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Prezident İlham Əliyevlə Monteneqro parlamentinin
sədri Aleksa Beçiç arasında videoformatda görüş olub

Yanvarın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevlə Monteneqro parlamentinin sədri Aleksa Beçiç arasında
videoformatda görüş olub.
Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanla Monteneqro arasında dostluq münasibətlərinin
olduğunu qeyd edərək, ölkələrimiz
arasında, o cümlədən dövlət başçıları
səviyyəsində mövcud yüksəksəviyyəli
dialoqu vurğuladı, parlamentlərarası
əlaqələrin inkişafından
məmnunluğunu bildirdi. Dövlətimizin

başçısı müxtəlif sahələrdə, o
cümlədən iqtisadi-ticari, enerji,
nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın
inkişafı üçün yaxşı zəminin olduğunu qeyd etdi və bu baxımdan
hökumətlərarası birgə komissiyanın
fəaliyyətinin önəmini vurğuladı.
Monteneqro parlamentinin sədri
Aleksa Beçiç də öz növbəsində

ölkələrimiz arasında fəal siyasi
dialoqun olduğunu məmnunluqla
qeyd etdi.
Aleksa Beçiç Monteneqronun
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
və suverenliyini daim dəstəklədiyini
vurğuladı. Monteneqronun
Azərbaycanın dostu olduğunu
deyərək, ölkəmizin əldə etdiyi
nailiyyətlər münasibətilə xalqımızı
təbrik etdi. Monteneqro parlamentinin
sədri ölkələrimiz arasında əlaqələrin

strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını
qeyd edərək bu sahədə müvafiq
sənədin imzalanmasının vacibliyini
vurğuladı.
Görüşdə, həmçinin
beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən
parlamentlərarası təsisatlar
çərçivəsində ölkələrimizin qarşılıqlı
dəstəyi və maraq doğuran digər
məsələlər müzakirə olundu.

AZƏRTAC

Ötən il sənaye
məhsulu istehsalı
5,2 faiz artmışdır
Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi
sahibkarlar tərəfindən 2021-ci ildə 54,5 milyard manatlıq və ya 
2020-ci illə müqayisədə 5,2 faiz çox sənaye məhsulu istehsal
edilmişdir. Sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı
18,9 faiz artmışdır.
Statistika Komitəsindən
verilən məlumatda bildirilir ki,
sənaye məhsulunun 64,5 faizi
mədənçıxarma sektorunda, 29,9
faizi emal sektorunda, 4,8 faizi
elektrik enerjisi, qaz və buxar
istehsalı, bölüşdürülməsi və
təchizatı sektorunda, 0,8 faizi
isə su təchizatı, tullantıların
təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olunmuşdur.
Mədənçıxarma sektorunda
əmtəəlik neft hasilatı 0,1 faiz,
əmtəəlik qaz hasilatı 23,0 faiz
artmışdır.
Emal sektorunda tikinti
materiallarının istehsalı 80,6 faiz, əczaçılıq məhsullarının istehsalı 58,3 faiz,
tütün məmulatlarının istehsalı 54 faiz, maşın və avadanlıqların quraşdırılması
və təmiri işləri 46,7 faiz, dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı
29,8 faiz, toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı 26,8 faiz, kağız və karton
istehsalı 26,5 faiz, kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 25,5 faiz, mebel istehsalı 24,8 faiz, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 21,3 faiz, rezin
və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 17,4 faiz, hazır metal məmulatlarının
istehsalı 17,4 faiz, metallurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı 16,9 faiz, neft
məhsullarının istehsalı 13,4 faiz, qida məhsullarının istehsalı 10,2 faiz, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı 8,3 faiz, içki istehsalı 2,3 faiz artmış,
maşın və avadanlıqların istehsalı 9,1 faiz, elektrik avadanlıqlarının istehsalı
11,2 faiz, geyim istehsalı 21,7 faiz, ağacın emalı və ağacdan məmulatların
istehsalı 38,3 faiz, poliqrafiya məhsullarının istehsalı 45,2 faiz azalmışdır.
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 7,1 faiz, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı
sektorunda isə 18,2 faiz artmışdır.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Ordu quruculuğu
daim diqqətdə saxlanılır
Ordu quruculuğu, ölkəmizin müdafiə qabiliyyəti və milli təhlükəsizliyinin daha da
gücləndirilməsi Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu gün də
qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biridir. Buna görə hazırda Silahlı Qüvvələrimizin
müasir hərbi texnika və silah-sursatla təchizatı, təhlükəsizliyin təmin olunması
məqsədilə zəruri hərbi infrastrukturun yaradılması, hərbçilərin sosial-məişət və
xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi daim
diqqətdə saxlanılır.

Azərbaycanı daha da
gücləndirən 2021-ci il
A

zərbaycan son illərdə yüksək inkişaf yolu keçib. Sosial
sahədə çoxsaylı islahatlar aparılıb, iqtisadiyyat üç
dəfədən çox artıb, iqtisadiyyata 300 milyard dollara
yaxın investisiya yatırılıb. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları
son 10 ildə 2 dəfəyə yaxın artaraq 52 milyard ABŞ dollarına
çatıb və bu rəqəm bütövlükdə ölkənin ÜDM-ni üstələyib.
Yola saldığımız 2021-ci ildə iqtisadiyyatın sürətli artım tempi müşahidə
edilib və inkişaf göstəriciləri yüksəlib. Ölkənin neft sahəsindən asılılığını
aradan qaldırmaq istiqamətində görülən tədbirlər öz səmərəsini verib və
qeyri-neft sektorunda artım əldə olunub. İqtisadi fəallığın artması ölkəmizin
maliyyə-iqtisadi göstəricilərinin də yaxşılaşmasına təsir göstərib.

Milli musiqimizin
mötəbər himayəçisi
(bax səhifə 4)

(ardı 3-cü səhifədə)

Prezident İlham Əliyev yerli televiziya
kanallarına verdiyi dərin məzmunlu
müsahibəsində də bir daha bildirib ki, işğal
faktı nəzərə alınmaqla hərbi quruculuq
məsələləri onun gündəliyində hər zaman
birinci dərəcəli yer tutub: “Bu mövzu həm
mənim iş qrafikimdə, həm açıq çıxışlarımda,
həm də həmkarlarımla əlaqələrimdə həmişə
üstünlük təşkil edib. Təbii ki, bu mövzu
bütün xalqı birləşdirirdi və biz hamımız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını
təmin etməyə çalışmışıq. Təsadüfi deyil ki,
biz dövlət büdcəsini nəzərdən keçirən və
hazırlayan vaxt mən həmişə göstəriş verirdim
ki, ən böyük xərclər hərbi quruculuq üçün
ayrılmalıdır…”.

Dövlətimizin başçısının ötən illərdə
daim diqqətdə saxladığı bu məsələni
gerçəkləşdirən ən başlıca amil torpaqlarımızın işğal altında saxlanılması ilə bağlı idi.
Başqa sözlə, Azərbaycan əzəli-əbədi yurdlarımızın düşmən əlində olması ilə heç vaxt
barışmırdı. Necə, hansı yolla (ya sülh, ya da
müharibə) olursa-olsun, ərazilərimizin geri
qaytarılması qarşıda mühüm, birinci dərəcəli
vəzifə kimi dayanırdı. Vətən müharibəsinin
gedişində bu, özünü qabarıq büruzə verdi.
Qırx dörd gün ərzində Silahlı Qüvvələrimiz
düşmən istehkamlarını, maneələrini
qəhrəmanlıqla yarıb, möhtəşəm zəfər əldə
etdi. Bütün dünya Azərbaycan Ordusunun
nəyə qadir olduğunu gördü.

(ardı 5-ci səhifədə)

Azərbaycan 186 ölkə ilə xarici
ticarət əlaqələri saxlamışdır
(bax səhifə 2)

20 Yanvardan
istiqlalımıza
uzanan yol
(bax səhifə 6)
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“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 24 dekabr tarixli
445-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust tarixli
233 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Məşğulluq
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il
24 dekabr tarixli 445-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar
həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək
məqsədilə qərara alıram:
1. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli

1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi
barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust tarixli
233 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2018, № 8, maddə 1683; 2019, № 7,
maddə 1217; 2020, № 5, maddə 561,
№ 9, maddə 1142; 2021, № 7, maddələr
722, 725) 2.1-ci və 2.5-ci bəndlərindən
“24.8-ci,” sözləri çıxarılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti “Məşğulluq haqqında”

Monteneqro parlamentinin sədri ulu öndərin
məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci
il 24 dekabr tarixli 445-VIQD nömrəli
Qanunundan irəli gələn məsələləri həll
etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 yanvar 2022-ci il

Baş nazir Əli Əsədov Monteneqro
parlamentinin sədri ilə görüşüb
Ölkəmizdə səfərdə olan Monteneqro parlamentinin sədri Aleksa
Beçiçin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti yanvarın 17-də Fəxri
xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin
xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub, tər çiçəklər
düzüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, nümayəndə
heyətinin üzvləri, həmçinin Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək, ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda mübarizədə
canlarından keçmiş qəhrəman Vətən

övladlarının xatirəsini hörmətlə anıb,
məzarları üzərinə tər çiçəklər düzüb,
“Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil
qoyublar.
Sonda Bakının ən hündür

nöqtəsindən Azərbaycan paytaxtının
mənzərəsini seyr edən qonaqlara
Şəhidlər xiyabanının tarixi və paytaxtımızda aparılan abadlıq-quruculuq işləri
barədə məlumat verilib.
Qeyd edək ki, ziyarət zamanı
nümayəndə heyətini Milli Məclis sədrinin
müavini Adil Əliyev və Monteneqro ilə
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupunun rəhbəri İqbal Məmmədov
müşayiət ediblər.

Aleksa Beçiç: Monteneqro Azərbaycanla
əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov yanvarın 
17-də Monteneqro parlamentinin sədri Aleksa Beçiç ilə görüşüb.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən bildiriblər ki, görüşdə
Azərbaycan-Monteneqro dostluq
münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərdə

uğurla inkişaf etdiyi bildirilib, A.Beçiçin
səfərinin ikitərəfli əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə təkan verəcəyinə
əminlik ifadə olunub.

Həmçinin Azərbaycan ilə Monteneqro arasında iqtisadi-ticari, humanitar,
mədəniyyət, turizm və digər sahələrdə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi
perspektivləri müzakirə edilib.

AZƏRTAC

Azərbaycan 186 ölkə ilə xarici
ticarət əlaqələri saxlamışdır

2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Respublikasının
hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 186 ölkəsindəki tərəfdaşları
ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmiş, 117 ölkəyə məhsul ixrac
olunmuş, 173 ölkədən idxal olunmuşdur.
Dövlət Statistika Komitəsi bildirib ki,
gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış,
lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa
çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və
təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyəri
nəzərə alınmaqla 2021-ci ilin yanvarnoyabr aylarında ölkənin xarici ticarət
dövriyyəsi 30 milyard 746,3 milyon ABŞ
dolları təşkil etmişdir. Ticarət dövriyyəsinin
20 milyard 336,4 milyon dollarını və
ya 66,1 faizini ölkədən ixrac olunmuş
məhsulların, 10 milyard 409,9 milyon dollarını (33,9 faizini) isə idxal məhsullarının
dəyəri təşkil etmiş, nəticədə 9 milyard
926,5 milyon dollar məbləğində müsbət
saldo yaranmışdır. 2020-ci ilin yanvarnoyabr ayları ilə müqayisədə xarici ticarət
dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 40,7 faiz, real
ifadədə 0,8 faiz, o cümlədən ixrac 10,4
faiz artmış, idxal isə 11,2 faiz azalmışdır.
2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında
qeyri neft-qaz məhsullarının ixracı əvvəlki
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə faktiki
qiymətlərlə 44,1 faiz, real ifadədə 33,8
faiz artaraq 2 milyard 359,8 milyon dollar

təşkil etmişdir. Dövlət Gömrük Komitəsinin
məlumatlarına əsasən ixracın 41,2 faizini
İtaliyaya, 12,8 faizini Türkiyəyə, 4,1 faizini
Rusiyaya, 4,0 faizini İsrailə, 3,8 faizini
Xorvatiyaya, hər biri 3,0 faiz olmaqla Hindistan, Gürcüstan və Portuqaliyaya, 2,8
faizini İspaniyaya, hər biri 2,4 faiz olmaqla
Almaniya və Tunisə, 2,3 faizini Ukraynaya,
1,7 faizini Birləşmiş Krallığa, 1,6 faizini
Yunanıstana, 1,5 faizini Belarusa, 1,3
faizini İsveçrəyə, hər biri 1,1 faiz olmaqla
Kanada və Çexiyaya, 6,9 faizini isə digər
ölkələrə göndərilmiş məhsulların dəyəri
təşkil etmişdir.
Qeyri neft-qaz məhsulları üzrə ixracın
dəyərində Rusiyaya (32,4 faiz), Türkiyəyə
(24,8 faiz), İsveçrəyə (8,7 faiz), Gürcüstana (6,1 faiz), Braziliyaya (3,0 faiz), ABŞ-a
(2,8 faiz), Ukraynaya (2,1 faiz), İtaliyaya
(1,6 faiz), Qazaxıstana (1,5 faiz), İrana
(1,3 faiz), Çinə (1,2 faiz), Belçikaya (1,1
faiz), Türkmənistana (1,1 faiz), Niderlanda (1,0 faiz), Özbəkistana (1,0 faiz)
göndərilmiş malların payı üstünlük təşkil
etmişdir.

Ölkəyə idxal olunmuş məhsulların
ümumi dəyərinin 17,8 faizi Rusiya, 15,9
faizi Türkiyə, 14,0 faizi Çin, 5,5 faizi
Almaniya, 4,0 faizi Ukrayna, 3,8 faizi
ABŞ, 3,6 faizi İtaliya, 3,4 faizi İran, 2,4
faizi Birləşmiş Krallıq, 2,3 faizi Yaponiya,
1,9 faizi Koreya, hər biri 1,6 faiz olmaqla
Braziliya və Fransa, 1,3 faizi Hindistan,
1,1 faizi Belarus, 1,0 faizi Vyetnam, 18,8
faizi isə digər ölkələr ilə aparılmış idxal
əməliyyatlarının payına düşmüşdür.
2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında
əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
mühüm məhsul növlərindən təzə meyvə
ixracı 17,6 faiz, kartof – 12,9 faiz, şəkər
– 7,1 faiz, meyvə və tərəvəz şirələri – 4,4
faiz, meyvə və tərəvəz konservləri – 20,2
faiz, təbii üzüm şərabları və üzüm suslosu
– 8,6 faiz, pambıq lifi – 38,5 faiz, polietilen – 29,8 faiz, pambıq ipliyi – 2,3 dəfə,
qara metallardan yarımfabrikatlar – 4,3
dəfə, qara metallardan borular – 16,6 faiz,
bentonit gili – 3,5 faiz artmış, təzə tərəvəz
ixracı isə 23,9 faiz, bitki yağları – 16,1 faiz,
tütün – 3,2 faiz azalmışdır.
2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları ilə
müqayisədə 2021-ci ilin yanvar-noyabr
aylarında xam şəkər idxalı 1,7 dəfə,
təzə meyvə – 3,0 faiz, çay - 3,3 faiz,
kartof – 19,9 faiz, quş əti və onun əlavə
məhsulları – 3,2 faiz, təzə tərəvəz –
46,8 faiz, minik avtomobilləri – 1,7 dəfə,
hesablama maşınları, blok və qurğuları –
6,0 faiz, yük avtomobilləri – 1,6 dəfə, rezin şinlər – 31,2 faiz, mebellər – 29,1 faiz,
paltaryuyan maşınlar – 20,0 faiz, məişət
kondisionerləri – 2,2 faiz, məişət soyuducuları – 1,6 dəfə artmış, buğda idxalı isə
17,0 faiz, bitki yağları – 10,7 faiz, kərə
yağı, digər süd yağları və pastaları – 9,5
faiz azalmışdır.

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

Üç yeniyetmənin İrandan Azərbaycana
qanunsuz keçməsinin qarşısı alınıb
Yanvarın 17-də saat 15:25 radələrində Dövlət Sərhəd
Xidmətinin (DSX) Sərhəd Qoşunlarının Göytəpə sərhəd
dəstəsinin Biləsuvar rayonunun Amankənd kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasının xidməti sahəsində
İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası
istiqamətində dövlət sərhədinin üç nəfər tərəfindən
pozulması müşahidə edilib.
DSX-nin mətbuat mərkəzindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
sərhəd pozucuları sərhəd naryadı tərəfindən saxlanılıb.
Azyaşlı olmaları müəyyənləşdirilən sərhəd pozucuları dövlət
sərhədini səhvən pozduqlarını bildiriblər. Onlar özlərini İran İslam

Respublikasının vətəndaşları Atəşi Əmirrza Atəş (14 yaş), Puya
Bədəli Mehrac (12 yaş) və Danayi Səhənd İbrahim (11 yaş) kimi
təqdim ediblər. Saxlanılmış şəxslər sərhəd zastavasına gətirilib,
isti yemək və digər lazımi şəraitlə təmin ediliblər.
Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasında mehriban qonşuluq və dostluq münasibətləri nəzərə alınaraq
sərhəd nümayəndəliyi xətti ilə müqabil tərəf məlumatlandırılıb.
Azyaşlıların qısa müddətdə İran tərəfinə təhvil verilmələri
nəzərdə tutulub.
DSX dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsi sahəsində tədbirləri
fasiləsiz davam etdirir.

Yanvarın 17-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə
rəsmi səfərdə olan Monteneqro parlamentinin sədri Aleksa Beçiçin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, S.Qafarova qonaqları salamlayaraq, Azərbaycanla Monteneqro
arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini söyləyib. Bildirilib ki, bu gün siyasi,
iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə
əməkdaşlığımız inkişaf etməkdədir. Ölkə
prezidentlərinin qarşılıqlı səfərləri zamanı
aparılan danışıqlar əlaqələrimizə təkan
verib. Dövlətlərimiz arasında imzalanmış
sənədlər münasibətlərimizin hüquqi bazasını təşkil edir.
Milli Məclisin sədri qeyd edib ki,
parlamentlərimiz münasibətlərimizin
daha da inkişafına özünəməxsus töhfə
verməkdədir. S.Qafarova hər iki ölkənin
parlamentində dostluq qruplarının fəaliyyət
göstərməsini təcrübə və qanunvericilik
sahəsində informasiya mübadiləsi baxımından önəmli hesab edib. Diqqətə çatdırılıb ki, deputatların mütəmadi səfərləri
qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin
müzakirəsi baxımından əhəmiyyətlidir. O
cümlədən parlamentarilərin beynəlxalq
təşkilatlarda qarşılıqlı əməkdaşlığı
məmnunluq doğurur.
Sahibə Qafarova 44 günlük Vətən

müharibəsində Prezident, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycanın öz gücü hesabına əzəli
torpaqlarını erməni işğalından azad
etdiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib
ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının uzun
illər kağız üzərində qalan qətnamələri
Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilib,
ölkəmiz öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib.
Milli Məclisin sədri, həmçinin torpaqlarımızın Ermənistan tərəfindən 30 illik
işğalının nəticələri barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, bu gün işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə quruculuq və bərpa işləri
aparılır. Biz Qafqazın bu bölgəsində,
Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi,
müharibədən yox, sülhdən danışmaq
istəyirik. Ümid edirik ki, sülh sazişi tezliklə
imzalanacaq.
Səmimi görüşə və ölkəmizə rəsmi
səfərə dəvətə görə minnətdarlığını
bildirən Monteneqro parlamentinin sədri
Aleksa Beçiç Azərbaycana səfərindən
məmnun qaldığını söyləyib. Qeyd edilib
ki, Monteneqro ölkəmizlə əməkdaşlığı
genişləndirmək niyyətindədir. Qonaq səfər çərçivəsində keçiriləcək
görüşlər zamanı aparılacaq danışıqların

münasibətlərimizin dərinləşməsinə müsbət
təsirini göstərəcəyinə əminliyini ifadə edib.
O, bütün sahələr üzrə əməkdaşlığın daha
da gücləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar
olduğunu söyləyib.
Monteneqro parlamentinin rəhbəri
ölkəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
və suverenliyini daim dəstəklədiyini vurğulayıb. Monteneqronun Azərbaycanın dostu
olduğunu deyərək, ölkəmizin qazandığı
nailiyyətlər münasibətilə xalqımızı təbrik
edib.
Aleksa Beçiç COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə ölkəsinə göstərilən
yardıma görə Azərbaycan tərəfinə
minnətdarlığını ifadə edib. Vurğulayıb ki,
qanunverici orqanlar arasında əlaqələrin
daha da dərinləşməsi digər sahələrin də
inkişafına müsbət təsir göstərir.
Söhbət zamanı parlamentlərarası
əlaqələrin inkişaf perspektivləri, deputatların beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
qarşılıqlı əməkdaşlığı və dəstəyin davam
etdirilməsinin əhəmiyyəti barədə fikir
mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə Monteneqro ilə
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun başçısı İqbal Məmmədov, Milli Məclis
Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev, Monteneqronun Azərbaycandakı səfiri Perişa
Kastratoviç və digər rəsmi şəxslər iştirak
ediblər.

Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti
Ankarada konqresdə iştirak edib
Türkiyə Sərbəst Mühasibəçi Mali Müşavirlər və Yeminli Mali
Müşavirlər Odaları Birliyinin (TÜRMOB) dəvəti ilə Azərbaycan
Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid
Novruzovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Ankarada “Peşəmizdə
haqsız rəqabətin qarşısının alınması və yeni addımlar” mövzusunda
onlayn keçirilən VIII Türkiyə Haqsız Rəqabət Konqresinə qatılıb.
Palatadan AZƏRTAC-a bildirilib
ki, konqres 3 sessiya əsasında təşkil
edilib. Sessiyalarda “Haqsız rəqabətin
qarşısının alınmasında Elektron Birlik
və GİB inteqrasiyası”, “Haqsız rəqabətin
qarşısının alınmasında yeni yanaşmalar” və “Qiymətləndirmə” mövzusunda
məruzələr dinlənilib, geniş müzakirələr

aparılıb, suallar cavablandırılıb.
Tədbir zamanı əldə edilən materiallar və nəticələr mühasibat uçotu
və audit sahəsində haqsız rəqabətə
qarşı mübarizədə mütərəqqi dünya
təcrübəsini öyrənmək və milli iqtisadiyyatımızın xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ölkəmizdə tətbiqi istiqamətində

qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrasında
önəmli rol oynayacaq.
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Azərbaycanı daha da
gücləndirən 2021-ci il

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Ötən il əldə edilən uğurlar işğaldan azad edilən torpaqlarımızda
sürətli yenidənqurma, tikinti-quruculuq işləri, COVID-19-la mübarizə
şəraitində qazanılıb. Bu dövrdə heç
bir sosial layihə təxirə salınmayıb.
Bütün layihələr Azərbaycanın heç bir
dövlətdən borc almadan öz gücünə
rellaşdırılıb.
Ötən il Azərbaycanda reallaşdırılan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi
siyasətinin mühüm istiqamətlərindən
olan sənayenin inkişafı istiqamətində
kompleks tədbirlər davam etdirilib, istehsal və ixrac potensialının artırılması, sərmayə qoyuluşunun stimullaşdırılması üçün səmərəli mexanizmlər
tətbiq olunub. Bütün bu işlər dünyada
hələ də sonu görünməyən pandemiya və iqtisadi-maliyyə çətinlikləri
fonunda reallaşdırılıb və müsbət
göstəricilər əldə edilib. Belə ki, Dövlət
Statistika Komitəsinin məlumatına
görə:
– 2021-ci ildə ölkədə 92857,7
milyon manatlıq və ya əvvəlki ilin
eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6 faiz
çox ümumi daxili məhsul (ÜDM)
istehsal olunub. İqtisadiyyatın qeyri
neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 7,2
faiz, neft-qaz sektorunda isə 1,8 faiz
artıb. ÜDM istehsalının 5,9 faizi kənd
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahələrin payına düşüb;

– iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 2,7 faiz, qeyri-neft-qaz
sektorunda isə 6,4 faiz artıb. Əhalinin
hər nəfərinə düşən ÜDM 8 min 055,3
manata bərabər olub;
– Azərbaycanda sənaye
müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət
göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən
2021-ci ilin 11 ayı ərzində 47,9
milyard manatlıq və ya 2020-ci ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,5 faiz
çox sənaye məhsulu istehsal edilib.
Sənayenin qeyri-neft sektorunda məhsul istehsalı 20,7 faiz artıb.
Respublikada sahibkarlar tərəfindən
indiyədək sənaye zonalarına 6,2
milyard manatdan çox investisiya yatırılıb, 9 min 500-dək iş yeri yaradılıb.
Növbəti mərhələdə mövcud layihələr
üzrə sənaye zonalarına əlavə 0,4 milyard manat investisiyanın yatırılması
və 2 minə yaxın iş yerinin yaradılması
nəzərdə tutulub.
Hazırda ölkədə mövcud olan
7 sənaye parkı və 5 sənaye
məhəlləsində bu günə qədər 5 milyard manatlıq məhsul istehsal edilib,
bunun 1,4 milyard manatı, təxminən
28 faizi ixrac olunub.
Hesabat dövründə qeyri-neft sektorundan daxilolmalar 5,870 milyard
manat təşkil edib və proqnoza 114,8
faiz əməl edilib. Ötən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə bu sektordan
vergi daxilolmaları 13,5 faiz və ya
697,3 milyon manat artıb.

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 14 			

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 20 noyabr tarixli 205 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə
və təşkilatlarda tədris məşğələlərinin aparılmasına
cəlb edilən işçilərin əməyinin saathesabı ödənilməsi
məbləğləri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Minimum aylıq
əməkhaqqının məbləğinin artırılması və “Minimum aylıq
əməkhaqqının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 18 iyun tarixli 1265 nömrəli
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə” 2021-ci il 17
dekabr tarixli 3051 nömrəli Sərəncamının 2.2-ci bəndinin
və “Əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” 2021-ci il 16 oktyabr tarixli 2965 nömrəli
Sərəncamının 1-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci
il 20 noyabr tarixli 205 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 11, maddə 826;
2002, № 10, maddə 637; 2003, № 9, maddə 523; 2005,
№ 8, maddə 780; 2006, № 6, maddə 563, № 11, maddə
998; 2007, № 9, maddə 924; 2008, № 4, maddə 303, № 10,
maddə 939; 2011, № 4, maddə 362; 2015, № 12, maddə
1578; 2016, № 4, maddə 828; 2017, № 5, maddə 970, №
8, maddə 1605; 2018, № 3, maddə 605, № 6, maddə 1355;
2019, № 2, maddə 366, № 8, maddə 1453) ilə təsdiq edilmiş
“Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda
tədris məşğələlərinin aparılmasına cəlb edilən işçilərin
əməyinin saathesabı ödənilməsi məbləğləri” yeni redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Qərar 2022-ci il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Ötən illər ərzində Azərbaycanda
müasir nəqliyyat infrastrukturu
formalaşdırılıb. Yeni hava limanları
inşa olunub, min kilometrlərlə müasir
yollar çəkilib. Ölkəmizin xarici ticarət
əlaqələrinin inkişafına və tranzit
imkanlarının genişləndirilməsinə
mühüm töhfə olan Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı və Bakı-TbilisiQars dəmir yolu xətti inşa edilərək
istifadəyə verilib. Azərbaycan “ŞərqQərb” və “Şimal-Cənub” beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısına çevrilib, həmçinin tranzit daşımaları sahəsində ölkəmizin potensialının
yüksəlməsində önəmli rol oynayan
Çinin “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünə
qoşulub.
İkinci Qarabağ müharibəsindən
sonra Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə
başlaması üçün real imkanlar yaranıb. Bu dəhliz ilə Azərbaycandan
Ermənistana və oradan respublikamızın Naxçıvan bölgəsinə, eləcə də
Türkiyə və Avropaya əlverişli alternativ nəqliyyat marşrutunun fəaliyyət
göstərəcəyi nəzərdə tutulub.
Aqrar sahədə həyata keçirilən
sistemli tədbirlər, o cümlədən son
illər ərzində kənd təsərrüfatının ayrıayrı sahələrinin inkişaf etdirilməsi
ölkəmizin ərzaq məhsulları üzrə
özünütəminetmə səviyyəsini
yüksəldib, ixrac potensialını
genişləndirib. Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi ilə
birgə aqrar sahədə istehsalın və emal
sənayesinin inkişafına dair Tədbirlər
Planı uğurla həyata keçirilib. Tədbirlər
Planında kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların səmərəli istifadəsi məqsədilə
həmin torpaq sahələrinin icarəyə və
istifadəyə verilməsi mexanizminin
təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulub.
Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı
məhsullarının ixracı üzrə prosedurların sadələşdirilməsi, ixracyönümlü aqrar istehsal mallarına gömrük və vergi
güzəştlərinin tətbiqi planlaşdırılıb.
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi
altında müzəffər ordumuzun işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməsi
bölgədə kənd təsərrüfatının bərpası
və yenidən inkişaf etdirilməsinə geniş
imkanlar yaradıb. Əkin dövriyyəsinə
yeni ərazilərin daxil edilməsi məhsul
istehsalını artırılmasını şərtləndirib.
Hazırda azad olunmuş ərazilərdə
həyata keçirilən mühüm infrastruktur
layihələri kənd təsərrüfatının inkişafına da dəstək olacaq. Aqrar emal
müəssisələrinin inşası bölgədə kənd
təsərrüfatının davamlı inkişafına
əhəmiyyətli təsir göstərəcək.
Prezident İlham Əliyev ötən il
kənd təsərrüfatında əldə edilən uğurlarla bağlı yerli televiziya kanallarına
verdiyi müsahibədə deyib: “Ənənəvi
kənd təsərrüfatı məhsullarının
yetişdirilməsinə fikir versək, deyə
bilərəm ki, son 15 il ərzində meyvə istehsalı Azərbaycanda 2 dəfə artıb. İki

dəfə, yəni, çox böyük rəqəmdir. Üzüm
istehsalı da, həmçinin 2 dəfə artıb,
tərəvəz istehsalı artıb. Pambıq istehsalı dəfələrlə artıb. Demək olar ki, biz
son beş il ərzində pambıqçılığı diriltdik və qeyri-neft ixracatında pambığın
nisbəti ildən-ilə artır. Eyni zamanda,
biz özümüzü əsas ərzaq məhsulları
ilə təmin etmək üçün praktiki addımlar
atdıq. Məsələn, bu gün mal ətinə əgər
baxsaq, biz özümüzü təqribən 90 faiz
səviyyəsində təmin edirik, qoyun əti
ilə 100 faiz. Azərbaycan heç vaxt süd
istehsal etmirdi və bizdə ənənəvi olaraq mal-qaranın cinsi südçülük üçün
əlverişli deyildi. Ona görə biz cins
mal-qaranın alınmasına böyük vəsait
xərclədik və bu gün Azərbaycanda
əgər 1 milyondan çox iribuynuzlu malqara varsa, onun artıq 70 mini cins
mal-qaradır…”.
Dövlətimizin başçısı
müsahibəsində ölkənin taxılçılıq
sahəsindəki mövsud vəziyyət
barədə fikirlərini diqqətə çatdıraraq,
bu məsələ ilə bağlı qarşıya çıxan
çətinliklərin aradan qaldırılması
istiqamətində təkliflərini bildirib.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrətzadənin sözlərinə
görə, Azərbaycanda aqrar şirkətlərin
təcrübəsi və biznes imkanları respublikanın kənd təsərrüfatı məhsullarına
olan ehtiyaclarının digər region
ölkələrinin torpaq resurslarının hesabına ödəməsinə imkan verir. Burada
söhbət digər ölkələrdə taxılçılıq üçün
məqbul olan münbit torpaqları icarəyə
götürüb, orada məhsul yetişdirərək
Azərbaycana gətirməkdən gedir.
Bu isə onunla bağlıdır ki, region
ölkələrinin çoxunda torpaqlarla
təminat göstəricisi torpaq resursları
məhdud olan Azərbaycandan daha
yaxşıdır.
Firdovsi Fikrətzadə, həmçinin
bildirib ki, Azərbaycanda on minlərlə
sahədə müasir istehsal texnologiyalarını tətbiq edən, böyük həcmdə
istehsal həyata keçirən aqrar şirkətlər
yaranıb ki, onların təcrübəsi, potensialları və biznes imkanları ölkənin
kənd təsərrüfatı məhsullarına
olan daxili tələbatını digər region
ölkələrinin torpaq resurslarının
hesabına ödəməyə imkan verir.
Bununla bağlı artıq ilkin təcrübələr
də var. Bizim iri sahibkarların Rusiya,
Ukrayna və Qazaxıstanda müxtəlif
kənd təsərrüfatı layihələrində – həm
taxılçılıq, həm istixana sektorunda
iştirak təcrübələri diqqət çəkir. Bu,
bizim taxıl təminatımızda da müsbət
məqam kimi çıxış edir. Hazırda
burada söhbət dövlət-özəl sektor
əməkdaşlığı əsasında yanaşmadan,
bu prosesin daha sistemli şəkildə
genişləndirilməsindən gedir.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 15 							
“Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində
çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik
qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin,
həmin müəssisələrin direktor və direktor
müavinlərinin vəzifə maaşları sxeminin və
məbləğlərinin, vəzifə maaşlarına əlavələrin
məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 11 iyul tarixli 270 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
“Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində
çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik
qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin,
o cümlədən həmin müəssisələrin direktor
və direktor müavinlərinin, habelə gənclərin
çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərlərinin
əməkhaq-larının artırılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 17 dekabr tarixli 3053 nömrəli
Sərəncamının 2-ci hissə-sinin icrasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində
çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik
qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin,
həmin müəssisələrin direktor və direktor
müavinlərinin vəzifə maaşları sxeminin və
məbləğlərinin, vəzifə maaşlarına əlavələrin
məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2016-cı il 11 iyul tarixli 270 nömrəli Qərarında

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2022-ci il

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2016, № 7, maddə 1349; 2018,
№ 3, maddə 612, № 11, maddə 2432;
2019, № 4, maddə 750, № 9, maddə 1550)
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 4-cü hissə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4. Müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının
diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan dövlət
ümumi təhsil müəssisələrinin direktorlarının
aylıq vəzifə maaşı 799 manat, direktorun
müavinlərinin aylıq vəzifə maaşı 719 manat
müəyyən edilsin.”;
1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli
əlavə - “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində
çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik
qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin aylıq
vəzifə maaşlarının sxemi” yeni redaksiyada
təsdiq edilsin (əlavə olunur);
1.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 2 nömrəli
əlavə - “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində
çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik
qiymətləndirilməsi aparılan, gənclərin
çağırışaqədərki hazırlığı rəhbərlərinin aylıq
vəzifə maaşlarının sxemi” yeni redaksiyada
təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Qərar 2022-ci il yanvarın 1-dən
tətbiq edilir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

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

Qazanılan uğurlar vətəndaş
məmnunluğunu yüksəldir
Prezident İlham Əliyevin ötən həftə yerli televiziya kanallarına verdiyi geniş
müsahibəsində Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasətində son dövrdə əldə
edilmiş uğurlar parlaq əksini tapıb.
Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti və
perspektivlər, şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına dövlət qayğısı, ASAN idarəçilik sisteminin tətbiqi, məmur–vətəndaş təmaslarının
minimuma endirilməsi, tarixi abidələrin bərpası,
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan
bərpa-quruculuq işləri, dövlətin xarici siyasəti
və s. ilə bağlı telejurnalistlərin suallarına cənab
İlham Əliyevin verdiyi geniş və müfəssəl
cavablar həm də cəmiyyəti düşündürən aktual
məsələlərə ölkə rəhbərinin münasibəti kimi
cəmiyyətdə böyük maraqla qarşılandı. Həmin
cavablarda ölkədə gündəmdə olan bir sıra
önəmli məsələlərə toxunuldu.
Prezident İlham Əliyev mötəbər açıqlamaları
ilə növbəti dəfə nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan
vətəndaşının rifahının yüksək səviyyədə
təmin olunması onun fəaliyyətinin mərkəzində
dayanır. Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olunması istiqamətində təsirli addımların
atıldığını və bundan sonra da belə tədbirlərin
davam etdiriləcəyini vurğulayan ölkə rəhbəri
bu məsələdə işğaldan azad olunmuş ərazilərin
də potensialından istifadə edildiyini dedi. Qısa
müddətdə həmin ərazilərin iqtisadi potensialının səfərbər edilməsi istiqamətində addımların
atılması, həqiqətən, ölkənin milli iqtisadi sisteminin kifayət qədər çevik və funksional olduğunun
göstəricisidir.
Ölkə başçısı bir cavabında dövlətin iqtisadi
müstəqilliyini siyasi müstəqillik amili ilə olduqca
dəqiqliklə uzlaşdırdı. Prezidentin bu suverenlik
tandeminə strateji yanaşması ondan ibarətdir
ki, xarici siyasətin keçərli olması, tam müstəqil
siyasət yürütmək imkanlarının genişləndirilməsi,
hər şeydən öncə, iqtisadi müstəqillikdən asılıdır.
Bu baxımdan Prezident ərzaq məhsullarının
ixracından asılılığın azaldılmasının vacibliyini
vurğuladı və həmin istiqamətdə artıq təsirli
addımların atıldığını bildirdi.
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, dünya
iqtisadiyyatında hansı formada və səviyyədə
böhran baş verməsindən asılı olmayaraq,
Azərbaycan iqtisadiyyatı bütün sınaqlara
hazırdır və sürətlə inkişaf edir. Bunun bariz
nümunəsini biz hələ də tam aradan qalxmayan
pandemiya dövründə gördük. Qısa müddətdə
bütün dünyanı sosial-iqtisadi böhran bürüdü.
Amma görülmüş genişmiqyaslı işlər, sistemli və
ardıcıl tədbirlər sayəsində ölkə iqtisadiyyatı duruş gətirə bildi. Qeyri-neft sektorunda da bu hal
müşahidə olunur. Sənaye istehsalında, valyuta
ehtiyatlarında ciddi artım var, ixrac imkanları

da artır. Bütün bunlar Azərbaycanın iqtisadi
siyasətinin elmi əsaslarla aparıldığını və ciddi
tənzimlənməsini göstərir.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin əksər çıxışlarında, müsahibələrində və görüşlərində diqqət
yetirdiyi önəmli məsələlərdən biri də cəmiyyətdə
şəffaflığın təmin olunmasının, korrupsiyaya
qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsinin
zəruriliyidir. Ölkə başçısı həmişə olduğu
kimi, bu dəfəki açıqlamasında da ümumi
demokratik inkişafda məmur–vətəndaş
münasibətlərinin böyük rol oynağını vurğuladı.
Qeyd edildi ki, məmurların öz fəaliyyətlərində
vətəndaş məmnunluğunu əsas hədəf kimi
müəyyənləşdirmələri həm ölkəmizin dayanıqlı
inkişafının təminatıdır, həm də sabitliyin
güclənməsinə xidmət edən vacib amillərdən
biridir.
Ölkə Prezidenti vətəndaşlarla münasibətdə
şəffaflığın artırılmasının, onlara daha keyfiyyətli,
rahat, müasir şəkildə xidmət göstərilməsinin və
ictimai razılığın təmin olunmasının məmurlar
qarşısında duran ən vacib vəzifələr olduğunu
kəskin şəkildə onların nəzərinə çatdırdı.
Yeniliyə, təkmilləşməyə daha çox meyilli olan
ölkəmizdə Azərbaycan brendi kimi nüfuz
qazanan “ASAN xidmət” modelində ASAN
idarəçiliyin tətbiqi sözlə əməl arasında olan
vəhdətin bariz nümunəsidir.
Cənab Prezident müsahibəsində
vətəndaşlara göstərilən bu xidmət üsulu ilə
bağlı bildirdi: “Bütün sahələrdə – iqtisadi, sosial,
məmur-vətəndaş münasibətləri sahəsində
bu model tətbiq edilməlidir. Məmur-vətəndaş
təmasları da minimuma endirilməlidir”.

Əhliman ƏMİRASLANOV,
Milli Məclisin Səhiyyə
komitəsinin sədri, akademik

Azərbaycan hərtərəfli inkişaf
tendensiyası ilə diqqət çəkir
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
dövləti bu gün öz tarixinin ən şərəfli – istər siyasi,
istərsə də iqtisadi cəhətdən yüksəliş dövrünü
yaşayır. Dövlətimiz iqtisadi cəhətdən heç vaxt bu
qədər güclü olmamışdır. Ağır müharibədən qalib
çıxmış, koronavirusun yaratdığı çətinliklərdən sonra
iqtisadiyyatımız yüksələn templə artmaqdadır.
Möhtərəm Prezidentimizin yerli telekanallara
müsahibəsində də ölkə iqtisadiyatı ilə bağlı
səsləndirdiyi fikirlər bir daha bunu deməyə əsas verir.
Dünyaya neft-qaz ixrac edən Azərbaycanın
bu gün qeyri-neft sənayesi də yüksək sürətlə
inkişaf etməkdədir. Ölkəmizdə qeyri-neft
sənayesinin artımı 20 faizə yaxınlaşır. Bu
sahədə ixracımızdakı artım isə 40 faizdən
çoxdur. Bu isə o deməkdir ki, dövlət büdcəmiz
təkcə neft-qaz hesabına deyil, digər məhsullar
hesabına daxil olmuş xarici valyutalar
sayəsində formalaşmışdır.
Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdəndir
ki, ixrac idxalı üstələyir. Ölkəmizin valyuta
ehtiyatları ötən ilə nisbətən 2,5 milyard dollar
artmışdır. Dövlət başçımızn rəhbərliyi ilə aparılan iqtisadi siyasət nəticəsində Azərbaycan
manatı stabilliyini qoruyub saxlamaqdadır. Milli
valyutamız olan manatın stabilliyi investorların,
xüsusilə, xarici şirkətlərin Azərbaycana investisiya yatırmasına böyük fayda verir.
2022-ci ilin büdcə xərcləri 30 milyard
manata çatdırılıb ki, bu da Azərbaycanın
tarixində ən böyük büdcə olacaq. Bu göstərici
imkan verəcək ki, işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə və digər bölgələrimizdə nəzərdə
tutulmuş investisiya layihələri uğurla həyata
keçirilsin.
Sosial sahə hər zaman Prezident İlham
Əliyevin diqqət mərkəzində olub. Vergi orqanları tərəfindən keçən il proqnozdan əlavə
1,4 milyard manat yığılıb. Bu, onu göstərir ki,
ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar şəffaf
vergi siyasəti ilə işləyirlər. Həmin vəsaitin
1,5 milyard manatı sosial layihələrin həyata
keçirilməsinə yönəldilmişdir.
Bu il ölkəmizdə genişmiqyaslı sosial
layihələr həyata keçirilməkdədir. Minimum
əməkhaqqı və minimum pensiyalar 20 faiz,
eləcə də, təqaüdlər və sosial müavinətlər də
artırılmışdır. Bütün bu artımlara büdcədən 1,5
milyard manat vəsait ayrılmışdır ki, bundan 2
milyon nəfər vətəndaşımız yararlanacaq.
Bu gün dünya bazarında qida
məhsullarının, xüsusən, buğdanın
qiymətlərində artım müşahidə edildi. Həmin
fakt dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edən
Azərbaycana da öz təsirini göstərdi, bəzi ərzaq
məhsullarının, eləcə də, unun qiymətində
artıma səbəb oldu. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən
həyata keçirilən sosial layihələrin əsas
məqsədi ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız
rifah içində yaşasın və bu qiymət artımından
əziyyət çəkməsinlər. Möhtərəm Prezidentimiz

ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün
kənd təsərrüfatı və aqrar sahənin inkişafına
xüsusi diqqət ayırır. Son illər dünyada
yaranan ərzaq qıtlığı fonunda, Azərbaycan
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və
tədarükündə böyük irəliləyişlərə nail olmuşdur.
Son 15 ildə ölkəmizdə meyvə və tərəvəz istehsalının həcmi iki dəfə artmışdır. Azərbaycan
özünü mal və qoyun əti ilə demək olar ki, 100
faiz təmin edir. Ölkəmizdə becərilən meyvə və
tərəvəzlər daxili bazarı ödəməklə yanaşı, xarici
dövlətlərə də ixrac edilir. Ölkəmizdə təxminən
3,4 milyon ton buğda istehlak edilir ki, bunun
da 2 milyon tonu özümüzdə istehsal olunur.
Qalan hissəsi isə xarici dövlətlərdən idxal
olunur. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın
becərilməsi nəticəsində idxalın səviyyəsi minimuma endiriləcək. Bu həm də büdcə vəsaitinə
qənaət deməkdir.
Ölkə başçımız müsahibəsində rüşvətxorluq
və korrupsiya ilə ciddi mübarizə aparıldığını
da qeyd etdi. Prezident dövlət məmurlarına
bir daha xəbərdarlıq etdi: korrupsiyaya və
rüşvətə yol verən istənilən dövlət məmuru və
vəzifəli şəxs sərt şəkildə cəzalanacaq. Bu gün
Nazirlər Kabinetində, Milli Məclisdə, Prezident
Administrasiyasında və yerli icra orqanlarında
kadr islahatları davam etdirilir.
Ölkəmizdə hərbi quruculuq prosesləri də
davam etdirilir. Yeni müasir silahların alınması və ordumuzun maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi ən vacib məsələlərdən biridir.
Bu işlər davamlı aparılır. Ölkə başçımızın da
vurğuladığı kimi, bu gün Ermənistanda istər
hakimiyyətdə, istərsə də müxalifətdə revanşist
qüvvələr mövcuddur. Bu qüvvələr hər zaman
Azərbaycana qarşı təxribat törətməyə çalışırlar. Onlar bilməlidirlər ki, Azərbaycan hərbi
qulluqçusunun ölümünü heç vaxt bağışlamayacaq və ermənilər üçün bunun cavabı çox
ağır olacaq. Azərbaycan Ordusunda yeni hərbi
hissələr yaradılır. Peşəkar və yüksək hazırlıqlı
hərbçilərdən ibarət briqadalar təşkil edilir.
Bu gün Azərbaycan siyasi, iqtisadi və
hərbi cəhətdən elə güclü dövlətdir ki, heç kim
onunla zor dilində danışa bilməz.

Kamilə ƏLİYEVA,
Milli Məclisin deputatı,
BDU-nun kafedra müdiri, professor
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Milli musiqimizin
mötəbər himayəçisi
Ü

mummilli lider Heydər Əliyev milli musiqimizin ən gözəl nümunələrinin
dünya arenasına çıxarılması yolu ilə Azərbaycanın sivil məmləkət,
xalqımızın çoxsaylı istedadlar yetirən bir xalq olmasına həmişə böyük
diqqət yetirmiş, ciddi önəm vermişdir. Ulu öndər Azərbaycana rəhbərliyinin
hər iki dövründə kemiş ittifaq respublikalarında, eləcə də xarici ölkələrdə
keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günlərində, müxtəlif mədəni-kütləvi
tədbirlərdə milli musiqimizin geniş təmsil olunmasını yüksək səviyyədə
təmin etmişdir.
Ümumiyyətlə, böyük rəhbər millimənəvi dəyərlərin zənginləşdirilməsinə
milli varlığın qorunub saxlanması və
gücləndirilməsi amili kimi yanaşmışdır.
Ötən əsrin 70– 80-ci illərində keçmiş SSRİnin şöhrətli teatrlarında və böyük konsert
salonlarında Azərbaycan bəstəkarlarının
əsərlərinin tamaşaya qoyulması, muğam, simfonik və kamera musiqisinin
səsləndirilməsi məhz Heydər Əliyevin
təşəbbüsü və köməyi ilə mümkün olmuşdur. Onun müstəsna səylərinin nəticəsi idi
ki, Azərbaycan musiqisi keçmiş ittifaqın
dəmir pərdələrini aşaraq dünyada da
yayılmışdır.
Birinci xanım, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva son
27 ildəki ictimai-mədəni fəaliyyəti ilə ulu
öndərin bu qiymətli ənənəsini daha geniş
miqyasda və yüksək səviyyədə davam
etdirmiş, mərhumiyyətli ümumi böhran və
ağrılı keçid dövründə, az qala, unudulmaqda olan muğam sənətimizə və yad
təsirlərdən korlanan milli musiqi ifaçılığına
yeni nəfəs gətirmişdir. Mehriban xanımın
doğma musiqimizə dərindən bağlılığı
və onun taleyinə qayğıkeş münasibəti
nəticəsində radio və televiziya kanallarına, el şənliklərinə yol tapmış yad-yabançı
musiqilərin, istedadsız sənətçilərin
bayağı ifalarının meydanı daralmış, xalq
musiqisindən uzaqlaşma və ona xorbaxma
meyilləri aradan qaldırılmışdır.
Prezident İlham Əliyevin və Mehriban
xanım Əliyevanın muğam və xalq musiqisi konsertlərində görkəmli xanəndələri,
gənc istedadları maraqla dinləmələri,
onların ehtiyaclarına həssas və qayğıkeş münasibətləri, sənətlərini yüksək
dəyərləndirmələri milli musiqimizin yeni
şəraitdə inkişafını stimullaşdırmış, bu
sahədə tarixi bir canlanma yaratmışdır. Tez-tez nüfuzlu salonlarda tanın-

mış muğam ustalarının konsertlərinin
təşkil edilməsi, televiziya muğam
müsabiqələrinin keçirilməsi, yaşlı və gənc
nəsildən olan istedadlı müğənnilərə fəxri
adların verilməsi, pensiya yaşına çatmış
sənətkarlara Prezident təqaüdünün təyin
edilməsi, eyni zamanda, istedadlı uşaqlara
da bu təqaüdün verilməsi dünyada misli olmayan bir silsilə təşkil etməklə milli musiqi
sənətimizin yeni inkişafına xidmət göstərir.
Ümummilli lider, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu Heydər
Əliyevin ideya və əməllərinin davamlı
olaraq gerçəkləşdirilməsinə geniş ictimai
dəstəyi təmin edən Heydər Əliyev Fondu
milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və
zənginləşdirilməsi, ümumbəşəri ənənələrin
himayə edilməsi sahəsində çoxşaxəli
fəaliyyəti ilə ölkəmizdə və beynəlxalq
aləmdə yüksək nüfuz, böyük rəğbət qazanmışdır. Prezident İlham Əliyev bu qurumun genişmiqyaslı, irihəcmli fəaliyyətini
yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Fond nəinki
Azərbaycanda, eyni zamanda, regionda
görülən işlərin həcminə görə ən böyük
ictimai təşkilata çevrilmişdir”.
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva mənəvi dəyərlərimizin
himayə edilməsi işinə 1995-ci ildə
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları
Fondunu yaratmaqla başlamışdır. Milli
mənəvi dəyərlərimizin incilərinin dünya
mədəniyyəti xəzinəsinə daxil edilməsinə
nail olan Mehriban Əliyeva o zaman bu
istiqamətin fəaliyyətində davamlı olacağını
bəyan etmişdir: “Muğam da, aşıq yaradıcılığı da, milli musiqi alətlərimizin bənzərsiz
melodiyaları da bu günə qədər qoruyub
saxladığımız və gələcək gün naminə
qorumağa borclu olduğumuz irsin yalnız
bir hissəsidir. Azərbaycan Mədəniyyətinin
Dostları Fondunun fəaliyyəti məhz bu

məqsədə yönəldilmişdir, UNESCO-nun
xoşməramlı səfiri kimi mənim bütün
gələcək fəaliyyətim də bu məqsədə
yönələcəkdir”.
Dünyada mövcud olan birinci xanım
təsisatının daha mükəmməl örnəyi ilə çıxış
edən Mehriban Əliyeva xalqımızın maddi
və mənəvi sərvətlərinə sahib çıxmaq, onun
nadir incilərini yad təsirlərdən qorumaq, bu
sərvəti dünya xalqlarına tanıtmaq yolunda 9 illik səmərəli fəaliyyətini əldə etmiş
qiymətli təcrübə və dəyərli proqramlarla,
2004-cü ildə yaradılmış Heydər Əliyev
Fondunun rəhbəri kimi daha geniş dairədə
davam etdirmişdir. Bu nüfuzlu və güclü
qurumun rəhbəri olaraq Mehriban xanımın
milli musiqimizin parlaq incilərini, sənət tacı
olan muğam sənətimizi hərtərəfli himayə
etməsi ciddi nəticələr doğurmuşdur.
Doğrudan da, Birinci vitse-prezident,
UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban Əliyevanın ulu öndərin adı
və ali məramı ilə bağlı bu Fondun rəhbəri
kimi tarixi önəm daşıyan fəaliyyətinin
hədəfi Heydər Əliyev irsinin təbliği, onun
Azərbaycan barədə arzu və istəklərinin
gerçəkləşdirilməsidir. Milli varlığımızın
əsasını təşkil edən mənəvi dəyərlərin
yaşadılmasını himayə etməkdə, ölkəmizi
dünyada sivil məmləkət kimi tanıtmaqda Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə
gerçəkləşdirilmiş məqsədyönlü və çoxsaylı
layihələrin yaratdığı öyünclü mənzərə
30 illik müstəqillik tariximizdə mədəni
intibah kimi qəbul edilir. Bu, ulu öndərin
Azərbaycan dövlətçiliyini dirçəltmək və
yaşatmaq missiyasının davamı olub, Vətən
və xalq naminə fəaliyyət göstərməyin çağdaş mükəmməl örnəyidir.
Azərbaycan mədəniyyətinin,
eləcə də milli musiqisinin dünyada
təbliğində, mədəniyyətlərarası dialoqun genişləndirilməsində Heydər Əliyev
Fondunun BMT-nin ən mötəbər qurumlarından olan UNESCO ilə əlaqələrinin rolu
misilsizdir. Uzun illərdir ki, respublikamızın
UNESCO ilə qurduğu hərtərəfli səmərəli
əməkdaşlıq bu gün olduqca yüksək
səviyyədədir. Azərbaycan – UNESCO
əlaqələrinin indiki səviyyəyə yüksəlməsi isə
Mehriban xanım Əliyevanın məqsədyönlü,
yorulmaz fəaliyyətinin, davamlı səylərinin
nəticəsidir. Onun UNESCO ilə əməkdaşlıq

Qazaxda Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə yeni məktəb binası inşa olunub
“Yeniləşən Azərbaycan yeni
məktəb” proqramı çərçivəsində
Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə daha bir məktəb
binası Qazax rayonunda inşa
olunub.
Qazax rayonu Şahnabat Nəsibova
adına Sarıvəlli kənd tam orta
məktəbinin binası ikimərtəbəli və 220
şagird yerlikdir.
Məktəbin əvvəlki binası 1966-cı
ildə inşa edildiyindən fiziki köhnəlmiş
və istifadəyə yararsız vəziyyətə
düşmüşdü.
Məktəbin müəlliməsi Leyli
Sarıyeva Sarıvəlli kəndində yeni
məktəb binasının inşa olunmasının
kənd sakinlərinin çoxdankı arzusu
olduğunu deyib: “Yeniləşən
Azərbaycan yeni məktəb” proqramı
çərçivəsində inşa olunan bu məktəb
binası bizə böyük hədiyyədir. Buna
görə Prezident İlham Əliyevə və
Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevaya sonsuz təşəkkür edirik.
Bildiririk ki, şagirdlərin keyfiyyətli
təhsil alması və Vətənə layiqli övlad

çərçivəsindəki fəaliyyəti müxtəlif ölkələrlə
mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi, sivilizasiyalararası dialoqun genişləndirilməsi
yönündə təkcə milli deyil, həm də dünyaya
örnək olası bəşəri nailiyyətdir.
Ölkəmiz və xalqımız üçün öyünclü
haldır ki, Mehriban Əliyeva UNESCO
kimi mötəbər beynəlxalq təşkilatın şifahi
ənənələr və musiqi ənənələri sahəsində
xoşməramlı səfiri adına layiq görülmüş ilk
Azərbaycan qadınıdır. 18 ildir ki, Mehriban xanımın adı dünyada sayı o qədər də
böyük olmayan xoşməramlı səfirlərlə bir
sırada çəkilir. UNESCO-nun Azərbaycan
mədəniyyətinə böyük əhəmiyyət verməsi,
muğamlarımızın qiymətli irs kimi qorunub saxlanılması və yayılması, Bakıda
Beynəlxalq Muğam Mərkəzi yaradılması
kimi təşəbbüsləri dəstəkləməsi məhz
Mehriban xanımın adı ilə bağlıdır. “Qafqaz Xalq Ənənələri Evi”nin məhz Bakıda
yaradılması ideyası da Mehriban Əliyevaya
məxsusdur.
Mehriban xanım Əliyevanın
genişmiqyaslı fəaliyyəti ölkənin ictimai,
sosial, mədəni həyatını əhatə etməklə
bitmir. O, Azərbaycanın milli-mənəvi
dəyərlərini, qədim və zəngin mədəniyyətini,
ölkəmizin milli özünəməxsusluğunu,
mədəni özəlliklərini dünya miqyasında
uzun illərdir ki, böyük fədakarlıqla, uğurla

kimi böyüməsi üçün əlimizdən gələni
edəcəyik”.
Valideynlər isə övladlarının
yeni, müasir tələblərə cavab verən
məktəbdə təhsil alacağı üçün
sevinclidirlər. “Oğlum Kərim və qızım
Nazənin bu il birinci sinfə qədəm
qoyublar. İnşallah, onlar üçün belə
gözəl məktəbdə gözəl də tədris ili
olar. Bütün əməyi keçən hər kəsə
bir şəhid ailəsi, şəhid həyat yoldaşı
kimi təşəkkür edir, minnətdarlığımı
bildirirəm”, - deyə şəhid Emil
Kərimovun həyat yoldaşı Afət Əliyeva
bildirib.
Yeni məktəb binasında 14
sinif otağı, fizika, kimya, biologiya
laboratoriyaları, informatika, hərbi
təlim, tibb, qızlar və oğlanlar üçün
əmək təlimi otaqları, qarderob,
kitabxana, yeməkxana, akt və
idman zalı, həmçinin açıq idman
meydançası var.
“Köhnə məktəbimizdə
oxumağımız üçün yaxşı şərait
yox idi. Siniflərimiz istiliklə
təmin olunmamışdı. Amma yeni
məktəbimizdə istilik sistemi ilə yanaşı,
fənn kabinetləri, idman zalı, kitabxana
və yeni avadanlıqlar var”, - deyə
məktəbin XI sinif şagirdi Lamiyə
Qocayeva deyib.
Məktəb zəruri mebel və
avadanlıqlarla, fənn kabinetləri və
laboratoriyalar əyani vəsaitlərlə tam
təchiz edilib.

AZƏRTAC

Türkiyənin Samsun şəhərində 20 Yanvar
faciəsinə həsr olunan anım mərasimi keçirilib
Türkiyənin Samsun 19 May Universitetində (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 20 Yanvar
faciəsinin 32-ci ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib.
Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin dəstəyi ilə
Samsun Azərbaycan Tələbələr Təşkilatı tərəfindən
keçirilən mərasimdə universitetin müəllim və
tələbələri iştirak ediblər.
Əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
Azərbaycan və Türkiyənin Dövlət himnləri
səsləndirildikdən sonra çıxışlar dinlənilib.
Sonra 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən
gecə keçmiş sovet ordusunun Azərbaycan xalqına

qarşı törətdiyi bəşəri cinayəti əks etdirən film
nümayiş olunub.
Tədbir çərçivəsində 20 Yanvar faciəsinə həsr
olunmuş fotosərgi keçirilib.
Mərasim bədii hissə ilə davam edib.

Sabir ŞAHTAXTI,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Samsun

təbliğ edir. Mehriban Əliyeva himayədar
bir mələk kimi Azərbaycan mədəniyyətinin
keşiyində dayanmışdır. Bu nəcib amallı,
yurdsevər və fədakar xanım UNESCOnun xoşməramlı səfiri kimi qeyri-maddi
mədəni irsin təbliği və qorunması
missiyasını şərəflə yerinə yetirir, eyni
zamanda, İSESCO-nun da xoşməramlı
səfiri olaraq Azərbaycan tarixini və mədəni
irsini, ölkəmizlə bağlı həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində
davamlı fəaliyyət göstərir.
Mən professional tar ifaçısı və bu
sənət üzrə pedaqoq olduğuma görə
bu yazıda daha çox Mehriban xanım
Əliyevanın xalqımızın ruhunun daşıyıcısı
və ifadəçisi olan milli musiqimizə göstərdiyi
müstəsna diqqət və qayğıdan, milli musiqi
sənətimizin qorunması və inkişafına verdiyi
önəmli töhfələrdən söz açmaq istəyirəm.
Onun bu yöndə fəaliyyəti uzun bir söhbətin
və ayrıca tədqiqatın mövzusu olduğuna
görə mən ən mühüm məqamları yığcam
olaraq yada salmağa çalışacağam.
Milli musiqimizə dövlət qayğısını
davamlı və rəngarəng layihələrlə
gerçəkləşdirən Mehriban xanımın ciddi
səyləri nəticəsində Azərbaycan muğamı
UNESCO tərəfindən bəşəriyyətin qeyrimaddi irsinin şah əsəri elan edilmişdir.

Azərbaycan aşıq sənəti, xalçaçılıq sənəti
və Novruz bayramı da YUNESKO-nun
Qeyri-maddi mədəni irsi siyahısına
salınmışdır. Beləliklə, muğam, aşıq sənəti
ilə yanaşı, tar sənəti və ifaçılığı, kamança
simli musiqi alətinin hazırlanması və ifaçılıq
sənəti də UNESCO-nun Qeyri-maddi
Mədəni İrsin Reprezentativ siyahısına
əlavə edilmişdir.
Məhz bu səylərin nəticəsi olaraq
İçərişəhər, o cümlədən Şirvanşahlar
Sarayı və Qız qalası, Qobustan qayaüstü
rəsmləri, Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin
tarixi mərkəzi UNESCO-nun Ümumdünya
İrsi Siyahısına daxil edilmişdir. “Dədə
Qorqud irsi”, Azərbaycan kəlağayı sənəti
də dünyanın qeyri-maddi mədəni irsi
siyahısında yer almışdır. Bundan başqa,
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
himayəsi ilə Azərbaycan 2019-cu ilin
iyulunda UNESCO-nun Ümumdünya İrs
Komitəsinin 43-cü sessiyasına uğurla ev
sahibliyi etmişdir.

(ardı var)
Ramiz QULİYEV,
Bakı Musiqi Akademiyasının
professoru, Xalq artisti,
Dövlət Mükafatı laureatı

“Sağalmayan yaralar, köhnəlməyən
yaddaş” adlı elmi sessiya
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində
20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümünə həsr olunmuş “Sağalmayan yaralar,
köhnəlməyən yaddaş” adlı elmi sessiya keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan muzeyin baş
direktoru, akademik Rafael Hüseynov 20
Yanvar hadisələrinin Azərbaycanın azadlığı
və ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan mübarizə
tarixinə əbədi qəhrəmanlıq salnaməsi kimi
daxil olduğunu vurğulayıb, xalqımızın bu günü
uzun illərdir ki, tarixin qara səhifəsi kimi qeyd
etdiyini bildirib.
R.Hüseynov 1990-cı il yanvarın 19-dan
20-nə keçən gecə keçmiş sovet ordusunun insanlığa yaraşmayan faciə törətməsindən, dinc
əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi vəhşiliklərdən
danışıb, bu hadisənin xalqımızın azadlığı və
müstəqilliyi yolunda böyük əhəmiyyət daşıdığını deyib. Akademikin sözlərinə görə,
Azərbaycan xalqının siyasi oyanışı, onun
siyasi proseslərdə fəal iştirakı dövrü kimi
səciyyələndirilən XX əsrin 80-ci illərinin sonundan başlayan milli azadlıq hərəkatı 1990-cı il
Yanvar hadisələrindən sonra keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qədəm qoymuşdur.
Baş direktor əlavə edib ki, yanvarın 19-da
hərbi əməliyyatın növbəti mərhələsi kimi
Azərbaycan televiziyasının enerji bloku partladılmış, respublika televiziyası və radiosunun
verilişləri tamamilə kəsilmişdi. O, bu hadisələr
zamanı yaradılan informasiya blokadasının
Moskvada təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşayan Azərbaycanın böyük oğlu, ulu öndər
Heydər Əliyev tərəfindən aradan götürüldüyünü bildirib. Alimin sözlərinə görə, 1990-cı il
yanvarın 21-də ulu öndər həyatını təhlükəyə
ataraq İlham Əliyevlə birlikdə Azərbaycanın
Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəlmiş
və Bakıda törədilmiş qanlı hadisələrlə bağlı
bəyanat vermişdir: “Dahi liderin 20 Yanvarla
bağlı həqiqətləri əks etdirən bəyanatı informa-

siya blokadasının yarılması istiqamətində ilk
mühüm addım olmuşdur”.
Akademik R.Hüseynov ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin dayandırıldığı,
xalqın informasiya almaq hüququndan məhrum
edildiyini bir dövrdə ulu öndər Heydər Əliyevin,
eləcə də Azərbaycan ziyalılarının Qanlı Yanvar
faciələri zamanı Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılması istiqamətində gördükləri
işlərdən bəhs edib, dünyanın müxtəlif kütləvi
informasiya vasitələrərinə 20 Yanvar dəhşətləri
ilə bağlı verdikləri müsahibələrdən söz açıb.
“Sovet rejiminin törətdiyi qətllər xalqımızın
müstəqillik arzularının qarşısını ala bilmədi
və Azərbaycan 1991-ci ildə öz müstəqilliyinə
qovuşdu”, – deyə bildirən baş direktor əlavə
edib ki, azadlıq hər bir xalqın tarixində elə ali
nemətdir ki, ona çatmaq üçün ağır sınaqlardan
keçmək lazımdır.
R.Hüseynov ölkəmizin müstəqilliyinin
qazanılması və onun qorunub saxlanılmasında
ümummilli lider Heydər Əliyev və Prezident
İlham Əliyevin əvəzsiz xidmətlərindən bəhs
edib. Qeyd edib ki, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında müzəffər Azərbaycan
Ordusunun işğal altında olan torpaqlarımızı
azad edərək ölkəmizin ərazi bütövlüyünü
bərpa etməsi ilə şəhidlərimizin qisası alınmış,
onların qanı yerdə qalmamışdır.
Akademik R.Hüseynov çıxışının sonunda
şəhidlərimizin azadlığımızın, müstəqilliyimizin,
milli iradəmizin simvolu kimi bundan sonrakı nəsillər üçün də qürur mənbəyi olacağını
vurğulayıb.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Ordu quruculuğu daim
diqqətdə saxlanılır
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Savaşda acı məğlubiyyətlə üzləşən
Ermənistan ötən bir il ərzində hələ də
özünə gələ, yaşadığı rüsvayçılıqdan
dərs çıxara bilmir. Hakimiyyətin revanşist qanadı ağır sosial-iqtisadi durumdan xilas olmaq, əhalinin güzəranını
yaxşılaşdırmaq barədə demək olar
ki, düşünmür. Erməni cəmiyyətinin
müəyyən hissəsinin işğalçı iddialardan
əl çəkməyə, sülhə gəlməyə gücü çatmır.
Azərbaycan Prezidenti müsahibəsində
diqqəti bu məqama yönəldərək deyib:
“Ermənistanda həm iqtidarda, həm
müxalifətdə, həm də cəmiyyətdə güclü
revanşist əhval-ruhiyyə var. Təəssüf
ki, biz bunu real həyatda da görürük.
Elə dünən (yanvarın 11-də – müəllif)
Azərbaycan hərbi qulluqçularına qarşı
növbəti hərbi təxribat törədilib. Heç bir
əsası olmayan bu təcavüz nəticəsində
Azərbaycanın hərbi qulluqçusu öldürülüb. Bu, müharibədən sonra baş verən
birinci hadisə deyil. Təəssüf ki, bizim
bundan əvvəlki cəza xarakterli bütün
cavab tədbirlərimiz Ermənistan üçün
ibrət dərsi olmayıb...”
Burada xatırladaq ki, hazırda da
erməni tərəfinin Ermənistan-Azərbaycan
sərhədində törətdiyi bütün təxribatlara
ordumuz layiqincə cavab verir. Bu,
Silahlı Qüvvələrimizin 2021-ci ildə də
üstünlüyünü tam şəkildə öz əlində saxladığını göstərir.
Azərbaycan Prezidentinin qeyd
etdiyi kimi, İkinci Qarabağ müharibəsi
başa çatandan indiyədək işğalçı tərəfin
ard-arda aşkar-gizli törətdiyi müxtəlif
cinayətləri Azərbaycan Ordusu cavabsız
qoymayıb, düşməni yerinə oturdub. Yalnız bundan sonra Ermənistan rəhbərliyi
atəşin dayandırılması barədə yalvarışlara başlayıb, Azərbaycan isə həmişə
olduğu kimi humanizm nümayiş etdirib.
Göründüyü kimi, Ermənistan
istər işğal dövründə, istərsə də Vətən
müharibəsindən ötən bir ildən çox
bir müddətdə vəhşi əməllərindən əl

çəkməyib, vaxtaşırı ərazi iddiaları
səsləndirib, müxtəlif gizli məqsədləri
naminə terror cinayətləri törədib. Bütün
bunlar isə Azərbaycanı daim ayıqsayıq dayanmağa, müdafiə sistemini
möhkəmlətməyə, hərbi quruculuğu davam etdirməyə vadar edib. Dövlətimizin
başçısı ordumuzun gücləndirilməsi amili
ilə bağlı sözügedən müsahibəsində
deyib: “Burada bir neçə aspekt var.
Birincisi, müharibə dövründə biz,
əlbəttə, çoxlu sayda döyüş sursatından
istifadə etmişik, indi biz onları bərpa
etməliyik və bağlanmış yeni kontraktlar bizim üçün bunu təmin edir. Artıq
silah və sursat tədarükü gedir. Növbəti
məqam – müxtəlif xarakterli müasir
silah sistemlərinin alınmasıdır. Biz bu
məsələyə həmişə böyük əhəmiyyət
vermişik. Ona görə ki, hərbi texnologiya inkişaf edir və biz həmişə ən yaxşı
texnologiyaları almaq istəyirik. Bildiyiniz
kimi, bizə silah satmaq istəyənlərin
sayı baxımından problemimiz yoxdur.
Üçüncüsü – Silahlı Qüvvələrin döyüş
qabiliyyətinin artırılması. İkinci Qarabağ müharibəsi Böyük Qələbə ilə
yanaşı, həm də əməliyyatlar aparılması
sahəsində böyük təcrübə deməkdir.
Bu, Silahlı Qüvvələrin təlim şəraitində
deyil, əməli işdə yoxlanmasıdır və bizim

Silahlı Qüvvələr bu yoxlamadan şərəflə
çıxdılar...”.
Prezident İlham Əliyev həmin
fikirlərini davam etdirərək, bildirib ki,
İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan
tərəfinin bundan sonra nə etməli
olduğunu, hərbi infrastrukturun hansı
elementlərinin ölkəmiz üçün ya istifadə
edilməməsini, ya çox məhdud formatda
işlədilməsini, ya da onların zəif olmasını
göstərdi.

Prokurorluq orqanlarında qulluğa yeni qəbul edilmiş
gənc hüquqşünasların andiçmə mərasimi keçirilib
müsabiqə keçirilməsi qaydaları haqqında” Əsasnamənin tələblərinə müvafiq olaraq, 2002-ci ildən başlayaraq
keçirilən müsabiqələr yolu ilə qulluğa qəbul olunmuş hüquqşünasların
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun kadr korpusunun əhəmiyyətli
hissəsini təşkil etməsi, onların tutduqları
vəzifələrdə səmərəli fəaliyyəti, həmin
gənclərin bir çoxunun rəhbər və yuxarı
təsnifatlar üzrə vəzifələrə irəli çəkilməsi
Prezident İlham Əliyevin ölkə həyatının
bütün sahələrində gənclərin daha
mühüm vəzifələrə təyin edilməsi barədə
göstərişlərinin icrasının nəticələridir.
Baş prokuror bildirib ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
dövlət gənclər siyasətinin Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsi respublikamızda gəncliyin
inkişaf yoluna işıq salmaqla gənclərin
dövlət idarəçiliyində, bir sözlə, ictimai

edir. Komando briqadaları, eyni zamanda, əsas qüvvələrdən ayrı, təcrid olunmuş halda belə müstəqil şəkildə döyüş
əməliyyatlarını aparmağa qadirdir.
Başqa bir məqamı da xatırladaq ki,
bir müddət bundan əvvəl Kəlbəcər və
Laçın rayonlarında hərbi obyektlərin
də istifadəyə verilməsi Vətən
müharibəsindən sonra ordu quruculuğu
ilə bağlı görülən işlər sırasında xüsusi
önəm daşıyır. Bu, Prezident, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin yüksək dağlıq ərazilərdə xidmət
edən hərbi qulluqçuların sosial-məişət
şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına göstərdiyi diqqət və qayğının bariz
ifadəsidir.
Kəlbəcər və Laçın rayonlarında
istifadəyə verilən hərbi obyektlərdə
şəxsi heyət üçün lazımi şərait yaradılıb.
Binalar bütün zəruri ehtiyacları təmin
etmək məqsədilə müasir avadanlıq,
mebel və inventarla təchiz edilib. Hərbi
hissələr üçün alınan yeni tırtıllı və xizəkli
texnika vasitələri ilə qarla örtülmüş
çətin relyefli ərazilərdə şəxsi heyətin, o
cümlədən yüklərin fasiləsiz daşınması
təmin olunub. Silahlanmaya yeni qəbul
olunan texnikanın gücü ilə bölmələrin
fəaliyyəti daha da operativ xarakter alıb.

Yanvarın 17-də Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğunda müsabiqə yolu ilə prokurorluq orqanlarında
qulluğa yeni qəbul edilmiş gənc əməkdaşların andiçmə mərasimi
keçirilib.

Bu il artıq Azərbaycanda yeni hərbi
birləşmənin-Komando Qüvvələrinin
yaradılmasına başlanılıb. Artıq həmin
hərbi birləşmə istənilən hərbi vəzifəni
icra etməyə hazırdır, onların sayı
durmadan artır. Beləliklə, yeni çevik, peşəkar və çox böyük imkanlara
malik olan silahlı birləşmənin qurulması
Azərbaycanın hər an öz torpaqlarını, öz
sərhədlərini qorumağa hazır olduğunu
deməyə əsas verir.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyev çıxışlarının birində vurğulayıb ki, Hadrutda fəaliyyətə başlayan
hərbi hissədə yeni hərbi birləşmənin
nümayəndələri, komando qüvvələri
yerləşir. Komando Briqadasının yaradılması Azərbaycan üçün yenilikdir.

Respublikamızın digər ərazilərində də
artıq komando briqadaları yaradılır və
bu briqadalar istənilən hərbi vəzifəni
icra etməyə qadirdir.
Yüksək təlim keçən, yüksək iradə
göstərən və Vətən uğrunda özlərini
fəda etməyə hazır olan hərbçilərimiz
bu briqadalarda xidmət edəcəklər.
Bu, Azərbaycan Ordusunun gücünü
daha da artıracaq. Belə briqadaların sayı getdikcə artırılacaq, minlərlə
hərbçimiz bu hərbi hissələrdə xidmət
keçəcək. Beləliklə, Azərbaycanın əsgər
və zabit heyəti bundan sonra da öz
peşəkarlığını, yüksək mənəvi ruhunu
qoruyacaq.
Hərbi ekspertlərin bildirdiyinə
görə, Komando briqadaları peşəkar
hərbçilərdən qurulmuş, ən yeni silah və avadanlıqlarla təchiz olunmuş
müntəzəm hazırlıqlı, yüksək hərəkətli
desant-hücum qruplaşmalarıdır.
Onlar günün istənilən vaxtında, silahlı münaqişələrin istənilən əməliyyat
mühitində, istənilən potensial döyüş
əməliyyatları teatrında, o cümlədən
dağ-meşə məkanlarında, eləcə də
məskunlaşmış ərazilərdə dərhal
döyüşə hazır olur. Bu, ümumilikdə
silahlı qüvvələrin döyüş hazırlığının
əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasını ifadə

Dövlətimizin başçısı yerli televiziya kanallarına verdiyi müsahibədə
müharibədən sonra törədilən cinayətlərə
görə Ermənistan rəhbərliyinə, eləcə
də digər revanşist qüvvələrə mesajlarını da çatdırıb: “Bu gün Ermənistan
ordusu tamamilə bərbad vəziyyətdədir
və İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə
olduğundan daha artıq dərəcədə bizə
müqavimət göstərməyə qabil deyil.
Biz Ermənistanda həm öz qüvvələri,
həm də onların tərəfdaşlarının köməyi
ilə bütün hərbi quruculuq cəhdlərini
çox diqqətlə izləyirik. Buna görə mən
səmimi və açıq demişəm ki, əgər bizim
təhlükəsizliyimizə azacıq da olsa təhdid
görsək, bu təhdid harada, Ermənistan
ərazisinin hansı dərinliyində olsa da,
biz onu dərhal, sadəcə, məhv edəcəyik.
Bunu hamı, ilk növbədə, Ermənistan
rəhbərliyi bilməli və başa düşməlidir”.
Vətən müharibəsində parlaq
qələbəmizdən irəli gələn inam hissi,
savaşda əldə edilən zəngin döyüş
təcrübəsi, ötən müddətdə ordu quruculuğunun müasir beynəlxalq prinsiplər
əsasında gerçəkləşdirilməsi nəticəsində
dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi,
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə olduğundan
daha güclü orduya çevriləcək.
Prezident İlham Əliyev sözügedən
müsahibəsində, həmçinin qeyd edib
ki, ordu quruculuğunda həyata keçirilən
bütün bu layihələr, eyni zamanda, bir
sıra ölkələrin ictimaiyyətinin gizlətmədiyi
heyranlıq duyğusu bizdə arxayınlıq
doğurmamalı, erməni tərəfin səhvlərini
təkrarlamamalıyıq: “Əlbəttə, belə
olmayacaq, lakin hər halda indi mənim
hərəkətlərim, o cümlədən hərbi quruculuq çərçivəsində hərəkətlərim reallıqlardan kənara çıxmamağa yönəlib. Biz
nə lazımdırsa onu etmişik, ləyaqətlə,
şərəflə, ədalətlə etmişik və gələcək haqqında, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
xalqımızı və dövlətimizi bütün mümkün
təhlükələrdən qoruya bilməsi barədə
düşünməliyik. Fikrimcə, müharibədən
sonrakı dövr, - ötən bir il ərzində çox
hadisələr baş verib, özü də təkcə
Ermənistana münasibətdə deyil, - nümayiş etdirib ki, biz özümüzü layiqincə
qorumağı bacarırıq”.
Sonda qeyd edək ki, dövlətimizin
başçısı müsahibəsində hərbçilər
qarşısında yeni vəzifələr qoyduğunu
bildirməklə, Ermənistana və havadarlarına bir daha mesaj ünvanlayıb:
Azərbaycan bundan sonra da ərazisini
qorumaq üçün ordusunu gücləndirəcək,
müasirləşdirəcək, istənilən təhdid və
təzyiq qarşısında qəti sözünü deyəcək.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
prokurorluq orqanlarında qulluğa yeni
qəbul edilmiş gənc əməkdaşlar əvvəlcə
Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın
ümummilli lideri, dünyaşöhrətli siyasi
xadim Heydər Əliyevin xatirəsini dərin
ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil
qoyublar.
Şəhidlər xiyabanına gələn gənc hüquqşünaslar ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından
keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının
xatirəsini yad ediblər.
Mərasimdə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş
şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, qazilərə şəfa dilənib.
Tədbirdə çıxış edən Baş prokuror Kamran Əliyev müasir müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin
əsasını qoyduğu müdrik və düşünülmüş
dövlətçilik kursunun alternativsiz davamçısı, “Qarabağ Azərbaycandır!” ifadəsini
milli mübarizəmizin rəmzinə çevirən
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizin möhtəşəm
uğurlara imza ataraq növbəti onilliklər
üçün tərəqqisinə və qələbələrinə geniş
imkanlar yaradıldığını bildirib.
Tariximizin şanlı səhifələrinə qızıl
hərflərlə yazılan Vətən müharibəsindəki
Zəfərin Azərbaycanın regionda və dünyada mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə
möhkəmləndirməklə dövlətimizin
başçısının rəhbərliyi, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
yaxından iştirakı ilə gerçəkləşən nəhəng
və surətli tikinti-quruculuq, bərpa
işlərinin əbədi azadlığına qovuşmuş
Qarabağ və Şərqi Zəngəzura “Böyük
Qayıdış”ın əsasını qoyduğu, Zəfər
yolunun və “Qarabağın hava qapısı”
adlandırılan Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanının istifadəyə verilməsinin, eləcə
də 2022-ci ilin ölkəmizdə “Şuşa İli” elan
edilməsinin doğma torpaqlarımızın
dirçəldilməsinin təminatı olduğu diqqətə
çatdırılıb. Azərbaycan dövləti və xalqı
üçün əlamətdar olan bir gündə - iyunun 15-də Şuşada imzalanan Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında müttəfiqlik
haqqında müstəsna siyasi və tarixi
əhəmiyyətə malik Bəyannamənin Qarabağ Zəfərindən sonra qazanılan növbəti
tarixi uğur olmaqla yanaşı, iki dost və

qardaş ölkə arasında mövcud əlaqələri
və əməkdaşlığı yeni strateji müttəfiqlik
səviyyəsinə yüksəltdiyi bildirilib.
Qeyd olunub ki, dövlətimizin başçısının parlaq diplomatik məharəti
sayəsində Vətən müharibəsinin
nəticələri mötəbər beynəlxalq təşkilatlar
və aparıcı dövlətlər tərəfindən də
qəbul edilib. Bölgədə sülhün və əminamanlığın bərpası istiqamətində ötən
ilin noyabr və dekabr aylarında müvafiq
olaraq, Soçidə Rusiya Prezidentinin
və Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin iştirakı ilə
Ermənistanın Baş naziri ilə keçirilmiş
üçtərəfli görüşlər diplomatik qələbəmizin
növbəti təntənəsi olub.
Mərasimdə torpaqlarımızın erməni
işğalçılarından azad edilməsi uğrunda
gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə
ucalan qəhrəman Vətən oğullarının
ailələrinin, döyüşlərdə yaralanan
qazilərin, eləcə də müharibə iştirakçılarının Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın müstəsna qayğısı
ilə əhatə olunduqları xüsusi vurğulanıb.
Bu baxımdan Qarabağ müharibəsi
əlillərinin və onların ailə üzvlərinin
sosial müdafiəsinə xüsusi qayğının
daha bir təzahürü olaraq Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə birdəfəlik
ödənişlərin edilməsi barədə dövlətimizin
başçısının Fərmanının, şəhid ailələrinə,
Qarabağ müharibəsi əlillərinə yeni
evlərin və mənzillərin verilməsinin, onların maddi-sosial problemlərinin aradan
qaldırılmasına və təminatına dəstək
məqsədilə yaradılmış “YAŞAT” Fondunun həyata keçirdiyi tədbirlərin önəmi
diqqətə çatdırılıb.
Bildirilib ki, Prezident İlham
Əliyevin fədakar və yorulmaz fəaliyyəti
nəticəsində dünyaya yeni iqtisadi və
sosial inkişaf modeli təqdim edən
Azərbaycan bütün sahələrdə inkişaf
tempini 2021-ci ildə də qoruyub saxlaya bilib. Ölkəmizdə həyata keçirilmiş
qabaqlayıcı tədbirlərlə pandemiya tam
nəzarət altına alınıb. Koronavirusla
mübarizə tədbirləri ilə yanaşı, 44 günlük
Vətən müharibəsinə baxmayaraq, ötən
il heç bir sosial layihə təxirə salınmayıb,
iqtisadi islahatlar daha da dərinləşib.
Diqqətə çatdırılıb ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin 2001-ci il 19 iyun tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Prokurorluğa
işə qəbul olunmaq uçun namizədlərlə

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
359 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına son sutkada 359 yoluxma faktı qeydə alınıb, 263 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 8 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 626 min 85 nəfərin koronavirus
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 608 min 777
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8 min 529 nəfər vəfat edib. Aktiv
xəstə sayı 8 min 779 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə
əlaqədar 4 min 261, bu günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon 10 min
761 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

həyatın bütün sahələrində iştirak edən
güclü sosial təbəqəyə çevrilməsini
təmin edib. Bu istiqamətdə Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi
ilə həyata keçirilən mütəmadi tədbirlər
gənclərin təhsil, ailə, məişət, məşğulluq
məsələlərinin həllində mühüm rol
oynayaraq, gəncliyin uğurlu gələcəyinə
hesablanıb.
Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə
görülən işlərin, milli mənafeyimizin ən
yüksək səviyyədə qorunmaqla dönməz
sabitliyə və təhlükəsizliyə, davamlı inkişafa, etibarlı sosial rifaha, tərəqqiyə və
firavan gələcəyə yönəlmiş fəaliyyətinin
xalqımız tərəfindən daim dəstəkləndiyini
nəzərə çatdıran Baş prokuror Kamran
Əliyev prokurorluq əməkdaşlarının
həyata keçirilən siyasi kursa, dövlətə və
dövlətçiliyə daim sadiq olduqlarını qeyd
edib.
Bildirilib ki, prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı 2021-ci
ildə keçirilmiş 23-cü müsabiqədə
namizədlərin yüksək nəzəri biliklərə, geniş dünyagörüşünə, xarici dil biliklərinə,
sağlam mənəviyyata, məntiqi düşünmə
qabiliyyətinə və prokurorluqda işləmək
üçün zəruri olan digər keyfiyyətlərə
malik olmaları, o cümlədən prokurorluqda qulluq keçmək arzuları, prokurorluq
orqanlarında mövcud olan vakant ştat
vahidləri nəzərə alınmaqla 83 gənc
hüquqşünas qulluğa qəbul edilib.
Daha sonra prokurorluqda qulluğa
yeni qəbul olunmuş gənclərin vəzifələrə
təyin edilməsi barədə Baş Prokurorluq
üzrə əmr elan edilib. İşə qəbul olunanlar
təntənəli surətdə and içiblər.
Sonra Baş prokuror Kamran Əliyev
qulluğa yeni qəbul olunmuş gənc
əməkdaşlara xidməti vəsiqələri təqdim
edib.
Prokurorluqda qulluğa yeni qəbul
olunmuş gənclərdən Sevinc Qasımova,
Elvin Rafailzadə və Vətən müharibəsi
iştirakçısı Xalıq Dadaşzadə çıxış
edərək gənc mütəxəssislərə göstərilən
dövlət qayğısına görə Azərbaycan
Prezidentinə minnətdarlıqlarını bildirib,
onlara göstərilən yüksək etimadı doğruldacaqlarına söz veriblər.
Tədbir iştirakçıları adından
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevə müraciət qəbul olunub.
Baş prokuror Kamran Əliyev
mərasimə yekun vuraraq qulluğa qəbul
olunan gənc prokurorluq əməkdaşlarını
təbrik edib. Kamran Əliyev onların
prokurorluq işçisinin şərəfini həmişə uca
tutacaqlarına əminliyini bildirib.
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18 yanvar 2022-ci il, çərşənbə axşamı

20 Yanvardan istiqlalımıza uzanan yol

Ö

lkəmizin ictimai-siyasi
həyatına 20 Yanvar faciəsi
kimi daxil olmuş bu günün
xalqımızın milli yaddaş fəlsəfəsi
və özünüdərk prosesində xüsusi
yeri var. Bu hadisə tariximizdə
hüzn və qürur günü olmaqla iki
mühüm əbədiyaşar paradiqmanı
özündə ehtiva edir. Ən yeni
tariximizdə bir sıra hadisələr
vardır ki, bunlar xalqımızın milli
mənlik şüurunda dərin izlər
qoymuşdur. 20 Yanvar məhz
belə tarixi hadisələrdəndir.
Ordumuzun Vətən müharibəsində
qələbəsinin ideoloji təməlində
həm də 20 Yanvar faciəsindən
başlanan suverenlik, milli
birlik, azərbaycançılıq,
dövlətçilik amalları dayanır.
20 Yanvar şəhidləri suverenliyi
milli təfəkkürümüzün əbədi
paradiqmasına çevirə bildilər.
20 Yanvar hadisəsi yalnız tarixi
faciə deyildir. Müqayisələr göstərir
ki, insanların suverenlik, azadlıq,
vətənpərvərlik uğrunda bir araya
gələrək verdikləri qurbanlar, yaşadıqları faciələr gələcək nəsillər
üçün qürur, iradə, ideoloji prioritet
prinsiplərini də müəyyənləşdirmiş
olur. 20 Yanvar hadisəsi də
ölkəmizin yeni tarixində məhz belə
tarixi hadisələrdəndir. Bu gün həmin
hadisəni anan hər bir Azərbaycan
vətəndaşının qəlbində belə amallar
yaşayır: Azərbaycan-azərbaycançılıq,
vətən-vətəndaşlıq, dövlət-dövlətçilik,
milli iftixar- milli qürur. Deməli, bu kimi
prioritet amalları özündə yaşadan
faciə qurbanları həmişə iftixar yerimiz,
həmin hadisə isə anım günümüz,
hüzn günümüz olmaqla bərabər
məqsədlərimizin, dövlətçiliyimizin,
azərbaycançılığımızın gələcək uğurları, gələcək möhkəmliyinin ideoloji
təməl prinsiplərindəndir.
20 Yanvar hadisəsi, eyni zamanda, həm ümumxalq faciəsi, həm də
müstəqillik, istiqlal uğrunda xalqımızın apardığı milli azadlıq hərəkatının
zirvəsi kimi Azərbaycan tarixinə həkk
olunmuşdur. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin söylədiyi kimi, “bu təcavüz
xalqımızı mənəvi cəhətdən çox sarsıtsa da, itkilərə məruz qoysa da, onun
mənliyini tapdalaya bilmədi, qürurunu sındıra bilmədi, qəhrəmanlıq
salnaməsinə yeni bir səhifə kimi
yazıldı”. Doğrudan da, 20 Yanvar

hadisəsi ərəfəsi və bu hadisədən
sonrakı dövr göstərdi ki, 70 il sovet
sistemində yaşamasına baxmayaraq, azərbaycanlıların vətəndaşlıq
düşüncəsini çərçivəyə salmaq mümkün olmamış, xalqımız tarixi yaddaş
və milli özünüdərk keyfiyyətlərini
qoruyub saxlamışdır.
Müasir azərbaycanlı multikultural düşüncənin, tolerant təfəkkürün
daşıyıcısıdır. Bu fəlsəfənin mahiyyətində dayanan tolerantlıq bu
gün Azərbaycanın siyasi kursunun
prioritet paradiqmalarındandır. Bu
prinsipin məğzində dayanan multikulturallıq bu gün Azərbaycanın
dövlət siyasətinin ana xəttində
mühüm məsələlərdəndir. 20 Yanvar
hadisəsində ölkəmizdə yaşayan
hər bir xalqın nümayəndəsi şəhidlik
zirvəsinə yüksəlmiş, hər bir etnosun azərbaycançılıq, vətənpərvərlik
amalı möhkəmlənmişdir. 20 Yanvar
hadisəsi yalnız Ümumxalq Hüzn
Günü deyildir. Bu gün həm də
Azərbaycan vətəndaşının səsinin

dünyaya haray çəkdiyi bir gündür.
Bu faciəyə ilk olaraq öz münasibətini
bildirən ümummilli lider Heydər
Əliyev olmuşdur. Belə ki, ulu öndər
21 yanvar 1990-cı il tarixdə faciə ilə
əlaqədar Azərbaycanın Moskvadakı
Daimi Nümayəndəliyində keçirilən
yığıncaqda çıxış edərək, bu hadisəni
törədən şəxsləri kəskin şəkildə tənqid
etmiş, onu hüquqa, demokratiyaya
yad, humanizmə zidd hesab etdiyini
bildirmişdir.
Həmin andan başlayaraq,
gedən proseslər bütün dünya qarşısında Azərbaycan vətəndaşı
üçün müstəqillik ideallarının nə
qədər mühüm bir dəyər olduğunu göstərməkdədir. 20 Yanvar
şəhidlərinin anım günü milli qürur
mənbəyimizdir. Belə ki, 20 Yanvar
hadisəsi zamanı şəhid olan insanlarımızın, xalqımızın qəhrəman
nümayəndələrinin anım anının illər
keçdikcə daha da kütləviləşməsi,
daha böyük izdihamla müşayiət
olunması onu göstərir ki, xalqımız

ölkəmizin ərazi bütövlüyü müstəqillik
yolunda, dövlətçilik ənənələrinin
möhkəmliyi uğrunda birgədir,
mütəşəkkildir. Dövlətimizin tolerant
ideoloji kursunun təməlində həm də
xalqımızın 20 Yanvar hadisəsi kimi
çətin anlarda göstərdiyi milli birlik və
azərbaycançılıq ideyası dayanır.
Dünya artıq özünün yeni qlobal
epoxasını yaşayır. Təəssüf ki, bir sıra
münaqişə ocaqlarının davam etməsi
dünyanın bəzi dairələri üçün maraqlıdır. Yalnız müstəqillik, azadlıq, milli
birlik, dövlətçilik maraqları ətrafında
sıx birləşən xalqların dünyanın ideoloji, bioloji təhdidlərindən qorunması
mümkündür. Milli birlik bu gün həm
də dünyanı bürümüş pandemiya
təhdidlərindən qorunmaq yolunda
prioritet istiqamət olmalıdır. Yalnız
tarixi keçmişi zəngin olan xalqların
faciəli məqamlarla üzləşməsi zamanı
göstərdiyi qətiyyət və iradə hesabına
dünyanın inkişafının yeni səhifələri
açılır.
Bu gün Azərbaycan Prezidentinin
hərbi-diplomatik uğurları nəticəsində
Ermənistanın ərazilərimizdə formalaşdırdığı hərbi xuntanın darmadağın
edilməsi, həm də regionun inkişafı
üçün yeni sosial-mədəni, iqtisadi
perspektivlərin təməlini qoydu. Müasir Azərbaycan iqtisadi baxımdan
dünyanın inkişafınıda yeni səhifə
açan ölkələrdəndir. Yalnız iqtisadi
baxımdan deyil, mədəni, humanitar
aspektdən də bu, belədir. Sosialmədəni kontekstdə mədəniyyətlərin
dialoq axtarışlarının müzakirə yerinə
çevrilmiş ölkəmiz, həm də tolerantlıq
fəlsəfəsini özünün və müttəfiqlərinin
ideoloji prioritetinə çevirərək, 20 Yanvar şəhidlərinin amallarını yaşadır və
möhkəmləndirir.
Azərbaycan 44 günlük savaşda
qalib gəlməklə bölgənin əsl potensialının həyata keçirilməsinə mane olan
səbəbi aradan qaldırdı. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin beynəlxalq
münasibətlərin tənzimlənməsində
apardığı praqmatik siyasi kurs regional sabitliyin yeni ideoloji xəttini
müəyyən etdi. Ölkəmizin suverenliyinin daha da möhkəmlənməsi ideyasına səbəb olan 44 günlük Vətən
müharibəsi 20 Yanvardan başlanan
şərəfli yolun ülvi zirvəsi oldu.

Hüseyn İBRAHIMOV,
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
fəlsəfə doktoru

20 Yanvar Azərbaycanın istiqlal yolunun ilk zirvəsi, xalqımızın azadlıq
istəyinin oyanış günüdür. Bu, uzun illər sovet imperiyasının əsarətində yaşayan xalqın azadlıq səsini ucaltdığı, öz suverenliyi uğrunda cəsarət nümayiş
etdirdiyi şərəfli bir tarixdir. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Bakıda
sovet ordusu tərəfindən dinc əhaliyə qarşı dəhşətli, kütləvi qırğın törədildi. Bu
qanlı hadisənin törədilməsində əsas məqsədlərdən biri öz haqlı tələblərini irəli
sürən, müstəqilliyinə demokratik yollarla nail olmaq istəyən, azadlığını tələb
edən Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq idi. Sovet imperiyası günahsız insanların qanını axıtsa da, xalqımıza qarşı misli görünməmiş qəddarlıq etsə də,
istəyinə nail ola bilmədi.

Şərəf və qürur günümüz

Xalq o müdhiş günlərdə ulu öndər Heydər
Əliyevin yoxluğunu ən böyük həqiqət kimi
dərk etdi. Amma Bakıda olmamasına baxmayaraq, xalqının səsinə hər kəsdən əvvəl səs
verən də elə ulu öndər Heydər Əliyev oldu.
Ümummilli liderimiz Moskvada xüsusi nəzarət
altında ola-ola, özünün və ailə üzvlərinin
həyatını açıq təhlükə qarşısında qoyaraq,
hadisələrdən dərhal sonra, 1990-cı il yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı Daimi
Nümayəndəliyinə gəlib, təcavüzə kəskin
etirazını bildirdi, faciəni törədənləri, şəxsən
M.Qorbaçovu kəskin ittiham edərək sovet
qoşunlarının Bakıdan çıxarılmasını tələb etdi.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
1990-cı il 21 yanvar tarixli Bəyanatı həm də
faciəyə verilən ilk siyasi qiymət idi.
Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bu məsələ yenidən gündəmə
gəldi, 20 Yanvar hadisələrini lazımınca
qiymətləndirmək yolunda ciddi addımlar atıldı. “20 Yanvar faciəsinin 4-cü ildönümünün
keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 5 yanvar
1994-cü il tarixli fərmanı ilə Milli Məclisə 20
Yanvar hadisələrinə tam siyasi-hüquqi qiymət

verilməsi tövsiyə olundu. Milli Məclisdə
müzakirələrin yekunu olaraq 1994-cü il martın 29-da “1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda
törədilmiş faciəli hadisələr haqqında” qərar
qəbul edildi. Qərarda, 1990-cı ilin qanlı 20
Yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində siyasihüquqi qiymət verildi.
Ulu öndərin daxili və xarici siyasətini
uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev
20 Yanvar faciəsində qətlə yetirilənlərin,
müharibə veteranlarının, şəhid ailələrinin,
əlillərin problemlərinin dövlət səviyyəsində
həllini mühüm vəzifələrdən biri kimi qarşıya
qoyub. Faciənin ildönümü ilə bağlı ədliyyə
orqanlarında anım tədbirləri təşkil olunur,
ədliyyə işçiləri tərəfindən mətbuatda çıxışlar
edilir. Hər il 20 Yanvar – Ümumxalq Hüzn
Günündə ədliyyə işçiləri xalqımız üçün
müqəddəs and yerinə çevrilmiş qəhrəman
Vətən övladlarının uyuduğu Şəhidlər xiyabanını ziyarət edirlər.

Rəvanə CƏFƏR,
Xəzər Rayon Qeydiyyat Söbəsinin rəisi
vəzifəsini icra edən

Ombudsman Səbinə Əliyeva: “Human Rights Watch” Azərbaycanı
neqativ, Ermənistanı isə pozitiv siyahıda göstərməyə çalışır
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
müvəkkili (ombudsman) Səbinə Əliyeva AZƏRTAC-a
müsahibəsində “Human Rights Watch” təşkilatının
2021-ci il üzrə hesabatına münasibət bildirib.
Müsahibəni təqdim edirik:
– “Human Rights Watch”
təşkilatı 2021-ci il üzrə hesabatında ölkəmizə münasibətdə
müxtəlif qərəzli məqamlara yer
ayırıb. Sizin Ombudsman olaraq
bununla bağlı münasibətinizi
öyrənmək istərdik.
– Özünü insan hüquqlarının və
fundamental azadlıqların “keşikçisi” kimi təqdim etməyə çalışan
“Human Rights Watch” qeyrihökumət təşkilatı Ermənistanın
uzun illər ərzində azərbaycanlılara
qarşı yürütdüyü etnik təmizləmə
siyasətinə, müharibə cinayətlərinə,
azərbaycanlı əhalinin kütləvi
şəkildə öz doğma torpaqlarından
zorla qovulmasına, müharibə
bitdikdən sonra Ermənistanın davamlı olaraq günahsız insanların
qətlə yetirilməsinə və sülh danışıqlarına xələl gətirən təxribatçı
əməllərinə obyektiv qiymət
vermək əvəzinə, özünün 2021-ci
il üçün yayımlanan hesabatında
ədalət və qərəzsizlik prinsiplərini
gözləmədən siyasi sifarişlərə
xidmət edən məlumatlar dərc edib.
Hər bir təşkilat hesabat tərtib
edərkən istinad etdiyi mənbələrdə
ədalətli balansı gözləməli, hüququn və qanunun aliliyi prinsipinə
hörmətlə yanaşmalıdır. Lakin
təəssüflə qeyd etmək istərdim ki,
beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı
olan “Human Rights Watch” tərtib
etdiyi hesabatlarda bu prinsipləri
nəinki gözləmir, hətta müəyyən
siyasi məqsədlərə xidmət edən
qarayaxma kampaniyası həyata

keçirir. Hesabatın təhlili onu
göstərir ki, “Human Rights Watch”
hər zaman olduğu kimi, bu dəfə
də Azərbaycana münasibətdə
ikili standartlara yol verir, insan
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
Azərbaycanı neqativ, Ermənistanı
isə pozitiv siyahıda göstərməyə
çalışır.
İkinci Qarabağ müharibəsinin
Azərbaycanın beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən tanınmış
əraziləri daxilində getməsinə
baxmayaraq, “Human Rights
Watch” təşkilatı tərtib etdiyi hesabatda Ermənistan ərazisində
məktəblərin zərər görməsi ilə
bağlı həqiqəti əks etdirməyən
məlumatlar verməklə yanaşı,
hətta bu məktəblərin sayının
Azərbaycan məktəblərinə
nisbətən daha çox olduğu yalanını
qeyd edib.
Məlum olduğu kimi,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
törətdiyi son müharibə cinayətləri
nəticəsində 10-dan çoxu uşaq
olmaqla, 100-ə yaxın dinc mülki
şəxs qətlə yetirilib, 450-dən çox
insan yaralanıb, 12 min mülki
infrastruktur obyekti, o cümlədən
3410-dan çox ev, 120 çoxmənzilli
yaşayış binası və çoxlu sayda
məktəb, xəstəxana, uşaq bağçası
da olmaqla 512 mülki infrastruktur, habelə tarixi, dini və mədəni
abidələrimiz dağıdılıb və ya onlara
ciddi ziyan vurulub.
Qeyd olunan məlumatlar
faktlarla təsdiq edilərək tərəfimdən
hazırlanmış çox sayda hesabat,

bəyanat və müraciətlərdə geniş
şəkildə əks olunub, beynəlxalq və
regional təşkilatlara, o cümlədən
beynəlxalq qeyri-hökumət
təşkilatlarına göndərilib.
Lakin hesabatda Ermənistan
ombudsmanının məlumatına
istinad olunsa da, Azərbaycan
ombudsmanının mövzu ilə bağlı
hazırlamış olduğu hesabat və
bəyanatlarına istinad edilməyib.
Bu fakt bir daha “Human Rights
Watch” təşkilatının məsələyə
qərəzli yanaşmasını sübut edir.
Hesabatda, eyni zamanda,
Ermənistan ombudsmanının
məlumatına istinad edilərək,
guya Azərbaycanda erməni
hərbi əsirlərinə münasibətdə
hüquq pozuntularına yol verildiyi
iddia olunur. Bununla bağlı qeyd
etmək istərdim ki, 2020-ci il 10
noyabr tarixli üçtərəfli bəyanata
əsasən hərbi əməliyyatların
dayandırılmasından sonra
Azərbaycanın işğaldan azad
edilmiş ərazilərinə Ermənistan
tərəfindən yerləşdirilmiş, mülki
şəxslərə və hərbi qulluqçularımızın həyat və sağlamlığına qarşı
törətdikləri cinayətlərin qarşısının alınması zamanı saxlanılaraq istintaqa təhvil verilmiş,

terror cinayəti törətməkdə
təqsirləndirilən silahlı qrupun üzvləri fərdi qaydada
tərəfimdən qəbul olunub,
müraciətləri dinlənilib, onlara
öz dillərində hüquq və azadlıqları ilə bağlı qanunvericilik
aktları təqdim olunub. Ombudsmanın Milli Preventiv
Qrupunun həkim üzvünün
iştirakı ilə həmin şəxslər
müraciətləri əsasında
müayinə edilib. Hər hansı bir
ayrı-seçkiliyə yol verilmədən
onlara münasibətdə lazımi
tibbi-psixoloji xidmətin təmin
olunduğu, qanunvericiliyə
riayət edildiyi müşahidə edilib.
Həmin təqsirləndirilən şəxslər
onlarla rəftardan və saxlanma
şəraitindən, tibbi xidmətdən,
qidalanmadan razılıq etməklə
yanaşı, humanist münasibətə görə
təşəkkürlərini bildiriblər.
Başçəkmənin nəticələri ilə
bağlı mətbuata geniş açıqlama
verilsə də, “Human Rights Watch”
təşkilatının tərtib etdiyi hesabatda ədalət naminə bununla bağlı
hər hansı bir məlumat verilməyib.
Bütün bunlar adı çəkilən təşkilatın
tərtib edəcəyi hesabatın “obyektivliyini” bir daha göstərmiş olur.
– Ombudsman təsisatı
 laraq, həmin təşkilata məlumat
o
göndərmisinizmi?
– Tərəfimdən müxtəlif
beynəlxalq qurumlar və milli insan
hüquqları təsisatları Ermənistanın
həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti
və törətdiyi müharibə cinayətləri
ilə yerində tanış olaraq araşdırmalar aparmaq məqsədilə
ölkəmizə dəvət edilib. Bir çox
beynəlxalq təşkilatın nümayəndə
heyətləri ölkəmizdə səfərdə olub,
müstəqil təsisat qismində yerində
araşdırmalar həyata keçiriblər.
Həmin səfərlər çərçivəsində təşkil

edilmiş faktaraşdırıcı missiya ilə
bağlı da hesabatlar hazırlanaraq
beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanıb.
Həmin təşkilatın
nümayəndələri Vətən müharibəsi
dövründə baş verən insan hüquqları pozuntuları ilə bağlı
araşdırmalar aparmaq məqsədilə
ölkəmizə səfər edərək, aidiyyəti
dövlət qurumları, o cümlədən Ombudsman Aparatında mənimlə də
görüşlər keçiriblər. Görüş zamanı
tərəfimdən “Human Rights Watch”
təşkilatının nümayəndələrinə
Ermənistan hərbi qüvvələri
tərəfindən qadağan edilmiş
raketlərlə Azərbaycanın mülki
yaşayışın sıx olduğu ərazilərinə
edilmiş hücumlar nəticəsində mülki obyektlərə və şəxslərə dəyən
ziyanın araşdırılması məqsədilə
həyata keçirdiyim faktaraşdırıcı missiya nəticəsində əldə
olunan foto və videogörüntülər,
eyni zamanda, hal şahidlərinin
ifadələri təqdim edilib. Bununla
yanaşı, beynəlxalq təşkilatlara
göndərdiyimiz və Ermənistanın
törətmiş olduğu müharibə
cinayətlərini əks etdirən faktlardan ibarət xüsusi hesabatlar da
onlara təqdim olunub. Ancaq
görünən odur ki, bu təşkilatın
nümayəndələri açıq həqiqətləri
qəbul etmək yerinə dünya
ictimaiyyətini çaşdıran, gerçəkləri
əks etdirməyən məlumatlara öz
hesabatlarında yer verərək qərəzli
mövqedən çıxış edirlər.
Bir daha “Human Rights
Watch” və digər beynəlxalq
qeyri-hökumət təşkilatlarını
özlərinə və tərtib etdikləri hesabatlara hörməti təmin etmək üçün
ədalət və qərəzsizlik prinsiplərini
unutmamağa, hüququn aliliyini
çəkinmədən bəyan etməyə dəvət
edirəm.

Bakı Fond Birjasının
ticarət dövriyyəsi
15 milyard manatı keçib

B

akı Fond Birjasının (BFB) 21 illik fəaliyyəti
dövründə ilk dəfə olaraq 2021-ci il ərzində
ticarət dövriyyəsi 15,3 milyard manat
təşkil edib. BFB-dən verilən məlumata görə,
kapital bazarının inkişafı istiqamətində görülən
işlərin nəticəsi olaraq ümumi ticarət həcmində,
korporativ qiymətli kağızlar bazarında və repo
əməliyyatlarında birja tarixinin ən yüksək
nəticələrini əldə edib.
Bazar kapitalizasiyasının həcmi 4,3 milyard manata yüksələrək Bakı Fond Birjasının tarixində ən yüksək
göstəriciyə çatmışdır. Korporativ qiymətli kağızların (ipoteka istiqrazları istisna olmaqla) buraxılışı həcmində rekord
göstərici qeydə alınıb və ümumi məbləği 376 milyon manat
olan 33 yerləşdirmə həyata keçirilib. Müqayisə üçün qeyd
etmək olar ki, 2018-2020-ci illər ərzində Bakı Fond Birjasında ümumi məbləği 350 milyon manat olan 26 korporativ qiymətli kağız (ipoteka istiqrazları istisna olmaqla)
yerləşdirilib.
2021-ci il repo əməliyyatlarının həcmi üzrə 7,2 milyard
manat olmaqla Bakı Fond Birjasının tarixində son illərin ən
yüksək dövriyyəsi qeydə alınıb. Müqayisə olaraq, 20182020-ci illər ərzində bu göstərici ümumilikdə 3,8 milyard
manat təşkil edib. Bakı Fond Birjasının ümumi ticarət
dövriyyəsinin ÜDM-ə nisbəti 18 faizə yüksəlib.
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Postmüharibə dövründə sosial
dəstək işləri daha da genişləndirilib
Vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə dövlət başçısının
tapşırığına əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
(ƏƏSMN) tərəfindən genişmiqyaslı sosial dəstək tədbirləri
icra edilir. Bu istiqamətdə böyük Zəfərlə başa çatan Vətən
müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərindən 7942 şəxsə 15841 sosial
ödəniş (Prezidentin təqaüdü, sosial müavinət, pensiya) təyin
olunub, həmçinin 2515 müharibə iştirakçısına əlillik və sosial
ödənişlərin təyinatı həyata keçirilib. Həssas kateqoriyadan olan
şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün sosial ödənişlərin məbləği
əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb.
Aparılan işlərə nəzər salsaq
görərik ki, şəhid ailələrinin, müharibə
əlillərinin mənzil və fərdi evlə
təminatı proqramı 2021-ci ildə 5
dəfə genişlənib. 2021-ci il üzrə
şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 3
min mənzil, müharibə əlillərinə 164
avtomobil verilib. Ümumilikdə ötən
dövrdə nazirlik tərəfindən 12300
şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil
və fərdi evlə, 7400 müharibə əlili
avtomobillə təmin olunub. Şəhid
ailələrinin üzvləri, müharibə iştirakçıları, erməni terrorundan zərər
çəkən şəxslər daxil olmaqla 10
minədək şəxsin məşğulluğuna dəstək
göstərilib, o cümlədən 6 minədək
şəxs özünüməşğulluq proqramına
cəlb edilib, 4 minədək şəxs işlə təmin
olunub. 2021-ci ilin iyun ayında başlanan “Məşğulluq marafonu”na 607
işəgötürən qoşularaq 3971 vakansiya
təqdim edib. Həmin vakansiyalar üzrə
artıq 1500-ə yaxın şəhid ailəsi üzvü
və müharibə iştirakçısı işlə təmin
olunub. Beş min nəfərlə psixokorreksiya işləri aparılıb, reabilitasiya
müəssisələrində 1300 nəfərə reabilitasiya və sosial – psixoloji xidmətlər
göstərilib. 184 hərbçi yüksək texnologiyalı – 4-cü nəsil 193 ədəd protezlə,
əksəriyyəti müharibə əlilləri olan 955
nəfər mühərrikli təkərli oturacaqla, 1197 nəfər 12948 reabilitasiya
vasitəsi ilə təmin edilib.
Qeyd edək ki, Prezident İlham
Əliyevin 25 iyun 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılan vahid
əlaqələndirmə mərkəzlərində şəhid
ailələrinə, müharibədə yaralanmış
hərbi qulluqçulara 6 mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanı və müvafiq rayon
(şəhər) icra hakimiyyəti orqanları
tərəfindən 26 istiqamətdə xidmətlər
“bir pəncərə”dən, operativ, şəffaf,
vətəndaş rahatlığı və məmnunluğu
prinsipi əsasında təqdim edilir. Ötən
il avqustun 23-dən Bakıdakı DOST
mərkəzlərində, noyabrın əvvəlindən
Abşerondakı DOST mərkəzində, dekabrın 24-dən isə 19 rayon və şəhəri
də əhatə etməklə üç bölgədə işə başlayan regional vahid əlaqələndirmə
mərkəzlərində 8500 şəxsə xidmətlər
göstərilib.
Onu da qeyd etməliyik ki, sosial dəstək çərçivəsində birdəfəlik
maddi yardımla, ərzaq dəstəyi ilə
təminat işləri də aparılıb. Ümumilikdə,
postmüharibə dövründə hazırda da

davam edən sosial dəstək tədbirləri
bu günədək şəhid ailələri üzvləri,
müharibə iştirakçıları və erməni terrorundan zərər çəkənlərdən ibarət 45
min şəxsi əhatə edib, onlara 50 min
xidmət göstərilib.
Eyni zamanda, nazirliyin
tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin həssas əhali qruplarından
olan şəxslər üçün Sığınacaq və
Sosial Reabilitasiya Müəssisəsində
2021-ci ildə 337 şəxsə sosial xidmət
göstərilib. Hazırda müəssisədə 113
nəfər şəxsə sosial xidmət göstərilir.
Onlardan 59-u kişi, 54-ü qadındır.
Müəssisədə müasir tələblərə uyğun yaşayış və reabilitasiya şəraiti
mövcuddur. Burada müəyyən yaşayış
yeri olmayan 18 yaşdan yuxarı
şəxslər, baxımsız, kimsəsiz və sosial
təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik
yaşına çatmayanlar, görmə qabiliyyəti
məhdudluğu olan şəxslər və məişət
zorakılığından zərər çəkmiş şəxslər
üçün sosial reabilitasiya şöbələri
fəaliyyət göstərir. Şöbələrə qəbul olunan şəxslər stasionar şəraitdə sosial
xidmətlərlə təmin olunur və onların

normal həyat tərzinə qayıdışı, sosial
adaptasiyası və reabilitasiyası işləri
aparılır.
Digər göstəricilərə də nəzər salsaq görərik ki, nazirliyin tabeliyindəki
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
(DSMF) tərəfindən ötən il də sosial
ödənişlərin, o cümlədən pensiyaların
hər ay müvafiq qrafik əsasında vaxtlı
- vaxtında ödənişi təmin edilib. Pensiyalarda artım dinamikası 2021-ci ildə
də davam edib. Keçən il pensiyaların
orta aylıq məbləği 9 faiz artaraq 331

manata, o cümlədən yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləği 8 faiz artaraq 358 manata çatıb. Ümumilikdə,
2021-ci ildə pensiya təminatı üzrə
əvvəlki ilə nisbətən 118 milyon
manat çox olmaqla 4 milyard 592
milyon manat vəsait ödənilib. 2019cu ilin əvvəlindən pensiya təyinatı
avtomatlaşdırılıb. Ötən dövrdə 48,3
min, o cümlədən 2021-ci ildə 22,6
min pensiya təyinatı elektron sistem
üzərindən proaktiv qaydada həyata
keçirilib.
2021-ci ildə DSMF tərəfindən
752 min şəxsə sosial müavinət və
təqaüd ödənilib. Onlardan 466 min
nəfəri sosial müavinətlə, 286 min
nəfəri Prezidentin aylıq təqaüdü ilə
təmin olunub. Keçən il əhaliyə sosial
müavinətlər üzrə 588 milyon manat,
təqaüdlər üzrə əvvəlki ilə nisbətən 28
faiz çox olmaqla 417 milyon manat ödənilib. Son üç ildə müavinət
və təqaüdlərin də elektron təyinatı
sistemləri (24 növ e-təyinat sistemi)
işə salınıb və ötən dövrdə 220 min,
o cümlədən 2021-ci ildə 120 min
müavinət və təqaüd təyinatı e-sistem

Azərbaycanlı tələbələr Türkiyə
Aviasiya və Kosmik Sənaye
şirkətində təcrübə keçəcək
Türkiyənin Ankara şəhərində Azərbaycan Texniki Universiteti (AzTU) ilə
Türkiyə Aviasiya və Kosmik Sənaye şirkəti (TUSAŞ) arasında əməkdaşlıq
haqqında protokol imzalanıb.

Şirkətdən bildiriblər ki, protokolu AzTUnun elm və innovasiya üzrə prorektoru, prof.
dr. Çetin Elmas, TUSAŞ-ın baş direktoru,
prof.dr. Temel Kotil və TUSAŞ Uçuş Akademiyasının rəhbəri, dr. Mehmet Demiroğlu
imzalayıblar.
Sənədə əsasən, AzTU tələbələri TUSAŞ–da 4 ay müddətində təcrübə proqramı
keçəcək. Təcrübə proqramında iştirak üçün
AzTU-nun bakalavr (4-cü kurs), magistrant və
doktorant tələbələri arasından ilkin olaraq 25
nəfər seçiləcək. Tələbələrin Türkiyədə bütün
xərcləri TUSAŞ tərəfindən qarşılanacaq.
Eyni zamanda tələbələrə təcrübə proqramı müddətində gördükləri işin müqabilində

əməkhaqqı da ödəniləcək. Dissertasiya
və müdafiə işləri mövzularını TUSAŞ-dan
götürən tələbələrə tədqiqat aparmaları üçün
bütün şərait yaradılacaq. AzTU tələbələri
TUSAŞ-ın mütəxəssisləri ilə birgə bu il
Azərbaycanda keçiriləcək “Texnofest-2022”
festivalına hazırlaşmaq imkanı da əldə
edəcək. Bundan başqa, TUSAŞ-ın 2022-ci
ildə AzTU-da karyera sərgisi keçirməsi də
nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, TUSAŞ hər növ hava
və kosmik vasitələrin dizaynı, istehsalı sahəsində dünyanın ən qabaqcıl
şirkətlərindən biridir.
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üzərindən proaktiv qaydada aparılıb.
DSMF-nin gəlirləri keçən il 429
milyon manat və ya 9 faiz artaraq
5178 milyon manat təşkil edib. Fondun gəlirləri tərkibində məcburi dövlət
sosial sığorta daxilolmaları ötən il
3843,4 milyon manat olub ki, bu da
əvvəlki ilə nisbətən 290,2 milyon manat və ya 8 faiz çoxdur. Sosial sığorta
daxilolmaları ilə bağlı illik proqnoz
büdcə təşkilatları üzrə 104 faiz, qeyribüdcə sektoru üzrə 113 faiz icra edilib. DSMF-nin 2021-ci ildəki xərcləri
əvvəlki ilə nisbətən 132 milyon manat
və ya 3 faiz çox olmaqla, 4843 milyon
manat təşkil edib.
Onu da qeyd etməliyik ki,
ƏƏSMN yanında Dövlət Əmək
Müfəttişliyi Xidməti (DƏMX) 2021ci ildə vətəndaş müraciətlərinin
araşdırılması zamanı işəgötürənlər
tərəfindən 1 milyon 257 min 400
manat məbləğində sosial xarakterli
ödənişlərin işçilərə ödənilməsinin
gecikdirildiyini müəyyən edib.
Görülən tədbirlər nəticəsində həmin
vəsaitin işəgötürənlər tərəfindən
işçilərə ödənilməsi təmin edilib. Qeyd
olunan vəsaitin 1 milyon 238 min
800 manatı əmək haqlarından, qalan
hissəsi zərərə görə ödənclərdən,
işəgötürənlər tərəfindən ödənilməli
olan müavinət və kompensasiyalardan ibarət olub. Ötən il 34 işçi ilə
əmək müqavilələrinə qanunvericiliyin
tələbləri pozulmaqla xitam verildiyi də
müəyyən olunub və həmin işçilərin
əvvəlki iş yerlərinə bərpası təmin
edilib.
Qeyd olunan hallarla bağlı müvafiq işəgötürənlərə qanunvericiliyin
tələbləri izah olunub, onlar əmək
qanunvericiliyinin aidiyyəti tələbləri
barədə məlumatlandırılıb. Həmçinin,
keçən ilin iyul ayından etibarən
DƏMX əmək qanunvericiliyi ilə bağlı
geniş maarifləndirmə məqsədi ilə
işəgötürənlərlə onlayn görüşlərə başlayıb. Təşkil edilən 30 onlayn görüşdə
2000-dən çox işəgötürən iştirak edib.
ƏƏSMN-dən bildiriblər ki,
e-xidmət sahəsində də irəliləyişlər
əldə edilib. Belə ki, iki il əvvəl
fəaliyyətə başlayan elekton xidmət
vasitəsilə ötən il 153 min şəxsə
e-qaydada sosial sığorta nömrəsi
(SSN) və fərdi hesab açılıb. Bu
xidmət sığortaolunanların proaktiv
qaydada e-sistemdə qeydiyyatına
xidmət edir. İlk dəfə işə başlayan
şəxslə bağlanan əmək müqaviləsinə
dair bildiriş e-sistemdə qeydə alındığı
andan işçiyə avtomatik SSN də açılır.
Bununla işçinin fərdi uçot sistemində
fərdi şəxsi hesabı yaranır və sosial
sığorta sistemində iştirak etmək, fərdi
hesabında gələcək sosial təminatı
üçün pensiya kapitalı toplamaq imkanı əldə edir. Demək olar ki, indiyədək
365 min şəxsə e-qaydada fərdi hesab
açılıb.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2022-ci ilin “Şuşa ili”
elan edilməsi, söz yox ki, şəhərin daha sürətlə bərpa olunmasına,
infrastruktur quruculuğuna, onun tarixi, mədəni simasının özünə
qaytarılmasına xüsusi stimul verəcək. Artıq Şuşanın təhsil
müəssisələri də doğma şəhərə qayıtmağa hazırlaşır. Bizim kollecin
kollektivi də qayıdış gününü səbirsizliklə gözləyir.
Şuşa mədəniyyətimizin beşiyidir. Dünya
mədəniyyətinə çox nadir incilər bəxş etmiş
Qarabağın bu səfalı diyarını “Qafqazın sənət
məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin beşiyi” və
“Zaqafqaziyanın konservatoriyası” adlandırıblar. Bu diyarda gözəl səslər meydana çıxıb,
çoxsaylı musiqiçilər yetişib. Elə Şuşa Humanitar Kollecinin də bu yöndə böyük töhfələri
olub…

edilir, məktəblərdə yenidənqurma işləri
aparılır, tarix və mədəniyyət abidələri əvvəlki
görkəminə qaytarılır. “Xarıbülbül” Musiqi
Festivalı, Vaqif Poeziya Günləri keçirildi.
Möhtərəm Prezidentimizin dediyi bu sözləri
xatırlatmaq istəyirəm: “Eyni zamanda, biz,
əlbəttə ki, Şuşanın bərpadan sonrakı həyatını
da geniş müzakirə edəcəyik. Mən artıq
Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı

Kollec 1922-ci ildə Şuşa Müəllimlər
Seminariyası adı altında fəaliyyətə başlayıb. Həmin il buraya 76 tələbə qəbul edilib.
Kollecdə tələbələrə musiqi sənəti, xanəndə,
sazəndələr, mədəni-maarif işçiləri, kitabxana və ibtidai sinif müəllimləri ixtisasları üzrə
dərslər keçirilib. Kollec işğaldan sonra Bakıda
yerləşib və fəaliyyətini davam etdirib.
30 illik məcburi köçkünlük dövründə Şuşa
Humanitar Kolleci mədəniyyət sahəsində orta
ixtisaslı kadr hazırlığını davam etdirmişdir. Nə
qədər çətinliklər olsa da, bu təhsil ocağının
kollektivi öz gücünə, dövlətimizin qayğısına
arxalanaraq, ənənələrini qoruyub saxlaya
bilib.
Kollektivimiz Şuşaya qayıtmağa hazırlaşır.
İşğaldan azad olunmuş Şuşada abadlıq-quruculuq işləri sürətlə davam edir. Düşmən Şuşanı talan edib, viran qoyub, dağıdıb. Bizim
kollecin binası da dağıdılıb. Amma inanırıq ki,
tezliklə bərpa ediləcək və kollecimiz Şuşada
fəaliyyətini davam etdirəcək.
Hazırda kollecimizdə 814 tələbə təhsil alır.
Onların təlim-tərbiyəsi ilə 145 müəllim məşğul
olur. Onlar hamısı Şuşaya qayıdacaqları
günü gözləyirlər.
Şuşa sürətlə yenidən qurulur.
Şəhərin bütün infastrukturu yenilənir.
Keçmiş ənənələr şəhərin özünə qaytarılır. P
 rezidentimizin sərəncamı ilə Şuşa
Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan
edilib. Şəhərin mədəni həyatı yenidən
dirçəlir. Muzeylər, sərgi salonları bərpa

elan etmişəm. Bərpadan sonra Şuşada həyat
qaynamalıdır. İnsanlar qayıdandan sonra
Şuşanın çox zəngin mədəni həyatı olmalıdır.
Həm ölkə daxilindəki tədbirlər, eyni zamanda, bir çox beynəlxalq tədbirlər – festivallar,
müsabiqələr, qastrollar orada keçirilməlidir.
Yəni Şuşa nəinki Azərbaycanın, əminəm ki,
bölgənin mədəniyyət paytaxtı adına layiq
olacaqdır”.
Hazırda təhsil sahəsində islahatlar davam
edir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci
bəndini rəhbər tutaraq orta ixtisas təhsil
müəssisələri şəbəkəsinin optimallaşdırılması, təkrarlanmanın aradan qaldırılması,
idarəetmənin, maliyyələşdirmənin, kadr
hazırlığının səmərəsinin və keyfiyyətinin
yüksəldilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyinin təklifi ilə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, Şuşa Musiqi Kolleci
Şuşa Humanitar Kollecinə birləşdirilmişdir.
Bundan sonra Şuşa Humanitar Kollecinin
fəaliyyəti daha da təkmilləşmiş, tələbələrin
təhsili üçün yeni imkanlar yaradılmışdır.
Hökumətimizin bu qərarı müəllim və tələbə
kollektivində böyük ruh yüksəkliyinə səbəb
olmuşdur. Ümumiyyətlə, Şuşa Humanitar Kollecinin istər musiqi, istərsə də qeyri-ixtisaslar
üzrə nailiyyətləri nümunə ola bilər.

Şuşa Humanitar Kollecinin
kollektivi doğma ünvana qayıdacağı
günü səbirsizliklə gözləyir

Rəsul MEHDİYEV,
Şuşa Humanitar Kollecinin direktoru

Bir müddət əvvəl Azərbaycan-Ermənistan sərhədində,
Kəlbəcər rayonu istiqamətində vəziyyət yenidən
gərginləşib. Belə ki, yanvarın 11-i günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat
nəticəsində hərbi qulluqçumuz, müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Nəzərov Ayaz Azər
oğlu şəhid olub.

Ermənistan anlamalıdır ki,
Azərbaycanın səbri hüdudsuz deyil
İki dövlət arasında münasibətlərin
normallaşması istiqamətində addımlar atmaq əvəzinə, dövlət
sərhədində növbəti qanlı təxribatı
törətməklə Ermənistanın hərbisiyasi rəhbərliyi bölgədə vəziyyətin
gərginləşdirilməsinə görə məsuliyyət
daşıyır.
Sərhəddə vəziyyətin vaxtaşırı kəskinləşməsi onu göstərir ki,
Azərbaycanla Ermənistan arasında
sərhədin demarkasiyası məsələsini
qısa zamanda həll etmək lazımdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev yanvarın 12-də yerli telekanallara müsahibəsində qeyd edib
ki, Azərbaycan sülh gündəliyini
Ermənistana təqdim edib və delimitasiya ilə bağlı, əgər o baş tutarsa,
ondan sonra demarkasiya ilə bağlı
çox aydın təkliflər irəli sürüb.
Rusiyanın İnnovativ İnkişaf İns-

titutunun Strateji Təhlil Mərkəzinin
rəhbəri, politoloq Andrey İvanov
Trend-ə bildirib ki, hər kəs başa
düşür ki, Ermənistanla Azərbaycan
arasındakı sərhəddə vəziyyət
gərgin qalmaqdadır: “Azərbaycanla
Ermənistan arasında sərhədin demarkasiyası vacibdir, belə ki bunun
üçün bütün hüquqi mexanizmlər
mövcuddur. 2020-ci ildə Bakı,
Yerevan və Moskva arasında əldə
olunmuş razılaşmanı hər kəs qəbul
edir. Heç bir tərəf bu qərarın qanuniliyini şübhə altına almayacaq. Bundan sonra onu daha tez həll etmək
məsələsi ortaya çıxır. Bu qərarın
icrası nə qədər çox ləngiyəcəksə,
müxtəlif təxribatların törədilməsi
ehtimalı artacaq".
Rusiyalı politoloq, Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktor
müavini Darya Qrevtsova qeyd edib

ki, bir çox ekspert Azərbaycanla
Ermənistan arasındakı sərhəddə bu
cür kəskinləşmələri proqnozlaşdırırdı: “Bu da təsadüfi deyil. Həqiqətən
də, çox şey sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasından asılıdır.
Bəlkə də, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu məsələni həll etmək
istəyir, amma daxili qüvvələr, ona
təsir göstərən digər siyasətçilər bunu
etməyə imkan vermir. Ona görə də
məsələ uzanır. Bəlkə də o, hansısa
radikal qruplardan, revanşist əhvalruhiyyədən qorxur. Digər tərəfdən,
Paşinyan sadəcə nədən başlamalı
olduğunu, hansı yanaşmanı tətbiq
etmək lazım olduğunu bilməyə bilər.
Bu məsələdə yol xəritələri hazır
olmayanadək Ermənistan prosesi
uzatmaqda davam edəcək”.

D.Qrevtsova əlavə edib ki, bir
müddət əvvəl Rusiya Prezidenti
Vladimir Putinlə Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan arasında telefon
danışığı baş tutub: “Hesab edirəm ki,
Vladimir Putin növbəti dəfə Paşinyana xatırladıb ki, bu cür insidentlərin
baş verməməsi üçün sərhədlərin
delimitasiyası və demarkasiyası
məsələsinə qayıtmaq lazımdır. Və
bu məsələ həll olunmadıqca, bu
cür insidentlər, təəssüf ki, davam
edəcək”.
Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini
ortaya qoyub və sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə işçi
qrupun yaradılması prosesinə başlamağa hazırdır. Ermənistan isə öz
destruktiv mövqeyindən əl çəkməlidir.
Əks təqdirdə o, daha pis vəziyyətə
düşəcək.
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Avstriya və Fransa
COVID–19-la mübarizə
tədbirlərini sərtləşdirir

Şimali Koreya Pxenyandakı Sunan aeroportu
rayonundan Yapon dənizi istiqamətində iki
ballistik raketin buraxılışını həyata keçirib. Bu
barədə Yaponiyanın sahil mühafizə idarəsindən
bildirilib. Raketlər Yapon dənizinə düşüb.
Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.

Türkiyə
Albaniyaya rəsmi səfər
Türkiyə
Respublikasının
Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan
Albaniyaya rəsmi
səfərə yola düşüb.
Türkiyə KİV-i yazır
ki, R.T.Ərdoğanın
Albaniyanın
paytaxtı Tiranaya səfəri bu ölkənin Baş naziri Edi Ramanın dəvəti ilə baş tutub. Məlumata görə, səfər zamanı Türkiyə-Albaniya münasibətlərinin bütün aspektləri
nəzərdən keçiriləcək, iki ölkə arasında əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi üçün atılacaq addımlar müzakirə olunacaq.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

Şimali Koreya bu ay dördüncü
raket buraxılışını həyata keçirib
Rusiyanın Primorsk Hidrometeorologiya Xidmətindən
verilən informasiyaya görə,
raket buraxılışından sonra
ölkənin KXDR-lə həmsərhəd
olan bu yeganə regionunda
radiasiya fonu normada olub.
Qeyd edək ki, bu, KXDRin təkcə bu ilin əvvəlindən
bəri həyata keçirdiyi dördüncü buraxılışdır. Cənubi
Koreya hərbçiləri bildiriblər
ki, Şimali Koreya yanvarın

5-də, 11-də və 14-də də raket
buraxılışları haqqında elan
edib. Pxenyan təsdiq edib
ki, yanvarın 5-də və 11-də
hipersəsli raketin sınağını
keçirib. Yanvarın 14-də isə
raket dəmir yolu platformasından buraxılıb.
Yaponiya hökuməti raketin ölkənin müstəsna iqtisadi
zonasından kənara düşdüyünü bəyan edib. Baş nazir
Fumio Kisida hadisə ilə bağlı

ictimaiyyətə dəqiq məlumat
vermək, gəmi və təyyarələrin
təhlükəsizliyini yoxlamaq və
hadisələrin hər cür inkişafına
hazır olmaq barədə göstəriş
verib.
Yaponiyanın Xarici İşlər
naziri Yesimasa Hayasi
jurnalistlərə bildirib ki, Şimali
Koreyanın təkrar raket buraxması “böyük təəssüf doğurur”, detallar mütəxəssislər
tərəfindən dəqiqləşdirilir və
təhlil edilir.

Yanvarın 14-də keçirilmiş
raket sınağının yolverilməzliyi
haqqında Böyük Britaniya da
bəyanat yaymışdı. Ölkə XİNdən bildirilmişdi ki, KXDR-in
qeyri-qanuni silah istehsalına
qarşı sanksiyalar davam
etməlidir.
ABŞ-ın BMT-dəki daimi
nümayəndəsi Linda TomasQrinfild isə təklif etmişdi ki,
Pxenyanın keçirdiyi hipersəsli
raket sınağı ilə bağlı bu
ölkəyə əlavə sanksiyalar
tətbiq edilsin.

A

vropa ölkələrində koronavirus infeksiyasının
“Omicron”ştamının geniş yayılmasının
qarşısını almaq üçün Avstriya və Fransa
tədbirləri sərtləşdirir. Fevral ayından Avstriyada
yaşı 18-dən yuxarı olan bütün şəxslər peyvənd
edilməlidirlər. Yalnız uşaqlar, hamilə qadınlar və bir
çox xəstəlikdən əziyyət çəkənlər peyvənd oluna
bilməz. Peyvənd olunmayanlar 3600 avro cərimə
olunacaqlar.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Çin
“The Guardian” nəşrinin yaydığı məlumata görə, ABŞ-da
13 min il əvvəl Antarktidaya düşən meteoritin qalıqları üzərində
aparılan yeni elmi-tədqiqat əvvəlki tapıntıların əksinə olaraq
Marsda həyat izinə rast gəlinmədiyini üzə çıxarıb.

Əhali yaşlanır
Ötən il Çin
əhalisinin sayı 480
min nəfər artıb.
Bununla ölkədə
əhalinin sayı 1
milyard 412 milyon nəfərə çatıb.
Mütəxəssislər Çin
əhalinin yaşlanma problemi
ilə üz-üzə qaldığını bildirirlər. Ekspertlər qeyd edirlər ki,
rəsmi Pekin 2016-cı ildə gözlənilən demoqrafik problemin
qarşısını almaq üçün 1982-ci ildən bəri tətbiq olunan “Hər
ailəyə bir uşaq” siyasətini ləğv etsə də, hələ ki, əhalinin
“yaşlanması”nın qarşısını almaq mümkün olmayıb.
Xəbəri “Sinxua” verib.

İqtisadi artım
Ötən il koronavirus pandemiyasının yaratdığı
çətinliklərə baxmayaraq Çində
ümumi daxili
məhsul (ÜDM) 8,1
faiz artaraq, 17,3
trilyon dolları ötüb.
Bildirilir ki, bu
2011-ci ildən bəri
ən yüksək illik ÜDM artımıdır. Bu, həm də Dünya Bankının
və Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozundan (8 faiz) az
da olsa yüksək rəqəmdir.
Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

Tədqiqatçılar Marsda həyatın
olmadığını açıqlayıblar
Bildirilir ki, Karnegi İnstitutunun
tədqiqatçısı Endryu Stilin rəhbərlik etdiyi
qrup 1984-cü ildə Antarktidada tapılan
meteoritdə qırmızı planetdə həyatın
olduğuna dair heç bir dəlil olmadığını
açıqlayıb.
Mütəxəssisin sözlərinə görə,
meteoritdə tapılan karbonla zəngin

komponentlər çox güman ki, daş
üzərində uzun müddət duzlu suyun
axması nəticəsində əmələ gəlib. O,
Marsda mikroorqanizmlərin olubolmadığını sübut etmək üçün oradan
Yerə nümunələrin gətirilməli olduğunu
da qeyd edib.
Araşdırmaçılar təxminən 4 milyard
illik meteorit üzərində aparılan
araşdırmanın nəticələrini “məyusedici”
adlandırıblar.

Qeyd edilir ki, 13 min il əvvəl
Antarktidaya düşən və adı “Allen Hills
84001” olan meteorit 1996-cı ildə
üzərində qalıq tapılması ilə gündəmə
gəlib. Partlayış nəticəsində Marsdan
qopduğu güman edilən meteoritlə
bağlı araşdırma aparan tədqiqatçılar
3,5 milyon il əvvəl Marsda suyun ola
biləcəyi iddiasını irəli sürmüşdülər.

İndoneziyanın
Kalimantan
adasının cənubşərqində salınacaq yeni paytaxtı
Nusantara adlanacaq. Bildirilir
ki, bunu milli
inkişafın planlaşdırılması naziri
Suxarso Monoarfa hökumətin ölkə paytaxtının köçürülməsi məsələsinə
həsr olunan iclasında bildirib. O deyib: “Mən prezident
Vidodonun təsdiqini və direktivini almışam, yeni paytaxt
Nusantara adlandırılacaq”.
Qeyd edilir ki, Nusantara sözünün tərcüməsi arxipelaq
mənası verir.
Məlumatı CNA yayıb.

Beynəlxalq Fotoqraflar Assosiasiyası
“2021-ci ilin təbiət fotoları” müsabiqəsinin
qaliblərini elan edib. Dünyanın müxtəlif
ölkələrini təmsil edən peşəkar və həvəskar
fotoqrafların 13 kateqoriya üzrə təqdim
etdiyi üç minə yaxın foto arasından final
mərhələsinə cəmi 60 iş çıxıb.

ABŞ-da aviareyslər
təxirə salınıb

ABŞ-ın Şərq hissəsinə gələn qar çovğunu
həyatı iflic edib. “CNN”in məlumatına görə,
“American Airlines” aviaşirkətinə məxsus
2,8 min təyyarə Şimali Karolina ştatının “Şarlotta
Duqlas” hava limanından uça bilməyiblər.
Qar çovğunu ABŞ-ın Virciniya, Corciya və Şimali Karolina ştatlarını əhatə edir. Sinoptiklər əlverişsiz hava şəraitinin
hələ bir neçə gün davam edəcəyini bildiriblər. Ştatların
qubernatorları fövqəladə vəziyyət elan ediblər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Marselo “Real”ın tarixinə düşüb

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

“Qış köçü” fotosu
üç min avroluq
mükafata layiq görüldü

Almatıda saxlanılan qanunsuz
aksiya iştirakçılarının sayı
2,6 min nəfərə çatıb

İspaniya
Madridin “Real”
klubunun futbolçusu
Marselo komandanın tarixinə düşüb.
34 yaşlı cinah
müdafiəçisi buna
“Atletik”i 2:0 hesabı
ilə məğlub etdikləri
Super kubok yarışının final matçında
nail olub. Braziliyalı
oyunçu Madrid təmsilçisinin heyətində 23-cü titulunu qazanıb və “Kral klubu”nun sabiq kapitanı Serxio Ramosu (22)
geridə qoyub.
Marselo hazırda Fransisko Gento ilə birlikdə “Kral
klubu”nda ən çox titula sahib olan futbolçudur.
Məlumatı “Marca” yayıb.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

İndoneziya
Yeni paytaxt Nusantara olacaq

Fransa parlamenti isə qəbul etdiyi qərarda bildirib ki,
bütün kafe, restoranlara, mədəniyyət müəssisələrinə yalnız
peyvənd olunanlar buraxılacaq. Qatarla uzaq yol gedənlər
də peyvənd olunmaları haqqında sənədi göstərməlidirlər.
Peyvənd olunmayanlar cərimə olunacaqlar.
Qeyd edək ki, Avropa ölkələrində COVID-19 virusunun
“Omicron” ştamı geniş yayılır. Bunun qarşısını almaq üçün
bütün ölkələr öz qüvvələrini səfərbərliyə alıblar.

ÂÂYanvarın 18-də
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, əsasən
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənubqərb küləyinin gündüz güclənəcəyi
gözlənilir. Gecə 0-1°, gündüz 4-6°,
Bakıda gecə 0-1°, gündüz 4-6° isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə
sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 60-70 faiz
olacaq.
ÂÂNaxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 7-12°, bəzi yerlərdə
16 °-dək şaxta, gündüz 2° şaxtadan
3°-dək isti olacaq.
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azaxıstanın hüquq-mühafizə orqanları Almatıda antiterror əməliyyatı başlayandan bəri 2601
nəfəri qanunsuz aksiyalarda iştiraka, talançılığa və digər cinayətlərə görə saxlayıb.

Almatı şəhər komendantlığının operativ qərargahı
 ildirib ki, qanunsuz aksiyalarda iştiraka, talançılığa və digər
b
cinayətlərə görə 2601 nəfər saxlanılıb. Ümumilikdə 127 ədəd
odlu silah və 4077 döyüş sursatı götürülüb.

ÂÂXankəndi, Şuşa, Xocalı,
Xocavənd, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 6-11°, bəzi yerlərdə
13-18°, gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂŞərqi Zəngəzur: Cəbrayıl,
Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan
rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
8-13°, bəzi yerlərdə 16-21°, gündüz
0-5° şaxta olacaq.
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2-7°
şaxta, gündüz 1-6° isti olacaq.
ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki,
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu,

 amaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,
Ş
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 4-9° şaxta, gündüz
0-5° isti, dağlarda gecə 12-17°,
gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂMingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5°
şaxta, gündüz 4-9° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, ayrıayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
0-3°, gündüz 4-8° isti, dağlarda gecə
3-8° şaxta, gündüz 3° şaxtadan 2°-dək
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

Rusiyanın “news.mail.ru” portalı xəbər verir ki,
müsabiqənin qalibi norveçli fotoqraf Terye Kolaas olub.
Onun “Əlçatmazlıq” nominasiyasına təqdim etdiyi “Qış köçü”
əsəri birinci dərəcəli diploma və 3 min avroluq mükafata layiq
görülüb. Teryenin başqa bir fotosu isə “Quşlar” nominasiyasının qalibi olub.
Qaliblər sırasında olan daha bir neçə fotoqrafa pul
mükafatları və foto avadanlıqları verilib.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

99 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
tərəfindən Nigar Çingiz qızı Nuriyevanın adına verilmiş iş
vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının
rəhbərliyi və kollektivi Aparatın Beynəlxalq əməkdaşlıq
şöbəsinin sektor müdiri
FİKRƏT KƏRİMOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
ADPU-nun filologiya fakültəsinin dekanlığı, Azərbaycan
dili və onun tədrisi texnologiyaları kafedrasının əməkdaşları
kafedra müdiri, dosent Sevda Abbasovaya anası
MƏSMƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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