsi ilə Türkiyə türkcəsini
fərqləndirməkdə çətinliklər yarandı. Bu, milli dil siyasəti ilə bağlı
ən aktual problemlərdən birinə
(demək olar ki, birincisinə!) çevrildi. Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
seçilənə qədər bu məsələ açıq
qaldı.
Azərbaycan Prezidentinin
dövlət dilinin taleyi ilə bağlı ilk
möhtəşəm tədbirlərindən biri
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası layihəsinin 1995-ci ildə
elm, mədəniyyət xadimlərinin iştirakı ilə keçirilən geniş müzakirəsi
oldu. İki gün davam edən həmin
müzakirə yalnız qəbul etdiyi
obyektiv qərarla yekunlaşmadı, həm də onunla əlamətdar
oldu ki, dövlətin dil məsələsinə
həssaslığını, ona nə qədər böyük
siyasi-ideoloji önəm verdiyini bir
daha bütün miqyası ilə göstərdi.
Əlbəttə, əsas məsələ dövlət dilinin
adı ilə bağlı idi, ancaq bundan heç
də az əsas olmayan bir məsələ
də o idi ki, Azərbaycan dövləti və
Prezident dil quruculuğunu dövlət
və millət quruculuğu prosesindən
ayrı təsəvvür eləmir, xalqın
dilinə, doğrudan da, “onun ruhu
(V.Humboldt) kimi baxırdı.
Azərbaycan Prezidentinin
açılış nitqi ilə 1995-ci ilin 31
oktyabrında AMEA-da başlayan
müzakirə ertəsi gün Prezident
Aparatında Heydər Əliyevin
bilavasitə sədrliyilə davam etdirildi.
Müzakirə üç variant əsasında
aparılırdı: “Azərbaycan dili”,
“türk dili” və “Azərbaycan türk dili
(“Azərbaycan türkcəsi”). Maraqlıdır ki, nə qədər paradoksal olsa
da, müzakirələrdə ən az müdafiə
edilən variant məhz “türk dili” oldu.
Fikrimizcə, bunun əsas
səbəbi o idi ki, geniş müzakirələr
keçirilmədən qəbul olunmuş
qərar cəmiyyət tərəfindən
dəstəklənməmişdi, yaratdığı
problemlər isə göz qabağında
idi. Hər şeydən əvvəl, qərar
qəbul edilərkən ümumxalq
səsverməsi, referendum keçirilib
xalqla məsləhətləşilmədiyi üçün
Azərbaycan cəmiyyəti olduqca
həssas bir dövrdə, haqlı olaraq, “yuxarı”dan gələn həmin
qərardan, ümumən qərarvermə
prosedurundan narazı qalmışdı.
Akademik səviyyədə və kifayət
qədər demokratik şəraitdə
aparılan müzakirələrin sonunda
ümummilli lider belə bir təklif verdi
ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının
layihəsindəki dövlət dili ilə bağlı

hakimiyyətə gəldiyi dövrdən
çağdaş Azərbaycanın mədəni
intibah dövrü başlayıb və bunu
da səciyyələndirən çoxlu sayda
sosial-mədəni inkişaf hadisəsi var.
Onun ölkəmizə ali rəhbərliyinin
bir qərinəlik müddəti əhatə edən
hər iki dövründə Azərbaycan
ədəbiyyatına və dilinə,
incəsənətinin müxtəlif sahələrinə
çox böyük diqqət yetirilib, ciddi və
davamlı təşkilatçılıq işləri görülüb.
Hər şeydən əvvəl, Heydər
Əliyevin formalaşdırdığı və
müstəqillik dövründə də davam
etdirilən mədəniyyət siyasətinin ən
mühüm cəhəti indiyə qədər xalqın
yaratmış olduğu mədəniyyətə
davamlı və hərtərəfli qayğı
göstərilməsi olmuşdur. Tarix boyu
Azərbaycan xalqının yaratdığı
mədəniyyətin qorunması, təbliğ
olunması, klassiklərin xalqa
tanıtdırılması istiqamətində
müxtəlif tədbirlər ümummilli liderin
fəaliyyətində üstün yer tutmuşdur.
Bu çox vacibdir, çünki xalq bəzən
yaratdığı mədəniyyəti unuda da
bilir.
Böyük öndərimiz
azərbaycançılıq ideyasının
müəllifi kimi Azərbaycan tarixində
yaşayır. Dünya şöhrətli siyasətçi
və dövlət xadimi Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı qarşısında
misilsiz xidmətləri onun fiziki
yoxluğundan sonrakı dövrdə daha
dərindən və əhatəli dərk olunur.
Bu gün Heydər Əliyevin
müstəqil dövlət quruculuğu
siyasətini Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev uğurla davam
və inkişaf etdirir. Müstəqil
dövlətimiz, nə qədər gənc
olsa da, Azərbaycan xalqının,
ümumən insanlığın zəngin
tarixi birgəyaşayış təcrübəsinə
əsaslanaraq, insanın və
cəmiyyətin çoxspektrli mənəvi
tələblərinin ödənilməsində ən
humanist amil kimi insanın
vətəndaşlıq dünyagörüşünün
mükəmməlləşməsini təmin edir.
Ölkəmizdə böyük quruculuq
işləri həyata keçirilib və
vətəndaşların sosial rifah halı
əvvəlki dövrlərlə müqayisə
olunmayacaq qədər yüksəkdir.
Qazanılan bu uğurlar bütün
sferalarda özünü göstərir. Təbii
ki, bütün bu uğurlar və bundan
sonrakı dövrlərdə qazanacağımız
qələbələr ulu öndər Heydər
Əliyevin qoymuş olduğu möhkəm
bünövrəyə söykənir. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin ideyaları
isə həmişə bu inkişafın önündə
gedəcək.

Nizami CƏFƏROV,
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycanda Atatürk
Mərkəzinin müdiri,
akademik
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Yeni reallıqlar fonunda
uğurlu diplomatik fəaliyyət
Xüsusilə də müharibədən sonra
Azərbaycan atəşkəsin əldə olunmasında böyük rol oynayan Rusiya
Federasiyasının rəhbərliyi ilə sıx
əlaqə saxlayır. Bu intensiv ünsiyyətin
regional təhlükəsizliyin güclənməsinə
və eləcə də yeni reallıqların formalaşdırdığı iqtisadi əlaqələrin daha
da inkişafına töhfə verəcəyinə ümid
bəslənilir. Prezident İlham Əliyev
Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey
Lavrovla görüşündə bununla əlaqədar
bildirdi ki, münaqişədən sonrakı
vəziyyət bütün sahələrdə daha sıx
əlaqə saxlamağın zəruri olduğunu
diktə edir.
Qarabağ münaqişəsinin hərbisiyasi yollarla həll edilməsi artıq tarixi
faktdır. Azərbaycanın beynəlxalq
hüquqa söykənərək təcavüzkar
Ermənistanı hərb meydanında ağır
məğlubiyyətə uğratmaqla işğalçı
dövləti sülhə məcbur etməsi də
heç kimə sirr deyil. Ötən il noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli
bəyanatdan sonra proses prinsip
etibarilə müsbət istiqamətdə gedir. Azərbaycan regionda davamlı
sülhün güclənməsi və postmüharibə
dövründə regional iqtisadi inkişaf
layihələrinin müzakirəsi, eləcə də,
reallaşdırılması istiqamətində Türkiyə
və Rusiya Federasiyası ilə intensiv
əlaqələr saxlayır. Hazırda bölgədə
Türkiyə – Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu
mərkəz sabitlik və atəşkəs rejiminin
möhkəmləndirilməsinə böyük töhfə
verir.
Belə intensiv əlaqələr, əlbəttə
ki, ümumi işə öz müsbət təsirini
göstərir və qarşıya çıxan poblem
və tapşırıqların operativ müzakirə
olunmasına və həll edilməsinə kömək
edir. Prezident İlham Əliyev Rusiya
Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovla
görüşündə xüsusilə vurğuladı ki,
biz müsbət inkişafı, təhlükəsizliyin,
sabitliyin möhkəmlənməsini, hərbi
əməliyyatların yenidən başlanması risklərinin minimallaşdırılmasını
və tariximizin bu qara səhifəsini
çevirmək istəyini müşahidə edirik:
“Hər halda, Azərbaycan buna hazırdır. Yüksək səviyyədə dəfələrlə
səslənmiş bəyanatlar kommunikasiya
layihələrinin inkişafı məsələsində
bizim mövqeyimizə dəlalət edir”, –
deyən ölkə başçısı əlavə etdi ki, bu
barədə noyabrda müharibənin yekunları üzrə bəyanatda da deyilib və bu
istiqamətdə çox fəal iş aparılır.
Azərbaycan 10 noyabr
bəyanatında qeyd olunmuş
müddəaların yerinə yetirilməsini
strateji vəzifə hesab edir və yeni
regional kommunikasiyaların yaradılmasını vacib sayır. Bununla bağlı
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
hökumət nümayəndələrinin birgə
iclasları da keçirilir. Həmin iclaslarda Cənubi Qafqaz regionunun
kommunikasiya-nəqliyyat simasını müsbətə dəyişəcək layihələr
müzakirə olunur. Prezident İlham
Əliyev rusiyalı nazirlə görüşündə
xatırlatdı ki, Moskvada geniş ikitərəfli
gündəlik üzrə Rusiya – Azərbaycan
hökumətlərarası komissiyanın iclası,
habelə, üç ölkənin baş nazirlərinin
müavinlərinin üçtərəfli görüşü keçirildi. “Mənim fikrimcə, həmin görüşdə

Ölkəmiz 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsinin başa
çatmasından sonra Cənubi Qafqaz regionunda yaranmış yeni
reallıqlar fonunda uğurlu və məqsədyönlü diplomatik fəaliyyət
göstərir. Otuz illik erməni işğalı nəticəsində xarabazara
çevrilmiş ərazilərin bərpasına böyük diqqət yetirən rəsmi
Bakı postmüharibə dövrünün region ölkələrinə açdığı yeni
imkanlardan onların maksimum faydalanmaq üçün şərait
yaradacaq fəal xarici siyasət yürüdür.
birgə bəyanatın mühüm bəndinin
– nəqliyyat dəhlizlərinin açılması
bəndinin reallaşması üzrə önəmli
addımlar atılıb. Biz öz tərəfimizdən
dəmir yolu infrastrukturunun və avtomobil yolları infrastrukturunun bərpası
üzrə fəal iş aparırıq”, – deyən ölkə
başçısı diqqətə çatdırdı ki, konkret
müddətlər nəzərdə tutulur və bu
layihənin ən yaxın vaxtlarda reallaşması üçün həmin müddətlərə riayət
etməyə çalışacağıq. Heç kimə sirr deyil ki, regionda nəqliyyat dəhlizlərinin
yaradılması 30 ildir kommunikasiya
dalanında qalmış Ermənistan üçün
həyati əhəmiyyət daşıyır. Ona görə
ki, yeni nəqliyat dəhlizlərinin açılması
uzun illərdir iqtisadi kollapsda çapalayan Ermənistan iqtisadiyyatı üçün
yeni imkanlar yaradacaq. Azərbaycan
belə layihələrin reallaşdırılmasını
intensivləşdirməklə regional iqitsadi inkişafa növbəti töhfə verməklə
yanaşı, həm də geosiyasi və geoiqtisadi küncə sıxılmış Ermənistanı da
iqtisadi inkişaf prosesinə qoşur. Bu
da, əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətinin
humanizm siyasətinin ruhuna uyğundur.
Azərbaycan təkcə iqtisadi
mahiyyətli humanizm nümayiş etdirmir, ölkəmiz həm də qalib tərəfə xas
olan böyük mərhəmət göstərir. Prezident İlham Əliyev Rusiya Xarici İşlər
Naziri ilə görüşündə Azərbaycanın
humanitar problemlərlə bağlı
məsələlərdə xoş məram nümayiş
etdirdiyini vurğulayaraq dedi ki, hərbi

əməliyyatlar başa çatandan sonra
Azərbaycan müharibənin yekunlarına əsasən bütün hərbi əsirləri qarşı
tərəfə verdi. “Hərbi əməliyyatlar başa
çatandan sonra bu 6 ay ərzində biz
sülhməramlılarla və erməni tərəfin
nümayəndələri ilə birlikdə işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə həlak olmuş
1600-ə yaxın erməni hərbi qulluqçunun cəsədlərini erməni tərəfə
təhvil vermişik”, – deyən ölkə başçısı müqayisə üçün Birinci Qarabağ
müharibəsindən sonra bütün işğal
illəri ərzində erməni tərəfinin itkin düşmüş azərbaycanlı hərbi qulluqçulardan heç birinin cəsədini Azərbaycana
vermədiyini, belə hərbi qulluqçuların
sayının isə 4 minə yaxın olduğunu
da nəzərə çatdırdı. Dövlət başçısı,
həmçinin bildirdi ki, Azərbaycan
hadisələrin gələcək inkişafının
humanitar aspektini nəzərə alaraq
Ermənistanın işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə avtomobil yolu boyunca
yerləşən yaşayış məntəqələri arasında maneəsiz kommunikasiyanı təmin
edir. Xatırladaq ki, bu gün həmin
avtomobil yolunun 20 kilometrdən
çox hissəsi erməni vətəndaşların
istifadəsindədir və bu məsələdə
heç bir maneə və ya çətinlik yoxdur. Prezident İlham Əliyev bunu da
Azərbaycan tərəfinin xoş məramının
təzahürü kimi qiymətləndirdi. Bundan başqa, bir ay ərzində Rusiya
ərazisində təmir işləri ilə əlaqədar Rusiyadan Ermənistana qaz Azərbaycan
ərazisindən nəql edildi. Ölkə başçımız

Prezidentdən ermənilərə xəbərdarlıq:

Bu onlar üçün özünəqəsddir!

A

zərbaycan Ermənistan üzərində tarixi qələbə
qazandıqdan sonra əldə olunmuş nailiyyətləri daha
da möhkəmləndirir. Xüsusən, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı məsələlər uğurla həll e
 dilir,
hərbi gücümüzün artırılması, eləcə də, mövqelərimizin
möhkəmləndirilməsi sahəsində mühüm addımlar atılır.
Bundan əlavə, Prezident İlham Əliyev mütəmadi olaraq
Ermənistana özünün vacib mesajlarını çatdırır, xüsusən
r evanşizm xəstəliyinə tutulanlara ciddi xəbərdarlıq edir.
Bütün bunlar barəsində Prezident
Naxçıvan Muxtar Respublikasına
səfəri zamanı Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsi zamanı da söhbət
açıb. Azərbaycan lideri Ermənistanda
bəzi iqtidar və müxalifət qüvvələrinin
Şuşanın qaytarılması ilə bağlı
bəyanatlarına münasibət bildirərkən
deyib ki, onun sözü birdir: əgər
revanşist qüvvələr bu bəyanatlardan
hansısa praktiki əməllərə keçsələr,
dərhal məhv ediləcəklər. Çünki
artıq bütün dünya onların məkr və
hiylələrinə bələddir. Ona görə də heç
kim onları müdafiə etməyəcək. Dövlət
başçısı bununla əlaqədar deyib: “Heç
kimə də bel bağlamasınlar. Onlar
uzun illər “müzəffər və güclü” ordusu
ilə öyünürdülər. Ermənistanda nə
güc var, nə iradə var, nə hər hansı
bir mənəvi haqq var ki, revanşist

fikirlərlə yaşasın. Bu, onlar üçün
özünəqəsddir”.
Dövlət başçısı onu da əlavə edib
ki, Ermənistanda həm iqtidarda, həm
də müxalifətdə siyasətlə məşğul olan
bütün ünsürlər Şuşanın, eləcə də
Hadrutun qaytarılması ilə bağlı fikirlər
səsləndirirlər. Prezident belələrinə
ciddi xəbərdarlıq edib: “Biz hələ ki,
təmkin göstəririk. Amma odla oynamasınlar. Onlar bizim yumruğumuzu
görüblər. Bu yumruq yerindədir. Heç
kim bizim qabağımızda dura bilməz”.
Cənab İlham Əliyev qəti şəkildə
vurğulayıb ki, əgər Azərbaycan
Ermənistan tərəfdən zərrə qədər
də olsa təhlükə görsə, onları dərhal
məhv edəcək: “Elə yerindəcə məhv
edəcəyik. Onlar da bunu bilirlər.
Gücümüz də var, iradəmiz də var,
cəsarətimiz də var…”

Dövlət başçısı müsahibəsində
Azərbaycan ictimaiyyətini bir daha
əmin edib ki, Zəngəzur dəhlizi açılacaq, bu məsələ RF, Azərbaycan
və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr
tarixli birgə bəyanatında da təsbit
edilib. Hazırda fəaliyyət göstərən
Azərbaycan-Ermənistan-Rusiya baş
nazirlərinin müavinləri səviyyəsində
işçi qrupun iclaslarında da bu məsələ
ilə bağlı çox ciddi addımlar atılır. Heç
kimdə bununla bağlı şübhə olmasın.
Prezident İlham Əliyev Naxçıvanın müdafiə qabiliyyətinin
möhkəmləndirilməsi üçün də ardıcıl
səylər göstərildiyini bildirib. Onun
sözlərinə görə, son illərdə Naxçıvanda, demək olar ki, bütün hərbi
hissələr yenidən qurulub, bir çox yeni
hissələr yaradılıb. Naxçıvan Qarnizonunun Mərkəzi Hospitalı açılıb. Eyni

bunu münaqişədən sonrakı vəziyyətin
normallaşmasına yönəlmiş xoş
məram jesti olduğunu rusiyalı nazirin
diqqətinə çatdırdı.
Əlbəttə, bütün bu xoşməramlı
jestlər Cənubi Qafqaz regionunda
gələcək münasibətlərə öz müsbət
təsirini göstərməlidir və rəsmi Bakı
proseslərin, məhz bu xoş məcrada
inkişaf edəcəyinə ümid bəsləyir.
Bununla belə, Ermənistanda bir
sıra siyasi dairələr müharibədən
sonra yaranmış yeni müsbət siyasi
və iqtisadi reallıqlara uyğun davranmaq əvəzinə, revanşist bəyanatlar
səsləndirirlər. Prezident İlham
Əliyev Rusiya Xarici İşlər naziri
S.Lavrovla görüşündə bu məsələyə
toxunaraq bildirdi ki, Ermənistanda
baş verən hadisələrlə, məhz artmaqda olan Azərbaycanofobiya
meyilləri Ermənistanda hakimiyyəti
və müxalifəti birləşdirən yeganə
amildir. “Anti-Azərbaycan isteriyası artıq bütün hədləri keçir, özü də
tamamilə əsassız olaraq. Mənim
misal gətirdiyim, regionda baş vermiş
bəzi faktlar bizim niyyətimizə, səhifəni
çevirmək niyyətimizə dəlalət edir,
hərçənd sırf emosional və psixoloji
baxımdan bunu etmək asan deyil”, – deyən ölkə başçısı xatırlatdı
ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
praktiki olaraq hər şey dağıdılmışdır. Prezident İlham Əliyev bir daha
vurğuladı ki, erməni işğalının dağıdıcı
nəticələrinə baxmayaraq, Azərbaycan
sağlam düşüncə və gələcək barədə
fikirləşməyin zəruri olduğunu nümayiş
etdirir: “Ona görə də Ermənistanda
baş verən proseslər, o cümlədən,
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
tanınmış ərazisinin bir hissəsinin
yenidən işğal etməyin mümkünlüyü
barədə müxtəlif siyasi qüvvələrin
bəyanatları, revanşizm qoxusu verən
bəyanatlar, əlbəttə ki, çox təhlükəlidir
və ilk növbədə, Ermənistan üçün
təhlükəlidir”. Rusiyalı qonaqla
görüşündə ölkə başçısı diqqətə
çatdırdı ki, ermənilərin bu nifrəti və
Azərbaycanofobiya siyasətinin nəyə
gətirib çıxarmasını İkinci Qarabağ
müharibəsi əyani şəkildə nümayiş etdirdi. Prezident İlham Əliyev xüsusilə
vurğuladı ki, Azərbaycan Rusiya ilə
bundan sonra da qarşılıqlı əlaqəli
şəkildə regionda vəziyyətin normallaşdırılması üçün fəal iş aparmağa
ümid edir.
Bir sözlə, 44 günlük İkinci
Qarabağ müharibəsindən sonra
regionda yaranmış yeni reallıq,
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi,
Azərbaycan – Rusiya münasibətlərinə
yeni xüsusiyyətlər verir: “Biz yaxın
qonşular, mehriban dostlar kimi
aktiv fəaliyyət göstəririk və bu sıx
əlaqələrimiz, sizin bugünkü səfəriniz
buna daha bir sübutdur”.
Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovun görüşdə səsləndirdiyi
fikirlər də təsdiqləyir ki, rəsmi Moskva
strateji tərəfdaş kimi qiymətləndirdiyi
Azərbaycanla münasibətlərini daha
da inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Ən
əsası odur ki, tərəflər regionda siyasi
və iqtisadi əlaqələrin inkişafında maraqlıdırlar və bu istiqamətdə intensiv
iş aparırlar.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

zamanda, hərbi aerodromun açılması
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
xüsusi yer tutur: “Ümumiyyətlə, deyə
bilərəm ki, Naxçıvanın müdafiə potensialının möhkəmlənməsinə həmişə
böyük diqqət göstərilib. Təsadüfi deyil
ki, mənim göstərişimlə Naxçıvanda
Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu yaradılmışdır və ordu ən müasir silah və
texnika ilə təchiz edilmişdir. Bu gün
Naxçıvan ordusunda olan hərbi texnika, deyə bilərəm ki, bəlkə də bəzi
qabaqcıl ölkələrdə olan texnikadan
üstündür. Çünki Naxçıvana ən müasir, ən son texnologiyaya əsaslanmış
texnika gətirilir. Deyə bilərəm ki,
bütövlükdə, Azərbaycan Ordusuna
xaricdən gətirilmiş texnikaların böyük
əksəriyyətinin nümunələri Naxçıvan
Muxtar Respublikasında mövcuddur”.
Üç il bundan əvvəl keçirilmiş
uğurlu Günnüt əməliyyatını Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun döyüş qabiliyyətinin bariz
nümunəsi adlandıran Prezident İlham
Əliyev deyib ki, çox önəmli strateji
yüksəkliklər Ermənistan ordusundan
təmizlənib. Bu yüksəkliklər imkan
verib ki, Azərbaycan strateji kommunikasiyalara və Ermənistandan Dağlıq
Qarabağa gedən yola tam nəzarət
etsin. İkinci Qarabağ müharibəsində
bu yola nəzarət imkanları bir
çox informasiyanı əldə etməkdə
ordumuza kömək göstərib.

Əbülfət QASIMOV,
ehtiyatda olan
polkovnik-leytenant

Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərinin
nəticələrinə böyük ümidlər bəsləyən ermənilərin bu arzusu da puç oldu.
Əslində isə səfərdə əsas məqsəd Rusiya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli
və regional əməkdaşlıq, habelə beynəlxalq aləmdə qarşılıqlı fəaliyyət
məsələlərinin geniş müzakirəsi idi.
Səfərin yekunları barədə danışan Demokratiya və İnsan Hüquqları
Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə dedi:

Sergey Lavrovun Bakıya səfəri də
ermənilərin ümidlərini doğrultmadı
– Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey
Lavrovun ölkəmizə səfəri heç də erməni
siyasətçilərin uydurmaları kimi deyil, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin
10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il
tarixli Dağlıq Qarabağla bağlı bəyanatlarının
həyata keçirilməsinin praktik aspektlərinə
və iki ölkə arasında münasibətlərin daha da
inkişafına diqqət yetirmək idi. Bunu görüşün
nəticələri də təsdiqlədi. Məsələn, rusiyalı
diplomatın azərbaycanlı həmkarı ilə görüşü zamanı həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli
çərçivələrdə əməkdaşlığın uğurla həyata keçirildiyi vurğulanıb. Həmçinin iki ölkə arasında mövcud olan strateji tərəfdaşlığın bir çox
istiqamətlərdə inkişaf etdiyi bildirilib.
Sergey Lavrov Azərbaycan Respublikası
Prezidenti ilə görüşündə hər iki ölkənin dövlət
başçıları tərəfindən müəyyən edilən strateji
fəaliyyət xəttinin aidiyyəti qurumlar tərəfindən
həyata keçirildiyi qeyd olunub. Ölkələrimizin
gündəliyində bir çox məsələlərin olduğu və
əməkdaşlığın geniş spektr üzrə həyata keçirildiyi vurğulanıb.
Tərəflər, faşizm üzərində birgə qələbənin
növbəti ildönümü münasibətilə təbriklərini
səsləndirərək, nasizm ideologiyası ilə
mübarizədə qətiyyət və həmrəyliklərini ifadə
ediblər. Əslində, bu, Ermənistana ciddi bir
mesaj idi. Çünki həm Rusiyaya, həm də
beynəlxalq aləmə bəllidir ki, Ermənistanda
nasizmə meyillik artıq dövlət səviyyəsinə
yüksəlib.
İki ölkə arasında diplomatik
münasibətlərin qurulmasının
30 illiyi münasibətilə, gələn il qarşılıqlı
fəaliyyətin həyata keçirilməsinin razılaşdırılması da dostluq münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsindən xəbər verir.
Səfər zamanı, həmçinin bölgədə mövcud

olan cari vəziyyət, üçtərəfli bəyanatların icrası
ilə bağlı məsələlər, münasibətlərin normallaşdırılmasına və sülhün təmin olunmasına
xidmət edəcək iqtisadi və nəqliyyat layihələri,
habelə üçtərəfli bəyanatların həyata
keçirilməsinə əngəl olan məsələlər ətrafında
geniş müzakirələr aparılıb. Sergey Lavrovun
“Biz bütün humanitar məsələlərin, xüsusən
də minalanmış ərazilərin xəritələrinin
verilməsi ilə bağlı məsələlərin mümkün qədər
operativ şəkildə və ilkin şərtlər olmadan həll
edilməsinin tərəfdarıyıq” mesajı ermənilərin
ümidlərini puç etdi.
Səfər zamanı qeyd edildi ki, əldə olunmuş
razılaşmaların tam şəkildə həyata keçirilməsi
bölgədəki vəziyyətin normallaşdırılmasında
açar rolunu oynayır. Bu razılaşmalar hərbi
əməliyyatların bərpasının qarşısının alınması, iqtisadi və kommunikasiya əlaqələrinin
açılması üçün bütün mexanizmləri təmin
edir. Konkret planlar hazırlayan üçtərəfli işçi
qrupu əldə olunmuş razılaşmaların həyata
keçirilməsinə mühüm töhfələr verir.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

“Həqiqətin onomastikası”
kitabı işıq üzü görüb
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzi (BBMM) “Həqiqətin onomastikası” kitabını nəşr edib.
Mərkəzin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, kitab indiki
Ermənistan ərazisində tarixi-coğrafi adların dəyişdirilməsi və saxtalaşdırılması
faktlarına həsr olunub.
Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il
iyun ayının 3-də Tərtər Olimpiya İdman
Kompleksinin açılışı zamanı etdiyi çıxışda indiki Ermənistan ərazisindəki coğrafi
adların mütləq əksəriyyətinin Azərbaycan
mənşəli olması, bu mövzunun tədqiqi
və təbliğinə dair Azərbaycanın alim və
mütəxəssislərinə verdiyi tövsiyəyə əsasən,
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin
(BBMM) təşkilatçılığı və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident
Kitabxanasının, Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin, Azərbaycan Dillər Universitetinin
tarixçi-alimləri, tarixi toponimlər, dilçilik və
xəritəçəkmə üzrə təcrübəli mütəxəssislərinin
cəlb olunması ilə “Həqiqətin onomastikası”
adlı kitabı hazırlanaraq nəşr edilib.
Gərgin tədqiqat işlərinin bəhrəsi olan
bu kitab erməni vandalizminin və erməni
saxtakarlığının ən bariz nümunələrindən
birinə – tarixi Azərbaycan torpaqlarında,
indiki Ermənistan Respublikası ərazisində
əsrlər boyu yaşamış azərbaycanlıların
izlərinin silinməsi üçün bizə məxsus 1600-ə
yaxın toponim, hidronim, oronimlərin kütləvi
şəkildə dəyişdirilməsi və saxtalaşdırılması,
bir çox yaşayış məntəqələrinin isə məqsədli
şəkildə yer üzündən tamamilə silinməsi
faktlarına həsr olunub. Mütəxəssislər və
geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan
kitabda Ermənistanda azərbaycanlıların
ata-baba yurdu olan 737 yaşayış
məntəqəsinin, ləğv edilmiş 499 kənd və
qəsəbənin, adları dəyişdirilmiş 704 inzibati
vahidin, 231 oronimin, 116 hidronimin, 137

y aylaq və qışlağın toponimlərinin tarixi
və izahı verilib. Ermənistan Respublikası
ərazisində toponimlərin müəyyənləşdirilməsi
istiqamətində tədqiqat işləri davam etdirilir. Kitabın yaxın zamanda ingilis və rus
dillərində nəşri nəzərdə tutulur.
“Həqiqətin onomastikası” kitabının ideya
müəllifi BBMM-in Himayəçilik Şurasının sədri,
akademik Kamal Abdulla, müəlliflər – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor İbrahim
Bayramov və tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Nazim Mustafa, redaksiya heyətinin üzvləri
BBMM-in icraçı direktoru Rəvan Həsənov,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər
İdarəsinin Prezident Kitabxanasının direktoru Mayıl Əhmədov, Ekologiya və Təbii
Sərvətlər nazirinin müavini Firdovsi Əliyev,
Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin sədri
Ramiz Məmmədov, Milli Məclisin üzvü, tarix
elmləri doktoru, professor Musa Qasımlı, Milli
Məclisin üzvü, filologiya elmləri doktoru Əziz
Ələkbərli, Milli Məclisin üzvü Musa Quliyev,
“Geodeziya və Kartoqrafiya” MMC-nin direktor müavini Müqabil Bayramov, tarix üzrə
elmlər doktoru Həcər Verdiyeva, filologiya
elmləri doktoru Aslan Bayramov, filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru Kifayət İmamquliyeva,
layihəyə məsul isə BBMM-in təhlilçisi Araz
Qurbanovdur.

ANAMA: İşğaldan azad olunmuş
ərazilərdə ötən həftə 87 mina aşkarlanıb
Azərbaycan Respublikasının
Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) işğaldan azad olunmuş ərazilərdə icra olunan
əməliyyatlar barədə həftəlik məlumatı
təqdim edib.
ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
mayın 10-dan 16-dək Tərtər, Ağdam, F
 üzuli,
Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda
aparılmış əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı
piyadaəleyhinə 82, tankəleyhinə 5 mina və
24 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq
zərərsizləşdirilib.
Həftə ərzində 139,5 hektardan çox
ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan
təmizlənib.
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Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi və “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 549 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi, strukturuna
daxil olan və daxil olmayan tabeliyindəki qurumların fəaliyyətində
paralelliyin aradan qaldırılması, effektiv tənzimləmə sisteminin qurulması, göstərilən dövlət xidmətlərinin optimallaşdırılması və həyata
keçirilməsində keyfiyyətə nəzarətin təşkili, elm, istehsal və xidmət
sahəsində fəaliyyətin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
tənzimlənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki Beyləqan, Gəncə, Kürdəmir, Quba,
Lənkəran, Salyan, Şəki və Tərtər Regional Aqrar Elm və İnnovasiya
mərkəzlərinin əsasında Aqrar Təlim Mərkəzi yaradılsın və Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər
Agentliyinin (bundan sonra - Agentlik) tabeliyinə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki Epizootiya və Zoonoz xəstəliklər
Əleyhinə Respublika Ekspedisiyasının, Dəmir yolunda Dövlət Baytarlıq İdarəsinin və rayon (şəhər) baytarlıq idarələrinin əsasında Heyvan
Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri Mərkəzi yaradılsın və Agentliyin
tabeliyinə verilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki Respublika Bitki Mühafizəsi
Mərkəzinin, Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzinin və Cəngi
pestisid poliqonunun əsasında Bitki Mühafizəsi və Fumiqasiya
(zərərsizləşdirmə) Mərkəzi yaradılsın və Agentliyin tabeliyinə verilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki Abşeron, Bərdə, Göygöl, Quba,
Lənkəran, Sabirabad, Salyan, Şamaxı, Şəki, Tovuz və Ucar Regional
Aqrokimya laboratoriyaları Agentliyin tabeliyində olan Laboratoriya,
Ekspertiza və Sertifikatlaşdırma Mərkəzinə birləşdirilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki 3-cü Biotəhlükəsizlik Səviyyəli
Mərkəzi Referens Laboratoriyası Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun tabeliyinə
verilsin.
6. Azərbaycan Təcrübə-Sınaq və Təmir Zavodu “Aqroservis” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyinə verilsin.
7. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki “Kənd həyatı” qəzetinin redaksiyasının adı dəyişdirilərək, “Aqroinfo” qəzetinin redaksiyası adlandırılsın.
8. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki “Azərbaycan Aqrar Elmi” jurnalının
redaksiyası və “Aqroinfo” qəzetinin redaksiyası Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində “Aqrar Tədqiqatlar
Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin tabeliyinə verilsin.
9. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin struktu-
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runa daxil olmayan tabeliyindəki Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin
adı dəyişdirilərək, Aqrar İnnovasiya Mərkəzi adlandırılsın.
10. Müəyyən edilsin ki, yeni yaradılan qurumların saxlanılması üçün tələb olunan xərclər dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş
xərclərində Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına həyata keçirilir.
11. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi:
11.1. bu Qərarın 1-ci, 2-ci və 3-cü hissələrinə əsasən yaradılan
qurumların, habelə Laboratoriya, Ekspertiza və Sertifikatlaşdırma Mərkəzinin əsasnamələrini (nizamnamələrini), strukturlarını və
birləşdirilən qurumların işçilərinin say həddi daxilində ştat cədvəllərini
təsdiq etsin;
11.2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə bu Qərardan irəli gələn digər məsələləri
həll etsin.
12. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il
19 dekabr tarixli 549 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 12 (II kitab), maddə 2745; 2019,
№ 3, maddə 524, № 8, maddə 1483; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 7 dekabr tarixli 485 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
12.1. 1-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1. Büdcədən maliyyəşdirilən qurumlar
1.1. Aqrar İnnovasiya Mərkəzi;
1.2. Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu;
1.3. Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutu;
1.4. Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu;
1.5. Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu;
1.6. Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu;
1.7. Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu;
1.8. Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı Kitabxanası;
1.9. Respublika Dövlət Kənd Təsərrüfatı Muzeyi;
1.10. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin tabeliyindəki qurumlar:
1.10.1. Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri Mərkəzi;
1.10.2. Bitki Mühafizəsi və Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzi;
1.10.3. Laboratoriya, Ekspertiza və Sertifikatlaşdırma Mərkəzi;
1.10.4. Aqrar Təlim Mərkəzi.”;
12.2. 2.7 - 2.10-cu bəndlər ləğv edilsin;
12.3. 2.11-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə
əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 2.12-ci bənd əlavə edilsin:
“2.12. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin tabeliyindəki Təchizat Bazası.”;
12.4. 3-cü hissənin adında “Publik” sözü “Digər” sözü ilə əvəz
edilsin;
12.5. 3.2-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə
əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 3.3-cü bənd əlavə edilsin:
“3.3. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 134 					

		

“Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli
istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi
ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 13 noyabr
tarixli 259 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli
istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə
bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan
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Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 13 noyabr tarixli 259
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2012, № 11, maddə 1198; 2018, № 8, maddə 1817; 2019, № 12, maddə
2091) ilə təsdiq edilmiş 7 nömrəli əlavə - “Mədəni bitkilərin genetik
ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi üzrə idarəetmə sisteminə
daxil olan Elmi-Texniki Şuranın Əsasnaməsi”nin 5.3-cü bəndində “Elm
Mərkəzi” sözləri “İnnovasiya Mərkəzi” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 135 					
“Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin kollegiyasının
tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 oktyabr
tarixli 317 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını

		

		

rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin kollegi-yasının tərkibi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2015-ci il 5 oktyabr tarixli 317
nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10,
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maddə 1231; 2018, № 7 (II kitab), maddə
1656, № 8, maddə 1804; 2019, № 3, maddə
563, № 5, maddə 971, № 12, maddə 2077) 1-ci
hissəsinin “Kollegiyanın üzvləri” bölməsindən
“Elm və” sözləri çıxarılsın.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 136 					
“Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir
sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə
maaşları haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 14 mart tarixli
94 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi
barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir

		

		

sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə
maaşları haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 14 mart tarixli
94 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 3, maddə
604, № 5, maddə 1115; 2019, № 2, maddə
365, № 7, maddə 1347, № 8, maddə 1455,
№ 11, maddə 1851; 2020, № 5, maddə 657) ilə
təsdiq edilmiş 10 nömrəli əlavə - “Azərbaycan
Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin Aparatı,
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Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi,
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və
İxtisasartırma Mərkəzi işçilərinin aylıq vəzifə
maaşlarının Cədvəli”nin adından “Elm və”
sözləri çıxarılsın.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 137

			

Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Qeyri-hökumət təşkilatının,
habelə xarici dövlətlərin qeyrihökumət təşkilatlarının filial və ya
nümayəndəliklərinin qəbul etdiyi ianələrin
məbləği və ianəni vermiş şəxslər barədə
məlumatların təqdim edilməsi Qaydası”nın
təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci il 21 oktyabr
tarixli 336 nömrəli və “Qeyri-hökumət
təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin
qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və
ya nümayəndəlikləri tərəfindən xarici
maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin
göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilələrin qeydiyyata alınması
Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci
il 21 oktyabr tarixli 337 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli 336
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 11,
maddə 1407) ilə təsdiq edilmiş “Qeyrihökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətlərin
qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya
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nümayəndəliklərinin qəbul etdiyi ianələrin
məbləği və ianəni vermiş şəxslər barədə
məlumatların təqdim edilməsi Qaydası”na
aşağıdakı məzmunda 1.2-1-ci və 1.6-cı bəndlər
əlavə edilsin:
“1.2-1. Qeyri-hökumət təşkilatları qəbul
etdikləri ianə barədə məlumatların təqdim
edilməsinin “Qeyri-hökumət təşkilatları
(ictimai birliklər və fondlar) haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 24-3-cü
maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin “Fərdi elektron
pəncərə” elektron məlumat sistemi vasitəsilə
elektron qaydada həyata keçirilməsi üçün
müraciət edə bilərlər.
1.6. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bank
hesabları üzrə maliyyə əməliyyatlarının
aparılması zamanı Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin “Fərdi elektron pəncərə”
elektron məlumat sistemi vasitəsilə əldə
edilmiş sənədlərdən kağız daşıyıcılarda, yaxud
“Elektron imza və elektron sənəd haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq elektron qaydada istifadə edilir.”.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli
337 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, №
11, maddə 1408) ilə təsdiq edilmiş “Qeyri-

hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin
qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya
nümayəndəlikləri tərəfindən xarici maliyyə
mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi
və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilələrin
qeydiyyata alınması Qaydası”na aşağıdakı
məzmunda 1.3-1-ci və 1.6-cı bəndlər əlavə
edilsin:
“1.3-1. Qeyri-hökumət təşkilatları
müqavilələrin “Qeyri-hökumət təşkilatları
(ictimai birliklər və fondlar) haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 24-3-cü
maddəsinə uyğun olaraq qeydə alınmasının
Ədliyyə Nazirliyinin “Fərdi elektron pəncərə”
elektron məlumat sistemi vasitəsilə elektron
qaydada həyata keçirilməsi üçün müraciət edə
bilərlər.
1.6. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bank
hesabları üzrə maliyyə əməliyyatlarının
aparılması zamanı Ədliyyə Nazirliyinin “Fərdi
elektron pəncərə” elektron məlumat sistemi
vasitəsilə əldə edilmiş sənədlərdən kağız daşıyıcılarda, yaxud “Elektron imza və elektron
sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq elektron qaydada
istifadə edilir.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası
avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin istismarının təşkili Qaydaları”nın
və “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası
avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi
daxilində dövlət orqanlarının informasiya resurslarından istifadəyə buraxılış dərəcəsi”nin
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 12
yanvar tarixli 5 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2010-cu il 4 iyun tarixli 276 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vahid miqrasiya məlumat sistemi haqqında Əsasnamə”də
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan

Bakı şəhəri, 8 may 2021-ci il

Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 12 fevral
tarixli 1288 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2012-ci il 12 yanvar tarixli 5
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 1, maddə 29;
2013, № 8, maddələr 999, 1033; 2014,
№ 5, maddə 561, № 6, maddə 747; 2016,
№ 8, maddə 1453, № 9, maddə 1585; 2017,
№ 1, maddə 122, № 5, maddə 963, № 10,
maddə 1880, № 11, maddə 2185; 2018,
№ 3, maddə 616, № 11, maddə 2449; 2019,
№ 1, maddə 163, № 12, maddə 2070; 2020,
№ 8, maddə 1132) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli
əlavə – “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası

avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin
istismarının təşkili Qaydaları”nın 4 .4.2.3-cü
yarımbəndinə “barədə məlumatlar”
sözlərindən sonra “, o cümlədən, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali
komissarının Azərbaycan Respublikasındakı
Nümayəndəliyinin himayəyə götürdüyü
əcnəbilərin Azərbaycan Respublikası
Miqrasiya Məcəlləsinin 21.6-cı maddəsində
müəyyən edilmiş qaydada olduğu yer üzrə
qeydiyyatı haqqında məlumatlar” sözləri əlavə
edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 140 									
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Məhsulların (işlərin, xidmətlərin)
sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə
tətbiq edilməsi haqqında” 1993-cü il 1 iyul
tarixli 343 nömrəli, “Avtomatlaşdırma
və idarəetmə sistemlərinin sazlanması və
texniki xidmət üzrə “Şelfneftqazavtomatika” Mərkəzinin Nizamnaməsinin təsdiq
edilməsi haqqında” 1996-cı il 2 aprel tarixli
43 nömrəli, “Dövlət standartları, texniki
şərtlər, sahə standartları, texniki-iqtisadi və
sosial-informasiya təsnifatları, beynəlxalq
(regional) və dövlətlərarası standartlar,
standartlaşdırma üzrə normalar, qaydalar
və tövsiyələr, xarici ölkələrin milli standartları, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq
(regional) və dövlətlərarası müqavilələr,
habelə onların tətbiqi qaydaları haqqında
rəsmi məlumatların və standartlaşdırma
üzrə göstərilən normativ sənədlərin dövlət
fondunun yaradılması Qaydaları haqqında” 1997-ci il 28 mart tarixli 25 nömrəli və
“Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan
dövlət standartlarının, standartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə
beynəlxalq (regional), dövlətlərarası standartların, norma, qayda və tövsiyələrin və xarici
ölkələrin milli standartlarının fondlarının
xüsusi dövlət reyestrinin və kataloqunun
yaradılması, saxlanılması və aparılması qay-

daları haqqında” 1997-ci il 20 oktyabr tarixli
121 nömrəli qərarlarının ləğv edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 17 may tarixli 1587-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi
barədə” 2019-cu il 12 iyul tarixli 780 nömrəli
Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin və “Texniki
tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 30 sentyabr tarixli 1669-VQ
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2019-cu il
26 noyabr tarixli 863 nömrəli Fərmanının
1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Məhsulların (işlərin, xidmətlərin)
sertifikatlaşdırılmasının mərhələlər üzrə tətbiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 1 iyul tarixli
343 nömrəli Qərarı ləğv edilsin.
2. “Avtomatlaşdırma və idarəetmə
sistemlərinin sazlanması və texniki xidmət
üzrə “Şelfneftqazavtomatika” Mərkəzinin
Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1996-cı il 2 aprel tarixli 43 nömrəli Qərarı ləğv
edilsin.
3. “Dövlət standartları, texniki şərtlər,
sahə standartları, texniki-iqtisadi və sosialinformasiya təsnifatları, beynəlxalq (regional)
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və dövlətlərarası standartlar, standartlaşdırma
üzrə normalar, qaydalar və tövsiyələr, xarici
ölkələrin milli standartları, standartlaşdırma
üzrə beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası
müqavilələr, habelə onların tətbiqi qaydaları
haqqında rəsmi məlumatların və standartlaşdırma üzrə göstərilən normativ sənədlərin dövlət
fondunun yaradılması Qaydaları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1997-ci il 28 mart tarixli 25 nömrəli Qərarı
ləğv edilsin.
4. “Azərbaycan Respublikasının qüvvədə
olan dövlət stan-dartlarının, standartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə
beynəlxalq (regional), dövlətlərarası standartların, norma, qayda və tövsiyələrin və xarici
ölkələrin milli standartlarının fondlarının
xüsusi dövlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanılması və aparılması qaydaları
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1997-ci il 20 oktyabr tarixli 121
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 1997, № 4, maddə
337; 2004, № 3, maddə 193; 2009, № 1,
maddə 32; 2018, № 8, maddə 1817) ləğv
edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 141 									
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Meşə fondunun mühafizəsi,
qorunması və meşələrin bərpası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il
1 may tarixli 78 nömrəli, “Mallar (işlər və
xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin
nümunəsi”nin təsdiq edilməsi haqqında”
2003-cü il 28 fevral tarixli 34 nömrəli,
“Nərə cinsli balıq ehtiyatlarının istifadəsi və
dövriyyəsinin tənzimlənməsi Qaydaları”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 9
noyabr tarixli 206 nömrəli, “Qanın, qan
komponentlərinin və onlardan hazırlanan
preparatların təhlükəsizlik və keyfiyyət
göstəricilərinin Siyahısı”nın və “Qanın,
qan komponentlərinin və onlardan hazırlanan preparatların təhlükəsizlik və
keyfiyyət göstəricilərinə əməl olunmasına
nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 6 fevral
tarixli 34 nömrəli, “Mülki və eksperimental
hava gəmilərində daşınmasına icazə verilə
bilən hərbi avadanlığın (ləvazimatların)
siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə”
2009-cu il 30 yanvar tarixli 15 nömrəli və
“Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik
hazırlığı və səfərbərlik haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar
bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi
barədə” 2009-cu il 10 iyul tarixli 106
nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 17 may tarixli 1587-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi
barədə” 2019-cu il 12 iyul tarixli 780 nömrəli
Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin və
“Texniki tənzimləmə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 30 sentyabr tarixli
1669-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə”
2019-cu il 26 noyabr tarixli 863 nömrəli
Fərmanının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2000-ci il 1 may tarixli 78 nömrəli

Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 5, maddə 359; 2005,
№ 1, maddə 49, № 9, maddə 855; 2015, № 1,
maddə 67; 2016, № 12, maddə 2225; 2018,
№ 4, maddə 801; 2019, № 12, maddə 2082)
ilə təsdiq edilmiş “Meşə fondunun mühafizəsi,
qorunması və meşələrin bərpası Qaydaları”nın
3.23-cü bəndində “standartların” sözü “texniki
normativ hüquqi aktların” sözləri ilə əvəz
edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2003-cü il
28 fevral tarixli 34
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 2, maddə
149; 2019, № 4, maddə 746) ilə təsdiq edilmiş
“Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi”ndə aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
2.1. 7-ci hissə üzrə:
2.1.1. adında “Standartlar” sözü “Mallara
və xidmətlərə dair tələblər” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.1.2. birinci cümlədə “standartlara, bu cür standartlar” sözləri “keyfiyyət
xüsusiyyətlərinə, bu cür xüsusiyyətlər”
sözləri ilə, “qüvvədə olan standartlara” sözləri
“qüvvədə olan texniki reqlamentlərə və (və ya)
standartlara” sözləri ilə, ikinci cümlədə “standartlara” sözü “keyfiyyət xüsusiyyətlərinə”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. 9.2-ci bəndin birinci abzasının ikinci
cümləsində “standartlara” sözü “texniki normativ hüquqi aktlara” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2005-ci il 9 noyabr tarixli 206
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 11, maddə
1066; 2006, № 9, maddə 814; 2014,
№ 11, maddə 1512; 2019, № 12, maddə 2101)
ilə təsdiq edilmiş “Nərə cinsli balıq ehtiyatlarının istifadəsi və dövriyyəsinin tənzimlənməsi
Qaydaları”nın 5.1-ci bəndinin dördüncü
abzasında “dövlət standartlarının, norma və
qaydalarının” sözləri “qida təhlükəsizliyi
sahəsində texniki normativ hüquqi aktların”
sözləri ilə əvəz edilsin.
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4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 6 fevral tarixli 34 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 2, maddə 183) ilə
təsdiq edilmiş “Qanın, qan komponentlərinin
və onlardan hazırlanan preparatların
təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəricilərinə
əməl olunmasına nəzarətin həyata keçirilməsi
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
4.1. 1.3-cü bəndin ikinci abzasında “tələblər və ya standartlardan” sözləri
“tələblərdən” sözü ilə əvəz edilsin.
4.2. 9.1-ci bəndin birinci cümləsində
“standartlara” sözü “normativ hüquqi aktlara”
sözləri ilə əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il
30 yanvar tarixli 15
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 1, maddə
35; 2019, № 1, maddə 160) ilə təsdiq edilmiş
“Mülki və eksperimental hava gəmilərində daşın-masına icazə verilə bilən hərbi avadanlığın
(ləvazimatların) siyahısı”nın 5.1-ci bəndinin
birinci cümləsində “qüvvədə olan standart
və texniki şərtlərə” sözləri “texniki normativ
hüquqi aktlara” sözləri ilə, ikinci cümləsində
“standart və texniki şərtlərin” sözləri “texniki
normativ hüquqi aktların” sözləri ilə əvəz
edilsin.
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 10 iyul tarixli 106 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 7, maddə 603; 2014,
№ 1, maddə 69, № 2, maddə 201; 2016, № 5,
maddə 955; 2018, № 9, maddə 1938) ilə təsdiq
edilmiş “Təşkilatlar tərəfindən səfərbərlik
tapşırıqlarının (sifarişlərinin) yerinə yetirilməsi
və həmin tapşırıqların (sifarişlərin) madditexniki ehtiyatlarla təmin edilməsinə dair
müqavilələrin bağlanması Qaydası”nın 2.1-ci
bəndində “standartlara, texniki şərtlərə” sözləri
“texniki normativ hüquqi aktlara” sözləri ilə
əvəz edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 142							
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
 abinetinin “Avtovağzal və avtostansiya
K
haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi
barədə” 2009-cu il 5 fevral tarixli 22
nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gerbinin qabarıq təsvirinin istehsalı və
vurulması Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2019-cu il 8 noyabr tarixli 439
nömrəli və “İddia sənədi üzrə məlumat
axtarışının və mahiyyətcə ekspertizanın
aparılması Qaydası”nın və “Dərc olunmuş
iddia sənədinin materialları ilə tanışlıq
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında”
2019-cu il 17 dekabr tarixli 478 nömrəli
qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 17 may tarixli 1587-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi
barədə” 2019-cu il 12 iyul tarixli 780 nömrəli

		

Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin və “Texniki
tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 30 sentyabr tarixli 1669-VQ
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2019-cu il
26 noyabr tarixli 863 nömrəli Fərmanının
1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 5 fevral tarixli 22 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 2, maddə 145;
2016, № 4, maddə 812; 2018, № 5, maddə
1106; 2019, № 1, maddə 160, № 3, maddə
515; 2020, № 10, maddə 1281) ilə təsdiq
edilmiş “Avtovağzal və avtostansiya haqqında
Əsasnamə”nin 12.2-ci bəndində “standartlara”
sözü “tələblərə” sözü ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 8 noyabr tarixli 439 nömrəli
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Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 11, maddə 1859)
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gerbinin qabarıq təsvirinin istehsalı və
vurulması Qaydası”nın 2.2-ci bəndində “dövlət
standartları ilə” sözləri “texniki normativ
hüquqi aktlarla” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 17 dekabr tarixli 478
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 12,
maddə 2062) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli
əlavə – “İddia sənədi üzrə məlumat axtarışının və mahiyyətcə ekspertizanın aparılması
Qaydası”nın 7.2.6.1-ci yarımbəndinə “dövlət”
sözündən əvvəl “texniki reqlamentləri və”
sözləri əlavə edilsin.
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18 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

18 may Beynəlxalq Muzeylər Günüdür
– Çingiz müəllim, istərdim ki,
söhbətimizə Beynəlxalq Muzeylər
Gününün yaranması zərurətindən
başlayaq.
– Hər il mayın 18-i dünyada
Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi geniş
qeyd edilir. Beynəlxalq Muzeylər Şurası
(ICOM) tərəfindən xalqlar arasında
mədəni mübadilə və əməkdaşlığın
inkişafına kömək məqsədilə təsis
olunmuş bu bayram hər il müxtəlif deviz
altında keçirilir. Beynəlxalq Muzeylər
Günü ICOM-un təşəbbüsü ilə 1977-ci

muzey işinin təşkilinə təkan verib. İlk
muzeylərdən biri görkəmli ədib Cəlil
Məmmədquluzadənin təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə XIX əsrin sonlarında
Naxçıvanın Nehrəm kənd məktəbində
təşkil olunub.
Ötən əsrin əvvəllərində isə Bakıda,
xalq məktəbləri müdiriyyəti nəzdində
pedaqoji, həmçinin Ümumrusiya Texniki
Cəmiyyətinin Bakı şöbəsi nəzdində qapalı muzeylər yaradılıb. Lakin Nehrəm
kəndindəki muzey istisna olmaqla,
adları qeyd edilən məkanlar çarizmin

lıb. 1920-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət
Muzeyi kimi fəaliyyət göstərib.
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində
Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Murtuza
Muxtarov, Musa Nağıyev kimi Bakı milyonçularından müsadirə edilmiş qiymətli
sənət əsərləri bu muzeyin eksponatları
olub. H.Z.Tağıyevin mülkündə yerləşən
Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin binasının özü də tariximizdən xəbər verən
daş abidə kimi qiymətlidir. Ona görə də
bu yerə bəzən “Muzey içində muzey”
də deyirlər.
Azərbaycanda milli-mənəvi
dəyərlərimizə, o cümlədən muzey işinə
daim dövlət qayğısı olub. Ölkəmizdə
muzey işinin inkişafı ümummilli lider

Hazırda ölkəmizdə 200-dən çox
muzey fəaliyyət göstərir və onların ekspozisiyaları azərbaycançılıq ideologiyasını uğurla təbliğ edir.
Azərbaycan dövlətinin uğurlu
mədəniyyət siyasəti nəticəsində son
illər muzeylərimizin dünyanın nüfuzlu muzeyləri ilə əlaqələri genişlənib,
beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində yeni
nailiyyətlər əldə edilib.
– Erməni vandalları ötən əsrin
90-cı illərindən işğala məruz qalmış
torpaqlarımızdakı muzeylərimizi də
dağıdıblar. Bu barədə nələri demək
istərdiniz?
– Erməni şovinistləri Azərbaycanın
işğal altında olan torpaqlarında

Azərbaycanda muzeylərin
inkişafına yüksək dövlət qayğısı var
Azərbaycanda muzey işinin inkişafı diqqət mərkəzində olan
məsələlərdəndir. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə muzey işinin daha
da təkmilləşdirilməsi üçün bir neçə sərəncam imzalamışdır. Muzeylərin
inkişafı ilə bağlı Dövlət Proqramının qəbul olunması ölkədə bu sahədə
əsaslı yeniliklərin yaranmasına imkan vermişdir. Məlum olduğu kimi,
18 may Beynəlxalq Muzeylər Günüdür. Azərbaycanda bu tarix həmişə
xüsusi olaraq qeyd olunur.
Müsahibimiz Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru, Əməkdar
incəsənət xadimi, Xalq rəssamı Çingiz Fərzəliyevdir.

ildə təsis edilib. Bu günün məqsədi
muzeylərin cəmiyyət həyatında nə
dərəcədə mühüm rol oynadığını
göstərməkdir.
Bu bayram qədim tarixə və zəngin
mədəniyyətə malik Azərbaycanda
da geniş qeyd edilir. Azərbaycanın
ictimai-siyasi, mədəni həyatında
XIX əsrin ikinci yarısından etibarən
sürətlə cərəyan edən proseslər

mənafeyinə uyğun fəaliyyət göstərib.
– Azərbaycanda dövlət
səviyyəsində ilk muzey nə vaxt
yaradılıb?
– Ölkəmizdə aşkar edilən qiymətli
arxeoloji əşyalar o vaxtlar Tbilisi,
Moskva, Sankt-Peterburq muzeylərinə
göndərilirdi. Azərbaycanda dövlət
səviyyəsində ilk muzey 1919-cu ildə –
Xalq Cümhuriyyətinin dövründə yaradı-

Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Xalqımızın milli tarixi və mədəni irsinin
qorunmasında muzeylərin dəyərini
dərindən və həssaslıqla duyan ulu
öndər respublikada bu şəbəkənin
genişləndirilməsini, onun madditexniki bazasının gücləndirilməsini
daim diqqətdə saxlayıb. Azərbaycan
mədəniyyətinin Üzeyir Hacıbəyli, Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə,
Məmməd Səid Ordubadi, Cəfər
Cabbarlı, Bülbül, Səməd Vurğun,
Niyazi və digər nəhəng simalarının
memorial-xatirə, mənzil, bölgələrdə
tarix-diyarşünaslıq muzeyləri məhz ulu
öndər Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü
sayəsində yaradılıb.
Ötən əsrin 30-cu illərindən etibarən
bir-birinin ardınca mahiyyətinə görə
müxtəlif təmayüllü – dövlət, memorial,
səyyar, ədəbiyyat, incəsənət, tarix,
musiqi, qoruq, teatr muzeyləri yaradılıb. Sonrakı illərdə Azərbaycanda yeni
muzeylər fəaliyyətə başlayıb.
Bu gün ümummilli liderimizin siyasi
irsinin öyrənilməsi, azərbaycançılıq
məfkurəsinin formalaşdırılaraq inkişaf
etdirilməsi məqsədilə yaradılan Heydər
Əliyev muzeyləri isə respublikada
muzey şəbəkəsinin genişləndirilməsi
sahəsində mühüm hadisə kimi
qiymətləndirilməlidir.

mədəniyyət müəssisələrini, dini
abidələri, muzeyləri yerlə-yeksan
ediblər. Dağıdılmış muzeylərin eksponatları da Ermənistana daşınıb.
Məlum olub ki, bu eksponatların böyük
əksəriyyəti xarici ölkələrdə satılıb.
Erməni faşistləri 22 muzeyi, 4 rəsm
qalereyasını tamamilə məhv ediblər.
Bu gün işğaldan azad edilmiş Şuşada vaxtilə 8 muzey fəaliyyət göstərib.
Mən bu yaxınlarda Şuşada keçirilən
möhtəşəm “Xarıbülbül” festivalında
iştirak etdim. Şuşa özü elə bir muzeyşəhərdir.
Dövlət Qarabağ Tarixi Muzeyi, dahi
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ev, vokal
sənətimizin banisi Bülbülün memorial, görkəmli musiqiçi və rəssam Mir
Möhsün Nəvvabın xatirə muzeyləri,
Azərbaycan Xalça Muzeyinin Şuşa filialı, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam,
Füzuli, Xocalı rayonlarının tarix-diyarşünaslıq muzeyləri tamamilə qarət edilib.
Keçmiş SSRİ-də yeganə olan Ağdam
Çörək Muzeyi ermənilər tərəfindən
tamamilə yerlə-yeksan olunub. Çox
təəssüf ki, Beynəlxalq Muzeylər Şurası
(ICOM) bu vaxta kimi ermənilərin bu
vandallığına qarşı öz etiraz səsini
ucaltmayıb.
Cənab Prezident çıxışlarında
dəfələrlə bildirib ki, biz dağıdılmış
mədəniyyət abidələrini, muzey və kitabxanaları tezliklə bərpa edəcəyik. Dövlət
başçısının tapşırığı ilə işğaldan azad
edilmiş rayonlarda açıq hava altında
muzeylər də yaradılacaq.
Dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyeva dəfələrlə
bizim muzeydə də olmuşlar. Cənab
Prezidentin tapşırığı ilə muzeyimizdə
yeni korpuslar inşa edilmiş, xidmət
sahələri genişləndirilmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Qax Rayon İcra Hakimiyyəti
yolların əsaslı təmirinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Qax şəhərinin Cavanşir, F.X.Xoyski,
İbrahim Abdullayev, İ.Qabulov, M.Maqomayev,
N.Tusi, İ.Nəsimi, S.Pişəvəri və X.Ağamirov
küçələrində, o cümlədən Ü.Hacıbəyov küçəsində
yerləşən 1-ci döngədə yol və səkilərin təmirinin
satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https://www.etender.gov.az/
vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında
ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin
vaxtında yerinə yetirilməsi və podratçının aidiyyəti
xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını dövlət satınalmalarının vahid internet portalına (portal) elektron
və asan imzalarla daxil olub “Asan ödəniş”
vasitəsilə aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsilə
təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Tağıyev Elbrus Ramiz
oğlu.
Ünvan- Qax şəhəri, Azərbaycan prospekti 32.
E-mail: mail@qax-ih.gov.az
Tel- iş 0242553392
İştirak haqqı 200 (iki yüz ) manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün
satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod -210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T.BİK CTREAZ22
H/h-AZ89CTRE00000000000002510431
VÖEN- 4300015071
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender
təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində
tender təklifinin təminatı - bank zəmanəti
(təminatın qüvvədə olma müddəti tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən ən azı 30 (otuz) bank
günü çox olmalıdır);

Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından daha 515 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 426 yeni yoluxma faktı
qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə,
COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 13 nəfər vəfat edib.

Qazax Suvarma Sistemləri İdarəsi

Kanalların, arxların lildən təmizlənməsi və çay
məcralarının tənzimlənməsi üçün cari təmir
işlərinin aparılmasının satın alınması məqsədilə

Maşın və mexanizmlərə ehtiyat
hissələrinin satın alınması məqsədilə

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 məlumatları əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. İddiaçılar öz tender təkliflərində bütün vergi rüsumlarını və
digər xərcləri nəzərə almalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını asan ödəniş sistemi ilə hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Osmanov Asim Zabit oğlu
Ünvan- Qazax şəhəri, N.Nərimanov küçəsi 72.
Qazax Suvarma Sistemləri İdarəsi
Bank rekvizitləri:
H/h- AZ61CTRE00000000000002353601
VÖEN- 4200130511
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK – CTREAZ22
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;
-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 7 iyun 2021-ci il saat 16.00-a və tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 16 iyun 2021- ci il saat 16.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 17 iyun 2021-ci il saat 16.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD- tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır. E-şərtlər toplusunu
2021-ci il mayın 17-dən sonra əldə etmək olar.
Tender komissiyası

Tender komissiyası

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasından
daha 515 nəfər müalicə olunaraq sağalıb

Qazax Suvarma Sistemləri İdarəsi

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb
olunan sənədlər.
Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
--malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
--iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti haqqında
(əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün
fəaliyyəti dövründəki) vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
–iddiaçıların son bir il ərzində (fəaliyyətinin
dayandırıldığı müddət nəzərə alınmadan) vergi
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsilə müəyyənləşdirilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə
arayış;
-malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki
(əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün
fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə
bank sənədi;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında vergi
orqanları tərəfindən arayış;
- iddaiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq
meyarlarına uyğun olması haqqında sənəd;
- müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün
həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin
yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya
icazəyə malik olması barədə sənəd.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır
(xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir.) İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalınan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar
tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid
sənədləri 8 iyun 2021-ci il saat 11.00-a, tender
təklifi və bank təminatı sənədlərini isə 17 iyun
2021-ci il saat 15.00-a qədər portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
İddiaçının təklifləri 18 iyun 2021-ci il saat
11.00-da açılaçaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə
tanış ola bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.
E-şərtlər toplusunu 17 may 2021-ci il saat
17.00-dan sonra əldə etmək olar.

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 330 min 269
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması
faktı müəyyən edilib. Onlardan 315 min 415
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4792 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 10062 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 392 min 930
test aparılıb. Dünənki test sayı isə 8877-dir.

“Xalq qəzeti”

Ağstafa RİHB-in Ağstafa Şəhər İnzibati
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

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 məlumatları əldə etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki
imkanlara malik olmalıdırlar. İddiaçılar öz tender təkliflərində bütün vergi
rüsumlarını və digər xərcləri nəzərə almalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını asan ödəniş sistemi ilə hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Osmanov Asim Zabit oğlu
Ünvan- Qazax şəhəri, N.Nərimanov küçəsi 72.
Qazax Suvarma Sistemləri İdarəsi
Bank rekvizitləri:
H/h- AZ61CTRE00000000000002353601
VÖEN- 4200130511
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK – CTREAZ22
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;
-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 7 iyun 2021-ci il saat 15.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə 16 iyun 2021- ci il saat 15.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 17 iyun 2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD- tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır. E-şərtlər toplusunu 2021-ci il mayın 17-dən sonra əldə etmək olar.

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. ABADLAŞDIRMA XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİNİN SATIN
ALINMASI.
Lot-2. ABADLAŞDIRMA XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİNİN (İŞIQLANMA) SATIN ALINMASI.
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 məlumatları əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
İddiaçılar öz tender təkliflərində bütün vergi rüsumlarını və digər xərcləri
nəzərə almalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsilə
təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı hər lot üçün 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Əlaqələndirici şəxs- Əkbərzadə Şükür Vaqif oğlu.
Ünvan- Ağstafa şəhəri, R.Alıcanov küçəsi 64.
Təşkilat-Ağstafa RİHB-in Ağstafa şəhər İƏD üzrə Nümayəndəliyi
VÖEN- 3600070961
H/h- AZ08CTRE00000000000002513732
Dövlət Xəzinadarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi olkə
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
8 iyun 2021-ci il saat 12.00-a və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə 17
iyun 2021- ci il saat 12.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 18 iyun 2021-ci il saat 12.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası
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18 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

FHN yay mövsümünün
yaxınlaşması ilə əlaqədar yanğın
təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib

F

övqəladə Hallar Nazirliyi
(FHN) yay mövsümünün
yaxınlaşması ilə əlaqədar
yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə
müraciət edib.

FHN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, müraciətdə havaların isinməsi
və yay mövsümünün yaxınlaşmasının kənd
təsərrüfatı sahəsində fəaliyyətin daha da
aktivləşməsi və insanların təbiət qoynunda
istirahətə marağının artması ilə müşayiət
olunduğu vurğulanıb. Qeyd edilib ki, havanın hərarətinin yüksəlməsi yanğınların baş
verməsi və daha sürətlə yayılması təhlükəsini
artırır, daha diqqətli davranmaq tələb olunur.
Belə ki, bir sıra hallarda insanların ehtiyatsız və ya məsuliyyətsiz davranışı, təsərrüfat
fəaliyyəti və ya istirahət zamanı müvafiq yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etməməsi
yanğınların baş verməsinə, nəticədə dövlət və
ya xüsusi əmlaka, milli və təbii sərvətlərimizə,
o cümlədən meşə və qoruqlarımıza ziyan
dəyməsinə, habelə insanların həyat və sağlamlığının təhlükə ilə üzləşməsinə səbəb olur.
“Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət
edərək, havaların isinməsi ilə əlaqədar yanğın
təhlükəsizliyi tələblərinə ciddi əməl edilməsinin
vacibliyini vurğulayır və bir neçə sadə
təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladır:
- taxıl zəmilərində, xırmanlarda, ot tayaları
yığılan yerlərdə və onların yaxınlığında açıq
oddan istifadə etməyin və siqaret çəkməyin;

- sürtkü yağı, benzin, ağ neft, dizel yanacağı
və digər yanar mayelərlə islanmış materialları,
eləcə də şüşə qab və şüşə qırıntılarını ətrafa
atmayın;
- siqaret kötüyü və kibriti tam
söndürülməmiş atmayın;
- fərdi yaşayış evləri, təsərrüfat və istehsalat
müəssisələrinin həyətlərini quru ot və tullantılardan vaxtaşırı təmizləyin;
- təbiət qoynunda tonqal qalayarkən bunun
üçün xüsusi hazırlanmış yer, yaxud köhnə
tonqalın yerini, quru ot, kol-kos, ağac və ağac
qırıntılarının olmadığı açıq sahəni seçin, ətrafını
0,5-1 metr radiusda otlardan təmizləyin. Tonqalı
nəzarətsiz qoymayın;
- tonqalın tam söndüyünə əmin olmadan ərazini tərk etməyin – tonqal əvvəlcə
su ilə söndürülməli, sonra isə üstü torpaqla
örtülməlidir;
- küləkli havada tonqal qalamayın;
- yadda saxlayın ki, meşə sahələrində tonqalların qalanması qadağandır;
- yanğın baş verərsə, mümkündürsə, onu
əlinizin altında olan vasitələrlə (su, torpaq, qalın
parça materialı və s.) söndürməyə çalışın və
“112” qaynar xəttinə məlumat verin.
Unutmayın: qaydalara biganəlik həyatımıza
təhlükədir!
Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin!”, - deyə
müraciətdə bildirilib.

TƏBİB: Səhiyyə sistemində inkişafa
nail olmaq üçün cəmiyyətin bütün
sferaları, dövlət qurumları, özəl sektor və
vətəndaşlarımız həmrəy olmalıdır
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) açıqlama yayıb.
TƏBİB-dən AZƏRTAC-a daxil olan
məlumatda deyilir: “Tibbi sığortanın tətbiqindən
sonra xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
və ona vətəndaş əlçatanlığının təmin edilməsi
kadrların peşəkarlığı və mövcud səhiyyə
sisteminin yeni sistemə transformasiyasından
bilavasitə asılıdır. Qeyd edilən məqsədə nail
olmaq üçün səhiyyə sistemini tam əhatə edən
dəyişikliklər həyata keçirilməlidir. Bu istiqamətdə
TƏBİB-in nümayəndələri beynəlxalq
ekspertlərlə birlikdə mütəmadi müzakirələr
və təhlillər aparır, səhiyyə sisteminin transformasiyası proqramı üzərində çalışırlar. Qeyd
edək ki, TƏBİB fəaliyyətə başladığı 2020-ci
ilin əvvəlində məhdud sayda kadr resursları ilə
əsas gücünü qlobal pandemiya ilə mübarizəyə
yönəldib. Bir ildən artıq qısa müddət ərzində
dövlətimizin birbaşa dəstəyi ilə Vətən
müharibəsində yaralanmış döyüşçülərimizin,
eləcə də COVID-19 xəstəliyinə yoluxmuş
şəxslərin müalicəsində yaxından iştirak edib.
Yalnız 2021-ci ilin əvvəlindən artıq
ölkəmizdə tam olaraq icbari tibbi sığortaya keçidlə əlaqədar tabeliyindəki tibb
müəssisələrində əhalinin sağlamlığının qorunması üçün tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin

yüksəldilməsi, tibbi tullantıların idarə olunması,
qida təminatı və s. istiqamətlərdə yeni normativ
sənədlərin hazırlanmasına və icrasına başlanılıb.
Eyni zamanda, səhiyyə müəssisələrində
qida təminatı ilə bağlı son 30 il ərzində hər hansı normativ sənəd qəbul edilməyib, yalnız bu ilin
əvvəlindən başlayaraq TƏBİB tərəfindən “Tibb
müəssisələrində təqdim olunan pəhriz növləri”,
“Tibb müəssisələrində qidalanmanın təşkili
haqqında” təlimat, “Pandemiya dövründə qidalanmaya dair metodik göstərişlər” və s. sənədlər
hazırlanıb və razılaşdırma üçün aidiyyəti qurumlara göndərilib.
Səhiyyə sistemlərində yüksək keyfiyyət
standartlarını tətbiq edən ölkələrin təcrübəsi
göstərir ki, bu sahədə inkişafa nail olmaq
üçün yalnız tibb qurumları deyil, cəmiyyətin
bütün sferaları, dövlət qurumları, özəl sektor
və vətəndaşlar həmrəy olmalıdır. Səhiyyə
sistemində islahatlar mərhələsində köməyini
əsirgəməyən hər kəsə dərin təşəkkürümüzü
bildiririk.
İnanırıq ki, ölkə rəhbərliyinin qarşımızda
qoyduğu məqsədə - səhiyyə sistemimizdə yeni
keyfiyyət mərhələsinə birlikdə nail olacağıq".

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti
2021-ci ildə Tovuz rayonunda mənzil fondunun
əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tovuz rayonunda mənzil fondunun
əsaslı təmiri işlərinin yerinə yetirilməsi
müddəti ilin axırına qədərdir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə www.tender.gov. az. portalı
vasitəsilə təqdim etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyənlər 60 manat məbləğdə
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər
toplusunu Tovuz şəhəri, İstiqlal küçəsi
2 nömrəli ünvanda, Tovuz Rayon İcra
Hakimiyyətindən və yaxud www.tender.
gov.az. portalından (əlaqələndirici şəxsMəmmədov Mübariz Məmməd oğlundan,
telefon- 055-614-47-97) əldə edə bilərlər.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilat-Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti
H/h- AZ03CTRE00000000000002513531
VÖEN-7300145781
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod-210005
VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri www.tender. gov.az.
portalı vasitəsilə 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 (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;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri;
-iddiaçıların son bir ildə analoji işlər
üzrə təcrübəsi və potensial imkanları
haqqında məlumat.
Sənədlər 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
(tender təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 7 iyun 2021-ci il saat 11.00-a, tender təklifi və bank zəmanətini isə 16 iyun
2021-ci il saat 17.00-a qədər www.tender.
gov.az. portalında yerləşdirməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən
sənədlər etibarsız hesab olunacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 17 iyun 2021-ci il
saat 11.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.
İddiaçılar tenderin nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır. İddiaçıların səlahiyyətli
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. Bu
barədə məlumat www.tender.gov.az.
internet saytında yerləşdirilmişdir.

BILDIRIŞ

Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi

Azərbaycan Respublikasının Energetika
Nazirliyi energetika sahəsində su ehtiyatlarından
istifadənin səmərəliliyinin artırılması təkliflərinin
hazırlanmasının satın alınması üçün təkliflər sorğusu həyata keçirir.
Maraqlanan təşkilatlar 598 16 53/54 – daxili
1132 nömrəli telefonla (email: elchin.mehraliyev@minenergy.gov.az) əlaqə saxlaya bilərlər.
Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün
sənədlər 25 may 2021-ci il saat 15.00-dək qəbul
olunur.
Ünvan- Bakı,Ü.Hacıbəyli küçəsi 84, Hökumət
Evi, 5-ci qapı, 2-ci mərtəbə, 202-ci otaq.
Tender komissiyası

“İsmayıllı Quşçuluq“ ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
30 iyun 2021-ci il saat 11-00 da “İsmayıllı Quşçuluq“ ASC
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin 2020-ci il üçün maliyyə yekunları
üzrə illik balansının təsdiqi və dividendlərin verilməsi barədə.
2. Səhmdarların ərizələrinə baxılması barədə.
3. Müəssisənin tam gücü ilə işləməsi üçün maliyyə
mənbələrinin araşdırılması.
4. İdarə heyətinin sədrinə müəyyən səlahiyyətlərin
verilməsi barədə.
Ünvan-AZ3100, İsmayıllı şəhəri, M.Müşfiq küçəsi 1.
Əlaqə telefonu- +994202851100.
*Ölkədəki pandemiya vəziyyəti ilə əlaqədar yığıncaq onlayn
qaydada keçiriləcəkdir.
( Zoom) Linklə bağlı məlumatı almaq üçün əlaqə
telefonu - 051-484-93-60.

İdarə heyəti

BILDIRIŞ
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Gəncə Dövlət Dram
Teatrının yeni binasında daxili və xarici interyerlərin
tərtibatı işlərinin davam etdirilməsi üçün fiziki şəxs Hüseynov Ramiz Hacı oğlu ilə 2021-ci il mayın 7-də birbaşa
müqavilə bağlamışdır.

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti” nin 15 aprel 2021-ci il tarixli nömrəsində
DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİN
təsərrüfat mallarının satın alınması ilə əlaqədar dərc olunmuş kotirovka sorğusu prosedurunun nəticələri ləğv edilir.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti
proqram təminatlarının idarə
olunması (Software Asset
Management - SAM) üçün audit
xidmətlərinin satın alınması
məqsədilə müsabiqə elan edir
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat
əldə edə bilərlər.
Müraciət üçün son müddət 2021-ci il mayın
24-ü saat 18.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli
və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər
açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan- Bakı, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1132.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyası
aşağıdakı kafedralarda vakant
vəzifələri tutmaq
üçün müsabiqə elan edir
1. Politologiya və siyasi idarəetmə kafedrası –
professor, 1 yer
2. Dövlət qulluğu və kadr siyasəti kafedrası –
dosent, 2 yer
3. Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət kafedrası
– dosent, 1 yer
4. Dillər kafedrası – dosent, 1 yer
5. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi kafedrası –
dosent, 1 yer
Bu istiqamətlər üzrə müsabiqədə elmlər doktoru və
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan şəxslər iştirak edə
bilərlər. Sənədləri bu elan dərc edilən gündən bir ay
müddətində təqdim etmək olar. Müsabiqədə iştirak etmək
istəyənlər sənədlərini mövcud əsasnaməyə müvafiq
olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı
ünvana və ya info@dia.edu.az elektron poçtuna onlayn
təqdim etməlidirlər.
Ünvan- Bakı şəhəri, Lermontov küçəsi 74, 23-cü
otaq, telefon -492-66-19.

tabeliyindəki müəssisələrdə liftlərə texniki xidmət
göstərilməsinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçıları dövlət satınalmalarının
www.etender.gov.az vahid internet portalına (portal) elekton imzaları vasitəsilə daxil
olaraq tender haqqında ətraflı məlumat əldə
edə bilərlər. Təkliflərin qiymətləndirilməsində
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Malların təchizatı, iş
və xidmətlərin yerinə yetirilməsi cədvəli hər
ay müəyyən edilmiş və 2021-ci il dekabrın
30-na kimi nəzərdə tutulmuşdur.
Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
istəyənlər əlaqələndirici şəxsə müraciət edə
bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs – Xanlar Hüseynov,
telefon – 012 – 595- 38 -28
Ünvan – Bakı, M. Mirqasımov küçəsi 1A,
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini
portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 150 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
ADI- MNDXA-nın 8 saylı Xəzinədarlıq
İdarəsi
VÖEN – 1401555071
Kod – 210005
M/h – AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK: CTREAZ22
H/h – AZ54CTRE00000000000002128202
VÖEN – 1400125591
Kitab – 002736
Fond – 7
Büdcə təsnifatının kodu –142330
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada
elektron formada təqdim etməlidirlər.
1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi.
2. Tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır).

3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən
ən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır).
4. Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb
olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar
daxildir:
4.1 Vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında arayış.
4.2 İddiaçının fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti.
4.3 Maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı.
4.4 İddiaçıların son bir ildə analoji işlər
üzrə təcrübəsi və potensial imkanları haqqında məlumat.
4.5 İddiaçının hüquqi statusunu əks
etdirən sənədlərin (nizamnamə, dövlət
qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya
reyestrdən çıxarış, VÖEN) notariat qaydada
təsdiq edilmiş surətləri.
4.6 Müflis elan olunmaması, əmlakı
üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə
yönəlmiş girovu olmaması, məhkəmənin
qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması haqqında arayış.
4.7 İddiaçının bank rekvizitləri, tam adı,
hüquqi statusu (sahibkarlıq subyekti) .
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalı (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir) və
portala yüklənməlidir. İddiaçılar tenderlə bağlı sualları yalnız portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 3 iyun 2021-ci il
saat 10.00-a, tender təklifi ilə bank təminatı
sənədlərini isə 11 iyun 2021-ci il saat 18.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 14 iyun
2021-ci il saat 10.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında aparılacaqdır.
QEYD – tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası

Beyləqan Subartezian
Quyularının İstismarı İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot -1.Subartezian quyularının əsaslı
təmirinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının www.etender.
gov.az vahid internet portalına 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
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
Təşkilat- BEYLƏQAN SUBARTEZİAN QUYULARININ İSTİSMARI
İDARƏSİ
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41 NABZ01360100000000003944
SWİFT BIK- CTREAZ-22
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
H/h- AZ17CTRE
00000000000002354102
VÖEN- 3900214101
İştirak haqqı 100 (bir yüz) manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tender təklifi (tender təklifləri
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30
(otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1
(bir) faizi məbləğində tender təklifinin
təminatı - bank zəmanəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 (altımış)
bank günü çox olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında

vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi orqanlarından arayışlar;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti barədə bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- iddiaçıların son üç ildə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə
görə məhkəmə araşdırmalarına cəlb
olunub-olunmaması haqqında arayış;
- əsas şərtlər toplusunda göstərilən
digər müvafiq 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 8
iyun 2021-ci il saat 11.00-a və tender
təklifi və bank təminatı sənədlərini isə 17
iyun 2021-ci il saat 11.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 18 iyun 2021-ci
il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə tanış
ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.
Tender komissiyası

“Nəsimi” adına Sumqayıt Şəhər
Mədəniyyət və İstirahət Parkı
mal-materialların satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Maraqlanan təşkilatlar (050) 416-46-21
nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iştirak üçün
sənədlər və təkliflər 21 may 2021-ci il saat
17.00-dək qəbul edilir.

Təklif zərfləri 24 may 2021-ci il saat
12.00-da açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs – Adilə Əsgərova.
Telefon – ( 050 ) 416-46-21
Ünvan – Sumqayıt şəhəri, Dənizkənarı
park.
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18 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Avropa İttifaqı Rusiyanı
qərarını dəyişməyə çağırıb
Türkiyə

A

vropa İttifaqı Rusiyanın dost olmayan ölkələrlə bağlı ittihamlarını
əsassız hesab edir və Moskvanı bu barədəki qərarına yenidən baxmağa
çağırır. Bu barədə Avropa İttifaqının xarici işlər vә tәhlükәsizlik siyasәti
üzrә ali nümayәndәsi Jozef Borrelin bəyanatında qeyd edilir. Məlumatı
“İzvestiya.ru” verib.

Yaxın Şərqin ən güclü ordusu
“Global
Firepower” portalı
Yaxın Şərqin ən
güclü orduya sahib
ölkələrinin siyahısını açıqlayıb. Siyahıya Türkiyə başçılıq
edir. Ölkənin hərbçi
sayı 895 min
nəfərdir. Ordunun
arsenalında 1056 adda müxtəlif texnika, 3 min 45 tank və
11 min 630 zirehli maşın mövcuddur. Siyahıda ikinci yeri
Misir tutur. İlk üçlüyü isə İran tamamlayır.
Siyahıda sonrakı yerləri Səudiyyə Ərəbistanı, İsrail,
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ), İraq, Suriya, Küveyt,
Oman, İordaniya, Yəmən, Qətər, Bəhreyn və Livan kimi
ölkələr tuturlar.
Xəbəri “Planet Today” verib.

Ukrayna
Kiber ordu yaradılır
Ukrayna Prezidenti
Vladimir Zelenski
ölkədə yeni qoşun
növünün yaradılması barədə fərman
imzalamağa hazırlaşır. Bu barədə
“Ukrayna” telekanalına
müsahibəsində Milli
Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov
məlumat verib. Onun sözlərinə görə, dövlət başçısı Ukraynada kiberqoşunların yaradılmasını planlaşdırır. Müvafiq
sənədin yaxın zamanda imzalanacağı gözlənilir.
Məlumatı “Ukrinform” yayıb.

Yaponiya
Misavada “Triton”lar yerləşdirilir
ABŞ Hərbi Hava
Qüvvələri ilk dəfə
olaraq Yaponiyaya
iki ədəd “MQ-4C
Triton” pilotsuz uçan
aparatının (PUA)
yerləşdirilməsi
barədə qərar qəbul
edib. Bildirilir ki,
həmin PUA-lar Honsü adasının şimalında, ABŞ-ın Misava
hərbi bazasında yerləşdiriləcək. Yaponiya Müdafiə Nazirliyi bu PUA-lar vasitəsilə qonşu ölkələrin dənizdə artan
fəallığını daha dəqiq izləyə biləcəklərini açıqlayıb.
Məlumatı “Kiodo” yayıb.

Çin
“Tianwen-1” Marsın səthinə enib
Çinin “Tianwen-1” Mars
missiyasının
özüyeriyən
tədqiqat qurğusu endirici
modul ilə birlikdə
qırmızı planetin
səthinə uğurlu
eniş edib. Çin
Dövlət Kosmos Administrasiyasının məlumatına görə, eniş
qırmızı planetin Utopiya düzənliyində baş verib. Qeyd edilir
ki, bu, Çinin kosmik tədqiqat tarixində Günəş sistemindəki
planetlərin öyrənilməsi ilə bağlı ilk missiyasıdır.
Xəbəri “Sinxua” verib.

Türkiyənin vitse-prezidenti
Fuad Oktay ilə özbəkistanlı
həmkarı Sərdar Umurzakov
arasında telefon danışığı
olub. Qeyd olunub ki, TürkiyəÖzbəkistan əlaqələri genişlənir
və bu, hər iki dövlətin
mənafeyinə uyğundur. Bu
barədə “Anadolu” agentliyi
məlumat yayıb.

Borrelin mayın 15-də yayılmış
bəyanatında deyilir: “Biz Rusiyanı onsuz da
həddən artıq gərgin olan münasibətlərimizin
gələcəkdə daha da pisləşməsindən qaçmaq üçün bu qərarını dəyişməyə çağırırıq.
Avropa İttifaqı öz mövqeyini tərəfdaşları ilə
əlaqələndirməkdə davam edəcək”.
Avropa diplomatiyasının başçısı bildirib ki,
təmsil etdiyi təşkilat üzv dövlət kimi Çexiya
ilə, eləcə də ABŞ-la tam həmrəydir: “Rusiyanı
Vyana konvensiyasına əməl etməyə
çağırırıq”.

Xatırladaq ki, mayın 14-də Rusiya
hökuməti dost olmayan ölkələrin siyahısını
təsdiq edib. Siyahıda cəmi iki dövlətin –
Ç
 exiya və ABŞ-ın adları yer alıb.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin
mətbuat katibi Dmitri Peskov məsələyə
münasibət bildirərkən deyib ki, dost olmayan
ölkələrin siyahısına cəmi iki xarici dövlətin
adının düşməsi Rusiyanın dialoqa hazır olduğunu nümayiş etdirir.
Elə həmin gün Avropa İttifaqı Şurasının başçısı Şarl Mişel demişdi ki, Rusiya
hökumətinin dost olmayan xarici dövlətlərin
siyahısını təsdiq etməsi diplomatik
münasibətlərə ziyan vurur.
Çexiyanın xarici işlər naziri Yakub
K
 ulqanek isə bildirib ki, Moskvanın ölkəsini
dost olmayan dövlətlər siyahısına salması
təkcə Çexiya ilə deyil, həm də bütün Avropa
İttifaqı və onun müttəfiqləri ilə münasibətləri
gərginləşdirmək istiqamətində növbəti addımdır.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Fuad Oktay: Türkiyə–
Özbəkistan əlaqələri genişlənir
Xəbərdə deyilir ki,
tərərflər iki ölkə arasında
ticari, iqtisadi, o cümlədən
emal sənayesi, turizm,
nəqliyyat, mülki aviasiya
sahələrində əməkdaşlığın
mövcud vəziyyətini
müzakirə edərək qarşıda
duran vəzifələr barədə
fikir mübadiləsi aparıblar.
Məmnunluq hissilə qeyd
olunub ki, son illər iki dost
və qardaş ölkə arasında
hərtərəfli əlaqələr yüksələn
xətt üzrə inkişaf edir.
Bundan başqa, Türkiyə və
Özbəkistan hökumətlərarası

 SELSAN arasında anlaşma
A
imzalanacağı gözlənilir.
Qeyd edilir ki, bununla
da Türkiyə tam elektron
sistemlərlə təchiz olunacaq

beşinci nəsil hərbi döyük
təyyarəsi hazırlayan ölkələr
arasında yer alacaq.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

ÜST rəhbəri zəngin ölkələrə çağırış edib
“Reuters” agentliyinin
məlumatına görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
rəhbəri Tedros Adhanom
Qebreyesus dünyanın
zəngin ölkələrini uşaqların
vaksinasiyasına başlamaq
əvəzinə peyvənd dozalarını
yoxsul ölkələrə ianə etməyə
çağırıb.

Təşkilatın baş direktoru Cenevrədə
növbəti dəfə belə bir çağırışla çıxış
edib. O bildirib ki, dünyada istehsal

olunan peyvənd dozalarının yalnız 0,3
faizi əhalisinin gəliri aşağı olan ölkələrin
sərəncamındadır. Həmin ölkələrin bir
çoxunda heç tibbi heyət və xəstə baxıcılarının COVID-19 xəstəliyinə qarşı
immunlaşdırılması həyata keçirilməyib.
O deyib: “Mən başa düşürəm
ki, nəyə görə bəzi ölkələr uşaq və
yeniyetmələrin vaksinasiyasını həyata
keçirmək istəyirlər. Lakin hazırkı
məqamda bu məsələni yenidən
fikirləşməyi israrla xahiş edirəm”.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

Tümendə meşə yanğınları

Rusiyanın Tümen vilayətində meşə
yanğınları olub.
Vilayətin qubernatoru Aleksandr Moor bildirib ki,
Yurgin rayonunda 44 hektarı əhatə edən meşə yanğınları
gecə vaxtı yanğınsöndürənlərin və xilasedicilərin səyi
nəticəsində  söndürülüb.
Hazırda vilayətə dəymiş ziyanın məbləği hesablanır.

İtaliya

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

“Fiorentina” klubu satılır
“Fiorentina”nın
prezidenti Rokko
Kommisso klubun
səhmlərini satışa
çıxarıb. O, ailəsinə
olan təzyiqlər
üzündən belə qərar
qəbul edib. Klub
rəhbəri hətta satış
üçün şərtlərini də bildirib: “Klubu 170 milyon avroya aldım.
Mühasibat şöbəsini düzəltmək üçün 80 milyon, idman
mərkəzinin tikintisinə 85 milyon avro xərclənib. Amerikaya uçmaq və “Fiorentina”nı varlı florensiyalılara satmaq
istəyirəm. Klubu 335 milyon avroya satıram, təklif 10 gün
müddətində qüvvədədir və bu müddət ərzində 35 milyon
avro depozit qoymağınız lazımdır. Alıcı mütləq florensiyalı
olmalıdır”.
Məlumatı “Futbol.ua” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Mayın 18-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub
küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənən
şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.Gecə
15-20, gündüz 23-28, Bakıda gecə 17-19,
gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi 754 mm civə sütunundan 758 mm
civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət
gecə 70-80, gündüz 40-45 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 13-18°, gündüz 29-34°
isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
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əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
qısamüddətli yağış yağacağı, dolu
düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 11-16°, gündüz 18-23°
isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli
yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi
ehtimalı var. Gündüz əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrıayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
14-18°, gündüz 27-32° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz,
Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı
gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

 Dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiymətinin artması davam edir. Londonun “İCE”
Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 1,55 faiz artaraq bir bareli 68,56
dollar olub.

 “Anadolu” informasiya agentliyinin
yaydığı məlumata görə, Türkiyənin TUSAŞ
şirkəti (“Aviasiya və Kosmos Sənayesi
A.Ş.”) milli döyüş təyyarəsi istehsal etmək
istiqamətində fəaliyyətini genişləndirib. Bu
məqsədlə təyyarənin ehtiyat hissələrinin və
mühüm avadanlıqlarının istehsalı ilə məşğul olan
qurumlarla əməkdaşlıq gücləndirilib.
şirkətinin (Elektronik Sənaye
və Ticarət A.Ş.) imkanlarından istifadə olunacaq.
Həmçinin, bu istiqamətdə
cari ildə TUSAŞ və

Türkiyə Milli Müdafiə
Nazirliyinin mediaya
açıqlamasında bildirilir
ki, terrorçularla atışmada
müddətdən artıq xidmətdə
olan hərbi qulluqçu Yasin
Özdamar şəhid olub. Terror
aktını törədən iki PKK
mənsubu dəqiq aviazərbə
ilə məhv edilib. Mərhum
hərbçinin cənazəsinin
doğulduğu İspartaya
gətirildiyi bildirilir.

Neftin qiyməti artır

TUSAŞ beşinci nəsil döyüş
təyyarələri istehsal edəcək

Agentlik qeyd edir
ki, Türkiyədə milli döyüş
təyyarəsinin istehsalı 2030cu ilə planlaşdırılıb. Bildirilir
ki, bu sahədə ASELSAN

komissiyanın növbəti
iclasının gündəliyi və
keçirilmə tarixi dəqiqləşdirilib.
Qeyd edək ki, Türkiyə
və Özbəkistanın vitseprezidentləri telefon
danışığı zamanı qlobal
terrorizmlə mübarizə
istiqamətində əməkdaşlığın
güclənməsinin əhəmiyyətini
xüsusi vurğulayıblar. Yeri
gəlmişkən, dünən Türkiyə
Silahlı Qüvvələrinin İraqın
şimalında “Pençe-Yıldırım”
antiterror əməliyyatı aparan
birlikləri PKK terrorçularının
hücumuna məruz qalıb.

Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 13-18°,
gündüz 23-28°, dağlarda gecə 7-12°,
gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 15-20° , gündüz 30-34°
isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, arabir
güclənəcək. Gecə 14-16°, gündüz 23-28°,
dağlarda gecə 15-17°, gündüz 20-25° isti
olacaq.

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

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

Nyu-York
Əmtəə Birjasının
məlumatına görə,
Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın
“WTI” markalı
neftinin qiyməti
1,18 faiz artaraq
bir bareli 65,34,
Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,21 faiz artaraq bir
bareli 68,76  dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünyada koronavirus infeksiyası
tüğyan etsə də, “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda davam edir.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, ilin sonunadək neftin qiyməti
artmaqda davam edəcək.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
AZƏRTAC-dan Aslan Aslanov və Dağbəyi İsmayılov
Məhkəmə-Hüquq Şurasının Aparat rəhbəri Cavid Hüseynova
anası
ALMAZ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov Böyük Vətən müharibəsi
iştirakçısı, istefada olan general-polkovnik
TOFİQ AĞAHÜSEYNOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov DOST Agentliyinin İdarə
Heyətinin sədri Fərid Məmmədova atası
ELDƏNİZ MƏMMƏDOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov Şirvan Regional Miqrasiya
İdarəsinin rəis müavini Şəmsəddin Məmmədova atası
MƏMMƏD MÜƏLLİMİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov Məhkəmə-Hüquq
Şurasının Aparat rəhbəri Cavid Hüseynova anası
ALMAZ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin
rektorluğu və professor – müəllim heyəti ədəbiyyat və dillər
kafedrasının müdiri, professor Fəridə Səfiyevaya anası,
Əməkdar jurnalıst
SVETLANA NƏCƏFOVANIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
“Azərsu” ASC-nin kollektivi səhmdar cəmiyyətin icraya
nəzarət, kargüzarlıq, arxiv və təsərrüfat şöbəsinin referenti
Aygün Abbasovaya bacısı
KƏMALƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
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