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Prezident İlham Əliyev Rafiq Cəlilovu Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı və Rəşad Tağıyevi Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
vəzifələrinə təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rafiq
Cəlilovu Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı və Rəşad
Tağıyevi Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin
olunmaları ilə əlaqədar videoformatda qəbul edib. Dövlətimizin
başçısı qəbulda çıxış edib.
– Siz Cəlilabad və Şəmkir rayonlarının icra başçıları vəzifələrinə
təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad
göstərilir. Ümid edirəm ki, siz bu
etimadı doğruldacaqsınız.
Son illər Cəlilabad və Şəmkir
rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafı üçün çox böyük işlər görülüb.
Dövlət investisiya proqramları
çərçivəsində əsas infrastruktur
layihələri icra edilib, ya da ki, bu
layihələrin icrası başa çatmaq
üzrədir. Regionların Sosial-İqtisadi
İnkişafı Dövlət proqramlarının icrası
çərçivəsində hər iki rayonda böyük
abadlıq işləri aparılıb. Demək olar
ki, əsas infrastruktur layihələri icra
edilmiş hesab oluna bilər. Hər iki rayonda elektrik təsərrüfatı tamamilə
yenilənib və elektrik enerjisinin
təchizatında hər hansı bir problem
yoxdur. Qazlaşdırma işləri sürətlə
aparılmışdır. Cəlilabad rayonunda qazlaşdırmanın səviyyəsi 90
faizdən çoxdur, Şəmkir rayonunda
isə 100 faizə yaxınlaşır. Hesab
edirəm ki, bu, son illər ərzində
bölgələrdə aparılmış işlər arasında
xüsusi yerə layiq olan işlərdir. Çünki
təbii qazla vətəndaşlarımızı təmin
etmək bizim əsas vəzifələrimizdən
biri idi və bu gün ölkə üzrə təbii
qazla təchizat 96-97 faizə çatıbdır.
Bu göstəriciyə görə Azərbaycan
dünya miqyasında ən qabaqcıl
yerlərdədir.
Mənim iştirakımla Cəlilabad
və Şəmkir şəhərlərinin içməli
su layihələri mərasimləri həyata
keçirilmişdir. Şəhərlərə 2013-cü
və 2017-ci illərdə içməli suyun
verilməsi də böyük hadisə idi. Eyni
zamanda, bir çox kəndlərdə bu
problem öz həllini tapıb. Suvarma
ilə bağlı böyük işlər görülüb. Bir
çox artezian quyuları qazılıb. Eyni
zamanda, Şəmkir rayonunda böyük
su anbarı tikilib – Şəmkirçay su
anbarı. Hansı ki, həm Şəmkir, həm
də qonşu rayonlarda meliorativ
tədbirlərin görülməsi üçün yeni
imkanlar yaradıb, həmçinin suvarılan torpaqların miqyasını böyük
dərəcədə genişləndirib.
Sosial infrastrukturla bağlı
böyük işlər görülüb. Hər iki rayonda 120-yə yaxın məktəb tikilib və
ya əsaslı təmir edilib. İki böyük
xəstəxana inşa edilib – 190 və 145
yerlik. Bundan əlavə Cəlilabadda
Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi inşa
edilib. İki böyük Olimpiya İdman
Kompleksi istifadəyə verilib. Yəni,
sosial və infrastruktur layihələrinin
icrası göz qabağındadır. Əlbəttə
ki, bu, rayonların uğurlu inkişafı
üçün əsas zəmin yaradır. Çünki
əgər bu ilkin addımlar atılmasaydı, rayonların inkişafından söhbət
gedə bilməzdi. Bütün bu işlər

dövlət büdcəsi hesabına və mənim
göstərişimlə, mənim tərəfimdən
təsdiq edilmiş Regionların Sosialİqtisadi İnkişafı Dövlət proqramları
çərçivəsində görülübdür.
Cəlilabad və Şəmkir rayonlarına icra başçıları təyin olunarkən onlara göstəriş vermişdim ki, siz artıq
yerdə qalan məsələləri həll edin.
Əsas böyük işlər görülüb, çox gözəl
zəmin yaradılıb. Siz isə gündəlik
həyatda elə işləyin, elə çalışın
ki, həm vətəndaşlar sizdən razı
olsunlar, həm də rayonların inkişafı
sürətlə getsin və təşəbbüs göstərin,
investorları cəlb edin, sahibkarlara
şərait yaradın. Ancaq əfsuslar olsun
ki, real həyatda biz bunun tam
əksini görürük. Bunun nəticəsində
və eyni zamanda, buraxılmış ciddi
nöqsanlar, pozuntular, rüşvətxorluq
və korrupsiya hallarına görə həm
Cəlilabad, həm də Şəmkir rayonlarının keçmiş icra başçıları cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunmuşlar.
İndi hər kəs görür ki, heç kim
qanundan yuxarı dayana bilməz və
burada hər kəs qanun qarşısında
bərabərdir. Heç kimdə immunitet yoxdur və ola bilməz. Bütün
dövlət məmurlarını vəzifəyə təyin
edərkən mən bu tövsiyələri verirəm.
Ancaq sizdən əvvəl bu vəzifələrdə
çalışmış insanlar yalnız şəxsi
mənafelərini güdürdülər, talançılığa,
rüşvətxorluğa və korrupsiyaya qurşanmışdılar, insanlara laqeyd yanaşırdılar, rayonların qarşısında duran
gündəlik problemlərlə yox, öz şəxsi
problemləri ilə, şəxsi biznesləri ilə
məşğul idilər və əlbəttə, insanların
haqlı narazılığına səbəb olmuşdular. Bütün bu faktlar üzə çıxandan
sonra, əlbəttə ki, hər iki icra başçısı
öz vəzifələrindən azad edildi və

R.Ə.Cəlilovun Cəlilabad Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı
təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddəsinin II
hissəsini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Rafiq Əsgər oğlu Cəlilov Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 sentyabr 2021-ci il

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

indi onlar qanun qarşısında cavab
verəcəklər. İstintaq gedir, istintaq
hər şeyi göstərəcək. Ancaq ilkin
məlumatlar, o cümlədən, sübutlar
və istintaq materialları deməyə
əsas verir ki, bu insanların cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməsi tam
əsaslı idi.
Son illər ərzində bir çox
yüksək vəzifəli məmurlar, yerli və
mərkəzi icra orqanlarının rəhbərləri,
eyni zamanda, sabiq rəhbərlər,
nazirlər, icra başçıları cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilmişlər. Nəyə
görə? Törətdikləri cinayətlərə görə,
əməllərə görə. Hər kəs bilməlidir
ki, heç kim məsuliyyətdən canını,
yaxasını qurtara bilməz. Bunu
mən dəfələrlə demişəm, bir daha
demək istəyirəm, sizə də deyirəm
və bu gün bütün digər məmurlara
deyirəm – əgər məmurlar öz işində
yenə də bu çirkin əməllərdən əl
çəkməsələr, onların da aqibəti
eyni olacaq. Hətta çıxışlarımın
birində demişdim ki, əgər təmiz
işləmək istəmirsinizsə, getməyin
bu işlərə, razılıq verməyin, yoxsa
bədbəxt olacaqsınız. Əgər siz bu
məsuliyyətin altına girirsinizsə,
onda, bax, dediyim kimi, qanun
çərçivəsində işləməlisiniz və bu
yüksək etimadı doğrultmalısınız.
Elə işləməlisiniz ki, vətəndaşlar
sizdən razı olsunlar. Ancaq indi
istintaq materiallarının bir çoxunda göstərilir ki, bir neçə rayonun icra başçıları hətta sosial
cəhətdən ən həssas təbəqənin
nümayəndələrindən də pul, rüşvət
almışlar. İşsizliyin səviyyəsini azaltmaq, xüsusilə dünyada gedən böhranlı vəziyyəti, sosial-iqtisadi böhranı, pandemiya dövrünü nəzərə
alaraq mənim təşəbbüsümlə ən

həssas təbəqə üçün yüz minə
yaxın ödənişli ictimai iş yeri açılıbdır və orada məvacib minimum
əməkhaqqına bərabərdir. Bunları
da çox görüblər o insanlara və
onların da ödəniş kartlarını öz
kabinetlərində saxlayaraq oradan
pul çəkmişdilər. Yəni, bu qədər
vicdansızlıq ola bilərmi? Məşhur
videokadrlar var. Dəstəyə, sosial
müdafiəyə ehtiyacı olan ailələrə
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
göndərilən humanitar yardımın da
dalına keçirlər. Bu videokadrlar var,
hər kəs bunu görüb və nifrət edib
o adamlara ki, nə qədər yardım
göndərilib, bunun filan faizini
götürək bazarda sataq. Bu qədər
alçaqlıq, vicdansızlıq ola bilər?! Bu
insanlar özlərini biabır edirlər, bizim
iqtidarımıza ləkə vururlar. Əgər
kimsə hesab edir ki, bu, onlar üçün
nəticəsiz qalacaq, səhv edir.
Mən hesab edirəm, artıq hər
kəs başa düşüb ki, dövlət məmuru
nümunə olmalıdır, yerlərdə insanların dolanışığı, insanların rahatlığı
dövlət məmurunun fəaliyyətindən
asılıdır. Onlar elə işləməlidirlər ki,
daim insanlarla bir yerdə olsunlar. Mənim tövsiyələrimin içində
bu tövsiyə də həmişə xüsusi yer
tutur. Sizə də deyirəm, siz insanların arasında olmalısınız, onlarla
daim təmasda olmalısınız, onların
qayğıları ilə yaşamalısınız və çalışmalısınız ki, imkan daxilində onlara
kömək edəsiniz.
Eyni zamanda, yenə də
deyirəm, dövlət tərəfindən, mərkəzi
icra orqanları tərəfindən rayonların
inkişafı ilə bağlı böyük işlər görülüb, işlərin böyük hissəsi görülüb.
Siz yerlərdə elə işləyin ki, rayonlar
daha sürətlə inkişaf etsin. İndi

bizim bir çox rayonlarımız artıq
mərkəzdən dotasiya almır. Ancaq
10 il bundan əvvəl demək olar
ki, rayonların mütləq əksəriyyəti
dotasiya alırdı. Nə üçün? Çünki
yerlərdə yığılan vəsait məmurların
cibinə gedirdi, dövlət xəzinəsinə,
dövlət büdcəsinə yox, məmurların
cibinə. Gecə-gündüz elə burada,
qapılarda fırlanıb, hansısa maddi
dəstək, maddi yardım istəyənlərin
sayı kifayət qədər çox idi, icra
başçılarını nəzərdə tuturam. Amma
aparılan islahatlar nəticəsində indi
bir çox rayonlar artıq dotasiya almır.
Biz elə etməliyik ki, ümumiyyətlə,
rayonların inkişafı yerlərdə, bütün
rayonlarda yığılan vəsait hesabına
təmin olunsun.
Əlbəttə, biz hər bir rayonun
inkişafı ilə bağlı lazımi addımları atacağıq. Əsas infrastruktur
layihələrinin başa çatması o demək
deyil ki, biz bu maliyyə və maddi
dəstəyi kəsəcəyik. Yox, verəcəyik,
ancaq məqsədyönlü şəkildə, ancaq
bütün qaydaları nəzərə almaq şərti
ilə verəcəyik. Bir də ki, həbs edilmiş
icra başçıları, – təkcə Cəlilabad,
Şəmkir rayonlarından söhbət
getmir, – digər rayonlarda da
tender prosedurlarını kobudcasına
pozurdular. Yəni, dövlət xətti ilə
aparılan layihələrin, dövlət alışlarının icrası ilə əlaqədar tenderlərdə
adətən bir neçə icra başçısına, ya
da ki, onun müavininə yaxın olan
şirkətlər qalib gəlirdilər. Nə üçün?
Çünki burada da rüşvətxorluq və
mənimsəmə halları kütləvi xarakter
alırdı və bu da dövlət büdcəsinə
böyük ziyandır. Əgər korrupsiya,
rüşvətxorluq halları olmasaydı,
baxın, bizim dövlət büdcəmiz nə
qədər artardı, bizim imkanlarımız

R.Ə.Tağıyevin Şəmkir Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı
təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddəsinin II
hissəsini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Rəşad Ənvər oğlu Tağıyev Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 sentyabr 2021-ci il

nə qədər genişlənərdi. Biz bu gün
aparılan islahatlar nəticəsində əldə
edilmiş əlavə mənfəəti, ilk növbədə,
insanların həyat səviyyəsinin
yaxşılaşmasına yönəldirik. İndi ilin
doqquzuncu ayıdır. Ancaq şəffaflıq
nəticəsində, islahatlar nəticəsində
dövlət büdcəsində profisit yaranıb
və biz bunun böyük hissəsini yenə
də insanların sosial müdafiəsinə
yönəldirik.
Eyni zamanda, siz çalışmalısınız ki, rayonlara investisiyalar cəlb
edəsiniz, həm yerli, həm xarici.
Burada da fəallıq göstərilməlidir.
Çünki özəl investisiyalar olmadan
ölkəmiz istədiyimiz qədər inkişaf
edə bilməz. Dövlət hər şeyi öz
boynuna götürə bilməz. Onsuz da
bütün ölkə üzrə bütün bu quruculuq-abadlıq işləri dövlət investisiya
xətti ilə görülmüşdür və sahibkarlara şərait yaradılmalıdır. Sahibkarlara imkanlar verilməlidir ki, gəlsinlər
öz vəsaitlərini qoysunlar, iş yerləri
yaratsınlar. Ancaq iş görmək
istəyən sahibkar bəzi hallarda
problemlərlə üzləşir, ona qarşı
hansısa əsassız tələblər qoyulur,
ondan pay istənilir və sahibkar da
küsüb gedir, ümumiyyətlə, nə iş
yeri yaradır, nə müəssisə yaradır,
çıxıb gedir. Bu hallar da var. Buna
da son qoyulmalıdır. Sahibkar
əmin olmalıdır ki, o, ancaq dövlətin
vergisini ödəməlidir, vəssalam.
Xüsusilə nəzərə alınmalıdır ki, həm
Cəlilabad, həm Şəmkir rayonlarının
çox böyük potensialı var, münbit
torpaqları var, insan resursları
var, hazırlıqlı kadr potensialı var.
Hər iki rayonun əhalisi də kifayət
qədər böyükdür, digər rayonlarla
müqayisədə çox böyük sənaye və
kənd təsərrüfatı, turizm potensialı

var. Bunlardan səmərəli şəkildə
istifadə etmək lazımdır. Baxın,
dövlət hər şeyi edib, gözəl yollar,
qaz xətləri, elektrik xətləri, su xətləri
çəkilib, suvarma sistemləri, su
anbarları yaradılıb, xəstəxanalar,
məktəblər, idman qurğuları tikilib.
Qalan işləri yerlərdəki rəhbərlər
etməlidirlər. Ona görə, bu da sizə
verdiyim tapşırıqlardan biridir və
elə işləməlisiniz ki, bir də demək
istəyirəm, insanlar sizdən razı qalsınlar, rayonlarda işlər yaxşı getsin,
inkişaf olsun, quruculuq olsun,
abadlıq olsun. Belə olan halda siz
məndən yüksək qiymət alacaqsınız.
Əks təqdirdə, sizi nələr gözləyir,
sizdən əvvəl işləyənlərin aqibəti
daim sizin gözünüzün qabağında
olmalıdır.
Ümid edirəm ki, siz mən
deyən kimi işləyəcəksiniz. Eyni
zamanda, Cəlilabad və Şəmkir
rayonlarının sakinləri, fəallar gərək
daim sizin fəaliyyətinizlə bağlı
öz təhlillərini aparsınlar. İctimai
nəzarət güclü olmalıdır. İctimai
nəzarətin gücləndirilməsi üçün siz
yerlərdə təşəbbüs göstərməlisiniz
ki, fəallar bu quruculuq-abadlıq
işlərinə qoşulsunlar. Eyni zamanda, dövlət orqanlarında təmsil
olunan məmurların işi də elə şəffaf
olmalıdır ki, ictimai nəzarət də bunu
təsdiqləsin. Onsuz da bizim kifayət
qədər informasiya mənbələrimiz
var və əgər nə isə orada düzgün
istiqamətdə getməsə, kimsə əyri
yolla getsə, biz ondan gec-tez
xəbər tutacağıq. Ona görə, bu da
nəzərə alınmalıdır.
Mən bir daha demək istəyirəm
ki, sizə böyük etimad göstərilir.
Ümid edirəm ki, siz bu etimadı öz
işinizlə doğruldacaqsınız.
***
Rafiq Cəlilov: Cənab Prezident, mənə göstərdiyiniz bu
yüksək etimada görə Sizə dərin
minnətdarlığımı bildirirəm, çox
təşəkkür edirəm. Göstərdiyiniz etimadı, Sizin dəstəyinizə arxalanaraq
yüksək səviyyədə doğruldacağıma
söz verirəm. Çox sağ olun!
***
Rəşad Tağıyev: Mən də öz
növbəmdə, mənə göstərdiyiniz
yüksək etimada görə Sizə təşəkkür
edirəm. Eyni zamanda, qeyd
etmək istərdim ki, mən bunu
yüksək etimadla yanaşı, yüksək
məsuliyyət kimi də qəbul edirəm
və söz verirəm ki, rayonun iqtisadi, sosial, mədəni inkişafının
təmin olunmasında əlimdən
gələni əsirgəməyəcəyəm. Yüksək
etimada görə, Sizə bir daha dərin
təşəkkürümü bildirirəm!

AZƏRTAC

R.Ə.Cəlilovun Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidmətinin rəis müavini vəzifəsindən
azad edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. Rafiq Əsgər oğlu Cəlilov Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəis müavini vəzifəsindən azad edilsin.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən
qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 sentyabr 2021-ci il
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15 sentyabr 2021-ci il, çərşənbə

İtaliyanın Bolonya şəhərində “G20
VIII Dinlərarası Forum” öz işinə başlayıb

İdarələrarası Mərkəzin “Enerji təminatı
məsələləri üzrə” İşçi Qrupunun iclası keçirilib

Azərbaycan forumda geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur
İtaliyanın G20-yə sədrliyi çərçivəsində
Bolonya şəhərində “G20 VIII Dinlərarası
Forum”un açılış mərasimi keçirilib. Forumda ölkəmizi Azərbaycanın dini konfessiya
rəhbərlərinin təmsil olunduğu nümayəndə
heyətinin rəhbəri qismində Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə və mədəniyyət
naziri Anar Kərimov təmsil edirlər.
“Mədəniyyətlər arasında sülh, dinlər
arasında anlaşma” şüarı ilə keçirilən
forumda dünyanın müxtəlif ölkələrinin
dövlət və hökumət başçıları, dini liderlər,
xarici işlər, təhsil, mədəniyyət və dini
işlər nazirləri, beynəlxalq təşkilatların
rəhbərləri, görkəmli alim və ictimai
xadimlər iştirak edirlər.
Açılış mərasimində İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarellanın forum iştirakçılarına ünvanladığı
müraciəti oxunub.
Forum işini panel sessiyalarla davam
etdirib.
Üç gün davam edəcək Dinlərarası
Forumda COVID-19 və iqlim dəyişikliyi,
qaçqın, məcburi köçkün və miqrantlara
lazımi dəstəyin göstərilməsi, din və etiqad azadlığının, qadın və uşaq hüquqla-

Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində
məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həll edilməsi üçün yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən
İdarələrarası Mərkəzin “Enerji təminatı məsələləri” İşçi Qrupunun
növbəti iclası keçirilib.

rının qorunması, irqçilik, terrorizm, insan
alveri, nifrət çağırışları ilə mübarizə
və sair bu kimi müasir dünyaya qlobal
təhlükə və təhdid yaradan problemlər
müzakirə olunacaq.
Forumda Şeyxülislam Allahşükür
Paşazadənin və mədəniyyət naziri Anar
Kərimovun məruzə ilə çıxışları nəzərdə
tutulub.

Qeyd edək ki, QMİ sədri İtaliyanın
milli təşkilat komitəsi sədrinin dəvətinə
əsasən sentyabrın 12-dən 14-dək Bolonya şəhərində səfərdədir.

Nihad BUDAQOV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Bolonya

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə BMT Sivilizasiyalar
Alyansının Ali nümayəndəsi ilə görüşüb

İtaliyanın G20-yə sədrliyi çərçivəsində Bolonya şəhərində
işə başlayan “G20 VIII Dinlərarası Forum”da iştirak edən Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür
Paşazadə BMT Sivilizasiyalar Alyansının Ali nümayəndəsi Migel
Anhel Moratinosla görüşüb.
QMİ sədri Migel Anhel Moratinosa
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını çatdırıb.
Şeyxülislam qeyd edib ki, Migel Anhel
Moratinos Azərbaycanda həm dövlət,
həm də xalq tərəfindən böyük hörmətə
sahibdir.
Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərdə müsəlman və xristian
məbədlərinin təmir və bərpasını həyata
keçirdiyini deyən QMİ sədri həmin
ərazilərdə infrastrukturun bərpası və
yenidən qurulması işlərinin isə uğurla

davam etdiyini bildirib.
Migel Anhel Moratinos öz
növbəsində şeyxülislam Allahşükür
Paşazadədən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə salamlarını və dərin ehtiramını çatdırmağı xahiş
edib.
Cari ilin iyun ayında Azərbaycana
səfərini xatırladan BMT Sivilizasiyalar
Alyansının Ali nümayəndəsi işğaldan
azad olunmuş ərazilərə ziyarətini və
orada gördüklərindən çox təsirləndiyini
vurğulayıb.

O, Azərbaycanın həmin ərazilərdə
həyata keçirdiyi təmir-bərpa işlərini tez
bir zamanda uğurla başa çatdıracağına
ümidvar olduğunu deyib.
Şeyxülislam Migel Anhel Moratinosla
həm 44 günlük Vətən müharibəsindən
əvvəl, həm müharibə zamanı, həm də
Azərbaycanın qələbəsi ilə yekunlaşan
müharibədən sonra dəfələrlə onlayn
görüşlər keçirdiyini xatırladıb. Bildirib
ki, bu görüşlərdə BMT Sivilizasiyalar
Alyansının Ali nümayəndəsi vəziyyətdən
narahatlığını və sülhə nail olmaq üçün
əlindən gələni etməyə hazır olduğunu qeyd edib. QMİ sədri bunun üçün
Migel Anhel Moratinosa öz təşəkkürünü
bildirib.
BMT Sivilizasiyalar Alyansının
Ali nümayəndəsi isə bölgədə sülhün
bərqərar olmasına, tərəflər arasında
anlaşma ab-havasının yaradılmasına
öz töhfəsini verməyə hazır olduğunu
deyib. Migel Anhel Moratinos qeyd
edib ki, Azərbaycanın və Ermənistanın
dini liderlərinin görüşü sülhün bərqərar
olunmasına öz töhfəsini verə bilər.
BMT Sivilizasiyalar Alyansının Ali
nümayəndəsi bununla bağlı öz dəstəyini
göstərməyə hazır olduğunu və səylərini
əsirgəməyəcəyini vurğulayıb.
Görüşdə Azərbaycanın mədəniyyət
naziri Anar Kərimov və Dağ yəhudiləri
dini icmasının sədri Melix Yevdayev
iştirak ediblər.

Nihad BUDAQOV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Bolonya

QMİ sədri “G20 Dinlərarası Forum” çərçivəsində ABŞ-ın
nüfuzlu xristian dini təşkilatının nümayəndələri ilə görüşüb

İtaliyanın G20-yə sədrliyi çərçivəsində Bolonya şəhərində
keçirilən “G20 VIII Dinlərarası Forum”da iştirak edən Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür
Paşazadə ABŞ-ın Yuta ştatındakı İsa Məsihin Sonuncu Gün
Müqəddəsləri Kilsəsinin (Mormon kilsəsi) 12 Həvarinin Kvorumunun
üzvü Ronald Raşband və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə
görüşüb.
Tərəflər arasında əlaqələrin inkişafının müzakirə olunduğu görüşdə QMİ
sədri Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasının önəmini vurğulayaraq, bu istiqamətdə Mormon kilsəsini
dəstək verməyə çağırıb.
Şeyxülislam A.Paşazadə
Azərbaycanın 30 il ərzində erməni
işğalında qalmış torpaqlarını Prezident,
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi və xalqımızın
yenilməz iradəsi ilə azad etdiyini,
Ermənistanın həmin ərazilərdə misli görülməyən vəhşilik və vandalizm
aktları törətdiyini bildirib. Ermənistanın,
xüsusilə erməni kilsəsinin münaqişəni

həmişə dini zəminə çəkməyə çalışdığını, bununla da xristian dünyasının
dəstəyini əldə etmək istədiyini bildirən
şeyxülislam dünya ictimaiyyətinin
bu əsassız cəhdlərə inanmadığını,
münaqişənin dini zəmində olmadığının
şahidinə çevrildiyini vurğulayıb.
Azərbaycanın tolerant və multikultural dəyərlərə sadiq ölkə qaldığını qeyd
edən QMİ sədri Prezident İlham Əliyevin
erməni işğalçılarının vandalizminə
məruz qalan, mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, bütün məbədlərin təmir
və bərpa ediləcəyinə dair verdiyi
bəyanatların buna ən parlaq sübut olduğunu vurğulayıb. Şeyxülislam Allahşükür

Paşazadə azad olunmuş torpaqlardakı erməni vandalizminin izlərinin və
Azərbaycan tərəfindən aparılan bərpa
işlərinin şəxsən şahidi olmaq üçün
R.Raşbandı ölkəmizə səfərə dəvət edib.
Birləşmiş Ştatların nümayəndə
heyətinin üzvləri öz növbələrində
Azərbaycan həqiqətləri barədə
məlumatlı olduqlarını, ölkəmizin dünyadakı mövqeyini dəstəklədiklərini
bildiriblər.
Görüşdə qarşılıqlı tərəfdaşlığın daha
da genişləndirilməsi üçün bu cür dialoq
platformalarının əhəmiyyəti vurğulanıb,
əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə
olunub.
Görüşdə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM) icraçı direktoru Rəvan Həsənov və Dağ yəhudiləri
dini icmasının sədri Melix Yevdayev
iştirak ediblər.

Nihad BUDAQOV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Bolonya

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
enerji infrastrukturunun bərpası və
yenidən qurulması ilə bağlı həftə
ərzində həyata keçirilmiş tədbirlərin
müzakirə edildiyi iclasda İşçi Qrupunun ötən görüşlərində qəbul edilmiş
qərarların icrası ilə bağlı həyata keçirilən
tədbirlər və əldə edilmiş nəticələrə
nəzər salınıb. Müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri tərəfindən təqdim
edilən məlumatlar dinlənilib. Elektrik
enerjisi infrastrukturunun qurulması və

müəyyən ərazilərdə qaz nəqli sisteminin
layihələndirilməsi məsələləri nəzərdən
keçirilib.
Şuşa şəhərində strateji obyektlərin
elektrik və istilik təminatına dair görülən
işlərlə bağlı aparılmış monitorinqin
nəticələri barədə məlumat verilib, tikintisi davam etdirilən istilik qazanxanaları,
məhəllədaxili istilik xətlər, həmçinin
elektrik yarımstansiyaları ilə bağlı
görülən tədbirlər haqqında təqdimat
diqqətə çatdırılıb.

Araz çayı üzərində “Xudafərin” və
“Qız Qalası” hidroqovşaqlarının və su
elektrik stansiyalarının tikintisinin davam
etdirilməsi ilə əlaqədar cari vəziyyət və
növbəti addımlar müzakirə edilib.
Cari ilin oktyabrında Bakıda təşkil
olunacaq “Rebuild Karabakh” – “Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı”
sərgisində iştirakla bağlı müzakirələr
aparılıb, Qarabağda “yaşıl enerji”
zonasının yaradılması üzrə quraşdırılacaq stendin Qarabağ bölgəsinin sürətli
bərpası və xarici investorların cəlb
edilməsi üçün əlverişli imkanlar yaratmasının əhəmiyyətindən bəhs edilib.
Sərgidə iştirakla bağlı təşkilati və dizayn
məsələlərinin həlli məqsədilə Energetika
Nazirliyinin müvafiq Əmri ilə yaradılmış İşçi Qrupu tərəfindən hazırlanmış
təkliflər təqdim edilib.
İclasda işğaldan azad olunmuş
ərazilərin ümumi planı barədə məruzələr
dinlənilib. İşçi Qrupunun fəaliyyətindən
irəli gələn digər cari məsələlər barədə
fikir mübadiləsi aparılıb, həyata
keçiriləcək tədbirlərin aidiyyəti qurumlarla davamlı müzakirə edilməsi tövsiyə
edilib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 24 noyabr tarixli
sərəncamı ilə yaradılmış Əlaqələndirmə
Qərargahına Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev rəhbərlik
edir.

AZƏRTAC

Teymur Musayev ÜST-nin Avropa üzrə Regional
Komitəsinin illik sessiyasında çıxış edib
Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının (ÜST) Avropa
üzrə Regional Komitəsinin
illik sessiyası sentyabrın
13-dən 15-dək keçirilir.
COVID-19 pandemiyası səbəbindən tədbir
Kopenhagendən virtual
formatda yayımlanır.
Sessiyada səhiyyə nazirləri,
dövlət və hökumət başçıları və
digər yüksək vəzifəli şəxslər
səhiyyə sahəsində bütün
Avropa regionu qarşısında duran əsas
problemləri müzakirə edəcəklər.
Səhiyyə Nazirliyindən verilən

məlumatda bildirilir ki, tədbirdə ölkəmizi
səhiyyə nazirinin birinci müavini,
səhiyyə nazirinin vəzifələrini müvəqqəti

icra edən Teymur Musayev təmsil edir.
T.Musayev "Fövqəladə hallara
hazırlıq və cavab tədbirləri kontekstində
COVID-19 pandemiyasından çıxarılan
nəticələr" mövzusunda təqdimatla çıxış
edib.
Qeyd edək ki, Regional Komitə,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
Avropa regional bürosunun rəhbər və
qərarverici orqanıdır, onun sessiyası isə
əhalinin sağlamlıq və rifah vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq məqsədini daşıyan
regional strategiyaların, tədbirlərin
və maliyyə planlarının müzakirəsi və
təsdiqlənməsi məqsədilə hər il səhiyyə
nazirlərini bir araya gətirən regionda
ictimai sağlamlıq məsələləri üzrə əsas
toplantıdır.

“Xalq qəzeti”

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Bolonyada İnsan
Qardaşlığı Ali Komitəsinin Baş katibi ilə görüşüb
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin
(QMİ) sədri şeyxülislam
Allahşükür Paşazadə Bolonya
şəhərində keçirilən “G20 VIII
Dinlərarası Forum” çərçivəsində
İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsinin
Baş katibi, Əl-Əzhər məscidinin
Şeyxi Əhməd Əl-Tayyibin şəxsi
nümayəndəsi Məhəmməd Əbdül
Salam ilə görüşüb.
Görüşdə QMİ sədri Azərbaycanın
30 il ərzində Ermənistan əsarətində
olan torpaqlarını işğaldan azad etdiyini
deyib, ermənilərin həmin ərazilərdəki
vandalizm aktlarından danışıb, düşmən
tərəfindən 67 məsciddən 64-nün
tamamilə məhv edildiyini, məzarların
dağıdıldığını vurğulayıb.
Şeyxülislam Azərbaycanın azad
etdiyi ərazilərdə hazırda dini-mədəni
abidələrin bərpasını həyata keçirdiyini,
bütövlükdə bu ərazilərdə geniş quruculuq və yenidənqurma işlərinin aparıldığını bildirib.
QMİ sədri 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə Əl-Əzhərin Şeyxi
Əhməd Əl-Tayyibin ölkəmizə dəstəyini
xüsusilə vurğulayıb.
Şeyxülislam Əl-Əzhərin Şeyxi Əhməd Əl-Tayyibi Azərbaycana
dəvət etdiyini və bu dəvətini bir daha
yenilədiyini deyib.
İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsinin
Baş katibi QMİ sədrindən Əl-Əzhərin
Şeyxi Əhməd Əl-Tayyibin salamlarını

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə çatdırmağı xahiş
edib. O, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi
ilə səmərəli əməkdaşlıqlarından
məmnunluğunu bildirib. Məhəmməd
Əbdül Salam şeyxülislamı Misirə səfərə
dəvət edib.
Baş katib Azərbaycana səfərini
və şeyxülislamla bir daha görüşünü
səbirsizliklə gözlədiyini deyib.

Görüşdə Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsi ilə İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsi
arasında əməkdaşlığın perspektivləri
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Nihad BUDAQOV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Bolonya

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə ICESCO-nun
tərəfdaşlığının perspektivləri müzakirə edilib
İtaliyanın Bolonya şəhərində keçirilən “G20 VIII Dinlərarası
Forum”da iştirak edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri
şeyxülislam Allahşükür Paşazadə İslam Dünyası Elm, Təhsil və
Mədəniyyət Təşkilatının (ICESCO) baş direktoru Salim bin Məhəmməd
əl-Maliklə görüşüb.
Görüşdə şeyxülislam Azərbaycanın
haqq işində və torpaqlarının azadlığı uğrunda apardığı 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə göstərdiyi mənəvi
dəstəyə görə ICESCO-nun baş direktoruna təşəkkür edib. QMİ sədri azad edilən
ərazilərdə hazırda aparılan bərpa işləri
barədə məlumat verib.

ICESCO-nun baş direktoru Salim
bin Məhəmməd əl-Malik yanvar ayında
ölkəmizə səfərini, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə görüşünü məmnunluqla xatırlayıb. İşğaldan
azad olunan ərazilərə, dağıdılan və yerləyeksan edilən şəhərlərə səfər etdiyini,
orada gördüklərinin qeyri-insani əməl

və bəşəriyyət əleyhinə cinayət olduğunu bildirib. ICESCO-nun baş direktoru
Azərbaycan hökumətinin azad edilən
əraziləri tez bir zamanda yenidən quracağına əminliyini bildirib.
Görüşdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi
ilə ICESCO-nun əlaqələrinin mövcud
vəziyyəti və tərəfdaşlığın perspektivləri
müzakirə edilib.
Nihad BUDAQOV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Bolonya
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Dövlətçilik tariximizin yeni mərhələsi

Qırx dörd günlük İkinci Qarabağ müharibəsində dövlətçilik tariximizin ən parlaq səhifələri yazıldı, düşmən üzərində möhtəşəm
qələbə qazanıldı. Bununla da uzun dövr ərzində aparılan danışıqlar
prosesində düşmən dövlətin reallaşdırmaq istədiyi niyyət həyata
keçmədi, “Dağlıq Qarabağ”ın statusunun müəyyənləşdirilməsi
gerçəkləşmədi, bu bölgədə yeni erməni dövlətinin yaradılması planı
isə tamamilə alt-üst oldu.
Vətən müharibəsində məğlubiyyətə
uğrayan Ermənistan üzərinə götürdüyü
kapitulyasiyanın tələblərinin ödənilməsi
barədə razılığa gəldi, şərtlərə uyğun olaraq, əvvəlcə Ağdam şəhərini və rayonun
işğal altında qalan kəndlərini qeyd-şərtsiz
azad etdi. Növbəti mərhələdə isə ölkəmizin
əzəli və əbədi torpaqları olan Kəlbəcər
və Laçın rayonları rəşadətli Azərbaycan
Ordusunun tam nəzarətinə keçdi.
Vətən müharibəsi getdiyi günlərdə
Azərbaycana güclü təhdidlər, təzyiqlər
oldu. Ancaq bunlar ölkəmizi haqq-ədalət

yolundan döndərə bilmədi. Çünki dövlət
başçımızın qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan
haqq savaşı aparırdı, ədalət uğrunda,
ərazimizin bütövlüyü uğrunda döyüşürdü.
Döyüş meydanında, diplomatiya sahəsində
qazanılan qələbə isə Azərbaycanın gücünü
və xalqımızın nəyə qadir olduğunu bir
daha təsdiqlədi.
Müharibədən sonra üç ölkə –
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
tərəfindən imzalanan üçtərəfli bəyanatın
müvafiq bəndinə uyğun olaraq, bölgədəki
bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin

bərpa olunmasının zəruriliyi vurğulanır.
Başqa sözlə desək, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını
birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşasının reallaşdırılması nəzərdə
tutulur. Bu il fevralın 14-də Prezident İlham
Əliyevin Horadiz–Ağbənd dəmiryolu xəttinin
təməlini qoyması da sözügedən bəyanatın
9-cu maddəsinin icrasına başlanılmasının
bariz ifadəsidir.
Əməkdaşlıq və nəqliyyat baxımından Zəngəzur dəhlizinin yaradılması
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
arasında imzalanan sənədlər arasında
ən mühüm məsələlərdən biri sayılır və
bu, Ermənistan da daxil olmaqla, bütün
region ölkələrinin maraqlarına xidmət
edir. Azərbaycan bölgədə davamlı sülhün bərqərar olması üçün əsas vasitəni
əməkdaşlıqda görür və buna görə də
Zəngəzur dəhlizinin yaradılmasını,
nəqliyyat əlaqələrinin bərpasını qətiyyətlə
dəstəkləyir.
Bu dəhlizin əhəmiyyəti barədə
Prezident İlham Əliyev deyib: “Vaxtilə
Zəngəzuru Azərbaycandan alıb
Ermənistana birləşdirmək türk dünyasının coğrafi parçalanması idi. Çünki əgər
xəritəyə baxsaq görərik ki, sanki bizim
bədənimizə xəncər saplanmışdır, türk dünyası parçalanmışdır. Qədim Azərbaycan
torpağı olan Zəngəzur indi türk dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq. Çünki
Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri bütün türk dünyasını birləşdirəcək, eyni zamanda, digər
ölkələr üçün əlavə imkanlar yaradacaq, o
cümlədən, Ermənistan üçün. Ermənistanın
hazırda onun müttəfiqi olan Rusiya ilə
dəmiryolu əlaqəsi yoxdur. Bu dəmiryolu
əlaqəsi Azərbaycan ərazisindən yarana
bilər. Ermənistanın onun qonşusu olan
İranla dəmiryolu əlaqəsi yoxdur. Naxçıvan
vasitəsilə bu dəmiryolu təmin edilə bilər.
Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikası
vasitəsilə Türkiyə ilə birləşir, Orta Asiya Avropa ilə birləşir. Yəni, yeni nəqliyyat dəhlizi
yaranmaqdadır. Artıq Azərbaycan bu işlərə
start vermişdir. Əminəm ki, tərəfdaş ölkələr
də bu imkanlardan istifadə edəcəklər”.
Göründüyü kimi, Zəngəzur dəhlizinin
açılması Cənubi Qafqazdan keçən marşrutlar sisteminin fəaliyyətini daha da canlandıracaq. Dəhliz, həmçinin Azərbaycan
və İran Culfası arasında dəmiryolu xəttinin
açılışına və İranın dəmiryollarına çıxış əldə
etməyə imkan verəcək. Bununla bərabər,
Zəngəzur dəhlizi təkcə dəmiryolları deyil,
həm də avtomobil yolları sisteminə malik
olacaq. Deməli, bu dəhlizin yaradılması
həm də avtomobil əlaqəsinin açılmasına
imkan yaradacaq.
Hazırda Türkiyədən yüklər
Azərbaycana Gürcüstan və İran vasitəsilə
tranzit yolu ilə çatdırılır. Bu maşrutun yaradılması Türkiyədən Azərbaycana və əks
istiqamətdə malların birbaşa tədarükünü
asanlaşdıracaq. Beləliklə, daha bir kommunikasiya xətti türk dünyası coğrafiyasında, eləcə də, Asiya və Avropa arasında
əlaqələrin daha sürətli və asan olmasına
şərait yaradacaq.

Bütün bunlar deməyə əsas verir ki,
artıq bölgədə yeni nəqliyyat və infrastruktur
xəritəsinin formalaşdırılmasına başlanılıb.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan müstəqillik
əldə etdikdən indiyədək Asiya və Avropanı
birləşdirən yüksək əhəmiyyətli nəqliyyat
dəhlizləri yaradıb. Məhz ölkəmizinn
təşəbbüsü ilə reallaşdırılan Şimal–Cənub,
Şərq–Qərb və Cənub–Şimal nəqliyyat
dəhlizləri qitələrarası daşınmaların həyata
keçirilməsini gerçəkləşdirib. Bu nəqliyyat
dəhlizləri istifadəyə verildiyi vaxtdan tarixi
İpək yolunun bərpasında mühüm önəm
daşıyıb.
Zəngəzur dəhlizinin reallaşması
və ölkəmizin təqdim etdiyi digər tranzit
nəqliyyat dəhlizləri isə dünyanın nəqliyyat
xəritəsini yenidən formalaşdıracaq. Başqa
sözlə, yeni yaranacaq nəqliyyat infrastrukturu beynəlxalq status qazanmaqla Asiya
və Sakit okean hövzəsi ölkələrinin də
istifadə edə biləcəyi marşuruta çevriləcək.
Ümumiyyətlə, Zəngəzur dəhlizinin
yaradılması ilə Avrasiyanın nəqliyyat
şəbəkəsinin yeni bir “damarı” açılacaq
və bu, nəticədə bölgə ölkələri arasında xüsusilə iqtisadi-ticari əlaqələrə
müsbət təsir göstərəcək. Türkiyə bu
dəhlizdən istifadə edərək əsas iqtisadi
tərəfdaşlarından biri olan Azərbaycana birbaşa quru yolu reallaşdıracaq. Şübhəsiz ki,
bu da, öz növbəsində, ikitərəfli iqtisadi və
turizm əlaqələrinin daha sürətli inkişafına
şərait yaradacaq. Digər tərəfdən, Zəngəzur
dəhlizi həm də Türkiyə üçün Orta Asiyaya
bir ticarət qapısı rolunu oynayacaq və bu
ölkənin türk dünyası ilə iqtisadi əlaqələrini
gücləndirməsinə imkan verəcək.
Ermənistan isə Zəngəzur dəhlizinin
qeyd edilən üstünlüklərindən yararlanarsa,
başqa sözlə, regional əməkdaşlığa önəm
verərsə, sosial-iqtisadi sahələrdə müsbət
göstəricilərlə qarşılaşa bilər. İlk növbədə,
iqtisadi blokadadan çıxmaq və iqtisadi inkişafını gerçəkləşdirmək imkanları əldə edər.
Əks halda, təcavüzkar siyasətindən
əl çəkməsə, bu ölkədə işsizlik səviyyəsi
daha da artacaq, mühacirət və yoxsulluqla
müşayiət olunan iqtisadi vəziyyət getdikcə
ağırlaşacaq, düşmən respublikada xaos və
özbaşınalıq daha da dərinləşəcək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə hazırda işğaldan azad olunan
ərazilərdə bütün zəruri bərpa-quruculuq
tədbirləri ən müasir standartlara uyğun
həyata keçirilir, yaşayış evləri, sosial,
yol-nəqliyyat, iqtisadi infrastruktur sürətlə
bərpa edilir, sərhədlərin etibarlı qorunması
üçün bütün lazımi işlər görülür.
Burada bir məsələyə də xüsusi
toxunmaq istərdik. İşğaldan azad edilən
ərazilərdə yüz minlərlə mina basdırılıb.
Müharibə başa çatandan bu günə qədər
150-dən çox mülki şəxs və hərbçi minaya düşərək ya həlak olub, ya da ki, öz
sağlamlığını itirib. Ona görə də hazırda
minatəmizləmə işi sürətlə aparılır.
Ermənilərin bütün bu vandal, barbar
əməlləri dövlətimizin gücü ilə aradan
qaldırılır, dağıdılan maddi-mədəni irsimiz
yenidən bərpa olunur. Prezident İlham
Əliyevin işğaldan azad edilən rayonlara

Arzularımızın beşiyi Qarabağın
dirçəlişi ürəyimizi dağa döndərir

İlk növbədə, Vətən uğrunda
qəhrəmancasına həlak olmuş
şəhidlərimizin əziz xatirəsinin bir
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi,
Prezidentin böyük Azərbaycan
şairi, Qarabağ xanının vəziri Molla
Pənah Vaqifin məqbərəsi önündə
Vaqif Poeziya Günlərinin açılışı
münasibətilə iştirakçıları və bütün
Azərbaycan xalqını təbrik etməsi
xüsusi dəyərləndirilməlidir. Danılmaz
faktdır ki, işğal edilmiş torpaqlarda
M.P.Vaqifin məqbərəsi də bütün
digər tarixi abidələrimiz kimi erməni
vandalizminə məruz qalmışdı. Yaşayış evləri, məscidlər, ictimai binalar
dağıdılmış, kəndlər, şəhərlər viranəyə
çevrilmişdi. Bu da bəllidir ki, kimsə
özünəməxsus yurd-yuvasını, yaşadığı
yeri dağıtmaz, əksinə, daş üstə daş
qoyub abadlaşdırar. Erməni yırtıcıları
isə nə qədər xaricdəki havadarlarına
arxayın olub Qarabağda məskən
salsalar da, özləri bilirdilər ki, bu
torpaq, bu yurd, o ocaq yeri, axan
bulaq, göyərən zəmi, zümrüd meşələr
onlara məxsus deyil və bir gün bu yerin sahibləri gələcək. Və o gün gəldi!
Ərənlərdən toplanmış şanlı ordumuz
Ali Baş Komandanın “İrəli!” əmrini
həsrətlə gözləyirdi. Amma hər şeyin
öz zamanı var və dövlət başçımız
nəyi nə zaman etməyi hamıdan yaxşı
bildiyini yenə sübut etdi. İgidlərimiz
44 gün ərzində 30 ildən bəri işğalda

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaqif Poeziya
Günlərində iştirak edərkən səsləndirdiyi “Noyabrın 8-də
Azərbaycan xalqına Şuşa müjdəsini verərkən demişdim ki, Şuşa
artıq azaddır. Bu, həqiqətdir. Biz azad Şuşada yığışmışıq. Demişdim ki, biz Şuşaya qayıtmışıq. Bu da həqiqətdir. Festivallar,
poeziya günləri, mədəni tədbirlər və bir çox başqa tədbirlər artıq
keçirilir və keçiriləcəkdir. Demişdim ki, biz Şuşanı dirçəldəcəyik.
Bu da baş verir, biz Şuşanı dirçəldirik.” – sözləri xalqımızın
ürəyinin neçə illərdən bəri alovlanan yanğısına sanki su səpdi.
olan el-obamızı yağı düşməndən xilas
edib, mənfur erməniləri “iti qovan
kimi” qovdular, döyüş meydanında atıb getdikləri hərbi sursatlarını
qənimət olaraq ələ keçirdilər.
Bundan sonra dövlət başçımızın
müdrik qərarları, göstəriş və tapşırıqları ilə Qarabağda abadlıq, bərpa
və quruculuq işlərinə start verildi.
Hazırda bu işlər uğurla, nizamla və
dayanmadan aparılır. Mühüm işlərdən
birincisi, Qarabağı abadlaşdırmaqla
yanaşı, ənənələrimizi də bərpa etmək
oldu.
... Şuşada Molla Pənah Vaqifin
məqbərəsinin ucaldılması qərarının
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
verildiyini hamı bilir. Onun təşəbbüsü
ilə 1982-ci ildə açılan bu məqbərə
Vaqifə təkcə şairliyinə görə ucaldılmamışdı. O vaxt Şuşa Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV)
bir hissəsi idi. Bunun üçün heç
bir tarixi, mədəni əsas olmasa da,
ermənilər Şuşanı erməni şəhəri kimi
qələmə verməyə çalışırdılar. Molla
Pənah Vaqif isə təkcə şair yox, eyni
zamanda, Qarabağ xanının vəziri idi.
Sovet ideologiyasına görə, xanlıqlar
tarixin qara ləkəsi hesab edildiyindən,
bu məqbərənin ucaldılmasının həm
çətinliyi, həm də böyük siyasi və
rəmzi mənası vardı. Şair vəzirin

məqbərəsi Qarabağ xanlığının mövcudluğunun, eyni zamanda, Şuşanın
Azərbaycan şəhəri olmasının sübutu
idi. Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin
ocağı olmaqla, Qarabağın tacıdır.
Şuşanın işğalından istifadə edən
düşmən çox keçmədi ki, Laçını da,
Kəlbəcəri də işğal etdi və beləliklə,
DQMV ilə Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaradıldı. Azərbaycanda
hərc-mərclik dövrü olduğundan
məğlubiyyət qaçılmaz oldu.
Prezidentin çıxışında vurğuladığı kimi, işğala baxmayaraq, Şuşa
Azərbaycan ruhunu saxlaya bilib.
Hətta işğal dövründə vandalizmə
məruz qalmış şəkildə öz qamətini
saxlayıb, sınmayıb, bizi gözləyib. Və
biz müzəffər xalq kimi gəldik. Döyüş
meydanında qan tökərək, şəhidlər
verərək, fədakarlıq göstərərək gəldik,
öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik.
...İndi Qarabağ tikinti, quruculuq,
abadlıq meydanını xatırladır. “Ağıllı
kənd”, “ağıllı şəhər” layihələri
əsasında Qarabağımız dirçəlir.
İlk göstərişlərdən biri Vaqifin
məqbərəsinin bərpa edilməsi idi ki, bu
işi Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə
götürüb və avqustun 30- da onun
önündə Vaqif Poeziya Günlərinə
start verilib. Vaqif Poeziya Günləri də
bərpa edilib, “Xarıbülbül” festivalı da

bərpa edilib. Qısa müddətdə böyük
işlər görülüb. İlk növbədə, Zəfər yolu
çəkilib. Füzuli şəhərindən tunellər
daxil olmaqla, daha qısa magistral
yol tikilir. Şuşanın elektrik təsərrüfatı
bərpa edilib, yarımstansiya tikilib.
Partladılmış su xətləri bərpa edilib.
Üç məsciddə təmir-bərpa işləri
gedir. Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin
təmiri demək olar ki, bitmək
üzrədir. Saatlı və Aşağı Gövhər
Ağa məscidlərinin təmiri ilə bağlı
göstərişlər verilib. Bu məscidlərin
təmirini də Heydər Əliyev Fondu
öz üzərinə götürüb. Natəvan bulağı
bərpa edilib, ermənilərin qurutduqları
17 bulaq işə salınıb, “Xarıbülbül”
oteli istifadəyə verilib. “Qarabağ”
oteli də əsaslı təmirdən sonra öz
qapılarını yenidən qonaqların üzünə
açıb. Yeni beşulduzlu otelin, konfrans
zalının təməli qoyulub. Ermənilər
tərəfindən gülləbaran edilmiş
Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin,
Bülbülün büstləri mərkəzi meydanda
qoyulub. Füzuli hava limanı işə
salınıb. Digər azadlığa qovuşan
bölgələrimiz də bərpa işləri aparılır.
Amma ən önəmlisi Şuşada yeni
yaşayış kompleksinin təməl daşının
qoyulmasıdır. Bu o deməkdir
ki, şuşalıların, davamında digər
köçkünlərin yurd həsrəti tezliklə
bitəcək...
...Hazırda Şuşada işlə təmin
olunan şuşalıların sevincinin həddihüdudu yoxdur. Həyat qaynayır, yeni
doğulmuş körpə kimi Qarabağ dirçəlir.
Bu bütün xalqımız kimi bizi də qürurlandırır, sevindirir, ürəyimiz fərəhdən
dağa dönür.

Arzu BAĞIROVA,
“Regional Hüquqi və İqtisadi
Maarifləndirmə” İctimai
Birliyinin sədri

Bu gün bizim bölgəmizdə yeni vəziyyət yaranmışdır, yeni reallıq
yaradılmışdır. Artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixdə qaldı, artıq həll
edildi, bitdi. İndi gələcəyə baxmalıyıq və bölgəmizdə əməkdaşlıq haqqında düşünməliyik, xüsusilə nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsi,
Zəngəzur dəhlizinin açılması çox önəmli məsələlərdən biridir. Əminəm
ki, birgə səylərlə buna da nail olacağıq.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

səfərləri zamanı etdiyi çıxışlar zamanı
səsləndirdiyi fikirlərdə də bu məqam
xüsusi yer tutur. Dövlətimizin başçısının
vurğuladığı kimi, necə birlik, həmrəylik
göstərib torpaqlarımızı azad etdik, həmin
birlik sayəsində də bərpa-quruculuq işlərini
həyata keçiririk. Ərazilərimiz bərpa planına
uyğun olaraq yenə də əvvəlki vəziyyətinə
qayıdır, torpaqların potensial imkanından
istifadə edilməklə regional inkişaf proqramlarının uğurlu icrası getdikcə sürətlənir,
Qarabağın yaraları sağaldılır.
Hazırda Azərbaycan və Ermənistan
arasında sərhəd xəttinin bir tərəfində
qələbə qazanan, əraziyə hakim, müasir
silahlarla təchiz edilən şanlı Azərbaycan
Ordusu, düşmənin xarabalığa çevirdiyi
torpaqları yenidən abadlaşdıran bir ölkə,
digər tərəfində isə təxribat və terror həyata
keçirən, sərxoş olub hikkəsindən ətrafa
atəş açan məğlub, rəzil dövlətin əsgəri,
mifologiyanı dövlət siyasətinə çevirərək
faciəsini daha da dərinləşdirən işğalçı
respublika dayanır.
Bu məqamda qeyd edək ki,
ermənilərdə olan türkfobiya, Azərbaycana
qarşı kin-küdurət, nifrət hissi bu xalqın
faciəsini, gündən-günə artan uğursuzluğunu şərtləndirir. Bunun sonu isə görünmür.
Elə Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın İrəvanda erməni irsinin qorunması
mövzusunda konfransda etdiyi çıxışa
nəzər salsaq, bunu aydın görə bilərik.
Erməni mediası bildirir ki, Sarkisyan çıxışında Azərbaycanın nəzarətinə keçən Qarabağ ərazilərində erməni mədəni və dini
irsinin taleyindən narahat olduğunu bildirib.
Onun sözlərinə görə, erməni kimliyi xristian
inancına və kilsəyə əsaslanır. Döyüşdə
və ya müharibədə uduzmağın mümkün
olduğunu, ancaq xalqın kimliyini itirməsə,
gələcək qələbələrə hər zaman hazır olacağını deyib: “Bu kontekstdə, hər bir kənddə,
hər bir şəhərdə erməni tarixinin, mədəni
və tarixi irsinin əks etdirilməsi, Qarabağda
xristian imicinin qorunması vacibdir...
...Mən Ermənistan prezidenti olaraq
Şuşada qürur duydum. Nəinki şəhərdə
heyrətamiz kilsələrin olması ilə, həm də
həmvətənlərimin məscidin bərpası üçün
böyük vəsait yatırmaları ilə fəxr edirdim”.
Sarkisyan, eyni zamanda, erməni
xalqının ayağa qalxması, inancı, kilsəsi
və kimliyi uğrunda mübarizə aparmaq
üçün kifayət qədər gücə malik olduğuna
əminliyini də bildirib.
Bax, bu sözlər erməni bədbəxtliyini,
revanşizmini açıq-aydın göstərir. Bu cür
xislətlə, bu cür düşüncə ilə bu xalq bundan
sonra da ağır, böhranlı durumda yaşaya-

caq. Əlbəttə, revanşizm baş qaldıranda isə
cavabını alacaq.
Ermənistan, həqiqətən, bu böhrandan, yaşadığı xaosun girdabından xilas
olmaq istəyirsə, Azərbaycanın bölgədə
sülh və əməkdaşlığın bərpası ilə bağlı təşəbbüslərinə qoşulmalı, ölkəmizə
qarşı düşmən münasibətə son qoymalıdır. Amma təəssüf ki, Azərbaycanın
44 günlük Vətən müharibəsində “dəmir
yumruq”la başı əzilən Ermənistan bu gün
acı məğlubiyyəti ilə barışmaq istəmir.
Görünür, düşmən İkinci Qarabağ savaşından hələ də dərs çıxara bilməyib, bundan
sonra törədəcəyi hər hansı bir təxribatı
müqabilində isə “dəmir yumruq”la rastlaşacağını ağlına belə gətirə bilmir.
Hazırda Ermənistandakı bu cür
qüvvələr xaricdən dəstəkləndiyindən
vaxtaşırı təxribatlar törədirlər. Əgər belə
olmasaydı, müzəffər Azərbaycan Ordusu
tərəfindən sıradan çıxarılan, faktiki olaraq
diz çökdürülən ermənilər revanşizmə cəhd
etməzdilər.
Azad edilən, yağı tapdağından
təmizlənən ərazilərimiz bundan sonra
hər zaman ordumuz tərəfindən, necə
deyərlər, göz bəbəyi kimi qorunacaq. Nə
vaxtsa, düşmən baş qaldırıb, işğal barədə
düşünərsə, şübhəsiz ki, vurğuladığımız
kimi, “dəmir yumruq” işə düşəcək. Buna
görə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
dövlət sərhədlərimizin ciddi şəkildə qorunması, möhkəmlənməsi diqqət mərkəzində
saxlanılır.
Ermənistanda revanşist qüvvələr həm
də bilməlidirlər ki, Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin güc-qüdrətinin artırılması son 18 ildə olduğu kimi, hazırda da
xüsusi diqqətdə saxlanılır. Ölkə rəhbərinin
göstərişlərinə əsasən, düşməndən
təmizlənən ərazilərdə bərpa işləri aparılmaqla yanaşı, yeni hərbi hissələr
yaradılır, hərbi arsenal müasir silahlarla
zənginləşdirilir və silahlanmaya yeni
pilotsuz uçuş aparatları daxil edilir, müasir
hərbi infrastrukturun qurulması məsələsinə
xüsusi önəm verilir. Cəbrayıl rayonunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin 5 min 339
kvadratmetr ərazidə yaradılan yeni hərbi
hissəsinin istifadəyə verilməsi də bunun
bariz ifadəsidir.
Erməni cəmiyyəti baş verən bu
prosesləri diqqətlə izləməli, İkinci Qarabağ
müharibəsinin dərslərindən nəticə çıxarmalı və hansısa şovinist qüvvələrin əsirinə
çevrilməməlidir. Əks təqdirdə, “dəmir yumruq” yenidən işə düşə bilər.

“Xalq qəzeti”

...Artıq Şuşaya 30 il onun həsrətini çəkmiş, Cıdır
düzünü, Qala divarlarını, Natəvan və İsa bulaqlarını,
Gövhər Ağa məscidini yuxularında görən şuşalıların
iki səfəri təşkil olunub. Zəngilanlılara, ağdamlılara da
o doğma yerləri yenidən görmək nəsib olub. Dədəbaba ocaqlarına baş çəkən soydaşlarımız onların yurd
həsrətinə son qoyan müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevə, rəşadətli Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə
dönə-dönə minnətdarlıq ediblər. Vətən üçün canındanqanından keçən şəhidlərimizin ölməz ruhlarına dualar
oxunub.

Qarabağın qaynar həyatı
günbəgün yaxınlaşır
İşğaldan qurtarılmış əzəli torpaqlarımız bu
gün dirçəldilir, aparılan bərpa-quruculuq işləri
əhalinin Qarabağa böyük qayıdışını günbəgün
yaxınlaşdırır. Bölgəyə xarici jurnalistlərin,
diplomatların, dost ölkələrdən gələn qonaqların səfərləri, orada bu və digər möhtəşəm
tədbirlərin keçirilməsi ardıcıl xarakter daşıyır.
Çünki Qarabağ onilliklər boyu yad əllərdə
qalmış olsa da, Azərbaycan ruhunu yaşada
bilib, əyilməyib, sınmayıb. Səbirlə özünün əsl
sahiblərini gözləyib.
Prezident İlham Əliyev Şuşaya son səfəri
zamanı qayıdışımızı özünəməxsus tərzdə
xarakterizə edib: “Noyabrın 8-də Azərbaycan
xalqına Şuşa müjdəsini verərkən demişdim ki,
Şuşa artıq azaddır. Bu, həqiqətdir. Biz azad
Şuşada yığışmışıq. Demişdim ki, biz Şuşaya
qayıtmışıq. Bu da həqiqətdir. Festivallar, poeziya günləri, mədəni tədbirlər və bir çox başqa
tədbirlər artıq keçirilir və keçiriləcəkdir. Demişdim ki, biz Şuşanı dirçəldəcəyik. Bu da baş
verir, biz Şuşanı dirçəldirik”.
Səfər zamanı Prezidentə və birinci xanıma
Şuşanın baş planı təqdim olunub. Təməlqoyma
mərasimləri, açılışlar, görülən işlərlə tanışlıq olub. Şəhərin dirçəldilməsi və əvvəlki
görkəminin qaytarılması fonunda unudulmaz dahi şəxsiyyətlərin ev-muzeylərinin və
heykəllərinin əsaslı təmirdən sonra ikinci həyat
qazanması əsl tarixi hadisələrdir. Dövlət hesabına reallaşan işlərlə bərabər, Heydər Əliyev
Fondunun xəttilə həyata keçirilən tədbirlər hər
birimizin qəlbini qürurla döyündürür. Bir neçə
ay əvvəl “Xarıbülbül” festivalının, bu yaxınlarda
Vaqif Poeziya günlərinin keçirilməsi son dərəcə
əlamətdar hadisələrdir.

Füzulidən Şuşaya qədər uzanan Zəfər
yolunun son kilometrlərinin çəkilməsi, ta
Zəngəzuradək digər magistrallarda davamlı
işlər görülməsi, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına artıq ilk təyyarə uçuşlarının baş tutması,
Zəngilan və Laçın aeroportlarının tikilməsi,
Ağdamın tamamilə minalardan təmizlənməsi
daha yuxu deyil, gerçəklikdir. Pilot layihələrlə
təsərrüfatlar yaradılır, “ağıllı şəhər” və “ağıllı
kənd”lər yaradılır. Dağların başına “Yaşıl enerji”
daşıyan su elektrik stansiyaları, necə deyərlər,
zülmətə göz ağardır, yurd yerlərini nur selinə
bələyir. Yenidənqurmanın coğrafiyası durmadan
genişlənir. Erməni vandallarının törətdiyi ekoloji
terrorun nəticələri aradan qaldırılır.
Möhtərəm Prezidentimiz bu əzmi və
qətiyyəti necə də aydın ifadə edib: “İndiki
mərhələdə bizim əsas vəzifəmiz müharibənin
nəticələrini möhkəmləndirməkdir, azad
edilmiş torpaqlarda möhkəmlənməkdir.
Azərbaycan – Ermənistan sərhədində bundan sonra da mövqelərimizi gücləndirməkdir.
Yenidənqurma, bərpa işlərinə artıq start verilib,
bu da əsas vəzifələrdən biridir. Keçmiş məcburi
köçkünləri azad edilmiş torpaqlara tədricən qaytarmaq da gündəlikdə duran məsələdir”.
Əlbəttə, Qarabağa dövlət başçısı
səviyyəsində ardıcıl səfərlər edilməsi, görülən
işlərin ciddi nəzarətdə saxlanması bir daha
bu yerlərin öz həqiqi sahiblərinin əli ilə tam
dirçəldiləcəyinə, rahat infrastruktur yaradılacağına və məcburi köçkün soydaşlarımızın tezliklə
doğma yurd-yuvalarında firavan həyata qovuşacaqlarına az vaxt qalıb.

Vidadi NƏZƏROV,
Masallı Dövlət Regional
Kollecinin direktoru
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Azərbaycanın siyasi-diplomatik
uğurları artmaqdadır
Dünya miqyasında Azərbaycan nadir
ölkələrdəndir ki, tam müstəqil şəkildə öz
daxili, xarici siyasətini aparır, öz dostlarını özü seçir, heç kimin qabağında baş
əymir, heç kimə hesabat vermir. Ancaq
Azərbaycan xalqının iradəsi Prezident
kimi mənim üçün əsas məsələdir. Son
illərin tarixi göstərdi ki, bütün cəhdlərə
baxmayaraq, heç kim Azərbaycanı öz
müstəqil yolundan döndərə bilmədi.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Məlum olduğu kimi, beynəlxalq diplomatiya “müstəqil dövlətlər
arasında rəsmi əlaqələrin həyata keçirilməsində ədəb və ağlın
tətbiqi” kimi təqdim edilir. Onun əsas predmeti dünyanın siyasi
xəritəsində diqqəti cəlb edən dövlətlərdir. Fərəhli haldır ki, bu gün
Azərbaycan belə bir dövlət kimi tanınır.
Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycanı Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan,
strateji önəmli dövlətə çevirməsi
dünyada etiraf olunur. Son 18 ildə
yürüdülən uğurlu siyasi diplomatiyanın sayəsində 44 günlük Vətən
müharibəsində qazanılan möhtəşəm
qələbə dövlətimizin beynəlxalq
mövqelərini daha da gücləndirmişdir.
Hazırda dünya miqyasında
mürəkkəb, ziddiyyətli geosiyasi
proseslər gedir, həmçinin COVID-19
pandemiyası tüğyan edir. Belə bir
vaxtda Azərbaycanda həm dönməz
ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür, həm də ölkəmizin beynəlxalq
əlaqələri daha sabit xarakter alır.
Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara söykənən xarici siyasət
kursu ölkəmizi daim irəli aparır, öncül
dövlətlər sırasında möhkəmləndirir.
Azərbaycanın dünyada etibarlı və
strateji tərəfdaşa çevrilməsi dövlət
başçımızın yürütdüyü xarici siyasətin
nəticəsidir. Bu gün Azərbaycanın
səsi beynəlxalq təşkilatlarda daha
gur eşidilir, onunla hesablaşırlar və
təklifləri, təşəbbüsləri qəbul edilir.
Təkcə ölkəmizin 120 daimi üzvü olan
Qoşulmama Hərəkatına bacarıqla
sədrlik etməsini göstərmək kifayətdir
ki, diplomatik uğurlarımızın aydın
mənzərəsi göz önündə canlansın.
Prezident İlham Əliyev vaxtaşırı
olaraq ən mötəbər tədbirlərə dəvətlər
alır, aparıcı dövlətlərin, beynəlxalq
təşkilatların rəhbərləri, nüfuzlu
ictimai-siyasi xadimlərlə görüşür, bu
və digər məsələlərlə bağlı fikirlərini
çəkinmədən, cəsarətlə söyləyir.
Ölkəmizin belə yüksək nüfuza malik
olmasının başlıca səbəbi məhz dövlət
başçısının ulu öndər Heydər Əliyev
məktəbini keçməsi, unudulmaz dahi
şəxsiyyətdən miras qalmış strategiyaya sadiqliyi, özünün dürüst idarəetmə
metodları, kreativ düşüncə tərzi və

daim güclü dəstəyinə arxalandığı
xalqının mənafeyi prizmasından
çıxış etməsi ilə bağlıdır. Əlbəttə,
bütün bunlar Azərbaycana göstərilən
beynəlxalq etimadı daha da artırır.
Azərbaycan Vətən
müharibəsindəki şanlı zəfəri ilə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının illərdən bəri
yerinə yetirilməyən qətnamələrini
öz gücünə icra elədi, regionda yeni
reallıqlar yaratdı və dünyanı həmin
reallıqlarla hesablaşmağa səslədi.
Ötən illər ərzində bu qələbəyə elə
əsaslı siyasi-diplomatik zəmin yaradılmışdı ki, hamı kimin təcavüzkar,
kimin də təcavüzə məruz qalan
olduğunu təsdiqləməli oldu, azadlıq
mücadiləsinin Azərbaycanın haqq işi
olduğunu etiraf etdi. Biz Ermənistanın
işğalçı siyasətinin beynəlxalq
səviyyədə ifşasına nail olduq, dünya
erməniliyinin başlada biləcəyi xarici
təhdid və təzyiqlərin qarşısına sədd
çəkərək, onları yetərincə neytrallaşdırdıq. Bədxahlarımız da Qarabağda
qələbənin ana südü kimi halal haqqımız olduğunu görüb susdular.
Prezident İlham Əliyevin bu gün
yürütdüyü alternativsiz siyasətin
bir mühüm cəhəti də odur ki, xarici
diplomatların, jurnalistlərin, QHT
nümayəndələrinin, dost ölkələrdən
gəlmiş qonaqların Bakıdan Qarabağa müntəzəm səfərləri təşkil edilir.
Ziyarətçilərin orada aparılan genişmiqyaslı bərpa-quruculuq tədbirlərini
və erməni təcavüzkarlarından
“yadigar” qalan vəhşiliyi, vandalizm
izlərini öz gözləri ilə görürlər və bizim
sülhpərvər niyyətlərimizi necə əzmlə
reallaşdırdığımıza, necə bir faşizmlə
qarşı-qarşıya olduğumuza canlı şahidlik edirlər.
Regionda yaranan yeni iqtisadi reallıqlarda Azərbaycan əsas rol oynayır. Elə bu səbəbdən də İlham Əliyev
cəsarətli təkliflər irəli sürür və yeni
əməkdaşlıq formatının yaradılmasının

vacibliyini bildirir. Məlum olduğu kimi,
Qarabağ müharibəsindən sonra
burada yaranan ilk reallıq özündə
yeni kommunikasiyaların yaradılmasını və nəqliyyat dəhlizlərinin açılmasını ehtiva edir. Qonşu ölkələrinin
birgə əməkdaşlığı sayəsində
gerçəkləşəcək müştərək layihələr,
sözsüz ki, bölgənin sürətli inkişafı
üçün real zəmin yaradar. Bunu lazımınca dəyərləndirən İlham Əliyev də
məhz regionda yeni “3+3” əməkdaşlıq
formatının yaradılmasını təklif edib.
Bu, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya,
İran, Gürcüstan və Ermənistan
əməkdaşlığını nəzərdə tutan platformadır. Yəni inkişafa, ilk növbədə,
onun aid olduğu regionun dövlətləri
səy göstərməlidirlər. Çünki məhz
zamanın çağırışları bölgənin gələcək
təhlükəsizliyini gücləndirə bilər. Bu
kontekstdə Zəngəzur dəhlizinin açılması təkcə region ölkələrinin maraqlarına hərtərəfli cavab vermir, həm də
möhtərəm Prezidentimizin söylədiyi
kimi, Avrasiyanın yeni bir nəqliyyat
damarı açıla bilər. Necə ki, Bosfor boğazı körpüləri ilə İstanbuldan keçənlər
dünyaya açılır.
Siyasi-diplomatik uğurlarda iqtisadi güc amilinin olması əsas şərtdir.
Ölkəmizin zəngin karbohidrogen
ehtiyatları və bundan maksimum
səmərəli istifadə edə bilməyimiz
sayəsində biz dünyada böyük nüfuz
qazanmışıq. Hazırda Azərbaycan
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
etibarlı təminatçısı rolunda çıxış
edir. Ölkəmizin nefti, qazı, digər təbii
sərvətləri Avropa və dünya bazarlarına çatdırılır. Beynəlxalq banklar heç
bir risk amili görmədən iqtisadiyyatımızın inkişafına sanballı investisiyalar qoyur, özləri də Azərbaycanla
işbirliyindən lazımınca faydalanırlar.
Ölkəmizin beynəlxalq təşkilatlarla
sıx əlaqələr qurması diplomatiyamızın başlıca uğurlarındandır.
Azərbaycan Prezidenti çıxışlarında
BMT-nin, Avropa İttifaqının, Qoşulmama Hərəkatının və digər beynəlxalq
təşkilatların regionlarda dinc inkişafa güclü dəstək verə biləcəklərini,
səmərəli beynəlxalq layihələr təqdim
edərək icrasını reallaşdırmaq imkanında olduqlarını nəzərə çatdırıb.
1991-ci ildə yaranmış
Azərbaycan – Avropa İttifaqı
münasibətləri hazırda ən yüksək
səviyyədə olması ilə seçilir. Çünki
ulu öndərin siyasi kursunu layiqincə
davam etdirən Prezident İlham
Əliyev beynəlxalq əməkdaşlığın
yeni müstəviyə qədəm qoyması

istiqamətində bütün imkanlardan
istifadə edir.
Bir neçə ay öncə Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin ölkəmizə işgüzar səfəri uğurlu
perspektivi hədəfləyən səmərəli
əməkdaşlığın təzahürü idi. Bildiyimiz
kimi, respublikamız uzun illərdir ki,
Avropa İttifaqı ilə birlikdə Cənub Qaz
Dəhlizi Məşvərət Şurasına sədrlik
edir. Bu layihəyə yatırılmış ümumi
investisiyaların həcmi 33 milyard ABŞ
dollarından çoxdur. Ticarətimizin,
demək olar ki, 40 faizi Avropa
İttifaqı ilə aparılır və bu quruma üzv
dövlətlərin üçdə-biri Azərbaycanı
strateji tərəfdaş hesab edir. Ötən
ilin sonuncu günündə Cənub Qaz
Dəhlizinin axırıncı – dördüncü seqmenti olan Trans-Adriatik kəmərinin
istismara verilməsini böyük tarixi
əhəmiyyət kəsb edən hadisədir.
Şarl Mişel Azərbaycanla
tərəfdaşlığın təkcə maliyyə dəstəyinə
əsaslanan işbirliyindən ibarət olmadığını bildirib: “Bu, birgə iş aparmaq
istəyinə, innovasiyalara, texnoloji
mübadilələrə və iqtisadi əməkdaşlığa
əsaslanan tərəfdaşlıqdır. Məhz bu
ruhda iqtisadi inkişaf baxımından
Avropa İttifaqının hesab etdiyi iki prioritet – iqlim dəyişməsi və rəqəmsal
inqilab birgə başladığımız layihələrin
əsasında olmalıdır”.
Bu yanaşma Azərbaycanın dünya
üçün, o cümlədən Avropa üçün necə
böyük önəm kəsb etdiyini, cənab
İlham Əliyevin beynəlxalq aləmdə
necə yüksək etimad qazana bildiyini
göstərir. Azərbaycan Prezidentinin
hər zaman vaxtında atdığı uğurlu
diplomatik addımlar gözəl nəticələrə
gətirib çıxarır və real siyasətdə
əməli fayda verir. Dövlət başçımızın müxtəlif diskussiyalarda inamla
söylədikləri isə dünyanın ən mühüm
problemlərinin həllinə özəl yanaşma
kimi yadda qalır, onun mövqeyini
daha yaxşı anlamağa kömək edir.
Prezident İlham Əliyev həm
Azərbaycana rəhbərlikdə, həm
də beynəlxalq aləmdə beləcə
fəal, nümunəvi siyasət aparır,
dövlətlərarası münasibətlərin,
beynəlxalq təşkilatın daha aktiv
fəaliyyətinin təşəbbüskarı kimi
çıxış edir. Qoşulmama Hərəkatının
sədri kimi narahat dünyanın ağrılı problemlərinin həllində, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı vasitəsilə
müsəlman ölkələrinin inteqrasiyasında, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının çalışmalarında, MDB
çərçivəsində ünsiyyətin artmasında Azərbaycan Prezidentinin
əməli fəallığı çox zaman həlledici
rol oynayır. Dövlətimizin başçısının uzaqgörən siyasəti sayəsində
Azərbaycan beynəlxalq konfransların,
simpoziumların, yarışların, qlobal
fəaliyyətlərin mərkəzinə çevrilib.
Ölkəmizin tolerantlığı, multikulturalizmi, buradakı aktiv dialoq mühiti,
sülhpərvərlik və birgəyaşayışın
nümunəvi formaları ölkəmizin üstün
keyfiyyətləri kimi səciyyələndirilir.
Diplomatiya incə və dəyişkən
xarakterli bir sahədir, o, daim inkişaf edir, yeni, gözlənilməz metodları, formaları yaranır. Bizim üçün
son dərəcə sevindirici haldır ki,
Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyev öz
fəaliyyətində, uğur qazandığı diplomatiya sahəsində zamanın “nəbz”ini
düzgün tutmaqla ölkəmizi və xalqımızı yeni və daha böyük nailiyyətlərə
çatdırır. Bütün bunların kökündə onun
həyata keçirdiyi müstəqil siyasətin dayandığı şəksizdir. Elə bu məzmun və
mahiyyət də dövlətimizin beynəlxalq
nüfuzunu davamlı olaraq artırır.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 264 										
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Qeyri-hökumət təşkilatları
tərəfindən mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət maliyyələşdirilməsi
Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 26 avqust tarixli 292 nömrəli, “Qrant
müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2015ci il 5 iyun tarixli 216 nömrəli, “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda
çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları haqqında” 2018-ci il 14 mart tarixli 94 nömrəli,
“Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci
il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli və “Dövlət informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının
“Hökumət buludu”na Keçid Planı”nın təsdiq edilməsi və “Hökumət buludu” ilə bağlı
bəzi tədbirlər haqqında” 2020-ci il 29 oktyabr tarixli 428 nömrəli qərarlarında dəyişiklik
edilməsi barədə
“Azərbaycan Respublikasında qeyrisının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
(bundan sonra – Şura)” sözləri və 2.9-1-ci
və “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
bənddə “Şuraya” sözü “Azərbaycan Resyanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
publikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının yaradılması
Dövlət Dəstəyi Agentliyi” sözləri ilə əvəz
haqqında” Azərbaycan Respublikası Preedilsin.
zidentinin 2007-ci il 13 dekabr tarixli 674
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə”
Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli 216
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il 19 aprel tarixli 1317 nömrəli
Qanunvericilik Toplusu, 2015,
Fərmanının 7.5-ci bəndinin icrasını təmin
№ 6, maddə 789; 2016, № 3, maddə 599,
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası№ 5, maddə 955, № 11, maddə 1958; 2017,
nın Nazirlər Kabineti qərara alır:
№ 1, maddə 118; 2019, № 3, maddə 527;
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
2020, № 11, maddə 1390) ilə təsdiq edilmiş
Kabinetinin 2014-cü il 26 avqust tarixli
“Qrant müqavilələrinin (qərarlarının)
292 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubqeydə alınması Qaydası”na 5 nömrəli
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2014,
əlavə - “Dövlət büdcəsi hesabına verilmiş
№ 8, maddə 1024; 2016, № 3, maddə
qrant barədə Məlumat”ın 20-ci sətrində
598; 2019, № 3, maddələr 517, 527; 2020,
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ya№ 10, maddə 1308) ilə təsdiq edilmiş
nında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
“Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən
Dəstəyi Şurasının” sözləri “Azərbaycan
mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin
Respublikasının Qeyri-Hökumət
dövlət maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin”
2.1-ci bəndində “Azərbaycan Respublikasözləri ilə əvəz edilsin.

Bakı şəhəri, 13 sentyabr 2021-ci il

3. “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən
bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq
vəzifə maaşları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 14 mart tarixli 94 nömrəli Qərarında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 3, maddə 604,
№ 5, maddə 1115; 2019, № 2, maddə 365,
№ 7, maddə 1347, № 8, maddə 1455, № 11,
maddə 1851; 2020, № 5, maddə 657; 2021,
№ 3, maddə 279, № 4, maddə 418, № 5,
maddə 515) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. 1-ci hissədə “1-20” rəqəmləri “1, 2
və 4-20” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2. 2-ci hissədə “1-7-ci” sözləri “1-ci,
2-ci, 4-7-ci” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.3. həmin Qərara 3 nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının Katibliyinin
işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının Cədvəli”
ləğv edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli
440 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018,
№ 10, maddə 2155; 2019, № 3, maddələr
528, 534, 544, 563, 566, 568, № 4, maddə
753, № 5, maddələr 935, 945, 971, № 7,
maddə 1325, № 8, maddə 1475, № 10,
maddə 1677, № 11, maddə 1878, № 12,
maddələr 2091, 2095; 2020, № 3, maddə
344, № 4, maddə 479, № 5, maddə 643,
№ 6, maddə 784, № 8, maddə 1134, № 9,
maddə 1222, № 10, maddə 1273, № 11,
maddələr 1403, 1408, № 12 (V kitab),

maddələr 1589, 1597; 2021, № 2, maddə
203, № 3, maddə 278, 288, 293, 300, 302,
№ 4, maddələr 395, 399, 404, 416, 417,
418; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2021-ci il 30 iyun tarixli 190
nömrəli, 15 iyul tarixli 209 nömrəli, 17 iyul
tarixli 212 nömrəli, 24 avqust tarixli 240
nömrəli və 28 avqust tarixli 247 nömrəli
qərarları) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının büdcə xərclərinin inzibati
təsnifatı”nın 142-ci hissəsinin “Baş kredit
sərəncamçıları” sütununda “Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyrihökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurası” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli
428 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020,
№ 10, maddə 1316; 2021, № 2, maddə
203, № 4, maddələr 416, 418) ilə təsdiq
edilmiş “Dövlət informasiya sistemlərinin
və ehtiyatlarının “Hökumət buludu”na
Keçid Planı”nın 6-cı hissəsinin 23-cü
sətrinin “Dövlət qurumunun adı” sütununda
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Agentliyi” sözləri ilə əvəz
edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 260 						
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə
ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş
işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən
müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 1998-ci il 15
sentyabr tarixli 189 nömrəli və “Əmək müqaviləsi
bildirişinin forması və onun elektron informasiya
sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi
bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə
və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə
göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata
alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını
real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar”ın
təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 6 iyun tarixli
183 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara
alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
1998, № 9, maddə 596; 2000, № 10, maddə 764; 2001,
№ 3, maddə 214; 2003, № 6, maddə 342; 2005, № 7,
maddə 661, № 9, maddələr 857, 858, № 12, maddə
1244; 2006, № 1, maddə 58, № 3, maddə 291, № 4,
maddə 370, № 9, maddələr 819, 821, № 10, maddələr
902, 903; 2007, № 2, maddələr 185, 188, № 5, maddə
544; 2008, № 2, maddələr 114, 129, 130, № 9, maddə
853; 2009, № 10, maddə 857; 2010, № 3, maddələr
263, 264, № 8, maddə 763, № 12, maddə 1123; 2011,
№ 5, maddə 449, № 7, maddə 742; 2012, № 2, maddə
180, № 7, maddə 773; 2014, № 4, maddə 459; 2016,
№ 7, maddə 1343, № 11, maddə 1973; 2017, № 4,
maddə 610, № 5, maddə 995, № 9, maddə 1728, № 10,
maddə 1913, № 12 (II kitab), maddə 2548; 2018, № 6,
maddə 1348, № 9, maddə 1903, № 11, maddə 2458,
№ 12 (II kitab), maddə 2736; 2019, № 4, maddə 781,
№ 7, maddə 1319; 2020, № 4, maddə 480, № 9, maddə
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1232, № 10, maddə 1273; 2021, № 3, maddə 275;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci
il 17 iyul tarixli 213 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş
“Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin
və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə
sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin
hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”yə
1 nömrəli əlavə “Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti
itirilməsinə görə müavinətlə bağlı haqq-hesab
cədvəli”nin, 2 nömrəli əlavə “Hamiləliyə və doğuma görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəli”nin, 3
nömrəli əlavə “Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik
müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəli”nin, 4 nömrəli
əlavə “Uşağın üç yaşı tamam olanadək ona qulluq
etməyə görə müavinətlə bağlı haqq-hesab cədvəli”nin
və 5 nömrəli əlavə “Dəfn üçün müavinətlə bağlı haqqhesab cədvəli”nin “sosial sığorta şəhadətnaməsinin
nömrəsi” sütunlarından “şəhadətnaməsinin” sözü
çıxarılsın.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 6 iyun tarixli 183 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2014, № 6, maddə 738; 2015, № 5, maddə 651,
№ 6, maddə 780; 2019, № 4, maddə 782, № 7, maddə
1330) ilə təsdiq edilmiş “Əmək müqaviləsi bildirişinin
forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil
edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə və Azərbaycan
Respublikasının Vergilər Nazirliyinə göndərilən
məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək
müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt
rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar”da aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
2.1. 4.1.2.6-cı yarımbənddən “şəhadətnaməsinin”
sözü çıxarılsın;
2.2. 4.2.4-cü yarımbənddə “dövlət sosial sığorta
şəhadətnaməsinin” sözləri “sosial sığorta” sözləri ilə
əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 261 						
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
“Geoloji öyrənilmə məqsədi ilə ayrılan yer təki
sahələrinə geoloji ayırma statusunun verilməsi
Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 1998-ci il
29 sentyabr tarixli 199 nömrəli və “Yer təki sahəsinə
faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların
çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları
tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən
ayırması” statusunun verilməsi Qaydalarının təsdiq
edilməsi haqqında” 1999-cu il 9 yanvar tarixli 1
nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Yerin
təkindən istifadə olunmasının, onun mühafizəsi və
idarə edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, bu
sahəyə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi tədbirləri
haqqında” 2018-ci il 16 iyul tarixli 205 nömrəli və
“Yerin təki haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantıları
haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında”, “Energetika
haqqında” və “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə
əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə
əsasında həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 22
oktyabr tarixli 1683-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi
haqqında” 2019-cu il 29 noyabr tarixli 865 nömrəli
fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 29 may tarixli
1349 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 29 sentyabr tarixli 199 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
1998, № 9, maddə 605; 2005, № 1, maddə 49; 2007,
№ 12, maddə 1336; 2019, № 12, maddə 2092) ilə
təsdiq edilmiş “Geoloji öyrənilmə məqsədi ilə ayrılan
yer təki sahələrinə geoloji ayırma statusunun verilməsi
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
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1.1. 1.2-ci bənddə “(bundan sonra – Agentlik)”
sözləri “(qiymətli və əlvan (o cümlədən nəcib)
metallara, qiymətli daş yataqlarına və təzahürlərinə
münasibətdə yerin təki sahələrinin birbaşa danışıqlar
yolu ilə istifadəyə verilməsi zamanı Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin iştirakı ilə)” sözləri
ilə əvəz edilsin;
1.2. 1.4-cü bənddə “Agentlik” sözü “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi (bundan
sonra – Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 9 yanvar tarixli 1 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
1999, № 1, maddə 42; 2000, № 10, maddə 765; 2001,
№ 2, maddə 116; 2005, № 1, maddə 49; 2006, № 9,
maddə 822; 2007, № 12, maddə 1336; 2019, № 12,
maddə 2092) ilə təsdiq edilmiş “Yer təki sahəsində
faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların
çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları
tikmək və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
2.1. 1.1-ci bəndin ikinci abzasında “(bundan
sonra – Agentlik)” sözləri “(qiymətli və əlvan (o
cümlədən nəcib) metallara, qiymətli daş yataqlarına
və təzahürlərinə münasibətdə yerin təki sahələrinin
birbaşa danışıqlar yolu ilə istifadəyə verilməsi zamanı
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin
iştirakı ilə)” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. 1.2-ci bəndin birinci cümləsində “Agentlik” sözü “Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından
İstifadə Agentliyi (bundan sonra – Agentlik)” sözləri
ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 262 						
“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 15 iyul
tarixli 118 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi
barədə
“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondunun yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bir
sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 17 iyun tarixli 1367 nömrəli
Fərmanının 5.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 15 iyul tarixli 118 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2011, № 7, maddə 745, № 10, maddə 969, № 12,
maddələr 1241, 1245; 2012, № 3, maddə 257, № 4,
maddə 399, № 6, maddələr 633, 634, № 12, maddə
1346; 2013, № 6, maddə 775, № 9, maddə 1130;

Bakı şəhəri, 13 sentyabr 2021-ci il
2014, № 1, maddə 72, № 2, maddə 214, № 6, maddə
751, № 7, maddə 907, № 9, maddə 1120; 2015, № 3,
maddə 336, № 6, maddə 807, № 8, maddə 966, № 10,
maddələr 1226, 1229, № 12, maddə 1571; 2016, № 1,
maddə 176, № 2 (II kitab), maddə 373, № 3, maddə
622, № 5, maddə 957, № 6, maddə 1209, № 10, maddə
1723, № 11, maddə 1919; 2017, № 2, maddələr 285,
302, 319, № 6, maddələr 1223, 1226; 2018, № 11,
maddələr 2429, 2456, № 12 (II kitab), maddələr 2739,
2759; 2019, № 11, maddə 1853; 2020, № 3, maddə
368, № 7, maddə 980, № 10, maddə 1301; 2021, № 3,
maddə 268; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 25 iyun tarixli 184 nömrəli Qərarı) ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın “Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan
digər təşkilatlar” bölməsinə aşağıdakı məzmunda 31-ci
hissə əlavə edilsin:
“31. Təhsil Tələbə Krediti Fondu”.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 266
“Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının
ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirinin azaldılması
üçün sahibkarlıq subyektlərinin kreditlərinə dövlət
dəstəyinin verilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020ci il 9 iyul tarixli 249 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara
alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 9 iyul tarixli 249 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2020, № 7, maddə 979, № 10, maddə 1279, № 12

Bakı şəhəri, 13 sentyabr 2021-ci il
(V kitab), maddə 1581) ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli
əlavə - “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasından
zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin mövcud kredit portfeli üzrə kredit
faizlərinin subsidiyalaşdırılması Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 3.2-ci bəndə “12 (on iki) ay” sözlərindən sonra
“(ərzaqlıq buğda təchizatçılarına münasibətdə 24 (iyirmi dörd) ay)” sözləri əlavə edilsin.
2. 3.4-cü bəndə “12 (on iki) aydan” sözlərindən
sonra “(ərzaqlıq buğda təchizatçılarına münasibətdə 24
(iyirmi dörd) aydan)” sözləri əlavə edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

5

15 sentyabr 2021-ci il, çərşənbə

15 sentyabr Bakının qurtuluş günüdür

“XX əsrin əvvəllərində Mustafa Kamal Atatürk
demişdir: “Azərbaycanın sevinci sevincimiz,
kədəri kədərimizdir”. XX əsrin sonlarında Heydər
Əliyev demişdir: “Türkiyə və Azərbaycan bir millət,
iki dövlətdir”. Bu tarixi sözlər, kəlamlar bizim
fəaliyyətimiz üçün əsas amildir. Biz bu vəsiyyətə
sadiqik və XXI əsrdə azad edilmiş Şuşada Müttəfiqlik
Bəyannaməsini imzalayarkən əcdadlarımıza
sadiqliyimizi nümayiş etdiririk və gələcək nəsillərə
yol göstəririk.

Hər il sentyabrın 15-i Bakının daşnak-bolşevik
işğalından azad edilməsinin ildönümü kimi qeyd
edilir. 1918-ci ildə həmin gün Azərbaycan Ordusu ilə
Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən Bakının işğaldan azad
edilməsi nəticəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hökuməti paytaxta köçdü və bununla da dövlət
müstəqilliyinin özülü möhkəmləndirildi. Lakin bu
qələbə minlərlə şəhidin qanı bahasına başa gəldi.
Bu gün istər ictimaiyyət arasında, istərsə də elmi dairələrdə
belə bir fikir hakimdir ki, əgər
1918-ci ilin yayında türk qoşunları Azərbaycana gəlməsəydi,
Bakını daşnak-bolşevik işğalından azad etmək mümkün deyildi.
Bununla da müstəqil Azərbaycan
dövləti 1918–1920-ci illər tarixi
sərhədləri çərçivəsində mövcud
olmayacaqdı.
1918-ci il mayın 28-də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
elan ediləndə Bakı şəhəri Stepan Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Xalq Komissarları
Sovetinin bolşevik-erməni silahlı
qüvvələrinin işğalı altında olduğundan, milli hökumət müvəqqəti
olaraq Gəncədə yerləşmişdi.
Müstəqil Azərbaycan Bakısız
başsız bədənə bənzəyirdi. Xalq
Cümhuriyyəti hökumətinin başlıca vəzifəsi Bakını işğaldan
azad etməkdən ibarət idi. Milli
hökumətin ixtiyarında olan 600
nəfərlik qüvvə ilə Bakı Sovetinin
18 minlik daşnak-bolşevik qo-

şununa qarşı hərbi əməliyyatlar
keçirmək mümkün deyildi. Bakı
Sovetinin ordusunun tərkibinin 6070 faizini ermənilər təşkil edirdi.
Türk qoşunlarının Azərbaycana
dəvət edilməsi ideyası hələ
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
elan edilməmişdən bir neçə ay
öncə meydana çıxmışdı. Bu
ideyanın əsas müəllifi Nəsib bəy
Yusifbəyli idi. Cənubi Qafqazda
üç müstəqil dövlətin yaranacağını əvvəlcədən hiss edən Nəsib
bəy Yusifbəyli türk qoşunlarının
yardımı olmadan Bakını işğaldan
azad etməyin mümkün olmayacağı qənaətində idi. Ona görə də
Nəsib bəy Yusifbəylinin təşəbbüsü
ilə 1918-ci ilin əvvəlində Gəncədə
Müsəlman Milli Şurasının iclası
çağırılmış və şuranın adından Osmanlı hökuməti ilə danışıqlar aparmaq üçün İstanbula səlahiyyətli
nümayəndə göndərmək qərara
alınmışdı. Sonralar müstəqil
Azərbaycanın təhlükəsizlik
xidmətinin rəhbəri olan Nağı
bəy Şeyxzamanlı İstanbula
göndərilmişdi. O, əvvəlcə Osmanlı
sultanı və sədrəzmlə görüşmüşdür. Hərbi nazir Ənvər paşa ilə
görüşdükdən sonra isə onun ögey
qardaşı Nuru paşanın təlimatçı
zabitlər heyəti ilə Azərbaycana
göndərilməsi qərara alınmışdı.
Nuru paşa Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin elan
edilməsindən üç gün öncə – mayın 25-də Gəncəyə gəlmişdi. O,
Müsəlman korpusunun vəziyyəti
ilə tanış olduqdan sonra Türkiyə
qoşunlarının komandanlığına
müraciət edərək bildirmişdi ki, türk
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qoşunları Azərbaycana gəlməsə,
burada genişlənən ermənibolşevik təcavüzünün qarşısını
almaq mümkün olmayacaq.
Nəsib bəy Yusifbəyli də Cənubi
Qafqaz Seyminin Müsəlman
fraksiyasının mayın sonuna
yaxın keçirilən iclasında demişdi:
“Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Cənubi Qafqazı istila edən
böyük, dəhşətli anarxiyanı biz öz
qüvvəmizlə sakitləşdirə bilmərik.
Şərq tərəfdən bolşeviklərin
bizim əsrlik düşmənimizlə (yəni
ermənilərlə — N.M.) birləşərək
hücum etməsi vəziyyəti daha

İki qardaş ölkənin ortaq
tarixinin parlaq səhifələri

da ağırlaşdırır və türk millətinə
olduqca böyük müsibət və fəlakət
gətirir. Belə olduğu halda, bizə
xarici bir qüvvənin müdaxiləsini
istəməkdən başqa çarə qalmır.
İstiqlaliyyətimizin qızğın tərəfdarı
olmaqla bərabər, mən bu məsələ
haqqında birinci olaraq danışmaq
məcburiyyətindəyəm. Fəlakətin
üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizimlə
dost və qardaş olan Türkiyədir.
Bəlkə bu, bizim qonşuların
xoşuna gəlməyəcəkdir, lakin
başqa çarəmiz yoxdur... Bizim
heyətin Batuma gedərək Cənubi
Qafqaz türkləri adından Osmanlı
dövlətindən yardım istəməsinin
zamanı gəlmişdir”.
1918-ci il iyunun 4-də Batumda Azərbaycan Cümhuriyyəti
ilə Türkiyə arasında imzalanan
dostluq və əməkdaşlıq haqqında
müqavilənin 4-cü bəndinə əsasən,
Azərbaycan Türkiyədən hərbi
yardım istəmişdi. Bundan sonra
Türkiyənin Şərq qoşunları komandanı Vəhib paşa Qafqaz İslam Ordusunu gücləndirmək məqsədilə
Mürsəl paşanın komandanlığı altında 5-ci diviziyaya Azərbaycana
yola düşmək əmri vermişdi. Həmin
diviziyanın hissə və bölmələri
Gümrü-Cəlaloğlu (indiki Stepanavan) istiqamətində hərəkət edərək,
Gürcüstan ərazisinə daxil olmuş,
oradan da Qazax yolu ilə Gəncəyə
gəlib çıxmışdı.
Lakin Bakı Sovetinin bolşevikdaşnak ordusu Milli Azərbaycan
hökumətinin fəaliyyətinə birdəfəlik
son qoymaq üçün 1918-ci il iyunun 10-da Gəncə istiqamətində

hücuma başlamışdı.
İyunun 23-də Azərbaycan
hökuməti ölkədə hərbi vəziyyət
elan etmişdi.
Üç gün sonra, yəni iyunun 26da Azərbaycan hökumətinin qərarı
ilə Müsəlman Korpusu Xüsusi
Azərbaycan Korpusu adlandırılmış, Əliağa Şıxlinski korpusa
komandir təyin edilmişdi. Bu vaxt
Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran əsas vəzifə Bakını bolşevik-daşnak işğalından azad etmək
və dövlətin ərazi bütövlüyünün
bərpasına nail olmaqdan ibarət
idi. Nuru paşa öz qoşunlarına
müraciətində: “Bizim məqsədimiz
Bakıdır” demişdi. İyunun 27-də
Türkiyə–Azərbaycan qoşunları
Bakı üzərinə hücuma keçmişdi.
Həmin vaxt artıq erməni-rus hərbi
birləşmələri Bakını, Qubanı, Şamaxını viran qoymuş, Sovet Rusiyasının hərbi yardımına arxalanaraq Göyçay istiqamətindən Gəncə
üzərinə hücuma başlamışdı.
Azərbaycan–Türkiyə qoşunları ilə erməni-bolşevik qoşunları arasında ilk döyüş iyunun
16–18-də Göyçaydan 20 verst
şərqdə yerləşən Qaraməryəm
kəndi yaxınlığında baş vermis
və düşmənlər oranı ələ keçirə
bilmişdilər. İyunun 19-da
Nuru paşanın tapşırığı ilə döyüş cəbhəsinə yeni qüvvələr
göndərilmişdi. Döyüşlər, əsasən,
Qaraməryəm–Ağsu şosesi və
Müsüslü–Kürdəmir dəmir yolları
ətrafında gedirdi. Qafqaz İslam
Ordusunun Göyçay ətrafındakı
qələbəsi Bakını azad etmək
uğrunda mübarizədə dönüş
nöqtəsi oldu. İyulun əvvəlində
Türkiyədən köməyə gələn əsgər
və zabitlərin sayı 10 min nəfərə
çatırdı. İyulun 10-da Qafqaz İslam
Ordusu Kürdəmiri erməni-bolşevik
işğalından azad etdi. Dörd gün
sonra isə Kərrar stansiyası azad
edildi. Sol cinahda (Şamaxı
istiqamətində) və sağ cinahda
(Salyan istiqamətində) Qafqaz
İslam Ordusunun qüvvələri,
mərkəz cinahda isə Azərbaycan
qoşunları (Kürdəmir istiqamətində)
Bakı üzərinə hücuma keçmişdilər.
S. Şaumyanın başçılığı ilə Bakı
Xalq Komissarları Soveti Rusiyanın İran ərazisindəki qoşunlarının

tərkibindəki kazak dəstələrinin
komandiri L.Biçeraxovu köməyə
çağırmağa məcbur olmuşdu.
İyulun 19-da Qırmızı ordu hissələri
Şamaxı istiqamətində geri çəkildi.
İyulun 27-də Hacıqabul işğaldan
azad edildi və Bakı üzərinə hücum
üçün əlverişli şərait yarandı.
İyulun 25-də Şamaxı yolunun
üstündə olan düşmən qüvvələr
Bakıya qədər geri çəkildi. Həmin
gün Bakı Sovetinin iclasında sağ
eserlər, daşnaklar və menşeviklər
ingilis qoşunlarını Bakıya dəvət
etdilər.
İyulun 31-də türk qoşunları
Heybət stansiyasından irəliləyərək
Xırdalanı azad edir. Bakı Soveti istefa verməyə məcbur olur. Sentrokaspi Diktaturası və Fəhlə, Əsgər
Deputatlarının Müvəqqəti İcraiyyə
Komitəsi Rəyasət Heyəti adlanan
hakimiyyət orqanı yaradıldığı elan
edilir. Avqustun 1-də Türkiyə–
Azərbaycan Qoşunlarının şimal
qrupu Qurd qapısını ələ keçirsə
də, onu əldə saxlamaq mümkün
olmur. Avqustun 6-da Qafqaz
İslam Ordusunun qərargah rəisi
Nazım bəy Qobuya gəlir və Şərq
Cəbhəsində vəziyyətin ürəkaçan
olmadığını görür, 15-ci türk diviziyasının bütünlüklə Bakı ətrafına
göndərilməsini təklif edir.
Avqustun 17-də Denstervflin
komandanlığı ilə ingilis qoşunları
Bakıya gəlir. On gündən sonra
yenidən hücum əməliyyatları
başlayır. Azərbaycan–Türkiyə qoşunları Fatmayı, Goradil, Pirşağı,
Kürdəxanı və Novxanı kəndlərini
azad edirlər. Sentyabrın 1-də
Binəqədi azad edilir. Sentyabrın
8-də 15-ci diviziya Bakı cəbhəsinə
çatır. İki gün sonra Qafqaz İslam
Ordusunun komandanı Nuru
paşa da Bakı ətrafına gəlir. Şəhər
üzərinə hücum sentyabrın 14-nə
keçən gecə saat 1-də başlayır.
İngilis qoşunları bir az müqavimət
göstərdikdən sonra Ənzəliyə
çəkilməyə başlayır.
Sentyabrın 15-də Xəlil paşanın sərəncamına keçmiş Türkiyə
qoşunları səhər saat 5.30-da Bakı
üzərinə həlledici hücuma keçir.
Üç saat sonra isə Əhmədli və
Qaraşəhər ələ keçirilir. Günortadan sonra şəhər ingilis, Sentrokaspi və daşnak qoşunlarından

tamamilə təmizlənir.
Sentyabrın 16-da parlaq
qələbə münasibətilə türk–
Azərbaycan hərbi hissələrinin
paradı keçirildi. Paradda Nuru
paşa, Xəlil paşa, general Əlağa
Şıxlinski, polkovnik Həbib bəy
Səlimov, Azərbaycan parlamentinin, hökumətinin üzvləri, Bakı
və ətraf kəndlərin sakinləri iştirak
edirdilər.
Paraddan sonra adları çəkilən
şəxslər və hökumət rəsmiləri
qoşun bölmələrinin müşayiətilə
Bakıya daxil oldular. Möhtəşəm və
tarixi qələbədən sonra Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin
paytaxtı sentyabrın 17-də
Gəncədən Bakıya köçürüldü. Bu
münasibətlə hökumətin yerləşdiyi
Oğlanlar gimnaziyasının qarşısında şəhər ictimaiyyətinin əzəmətli
nümayişi keçirildi. Beləliklə,
Azərbaycanda dövlət quruculuğunun əsas mərhələsinə start verildi.
Təkcə Bakının azad edilməsi
zamanı 1000 nəfərə yaxın
döyüşçü həlak olmuşdu. Avqust
ayı ərzində isə 1130 türk hərbçisi
həlak olmuşdu ki, onlardan da 30
nəfəri zabit idi. Ümumiyyətlə isə
xilaskar türk ordusu Azərbaycan
uğrunda 5 minə yaxın şəhid
vermişdi. Türk ordusunun
Azərbaycanda hərbi əməliyyatlar
keçirdiyi bölgələrdə onlarca
şəhidlik mövcuddur.
Bakının işğaldan azad
edilməsinin ildönümündə –
1919-cu il sentyabrın 15-də
“Azərbaycan” qəzeti yazırdı: “Əgər
mayın 28-ni biz müstəqilliyimizin
rəsmi elan edilməsi günü sayırıqsa, sentyabrın 15-də Azərbaycan
qoşunlarının və Azərbaycan
hökumətinin Bakıya daxil olmasını müstəqilliyin, həqiqətən də
əldə edilməsi, dövlətçiliyin başlıca
əsaslarının və özülünün qoyulması günü hesab edə bilərik”.
Əgər xilaskar türk ordusunun sayəsində Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin özülü
möhkəmləndirilməsəydi, bu gün
onun varisi müstəqil Azərbaycan
dövləti də olmayacaqdı.
1919-cu ilin sentyabrında
indiki Şəhidlər xiyabanında
türk şəhidlərinin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi üçün möhtəşəm

Hindistanın ölkəmizdəki
səfiri ADU-da olub
Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) rektoru,
akademik Kamal Abdulla Hindistanın ölkəmizdəki
səfiri Bavitlunq Vanlalvavnan ilə görüşüb.
Səfiri rəhbərlik etdiyi
təhsil ocağında görməkdən
məmnun olduğunu deyən
rektor iki ölkə arasında təhsil
sahəsində əlaqələrin bundan
sonra da inkişaf edəcəyinə
inandığını diqqətə çatdırıb.
Kamal Abdulla əlavə edib
ki, ADU-da müasir dillərin
öyrənilməsi ilə yanaşı, qədim

dillərin öyrənilməsinə də böyük əhəmiyyət verilir: “Klassik
dillər deyəndə, ilk növbədə,
latın və sanskrit dilləri yada
düşür. Sanskrit dili bir filoloqun yetişməsi üçün son
dərəcə vacib şərtdir. İnanıram
ki, sanskritin öyrədilməsi müasir hind dilinin öyrənilməsinə
də kömək edəcək”.

ADU-nun rektoru əlavə
edib ki, universitetdəki
Hindistan mərkəzi öz işini
yenidən təşkil edəcək: “Bu
mərkəz hind mədəniyyətini və
elmini təbliğ etməkdə yenə
böyük işlər görəcək”.
Səfir Bavitlunq Vanlalvavnan təhsil və mədəniyyət
istiqamətindəki dəstəyinə
görə rektora təşəkkürünü
bildirib. O qeyd edib ki,
sanskrit dilinin tədrisi ilə
bağlı səfirlik öz üzərinə
düşən məsələlərdə bütün

bir abidənin özülü qoyulsa da,
1920-ci ilin aprelində Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin süqutu bu
abidənin inşasının başa çatmasına imkan vermədi. Lakin
Azərbaycan xalqı türk ordusunun
Bakının işğaldan azad edilməsi
üçün göstərdiyi qəhrəmanlıqları,
verdiyi qurbanları həmişə ehtiramla yad etmişdir.
Xilaskar türk ordusunun
xatirəsinə bu gün Bakının Şəhidlər
xiyabanında abidə ucaldılıb. Şəhid
türk əsgərlərinin bir qisminin adları
mərmər lövhələrə həkk olunub.
Bakı–Şamaxı yolunda şəhid türk
zabitinin məzarı üzərində abidə
ucaldılıb.
103 il əvvəl olduğu kimi, bu
gün də Türkiyə yenə Azərbaycanın
yanındadır. Türkiyənin xilaskarlıq missiyası iki qardaş dövlətin
müştərək tarixinə qızıl hərflərlə
həkk olunub.
1991-ci ildə Azərbaycan
öz dövlət müstəqilliyini bərpa

etdikdən sonra onu ilk tanıyan
Türkiyə Cümhuriyyəti oldu. İki
qardaş dövlətin ortaq tarixinin
yeni parlaq səhifələri yazıldı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
“Türkiyə və Azərbaycan bir millət,
iki dövlətdir” kəlamı strateji yol
xəritəsinə çevrildi.
1994-cü il fevralın 9-da
“Azərbaycan Respublikası və
Türkiyə Respublikası arasında
dostluq və hərtərəfli əməkdaşlığın
inkişafı barədə Müqavilə”,
“Azərbaycan Respublikası və
Türkiyə Respublikası arasında
əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım
haqqında Protokol”, eləcə də
16 avqust 2010-cu il tarixində
“Azərbaycan Respublikası və
Türkiyə Respublikası arasında
strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Müqavilə” imzalandı. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistanın Azərbaycana
qarşı 30 illik təcavüzünə son
qoyulmasında, işğal olunmuş
torpaqların azad olunmasında,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində Türkiyə
Respublikasının hərbi-siyasi və
mənəvi dəstəyi mühüm rol oynadı.
14 iyun 2021-ci ildə iki ölkə və
onun xalqları arasındakı dostluq
və qardaşlıqdan çıxış edərək
Azərbaycan Respublikası və
Türkiyə Respublikası arasındakı
münasibətlərin keyfiyyətcə yeni,
müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırılmasını təmin etmək məqsədilə hər
iki dövlətin başçıları azad Şuşada
“Şuşa bəyannaməsi”ni imzaladılar.
Bununla iki qardaş dövlət

arasında münasibətlərin yeni
parlaq səhifəsi açıldı. 1920-ci ildə
Azərbaycanı Naxçıvanla, Türkiyəni
türk dünyası ilə bir-birindən ayıran
Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün
ortaq iradə ortaya qoyuldu.
1918-ci ildə Qafqaz İslam
Ordusunun Azərbaycanı daşnakbolşevik işğalından qurtulmasında
göstərdiyi xilaskarlıq missiyası
haqqında istər Türkiyədə, istərsə
də Azərbaycanda çoxsaylı əsərlər
yazılmışdır. İki qardaş xalqın övladlarının ağır günlərdə bir-birinin
yardımına yetmələrini özündə əks
etdirən tariximizin müştərək və
şanlı səhifələri mövcuddur.
Azərbaycan türkləri istər Balkan müharibəsində, istər Birinci
Dünya müharibəsində, istərsə də
milli mücadilə illərində Türkiyənin
ərazi bütövlüyünün qorunmasında və işğalçı ordulara qarşı
mübarizəsində fəal iştirak etmişlər.
Türk ordusunun Çanaqqala
cəbhəsində, Antanta qüvvələrinə

qarşı, İraq cəbhəsində ingilislərə
qarşı, Şərqi Anadoluda ermənilərə
qarşı azərbaycanlı könüllülər canlarını fəda etmişlər.
Türkiyənin istiqlal savaşında
Azərbaycanın göstərdiyi yardımlara görə, Mustafa Kamal Atatürkün göndərdiyi minnətdarlıq
məktubuna Azərbaycan Sovet
hökumətinin başçısı Nəriman
Nərimanov 23 mart 1921-ci il
tarixində belə cavab vermişdi: “Paşam, türk millətinin bir
ənənəsi vardır, qardaş qardaşa
borc verməz. Qardaş һәr durumda qardaşın əlindən tutar... Biz
qardaş xalqlarıq. Нər zaman və
hər şəraitdə bir-birimizin əlindən
tutacağıq. 1918-ci ildə siz bizim
əlimizdən tutdunuz. Bizi mütləq
bir ölümdən qurtardınız. Bu
gün biz sizin qardaşınız olaraq
əlinizdən tutmağa çalışacağıq.
İmkanımız çatdığı qədər pul
göndərəcəyik. Bu gün sizin üçün
etmək istədiyimiz, bir qardaşın öz
qardaşı üçün etmək istədiyindən
başqa bir şey deyildir”.
Prezident İlham Əliyevin
dəfələrlə vurğuladığı kimi,
dövlətlər arasında Azərbaycanla
Türkiyənin bir-birinə yaxın, qardaş
olduğu qədər ikinci bir nümunə
yoxdur. Bu qardaşlıq tarixin
sınaqlarından hər zaman üzüağ
çıxmışdır.

Nazim MUSTAFA,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru,
Prezident Kitabxanasının
şöbə müdiri

Britaniyada 12-15 yaşlı uşaqlara
COVID–19-a qarşı peyvənd vurulacaq
Böyük Britaniya
Səhiyyə Nazirliyi 12-15
yaşlı uşaqların yaxın
gələcəkdə COVID–19-a
qarşı peyvənd oluna
biləcəklərini bildirib.

mümkün dəstəyi verməyə
hazırdır: “İnanıram ki,
Azərbaycan Dillər Universiteti və Hindistanın
Azərbaycandakı səfirliyinin
birgə əməkdaşlığı ilə müsbət

nəticə əldə edəcəyik. Hindistan mərkəzinin fəaliyyətinə
göstərdiyiniz diqqətə görə
təşəkkür edirəm”.

“Xalq qəzeti”

"The Guardian" qəzetinin
verdiyi məlumatda qeyd
olunur ki, bu yaş qrupundakı
bütün uşaqlara vaksinasiya xidmətinin əməkdaşları
tərəfindən məktəblərdə
keçirilən proqram vasitəsilə
ən qısa müddətdə "Pfizer"
peyvəndinin ilk dozası vurulacaq. Daha çox məlumat

toplandıqdan sonra vaksinin
ikinci dozası vurulacaq. Bu,

yazdan tez olmayacaq.

“Xalq qəzeti”

6

15 sentyabr 2021-ci il, çərşənbə

Bir əsrdən artıq çətin və şərəfli inkişaf yolu keçən
Azərbaycan Prokurorluğu dövlət müstəqilliyi illərində
müasir dövrün tələblərinə və demokratik prinsiplərinə
uyğun sivil təsisata çevrilmişdir.
Azərbaycanda milli prokurorluq orqanlarının təsis edilməsi
müsəlman Şərqində ilk demokratik
respublika olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin mövcudluğunun ilk dövründə baş vermişdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
28 may 1918-ci ildə İstiqlal
Bəyannaməsini qəbul edərək
müstəqilliyini elan etməklə Şərqdə
ilk demokratik dövlətin əsaslarını
yaratmışdır. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin dövlət quruculuğu sahəsində həyata keçirdiyi ən
vacib məsələlərdən biri hüquq sisteminin qurulması və məhkəməistintaq orqanlarının formalaşdırılması olmuşdur. Yaranması,
fəaliyyəti və inkişafı, bütövlükdə,
Azərbaycan хalqının və dövlətinin
kеçdiyi şərəfli inkişaf yоlu ilə sıх
bağlı və ayrılmaz оlan Azərbaycan
Prоkurоrluğu da Azərbaycan Хalq
Cümhuriyyəti ilə birlikdə 103 illiyini
qеyd еdir.
Azərbaycan Dеmоkratik
Rеspublikası Nazirlər Şurasının
1 оktyabr 1918-ci il tariхli qərarı
ilə Bakı Dairə Məhkəməsinin
tərkibində yaradılmaqla əsası
qоyulmuş milli prоkurоrluq
məhkəmə оrqanları sistеmində
fəaliyyət göstərib. Məhz bu
mühüm hadisəni nəzərə alaraq,
Azərbaycan хalqının ümummilli
lidеri Hеydər Əliyеv hər il оktyabr
ayının 1-nin Azərbaycanda
prоkurоrluq işçilərinin pеşə bayramı günü kimi qеyd еdilməsinə dair
17 iyul 1998-ci il tariхli sərəncam
imzalamaqla bu əlamətdar tariхi
əbədiləşdirib.
1918-ci il nоyabrın 14-də
Azərbaycan Dеmоkratik
Rеspublikasının Nazirlər Şurası
“Azərbaycan Məhkəmə Palatası
haqqında Əsasnamə”ni təsdiq
еdib. Əsasnamənin təsdiqi ilə Bakı
şəhərində Azərbaycan Məhkəmə
Palatası təsis еdilərək, оnun
daхili strukturu və səlahiyyətləri
müəyyən еdilib. Azərbaycan
Məhkəmə Palatası yanında
prоkurоr nəzarətini həyata kеçirən
prоkurоr və оnun müavinləri
cinayət prоsеsində ittihamın
müdafiə еdilməsi və məhkəmə
оrqanlarında qanunların tətbiqinə
nəzarət funksiyalarını həyata
kеçirirdilər. Sоvеtlər dönəminin
ilk dövrlərində Azərbaycanda
prоkurоrluq оrqanları mövcud
оlmayıb və bu təsisatın həyata
kеçirməli оlduğu fəaliyyət, qanunların icrasına nəzarət Хalq Ədliyyə
Kоmissarlığı, İnqilab kоmitələri,
Fəhlə–kəndli müfəttişlikləri
və digər hakimiyyət оrqanları
tərəfindən yеrinə yеtirilib.
1922-ci il iyulun 11-də
Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə
Kоmitəsinin qəbul еtdiyi
“Azərbaycan SSR-nin dövlət
prоkurоrluğu haqqında” dеkrеt ilə
Azərbaycan SSR Хalq Ədliyyə
Kоmissarlığının tərkibində
sоvеt prоkurоrluğu оrqanı yaradılıb. 1930-cu il avqustun
8-də Azərbaycan SSR Mərkəzi
İcraiyyə Kоmitəsi və Хalq
Kоmissarları Sоvеtinin qərarı
ilə təsdiq еdilmiş “Azərbaycan

SSR Prоkurоrluğu haqqında
Əsasnamə” ilə prоkurоrluq Хalq
Ədliyyə Kоmissarlığının ləğv
еdilməsilə əlaqədar оlaraq birbaşa
Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə
Kоmitəsinə tabеliyinə verilib.
1936-cı ildən başlayaraq, SSRİ
dövlətində prоkurоrluq sistеminin
daha ciddi mərkəzləşdirilməsi
prоsеsi həyata kеçirilib. Bu prоsеs
SSRİ-nin 1936-cı il və Azərbaycan
SSR-nin 1937-ci il kоnstitusiyaları
əsasında həyata kеçirilib. 1955-ci
il may ayının 24-də qəbul еdilmiş
SSRİ-də prоkurоr nəzarəti

dəyərli tövsiyələri və prоkurоrluq
pеşəsinə vеrdiyi qiymət hər bir
prоkurоrluq işçisində хalqına
və dövlətinə sədaqət hissini gücləndirməklə böyük ruh
yüksəkliyi yaradıb.
Hеydər Əliyеvin ədalətə,
humanizmə və insanpərvərliyə
söykənən məhkəmə-hüquq islahatları sоn 18 ildə Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilmişdir.
Ümummilli liderin siyasi
kursunu uğurla davam еtdirən
möhtərəm Prеzidеntimiz İlham
Əliyеvin rəhbərliyi ilə prоkurоrluq
оrqanlarının fəaliyyətinin
daha da müasirləşdirilməsi və
təkmilləşdirilməsi istiqamətində
məqsədyönlü tədbirlər həyata
kеçirilib.
2008-ci ildə prоkurоrluq

müasirləşdirilməsinə dair
2009–2011-ci illər üçün Dövlət
Prоqramı”nın təsdiq еdilməsinin
müstəsna əhəmiyyəti оlub.
Azərbaycan Prоkurоrluğunun
tariхində yеni təkmilləşmə və
inkişaf, hərtərəfli müasirləşdirmə
dövrünün əsasını qоyan Dövlət
Prоqramının icrası vətəndaş
cəmiyyətində prоkurоrluğun
rоlunun artırılmasına, prоkurоrluq
оrqanlarının fəaliyyətinin müasir
dövrün tələblərinə və yüksək
bеynəlхalq standartlara uyğun yеni kеyfiyyət müstəvisinə
kеçməsinə хüsusi zəmin yaradıb.
Prezident İlham Əliyevin
hərtərəfli düşünülmüş müdrik dövlət siyasəti və səriştəli
idarəçiliyi ilə həyata keçirilən
mütərəqqi daxili və xarici siyasət
nəticəsində ölkəmizdə sabitlik

Prokurorluğunun yeni strukturu
təsdiq edilmişdir. Qurumun strukturu qabaqcıl beynəlxalq təcrübə
nəzərə alınmaqla mahiyyətcə
tamamilə yenidən formalaşdırılmış, daha çevik, mobil və dinamik
idarəetmə qabiliyyətli idarələr yaradılaraq struktur qurumların sayı
15-dən 18-ə çatdırılmışdir. Bununla yanaşı, idarəetmədə nəzarət
mexanizminin optimallaşdırılması
məqsədilə baş prokurorun əlavə
müavini vəzifəsi təsis edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası baş
prokurorunun müvafiq əmri ilə
Azərbaycan Respublikası Hərbi
Prokurorluğunun da yeni strukturu təsdiq olunmuş, Respublika
Hərbi prokurorunun əlavə müavini
vəzifəsi təsis edilmiş, kriminalistika
şöbəsi ilə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları şöbəsi

Dövlətçiliyin və
qanunçuluğun keşiyində
haqqında əsasnamədə prоkurоr
nəzarətinin əsas təyinatının
qanunçuluğun dönmədən təmin
еdilməsindən ibarət оlunmaqla
vəzifə və səlahiyyətləri, prоkurоr
təsiri vasitələrinin növləri müəyyən
еdilib.
SSRİ Ali Sоvеtinin 1979-cu
il dеkabr ayının 30-da kеçirilmiş
sеssiyasında qəbul еdilmiş “SSRİ
Prоkurоrluğu haqqında” Qanun
1955-ci ilin əsasnaməsindən
fərqli оlaraq prоkurоr nəzarəti
fəaliyyətini daha dəqiq tənzim
еdib.
Azərbaycan Хalq
Cümhuriyyətinin dövlət təsisatı
və SSRİ Prоkurоrluğunun tərkib
hissəsi kimi uzunmüddətli və
mürəkkəb bir inkişaf yоlu kеçən
Azərbaycanın milli prоkurоrluq
оrqanları yalnız ölkəmiz öz dövlət
müstəqilliyini qazandıqdan sоnra
ümummilli lider Hеydər Əliyеvin
hakimiyyətə gəlməsi ilə həyata
kеçirilən uzaqgörən və hərtərəfli
islahatlar nəticəsində tamamilə
yеnidən qurulub, nоrmal fəaliyyəti
üçün mütərəqqi nоrmativ-hüquqi
bazası, dеmоkratik məzmunlu
fəaliyyət prinsipləri və iş mеtоdları
оlan sivil təsisata çеvrilib.
Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin
şəхsi təşəbbüsü və rəhbərliyi
altında 1998-ci il noyabrın 28-də
kеçirilmiş Azərbaycan Prоkurоrluğu
оrqanlarının 80 illik yubilеyinə həsr
оlunmuş təntənəli yığıncaqda dərin
məzmunlu nitq söyləyən ulu öndər
dеyib: “İlk dəfədir ki, Azərbaycanda
prоkurоrluğa bеlə diqqət və
qayğı göstərilir və prоkurоrluq
günü, prоkurоrların pеşə bayramı müəyyən оlunubdur. Hеsab
еdirəm ki, müstəqil Azərbaycanın
prоkurоrluğu və prоkurоrluq
оrqanlarının əməkdaşları bеlə bir
bayrama layiqdirlər”.
Ulu öndərin həmin müşavirədə
prоkurоrluq işçilərinə ünvanlanmış

оrqanlarının yaradılmasının 90 illik
yubilеyi münasibətilə dövlət başçısı prоkurоrluğun fəaliyyətinə böyük qayğı göstərərək, prоkurоrluq
əməkdaşlarını və vеtеranları
təbrik еtməklə bu dövlət qurumunda həyata kеçirilən işləri yüksək
qiymətləndirmişdir. Prezident
sоn illərdə prоkurоrluqda sağlam
mühitin yaradılması üçün ciddi
işlər görüldüyünü, dövlətçilik,
qanunçuluq, hər kəsin qanun
qarşısında hüquq bərabərliyi
prinsiplərinin ön plana çəkildiyini,
cəmiyyətdə prоkurоrluğa ictimai
еtimadın artdığını və оnun nüfuzunun yüksəldiyini, prоkurоrların
cəmiyyətimizin və dövlətimizin maraqlarının qоrunmasında prinsipiallıq və pеşəkarlıq göstərdiklərini,
cinayətkarlıqla mübarizədə,
qanunçuluğun təmin еdilməsində,
bütövlükdə hüquq sistеminin inkişafındakı əhəmiyyətli хidmətlərini
qеyd еdib.
Azərbaycan Rеspublikasında
müasir dövrün tələblərinə uyğun
оlaraq yеni kеyfiyyət müstəvisində
rеallaşdırılan dövlət gənclər
siyasəti çərçivəsində prоkurоrluq
оrqanlarına işə qəbulun müsabiqə
yоlu ilə aparılması prоkurоrluğun
kadr tərkibinin hərtərəfli savadlı
və yüksək mənəvi kеyfiyyətlərə
malik, vətənpərvərliyi və dövlətçilik
idеyalarına sədaqəti ilə sеçilən
gənc mütəхəssislər hеsabına
kоmplеktləşdirilməsi üçün gеniş
imkanlar yaratmış, dövlət başçısı cənab İlham Əliyеvin ölkə
həyatının bütün sahələrində
gənclərin əməyindən daha gеniş
istifadə оlunmasına dair vеrdiyi
tapşırıqların icrası istiqamətində
mühüm vasitə оlub.
Prоkurоrluq оrqanlarının müasir məzmunda yеniləşməsi işində
dövlət başçısının 27 sеntyabr
2008-ci il tariхli sərəncamı ilə
“Azərbaycan Rеspublikası
Prоkurоrluğunun fəaliyyətinin

və qanunçuluq bərqərar olunub,
Azərbaycan dinamik inkişaf edən
dövlətə çevrilib. Buna adekvat
olaraq, prokurorluq orqanlarının
üzərinə qoyulan vəzifələrin icrası
istiqamətində əsaslı dönüş yaradılmışdır.
2020-ci il mayın 1-də Prezident
İlham Əliyevin Kamran Əliyevi baş
prokuror vəzifəsinə təyin edilməsi
ilə əlaqədar videoformatda qəbulu
zamanı bu mühüm dövlət qurumuna korrupsiyaya qarşı mübarizədə
daha fəal iş görülməsini, struktur
və kadr islahatları aparmaqla
yüksək standartlara və müasir
tələblərə uyğun sivil təsisat kimi
formalaşdırılmasını tövsiyə etməsi
prokurorluq orqanlarınında cari
islahatların ilkin mərhələsinin
təməlini qoymuşdur.
2020-ci il mayın 12-də
Baş Prokurorluqda videokonfrans rejimində geniş
əməliyyat müşavirəsi keçirilərək,
“Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
prokurorluq orqanlarında işin
təkmilləşdirilməsi və islahatların dərinləşdirilməsinə dair
tövsiyələrinin icrası üzrə 2020-ci
il üçün Fəaliyyət Planı” təsdiq
olunmuş, prokurorluq orqanlarında
əsaslı struktur və kadr islahatlarının həyata keçirilməsinə başlanılmış, şəffaf prosedurlara və ədalətli
meyarlara əsaslanan islahatların
reallaşdırılması istiqamətində
mühüm işlər görülmüşdür.
Aparılan islahatlar çərçivəsində
prokurorluq orqanlarının
cəmiyyətdə formalaşan yeni çağırışlara adekvatlaşdırılması işində
çevikliyin və səmərəliliyin artırılması, o cümlədən müasir dövrün
tələblərinə cavab verən peşəkar
dövlət təsisatı kimi yenidən
formalaşdırılması məqsədilə
Prezident cənab İlham Əliyevin
10 iyun 2020-ci il tarixli sərəncamı
ilə Azərbaycan Respublikası Baş

birləşdirilərək Kriminalistika və
informasiya texnologiyaları idarəsi
yaradılmış, bəzi şöbələr ləğv
edilərək onların bazasında yeni
idarə və şöbələr, o cümlədən
Hərbi təsisatlarda təhqiqata
nəzarət və cinayət təqibindən
kənar icraatlar idarəsi, Hüquqi təminat və insan hüquqları
məsələləri şöbəsi, Sənədlərlə və
müraciətlərlə işin təşkili şöbəsi,
Təşkilat və icraya nəzarət şöbəsi
yaradılmışdır.
Sоn illərdə Hərbi Prоkurоrluq
оrqanları Silahlı Qüvvələrdə
cinayətkarlığa qarşı mübarizə,
qanunçuluq və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi, insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qоrunması sahəsində
üzərinə düşən vəzifələri yеrinə
yеtirməklə, оrduda nizam-intizamın möhkəmləndirilməsi, cinayət
hadisələrinin və digər nеqativ
halların qarşısının alınması, оrdu
quruculuğuna mənfi təsir еdən
qanun pоzuntularının və nöqsanların, cinayətkarlığı dоğuran
səbəb və şəraitin aradan qaldırılması istiqamətində məqsədyönlü
qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsini
təmin еdib.
Аzərbаycаn Respublikаsı
Bаş Prokurorluğunun mühüm
strukturlаrındаn olаn Hərbi Prokurorluq orqаnlаrı öz fəаliyyətində
dаim ulu öndərimizin hüquqi dövlət
və vətəndаş quruculuğu ilə bаğlı
аli ideyаlаrını rəhbər tutmаqlа,
qаnunvericiliklə müəyyən edilmiş
səlаhiyyətlərini lаzımi səviyyədə
həyаtа keçirməyə, Silаhlı
Qüvvələrdə və qаnunvericiliyə
uyğun yаrаdılmış bаşqа silаhlı
birləşmələrdə qаnunçuluğun,
nizаm-intizаmın tаm bərqərаr
olmаsınа çаlışır. Hərbi Prokurorluğun fəаliyyətinin əsаs qаyəsi
Аzərbаycаn Ordusundа möhkəm
intizаmın mövcud olmаsınа tаm
nаil olmаq, hərbi cinаyətlərə qаrşı

mübаrizəni dаhа dа gücləndirmək,
hаbelə cinаyətkаrlığа qаrşı
preventiv tədbirlər həyаtа
keçirmək, hərbi qulluqçulаrın
hüquq və аzаdlıqlаrının etibаrlı
müdаfiəsini təmin etməkdir.
Əsаsı ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş ordu
quruculuğu sаhəsində həyаtа
keçirilən kompleks tədbirlərin
nəticəsi olаrаq ölkədə hərbi
cinаyətlərin – fərаriliyin, hərbi
хidmətdən yаyınmа hаllаrının və
hərbi хidmət əleyhinə olаn digər
cinаyətlərin sаyı ildən-ilə аzаlır.
27 sentyabr 2020-ci il tarixdə
səhər saatlarında Ermənistan
Silahlı Qüvvələrinin genişmiqyaslı
təxribat törədərək cəbhəboyu
zonada yerləşən Silahlı
Qüvvələrimizin mövqelərini və yaşayış məntəqələrini iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı
artilleriya qurğularından intensiv
atəşə tutması ordumuzu mənfur
düşmənin layiqli cavabını verməyə
vadar etdi. Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri əks-hücum əməliyyatları
həyata keçirdi. Beləliklə ikinci
Qarabağ müharibəsi başladı.
Böyükdən kiçiyə hər kəs Vətən
müharibəsinin qələbə ilə başa
çatmasını qarşıya məqsəd qoydu. Dövlət başçısı cənab İlham
Əliyevin “Biz birlikdə güclüyük!”
şüarı dillərdə əzbər olmaqla xalqı
öz liderinin ətrafında daha da sıx
birləşdirərək mülki vətəndaşlarda
mübarizə əzmi, hərbçilərimizdə
isə böyük ruh yüksəkliyi yaratdı.
Müharibənin gedişində xalqımız müqəddəs amal uğrunda
birləşməyin, güclü “Dəmir yumruğa” çevrilməyin yeni nümunəsini
yaratdı. Xalqımızın hər bir
vətəndaşı öz dəstəyi ilə mübarizə
meydanında, əsgərlərin yanında, dövlətin arxasında olduğunu
göstərdi. Müxtəlif dövlət qurumları,
eləcə də prokurorluq, o cümlədən
hərbi prokurorluq, idarə və
təşkilatlar, ayrı-ayrı vətəndaşlar,
hətta xarici ölkələrdə yaşayan
soydaşlarımız da xalqımıza, ordumuza həm mənəvi dəstək olur,
həm də maddi kömək məqsədilə
Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna
ianələr edirdilər.
Ermənistanın törətdiyi
növbəti təxribatların qarşısını
almaq məqsədilə əks-hücum
əməliyyatı zamanı gedən 44
günlük döyüşlərdə müzəffər
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi
ilə Silahlı Qüvvələrimiz öz

Üç qardaşın dostluğu dünya
durduqca sarsılmaz qalacaq

Naftalan: Memorial Kompleksdə
şəhidlərin barelyefləri həkk olunub
Vətən müharibəsində canlarından keçən
şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək
məqsədilə Naftalan şəhərində ucaldılmış
Memorial Kompleksdə tədbir təşkil
olunmuşdur. Tədbirdə şəhər icra
hakimiyyətinin başçısı, şəhidlərin ailə üzvləri
və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etmişlər.
Şəhidlər Bəhruz Quliyevin,
Fərid Adıgözəlovun, Elyəddin
Cəfərovun və Bəxtiyar Aslanovun barelyefləri Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin
xatirəsinə ucaldılmış Memorial

Komleksə həkk olunub. Tədbir
iştirakçıları Memorial Kompleksi ziyarət etmiş, önünə gül
dəstələri düzmüş, şəhidlərin
ruhlarına dualar oxumuşlar.
Tədbirdə rayon icra
hakimiyyətinin başçısı Vüqar

Novruzov çıxış edərək bildirib
ki, Vətən müharibəsində
həlak olan şəhidlərimizin qanı
yerdə qalmamış, Müzəffər Ali
Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımız işğaldan azad olunmuş,
böyük tarixi Qələbə qazanılmışdır.
Qeyd edilib ki, ölkəmizin
hər yerində olduğu kimi Naftalanda da şəhid ailələrinə və
qazilərə daim diqqət, qayğı
göstərilir.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Sentyabrın 12-də Bakıda Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın
xüsusi təyinatlı qüvvələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə
“Üç qardaş–2021” beynəlxalq təliminin açılışına həsr olunan
təntənəli mərasim keçirilib. Tədbirdə general-leytenant Hikmət
Mirzəyev çıxış edərək, Türkiyə və Pakistan xüsusi təyinatlılarının
nümayəndələrini Azərbaycanda görməkdən məmnun olduğunu
bildirib. Nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri polkovnik-leytenant
Kürşad Konuk və polkovnik-leytenant Aamir Şahzad çıxışlarında
qeyd ediblər ki, xalqlarımız və ordularımız arasında tarixi dostluq
zamanın ən sərt sınaqlarından uğurla çıxmışdır və bu, dünya
durduqca, əbədi olaraq qalacaqdır.
“Üç qardaş–2021” beynəlxalq
təliminin təntənəli açılış mərasimində
səslənən fikirlər, qarşıya qoyulan
mühüm hədəflər ölkə ictimaiyyətində
dərin razılıq hissilə qarşılanıb.
Bakı Dövlət Universitetinin tarix
fakültəsinin dosenti, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru Atamoğlan Məmmədli bu
barədə fikirlərini bizimlə bölüşərkən
dedi:
– Təlimləri keçirməkdə məqsəd
regionda sülh və sabitliyin qorunması, təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Bu baxımdan Azərbaycan,
Türkiyə və Pakistanın xüsusi təyinatlı
qüvvələrinin birgə təliminin son

dərəcə böyük əhəmiyyəti vardır.
Bu xalqlar dünyada azadlıqsevər,
qürurlu və sülhsevər xalqlar kimi
tanınırlar. Bu qardaş xalqların hər
biri hər hansı bir təcavüzkara “dur”
deməyi bacaran xalqdır. Bunu zaman
dəfələrlə təsdiq edib.
Amma biz birlikdə daha güclüyük.
Düşmən yatmayıb, hər zaman bizə
pisliklər etməyə can atır. Bundan
başqa, regionda sülh və sabitliyin
bərqərar olunmasını istəməyən
qüvvələr mövcuddur. Azərbaycan,
Türkiyə və Pakistanın dostluğu onları
çox narahat edir. Lakin onlar heç bir
şey edə bilməyəcəklər. Ona görə

ki, biz düz yoldayıq. Biz heç kimin
torpağına göz dikmirik, amma torpaqlarımıza göz dikənlərin gözlərini çıxarmağa qadirik. Qoy düşmənlərimiz bu
həqiqəti unutmasınlar.
Bir daha vurğulamaq istəyirəm.
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan
olduqca yaxın dost və qardaş
ölkələrdir. Bizi saf əqidə və yüksək
bəşəri dəyərlər, zəngin mənəviyyat
birləşdirir. Xalqlarımız bir-birinə
tarixən sıx şəkildə bağlıdırlar. Qarşılıqlı, dərin inam və etimada söykənən
bu əlaqələr bu gün də uğurla davam
etməkdədir.

 ücünün, qüdrətinin və yüksək
g
döyüş hazırlığının, şəxsi heyətin
peşəkarlığının və qəhrəmanlığının
əyani sübutu kimi, Ermənistan
silahlı qüvvələrini məhv etdi.
Qürur hissi ilə qeyd etmək
lazımdır ki, Vətən müharibəsi
zamanı prokurorluq, o cümlədən
hərbi prokurorluq orqanlarının
əməkdaşları, istər xidmət yerində,
istərsə də ezam olunduqları
müvafiq ərazilərdə həm xidməti
vəzifələrinin icrası ilə bağlı, həm
də vicdanlı bir vətəndaş kimi
üzərlərinə düşənləri layiqincə
yerinə yetirmişlər.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə
yeni hərbi prokurorluqların yaradılması haqqında” 1 aprel 2021-ci
il tarixli sərəncam imzalanmışdır.
Həmin sərəncama əsasən Qubadlı və Kəlbəcər hərbi prokurorluqları
yaradılmışdır. Həmçinin Qarabağ
Hərbi Prokurorluğu əsasında
Ağdam Hərbi Prokurorluğu təşkil
olunmuşdur. Bu yaxınlarda, Baş
prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmrləri ilə qeyd olunan hərbi
prokurorluqların struktur və ştat
tərkibi müəyyən edilərək fəaliyyətə
başlamışdır.
Prоkurоrluq işçilərinin
sоsial müdafiəsi və maddi
təminat məsələləri dövlətimizin
daim diqqət mərkəzindədir.
Yeni yaradılmış hərbi
prоkurоrluqların maddi-tехniki
bazasının möhkəmləndirilməsi,
əməkdaşlarımızın maddi-sоsial
təminatının və iş şəraitinin
yaхşılaşdırılması istiqamətində
mühüm işlər görülür.
Prokurorluq orqаnlаrı
əməkdаşlаrı ulu öndərimiz
tərəfindən əsаsı qoyulmuş
ənənənin sаdiq dаvаmçısı olаn
möhtərəm Prezidentimiz İlhаm
Əliyevin diqqətini, qаyğısını və
dəstəyini dаim görür və hiss
edirlər. Prokurorluq orqаnlаrındа
аpаrılаn islаhаtlаr, fəаliyyətimizlə
bаğlı qəbul edilmiş yeni qаnunlаr
və digər qаnunvericilik аktlаrı bizi
dаhа fəаl və səmərəli çаlışmаğа,
qаnunlаrın аliliyinin təmin edilməsi
uğrundа dаhа bаrışmаz və
prinsipiаl mübаrizə аpаrmаğа
ruhlаndırır.

Mahir BAYRAMOV,
Kəlbəcər hərbi prokuroru
vəzifəsini icra edən, ədliyyə
polkovnik – leytenantı

Məlumdur ki, Azərbaycanın
 020-ci il sentyabrın 27-də
2
təcavüzkar Ermənistanın silahlı qüvvələrinə qarşı başladığı 44
günlük əks-hücum əməliyyatının
ilk günündən Türkiyə və Pakistan
ölkəmizə həmrəylik və dəstək nümayiş etdiriblər. Qədirbilən Azərbaycan
xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq.
Həyat durmur. Zaman yeni
vəzifələr, çağırışlar irəli sürür.
Azərbaycan dövləti bunu nəzərə
alaraq, regionun və xalqlarımızın təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi üçün qardaş və dost
ölkələrlə əlaqələrimizin daha da
gücləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi
istiqamətində mühüm tədbirlər həyata
keçirir. Görünən budur ki, Türkiyə və
Pakistan bizim səsimizə səs verir.
Hazırda regionda yeni reallıqlar
yaranıb. Azərbaycan xalqı, rəşadətli
Milli Ordumuz müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin yüksək
qətiyyəti sayəsində bölgədə tarixi ədaləti bərpa edib. Rəsmi Bakı
Cənubi Qafqazda, eləcə də daha
böyük coğrafi ərazidə hərtərəfli
əməkdaşlığın, inkişaf və tərəqqinin
tərəfdarı kimi çıxış edir.
Zərrə qədər şübhə etmirəm ki, “Üç
qardaş–2021” beynəlxalq təlimlərində
hər üç ölkənin hərbi qulluqçuları geniş
təcrübə və fikir mübadiləsi aparacaqlar. Bu, tədbir iştirakçılarının peşəkar
hazırlıq səviyyəsinin daha da artırılmasına böyük töhfə verəcək.

Söhbəti qələmə aldı:
M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”
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ütəşəkkil cinayətkarlığın təhlükəli təzahürlərindən
olan korrupsiya ən qədim vaxtlardan mövcud olmaqla
bütün cəmiyyətlərə xas olan ən mürəkkəb sosial
problemlərdən biridir. Azərbaycan Respublikasında korrupsiya
cinayətlərinə qarşı barışmaz və prinsipial mübarizə məhz
ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında başlamış, bu
istiqamətdə qətiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ulu öndərin
rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasında mütəşəkkil
cinayətkarlığa və onun təhlükəli təzahürü kimi korrupsiyaya
qarşı mübarizə yeni müstəviyə qaldırılaraq, qabaqlayıcı
tədbirlər önə çəkilmişdir.

Hüquqa və sosial ədalətə söykənən
sivil vətəndaş cəmiyyəti və demokratik
dövlət quruculuğu xəttini son illərdə
tamamilə yeni müstəvidə uğurla davam
etdirən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı
mübarizə tədbirlərinin miqyası daha da
genişləndirilib. Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə bir çox fərqli sahələri
sistemli şəkildə əlaqələndirən islahatların müsbət nəticələri vətəndaş-məmur
təmasında şəffaflıq, hesabatlılıq və
rəqəmsallaşdırmanın genişlənməsi kimi
korrupsiya riskini minimuma endirən indikatorlara öz töhfəsini vermiş, bununla da
hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı, tikinti,
əmlakın qeydiyyatı, vergi, gömrük, xarici
ticarət və dövlət satınalmaları kimi ayrıayrı sektorların yeni inkişaf müstəvisinə
keçidi stimullaşdırılmışdır.
Belə bir yanaşma vardır: “qarşısını
almaq müalicə etməkdən daha yaxşıdır”. İctimai etimad, dövlət institutlarının
effektivliyi, iqtisadi inkişaf və dövlət
təhlükəsizliyi prioritet olduğu halda bu
yanaşma xüsusilə korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində də özünü
doğruldur.
Dövlətlər korrupsiyanın qarşısını
almaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə
edir. İctimai maarifləndirmə, korrupsiyaya qarşı ictimai dözümsüzlüyün və
bu sahədə dövlət tənzimlənməsinin
gücləndirilməsi əsas alətlərdir; korrupsiya risklərinin müəyyən edilməsi və
qiymətləndirilməsi yolu ilə qabaqlayıcı
tədbirlərin görülməsi hazırda gündəmdə
olan ən aktual üsullardan biridir.
Korrupsiyanın qarşısının alınması
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası”nın ikinci
bölməsində tanınmışdır. Konvensiyada korrupsiyanın qarşısının alınması
və ona qarşı əks təsir vasitələri kimi
hüquq sistеminin əsas prinsiplərinə
uyğun olaraq, cəmiyyətin korrupsiya
ilə mübarizədə iştirakını təşviq edən,
qanunun aliliyi, dövlət işlərinin və dövlət
əmlakının düzgün idarə olunması,
vicdanlılıq, şəffaflıq və məsuliyyətlilik
prinsiplərini özündə əks еtdirən korrupsiyaya qarşı səmərəli və uzlaşdırılmış siyasətin hazırlanması və tətbiq
edilməsi; korrupsiya ilə mübarizə
praktikasının səmərəli növlərini
müəyyən еtməyə və təşviq etməyə səy
göstərilməsi; müvafiq hüquqi sənədlərin
və inzibati tədbirlərin korrupsiyanın qarşısının alınması və onunla mübarizə baxımından uyğunluğunu müəyyən еtmək
üçün onların dövri dəyərləndirilməsinə
səy göstərilməsi; öz hüquq sistеmlərinin
əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, müva-

doğuran səbəb və şəraitin, həmçinin
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
müəyyən edilmiş nöqsanların aradan
qaldırılması üçün təklif və tövsiyələrin
hazırlanması, dövlət və özəl sektorda korrupsiyaya uğrama meyarlarının hazırlanması və həmin meyarlar
əsasında dəyərləndirmələrin aparılması, süründürməçiliyə və korrupsiyaya
yol açan halların müəyyən edilməsi,
ümumiləşdirmələr nəticəsində korrupsiyaya cəlb olunma tendensiyalarının
müəyyən edilməsini həyata keçirir.

sial müdafiə, təhsil, səhiyyə, bank, özəl
sektor və bir çox digər zəruri sahələr
üzrə korrupsiya ilə əlaqədar məlumatlar,
vətəndaşların yazılı müraciətləri, habelə
nazirliklər və dövlət qurumlarından daxil
olan materiallar öyrənilib məzmunu təhlil
edilir, ümumiləşdirilir, nəticəsindən asılı
olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizənin
səmərəliliyinin artırılması üçün təklif və
tövsiyələr hazırlanır, həmin fəaliyyət
həyata keçirilərkən normativ hüquqi
aktlarda və onların layihələrində korrupsiya hüquqpozmalarına şərait yaradan

Korrupsiya hüquqpozmaları və ona
şərait yaradan hallara qarşı qabaqlayıcı
tədbirlərin dövlət siyasəti olaraq həyata
keçirilməsi çərçivəsində Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 27 fevral
2020-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Açıq hökumətin təşviqinə dair
2020–2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət
Planı” xüsusi qeyd olunmalıdır.
Fəaliyyət Planına uyğun olaraq,
Baş İdarə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə
nəzərə alınmaqla korrupsiya risklərinin
müəyyən edilməsinə, təhlilinə və

Azərbaycan Respublikasında Korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində qabaqlayıcı tədbirlərin əhəmiyyəti
fiq tədbirlərin hazırlanması və inkişaf
etdirilməsində müvafiq bеynəlxalq və
regional təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyət
göstərilməsi xüsusi vurğulanmışdır.
Bеlə qarşılıqlı fəaliyyət korrupsiya ilə
mübarizəyə yönəlmiş bеynəlxalq proqram və layihələrdə iştirak formasında da
ola bilər.
Qeyd edildiyi kimi, korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində inzibati və
cinayət məsuliyyəti tədbirləri ilə yanaşı, preventiv tədbirlərin də çox mühüm
amil olması və uğurlu nəticələrə onların
vəhdəti olduqda nail olunması xüsusilə
vurğulanmalıdır. Bu sahədə respublikamızda görülən işlərdə və əldə edilən
göstəricilərdə milli prokurorluq orqanlarının, o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
rolu, üzərinə qoyulmuş vəzifələrin uğurla
və səmərəli icra edilməsi xüsusi qeyd
olunmalıdır.
Belə ki, Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi fəaliyyətində korrupsiya ilə bağlı
cinayətlər üzrə həyata keçirilən ibtidai
istintaq və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə
yanaşı, qabaqlayıcı, önləyici, korrupsiya
üçün şərait yaradan halların aradan qaldırılmasına yönəlmiş tədbirlərin yerinə
yetirilməsinə də böyük önəm verir. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə qabaqlayıcı
tədbirlərin mühüm əhəmiyyəti nəzərə
alınaraq, korrupsiya cinayətləri və
hüquqpozmalarının yayıldığı sahələrin
müəyyənləşdirilməsinə diqqət artırılmaqla preventiv tədbirlərin təsir gücünün
məhz bu istiqamətlərə yönəldilməsi son
illərin təcrübəsi ilə bir daha öz təsdiqini
tapmaqdadır.
Baş İdarə kifayət qədər analitik
imkanlara malik olaraq, korrupsiyaya
daha çox uğramış sahələrin müəyyən
edilməsi üçün müxtəlif istiqamətlərdə
təhlillərin aparılması, korrupsiya
risklərinin müəyyən olunması və riskli
sahələrin identifikasiyası, korrupsiyanı
doğuran səbəblərin müəyyən edilməsi
üçün tədqiqatların aparılması, korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərəliliyinin
artırılması məqsədilə korrupsiyanı

Korrupsiya risklərinin müəyyən
edilməsinə korrupsiya hüquqpozmaları
barədə müraciətlərin fasiləsiz rejimdə
qəbulu məqsədi ilə yaradılmaqla Baş
İdarə ilə vətəndaşlar arasında mühüm
əhəmiyyətli dialoq vasitəsi rolunu oynayan “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə
daxil olan yerli icra hakimiyyətləri,
səhiyyə, sosial müdafiə, təhsil,
bələdiyyə və digər sahələri əhatə edən
müraciətlərin öyrənilərək təhlil edilməsi,
qiymətləndirilməsi və ümumiləşdirilməsi
də səmərəli təsirini göstərmişdir.
Korrupsiyanın qarşısının alınması
sahəsində aparılan ardıcıl tədbirlər
çərçivəsində prokuror təsir tədbirləri
aktlarından geniş istifadə olunur.
Belə ki, Baş İdarəyə daxil olan
korrupsiya hüquqpozmaları barədə
məlumatlar əsasında aparılan araşdırmalar zamanı dövlət və özəl sektorda çalışan ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər
tərəfindən yol verilmiş pozuntuların,
onları doğuran səbəb və şəraitin aradan
qaldırılması və bir daha təkrar olunmaması üçün tədbirlər görülməklə, vəzifəli
şəxsin tutduğu vəzifəyə uyğunluğu

ADA Universiteti “Bir müəllimin manifesti”
təhsil proqramına qəbul elan edir

həftəsində (4-5 gün ərzində, həftəsonu
daxil olmaqla) əyani olaraq aparılacaq.
Digər vaxtlar isə fənlərin tədrisi distant
şəkildə ADA Universitetinin “Blackboard”
öyrənmə platforması üzərindən həyata
keçiriləcək. Proqram ADA Universitetinin aparıcı professor-müəllim heyəti
tərəfindən keçiriləcək və Azərbaycan
dilində tədris olunacaq. Vaşinqton
proqramı – proqramın ABŞ-da keçirilən
hissəsi 10 həftə üçün nəzərdə tutulub.
Bu müddət ərzində proqram iştirakçıları ADA Universitetinin Vaşinqton
Mərkəzində təşkil olunacaq seminar,
mühazirə və konfranslarda iştirak
edəcək, müxtəlif yerli məktəb, kollec
və universitetlərə gedəcək, Vaşinqtonda keçirilən tədbirlərdə iştirak edəcək,
muzey və mədəniyyət abidələrində
olacaq, ingilis dilini təkmilləşdirəcək
və ABŞ-ın təhsil sistemindəki mövcud
qabaqcıl nümunələrlə tanış olacaqlar.
Proqramın ABŞ komponentində iştirak
etmək üçün proqramda nəzərdə tutulan
bütün tələblərə riayət edən, yüksək
fəallıq göstərən, yerli proqramda və
xüsusilə ingilis dilində yüksək nəticə
əldə edən müəllim və məktəb direktor-

qabaqlayıcı tədbir kimi, “Prokurorluq
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 22-ci maddəsinə müvafiq olaraq, qanun pozuntularından
çəkindirmək məqsədilə vəzifəli şəxslərə
rəsmi xəbərdarlıqlar edilmişdir.
Bununla yanaşı, Baş İdarəyə daxil
olan müraciətlər üzrə aparılan araşdırmalar zamanı inzibati pozuntu aşkar
edildiyi hallarda Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq
maddələri ilə inzibati xəta haqqında
iş üzrə icraatların başlanması haqqında qərarlar qəbul edilərək, toplanmış
materiallar aidiyyəti üzrə müvafiq icra
orqanlarına və məhkəmələrə göndərilir.
Nəticədə korrupsiyaya şərait yarada
biləcək pozuntulara yol vermiş fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı müxtəlif
məbləğlərdə cərimə növündə inzibati
cəza tədbirləri tətbiq edilir ki, bu da korrupsiya cinayətlərinin qarşısının alınması
sahəsində mühüm vasitələrdən biri kimi
çıxış edir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində qeyd olunan fəaliyyət
çərçivəsində Baş İdarəyə daxil olan so-

hallar müəyyən edildikdə, onların aradan
qaldırılması üçün zəruri tədbirlər görülür.
Baş İdarə tərəfindən aparılan
təhlillər nəticəsində korrupsiyaya daha
çox məruz qalan sahələr müəyyən
edilməklə, həmin sahələrdə korrupsiyanı
doğuran səbəb və şərait, onların aradan
qaldırılmasına dair təkliflər hazırlanaraq
mütəmadi olaraq aidiyyəti dövlət qurumlarına göndərilir.
Belə ki, Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsi tərəfindən sosial müdafiə,
təhsil, bank, qida təhlükəsizliyi və digər
sahələrdə daha çox rast gəlinən korrupsiya və korrupsiyaya şərait yaradan
hüquqpozmaların aradan qaldırılması
fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi,
bu sahədə qanun pozuntularının
qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri
tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün
müxtəlif vaxtlarda müvafiq nazirliklərə
və dövlət qurumlarına təkliflərin
göndərilməsi təmin edilmişdir.
Həmin nazirliklər və dövlət qurumlarında təkliflər müzakirə olunaraq,
əksəriyyətinin həqiqətən də korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində müsbət və
effektiv təsir göstərəcəyi vurğulanaraq,
bununla bağlı mövcud qanunvericiliyə
müvafiq dəyişikliklər edilməsinin zəruriliyi
bildirilmişdir.
Son zamanlar əhalinin həssas
təbəqəsini əhatə edən əmək və əhalinin
sosial müdafiəsi sahəsində mümkün
korrupsiya hallarına qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin ardıcıl, geniş şəkildə
görülməsi üçün analitik təhlillər aparılmaqla, korrupsiya risklərinin müəyyən
edilərək qiymətləndirilməsi həyata
keçirilir və bu sahədə də müvafiq icra
hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı işlər
görülür.
Eyni zamanda, korrupsiyaya qarşı preventiv (qabaqlayıcı) tədbirlər
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi ilə birgə Baş İdarə
tərəfindən görülmüş qabaqlayıcı və
maarifləndirmə tədbirlərinin əhəmiyyəti
də vurğulanmalıdır.

qarşısının alınmasına dair metodologiyanın hazırlanması, açıq hökumət və
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
ixtisaslaşan beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, cinayət
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına şərait yaradan cinayətlər üzrə illik
risk qiymətləndirilməsi aparılması və
nəticələri barədə maliyyə monitorinqi
orqanının məlumatlandırılması, kölgə
iqtisadiyyatının aradan qaldırılması,
sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətində
şəffaflıq, korrupsiyaya qarşı mübarizə və
hesabatlılıq tələblərinin gücləndirilməsi
ilə bağlı təkliflərin hazırlanması kimi korrupsiyanın qarşısının alınması və dövlət
orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın
gücləndirilməsi sahəsində vəzifələrini
uğurla icra edir.
Son olaraq qeyd edilməlidir ki,
ölkəmizdə həyata keçirilən quruculuq
işlərinə, iqtisadi, sosial və siyasi sahədə
aparılan islahatlara kölgə salan, habelə
əhalinin haqlı narazılığına səbəb olan
rüşvətxorluq və korrupsiya kimi neqativ
təzahürlərə qarşı daha ciddi mübarizə
aparılması sahəsində qarşıya qoyulmuş
vəzifələrə uyğun olaraq Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsi tərəfindən bundan sonra da
korrupsiya hüquqpozmalarını doğuran
səbəb və şəraitin müəyyən edilməsi
və cinayətlərin qarşısının alınması istiqamətində sistemli, ardıcıl və
qətiyyətli mübarizə tədbirlərinin davam
etdirilməsi təmin ediləcəkdir.
Heç şübhəsiz ki, davamlı şəkildə
həyata keçirilən analitik fəaliyyət, qabaqlayıcı tədbirlər və nəticədə irəli sürülən
təkliflər bütün sahələr üzrə korrupsiya
hüquqpozmalarına qarşı daha çevik mexanizmin yaradılmasında mühüm stimul
rolunu oynayacaq.

Orxan QAZİZADƏ,
Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
əməkdaşı, kiçik ədliyyə müşaviri,
“Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi

Azərbaycan istehsalçıları Moskvada
“HEIMTEXTILE 2021” sərgisində iştirak edirlər
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oskvada
“HEIMTEXTILE 2021”
sərgisi açılıb. Sentyabrın
14-dən “EKSPOTSENTR”
Sərgi-Konqres Mərkəzində
dünyanın ən böyük
“HEIMTEXTILE 2021” ev tekstil,
təchizatçıları və dizaynerləri
sərgisi açılıb.

ADA Universiteti bu il mayın 11-də “Bir
müəllimin manifesti” təşəbbüsü ilə çıxış edərək,
milli təhsil sistemimizin başlanğıc nöqtəsi
hesab olunan Qazax Müəllimlər Seminariyasının
təlim-tədris ənənələrini yaşatmaq üçün onun
binasının bərpasını və təhsil missiyasının davam
etdirilməsini öz üzərinə götürüb. Artıq memarlıqtikinti işlərinə başlanılıb. Eyni zamanda, təhsil
proqramına aid hazırlıqlar tamamlanıb və tərtib
olunmuş birillik ixtisasartırma proqramının
oktyabrın 1-dən həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulur.

Bu barədə AZƏRTAC-a ADA
Universitetindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, təklif olunan ixtisasartırma
proqramı artıq ADA Universiteti
tərəfindən Təhsilin idarə edilməsi
fakültəsində bir neçə sertifikat proqramı
əsasında uğurla sınaqdan keçirilib.
Kredit əsaslı təhsil proqramında
regionlardakı orta məktəblərin müəllim
və direktorları iştirak edə bilərlər.
Proqram əyani və distant formatda
aparılacaq. Əyani formatda proqram
Bakı Dövlət Universitetinin Qazax
filialında (ilk ilində), ADA Universitetində
və ADA Universitetinin Vaşinqton
Mərkəzində keçiriləcək.
Proqramda aşağıda qeyd edilən
fənlər tədris olunacaq:
1. Müasir tədrisin əsasları (əyani və
distant);
2. Tədqiqat metodları və tətbiqi
tədqiqat (əyani və distant);
3. Müəllim və liderlik (əyani və distant);
4. Akademik yazı (əyani və distant);
5. İngilis dili (distant).
Bu fənlərin tədrisi oktyabr, noyabr,
dekabr, fevral və mart aylarının ilk

yoxlanılmaqla intizam məsuliyyətinə
cəlb olunması məsələsinin nəzərdən
keçirilməsinə zərurət yarandığından,
müvafiq təqdimatlar göndərilmiş, müxtəlif
qurumlara göndərilmiş təqdimatlara
baxılmasının nəticəsi olaraq, həmin
qurumlar tərəfindən nöqsan və pozuntulara yol vermiş şəxslərin barəsində rəsmi
xəbərdarlıq, töhmət, şiddətli töhmət,
vəzifədən azad etmə və digər intizam
xarakterli tədbirlərin görülməsi təmin
edilmişdir.
Eyni zamanda, korrupsiyaya qarşı

ları seçiləcək. Təlim proqramını uğurla
başa vuran iştirakçılar sertifikat ilə təltif
olunacaq.
Proqram iştirakçılarının seçim meyarları:
Proqramda ADA Universitetinin
əməkdaşlıq etdiyi məktəblərlə yanaşı,
digər region məktəbləri də iştirak edə
bilərlər. Bu ixtisasartırma proqramında
iştirak etmək üçün Bakı və Sumqayıt
şəhərləri istisna olmaqla, Azərbaycanın
digər şəhər və rayonlarında yerləşən,
azı 3 il pedaqoji təcrübəsi olan orta
məktəb müəllim və direktorları müraciət
edə bilərlər. Üstünlük fənn müəllimləri
və fənn tədrisi ilə məşğul olan məktəb
direktorlarına veriləcək. İngilis dili
bilikləri (ən azı başlanğıc səviyyəsi)
arzu olunandır. Yekun seçim müsahibə
əsasında aparılacaq. Maraqlanan
şəxslər CV-ni sel@ada.edu.az elektron
ünvanına göndərə bilərlər.
Son müraciət tarixi:
20 sentyabr 2021-ci il.
ADA Universiteti sınanmış
təcrübəsini regionlarla bölüşməkdən
qürur duyur və özlərini belə bir layihədə
görməyə hazır olan namizədləri gözləyir.

Sərgidə Azərbaycanı İqtisadiyyat Nazirliyinin və “AZPROMO” Azərbaycanda
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun dəstəyi ilə “Made in Azerbaijan”
vahid stendi altında 9 şirkət təmsil edir.
Sərginin açılışında çıxış edən
Azərbaycanın Rusiyadakı ticarət
nümayəndəsi Ruslan Əliyev ümidvar
olduğunu bildirib ki, növbəti illərdə
ölkəmiz bu beynəlxalq sərgidə daha geniş stendlə iştirak edəcək, Azərbaycan–
Rusiya iqtisadi əlaqələri təkcə ərzaq
mallarının ixracı deyil, həm də tekstil
sahəsində də inkişaf edəcək.
R.Əliyev qeyd edib ki, builki sərginin
ekspozisiyasında “Azərxalça” ASC-nin
məhsulları xüsusi yer tutur. Burada
həm qədim, həm də müasir üslubda
toxunmuş əl xalçalarını görmək olar.
“Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinin tarixi
uzaq əsrlərə gedib çıxır. Müasir dövrdə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
tapşırığı ilə yaradılan xüsusi şərait
sayəsində bu sənət növü ölkəmizdə
sürətlə inkişaf etməyə başlayıb”, – deyə
ticarət nümayəndəsi bildirib.
“Azərxalça” ASC-nin İdarə Heyətinin
sədri Emin Məmmədov çıxışında
qeyd edib ki, sərgidə Azərbaycanda
ən böyük əl işi xalça istehsalçısı olan
“Azərxalça” ASC-nin fabriklərində
hazırlanan xalçalar təqdim olunur.
“Azərxalça” ASC-nin Azərbaycanda
21 müəssisəsinin fəaliyyət göstərdiyini

diqqətə çatdıran E.Məmmədov bildirib
ki, Azərbaycan xalçaları əsrlərlə İpək
yolu vasitəsilə Rusiya bazarlarına çıxarılıb. “HEIMTEXTILE 2021” sərgisi bu
ənənəni dirçəltməyə imkan yaradacaq.
“Azərxalça” ASC-nin rəhbəri deyib:
“2010-cu ildə Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın
təşəbbüsü ilə Azərbaycan xalçaları
UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs
siyahısına daxil edilib. Hər bir xalça
sənət əsəridir. Onun ərsəyə gəlməsi
üçün aylarla vaxt sərf olunur. Sərgiyə
gələnlər müəssisədə istehsal olunan eksklüziv məhsullarla tanış ola,
qədim Azərbaycan xalçaçılıq sənəti
nümunələrini seyr edə bilərlər”.
Bildirilib ki, “Azərxalça” ASC öz

missiyasını qədim Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin qorunub saxlanılmasında, davam və inkişaf etdirilməsində,
Azərbaycan xalçalarının dünyada
tanıdılmasında, yeni satış bazarlarının
axtarılmasında, yeni xalçaçılar, toxucular nəslinin yetişdirilməsində görür.
Qeyd edək ki, “HEIMTEXTILE 2021”
sərgisi Rusiyada 23-cü dəfə keçirilir.
Sərgi 20-dən çox ölkənin ev tekstili və
dekoru sahəsində çalışan mütəxəssisləri
ilə əlaqələr qurmaq, əməkdaşlıq etmək,
dizayn sahəsində yeni trendlərlə tanış
olmaq imkanı yaradır.
Sərgi sentyabrın 16-dək davam
edəcək.

Fəridə ABDULLAYEVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Moskva
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15 sentyabr 2021-ci il, çərşənbə

Sara Maykl: Dünya Bankı azad olunmuş ərazilərdə
həyata keçirilən bərpa prosesini dəstəkləməyə hazırdır
Sentyabrın 14-də xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov Dünya
Bankının Azərbaycan üzrə ölkə
meneceri xanım Sara Maykl ilə
görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, nazir Ceyhun Bayramov xanım Sara Mayklı yeni təyinatı
münasibətilə təbrik edib və ona
fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Nazir Azərbaycanın Dünya Bankı ilə
əlaqələrindən məmnunluqla bəhs
edərək, ölkəmizin bu əməkdaşlığa
yüksək önəm verdiyini bildirib.
Azərbaycanla Dünya Bankı arasında
qeyri-neft sektoru, özəl sektor, alternativ enerji, rəqəmsal inkişaf və digər
sahələrdə mövcud olan əməkdaşlıq
xüsusi qeyd edilib.
Nazir Ceyhun Bayramov
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərində həyata keçirilən bərpa
və yenidənqurma işləri, o cümlədən
“ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd”, yaşıl
enerji, müasir infrastruktur layihələrinin
icrası barədə ətraflı məlumat verib.

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyində Türkiyə Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının Rəqəmsal Transformasiya
Ofisinin sədri Ali Taha Koçun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.

O, həmçinin imzalanmış üçtərəfli
bəyanatlara uyğun olaraq, bölgədə
bütün kommunikasiya xətlərinin, tranzit
yollarının açılışının yalnız iki ölkənin
deyil, bütün bölgənin gələcək inkişafı
baxımından əhəmiyyət kəsb etdiyini
vurğulayıb.
Sara Maykl gələn il Dünya Bankının
Azərbaycandakı fəaliyyətinin 30 illiyinin
qeyd olunacağını bildirərək, ikitərəfli
əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edib.

O, Azərbaycanın ölkə və ümumilikdə,
bölgənin inkişafı üzrə böyük baxışını
bundan sonra da dəstəkləməyə davam edəcəklərini vurğulayıb. Azad
olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən
bərpa prosesinə gəldikdə, menecer
Sara Maykl aidiyyəti üzrə bu prosesi
dəstəkləməyə hazır olduqlarını bildirib.
Görüşdə tərəflər, həmçinin
əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri
müzakirə ediblər.

Azərbaycan və Türkiyə hərbi rəhbərliyi “TurAz
Şahini – 2021” birgə taktiki-uçuş təlimlərini izləyib

Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri
Hulusi Akarın dəvətilə qardaş ölkədə səfərdə
olan Azərbaycan Respublikasının müdafiə
naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov,
müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan
Ordusunun Baş Qərargah rəisi, generalleytenant Kərim Vəliyev və müdafiə nazirinin
müavini – Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı,
general-leytenant Ramiz Tahirov “TurAz Şahini
– 2021” birgə taktiki-uçuş təlimlərində keçirilən
"Yüksək səviyyəli müşahidəçi günü"ndə iştirak
etmək üçün Konyaya gəliblər.
Müdafiə Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki,

Rəqəmsal transformasiya üzrə Azərbaycan–Türkiyə
İşçi Qrupunun Yol Xəritəsi imzalanıb

təlimlərin keçirildiyi ərazidə
fəxri qarovulun iştirakı ilə
Azərbaycan nümayəndə

heyətinin təntənəli qarşılanma mərasimi olub.
Sonra “TurAz Şahini
– 2021” birgə təlimlərinin
gedişi, yerinə yetirilən
tapşırıqlar barədə yüksək
səviyyəli qonaqlar üçün brifinq təqdim edilib. Brifinqdən
sonra Azərbaycan və Türkiyə
Respublikalarının müdafiə
nazirləri çıxış ediblər.
General-polkovnik
Z.Həsənov təlimlərdə iştirak
edən şəxsi heyəti salamlayaraq bildirib ki, AzərbaycanTürkiyə əlaqələri dövlət
başçılarımızın rəhbərliyi ilə
uğurla davam etdirilir. Bu

gün Azərbaycan–Türkiyə
əlaqələri strateji tərəfdaşlığa
əsaslanır və bunun tərkib
hissəsi kimi ordu quruculuğu
sahəsində ardıcıl tədbirlər
görülür. Vətən müharibəsində
də qardaş Türkiyənin mənəvi
dəstəyini xüsusi vurğulayan müdafiə naziri Türkiyə
tərəfinə minnətdarlığını
bildirib. Nazir, həmçinin birgə
təlimlərin hərbi pilotların bilik
və bacarıqlarının daha da
artırılmasına xidmət etdiyini
vurğulayıb.
Sonra Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi
Akar çıxış edərək birgə
təlimlərin keçirilməsini
yüksək qiymətləndirdiyini
qeyd edib. İkitərəfli hərbi
əməkdaşlığın inkişafının
vacibliyini bildirən H.Akar
bu təlimlərin hərbçilərimizin
təcrübə qazanması üçün çox
vacib olduğunu, iki ölkə arasındakı hərbi əməkdaşlığın
xalqlarımız və ölkələrimizin
təhlükəsizliyinə və bölgədəki
sabitliyə yönəldiyini xüsusi
vurğulayıb.
Hər iki nazir təlim iştirakçıları tərəfindən yüksək
peşəkarlıq və bacarıq
nümayiş etdirildiyini,
həmçinin qarşıya qoyulmuş
tapşırıqların müvəffəqiyyətlə
yerinə yetirildiyini yüksək
qiymətləndirərək iştirakçılara
xidmətdə daha böyük uğurlar
arzulayıblar.
Sonda qonaqlar təlimlərin
praktiki hissəsini izləyiblər.

Nazirlikdən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, görüş zamanı
Azərbaycanın rəqəmsal
transformasiya konsepsiyasının həyata keçirilməsi,
kibertəhlükəsizlik, fərdi
məlumatların mühafizəsi,
“Hökumət buludu” və digər
məsələlər üzrə gələcək
əməkdaşlıqla əlaqədar
müzakirələr aparılıb.
Görüşün sonunda
“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə

və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Rəqəmsal
Transformasiya Ofisi arasında rəqəmsal transformasiya
üzrə Azərbaycan–Türkiyə
İşçi Qrupunun Yol Xəritəsi”
imzalanıb.
Yol Xəritəsi əsasında
əməkdaşlığın əsas
məqsədlərini rəqəmsal
transformasiya sahəsində
siyasətin formalaşdırılması

və həyata keçirilməsi ilə
yanaşı, insan resurslarının
inkişafı təşkil edir.
Xatırladaq ki, sözügedən
İşçi Qrupunun yaradılması
məsələsi 2021-ci ilin fevral
ayında Türkiyədə keçirilmiş

görüşdə tərəflər arasında razılaşdırılıb. Sonrakı görüşlər
zamanı əməkdaşlıq üzrə
əsas istiqamətlər müəyyən
edilərək Yol Xəritəsinin
hazırlanmasına dair razılığa
gəlinib.

Mədəniyyət naziri Dinlərarası Dialoq Forumu
çərçivəsində “Təhsil və dini müxtəliflik”
mövzusunda keçirilən sessiyada çıxış edib

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov
İtaliyanın Bolonya şəhərində keçirilən G20 sammiti çərçivəsində
təşkil olunan Dinlərarası Dialoq Forumunun “Təhsil və dini
müxtəliflik” mövzusunda keçirilən sessiyasında çıxış edib.
Tədbirdə BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının Ali nümayəndəsi Migel Angel
Moratinos, ICESCO-nun Baş direktoru
Salim bin Məhəmməd əl-Malik, İtaliyanın
təhsil naziri Patrizio Bianki, Albaniyanın
təhsil, idman və gənclər naziri Evis Kuşi və
digər qonaqlar iştirak edib.
İştirakçıları salamlayan nazir Anar
Kərimov forumun həyata keçirdiyi layihələri yüksək qiymətləndirərək
Azərbaycanın əməkdaşlığa önəm verdiyini və birgə fəaliyyətin ölkələr arasında
dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə
istiqamətləndiyini bildirib. “Din ümumi
mədəniyyətlərarası dialoq bacarıqlarının
inkişafında əhəmiyyətli və müsbət rol oynayır. Dini liderlər münaqişələrin qarşısının
alınmasında və dialoqun təşviqində əsas
rol oynama potensialına malikdirlər. Onlar
xüsusən gənclər arasında bu dialoqu
gücləndirmək və təşviq etmək üçün dərin
təsir gücünə malikdirlər”, – deyə nazir
çıxışında qeyd edib.
Anar Kərimov, həmçinin bildirib ki,
əsrlərdir Azərbaycanda müxtəlif xalqların
və dinlərin nümayəndələri mehriban, sülh
və harmoniya şəraitində yaşayırlar. Məhz
buna görə də Azərbaycan çoxmillətli,
çoxkonfessiyalı və sivilizasiyaların qovuşduğu ölkə kimi tanınır. Diqqətə çatdırılıb

ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən 2008-ci ildə mədəniyyətlərarası
dialoqa dair “Bakı Prosesi” təşəbbüsü
irəli sürülüb, 2010-cu ildə BMT Baş
Assambleyasında ölkəmizin Dünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
keçirmək niyyəti bəyan edilib və Bakı şəhəri
2011-ci ildən Dünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumuna ev sahibliyi edir. Təsadüfi
deyil ki, BMT Baş katibinin 2017, 2018 və
2019-cu illərdə Baş Assambleyaya təqdim
etdiyi məruzələrdə “Bakı Prosesi”nin
əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb və Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq
sahəsində BMT-nin əsas qlobal platformalarından elan olunub.
Nazir bildirib ki, Azərbaycan çoxəsrlik
multikulturalizm ənənələrinə, eləcə də
UNESCO konvensiyalarının irəli sürdüyü dəyərlərə sadiq qalaraq təkcə
Azərbaycanda deyil, dünyanın müxtəlif
yerlərində mədəni irsin qorunub saxlanılmasına yönəlmiş bir sıra layihələr
həyata keçirir. Heydər Əliyev Fondu
Azərbaycanda yüzlərlə abidəni bərpa
etməklə yanaşı, xarici ölkələrdə də bu
istiqamətdə mühüm layihələr reallaşdırıb.
Fond tərəfindən Parisdə Luvr Muzeyi,
Vatikanda Müqəddəs Marçellino və Petro

kilsəsi, Bolqarıstanda Prapezitsa qəsri və
qalası, Strasburqda Notrdam kilsəsi və s.
abidələrdə bərpa işləri aparılıb.
Mədəniyyətin sülhə dəstək verdiyi
kimi, sülhün də mədəniyyətin inkişafı
üçün əsas şərt olduğunu vurğulayan
nazir müharibələrin və vandalizmin
mədəniyyəti hədəf seçdiyini, bütün dünyada bunun qarşısının birdəfəlik almaq
məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
“Mədəniyyət üçün sülh” (#Peace4Culture)
qlobal çağırışının və çağırış çərçivəsində
“Sülh üçün yarat” (#Create4Peace) kampaniyasının elan edildiyini qeyd edib.
Anar Kərimov çıxışında vurğulayıb ki,
Azərbaycanın otuz ilə yaxın Ermənistanın
işğalı altında qalmış əraziləri 2020-ci
ildə azad edilib və bu ərazilərdə işğal
dövründə dağıdılmış bütün dini-mədəni
abidələrin, dini mənşəyinə görə heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan, Azərbaycan dövləti
tərəfindən bərpasına başlanılıb. Baxmayaraq ki, ölkəmiz otuz ilə yaxın davam edən
hərbi təcavüzə, ərazilərin işğalına, etnik
təmizləməyə məruz qalıb, Azərbaycan bu
gün də sülhpərvər siyasət yeridərək bu
istiqamətdə təşəbbüsləri, sülh çağırışlarını irəli sürür.
Nazir çıxışının sonunda mədəni
müxtəlifliyinin təşviqinin, insanlar,
cəmiyyətlər və xalqlar arasında dialoq və
anlaşmanın müasir dünyamızın gələcəyi
üçün əhəmiyyətini bir daha vurğulayıb.
“Mən dünyada əmin-amanlıq üçün təhsil
və mədəniyyət vasitəsilə bu mesajın
gələcək nəsillərə çatdırılmasında uğur
qazanacağımıza və bununla da istədiyimiz
gələcəyi təmin edəcəyimizə inanıram”, –
deyən Anar Kərimov Dinlərarası Dialoq
Forumunun işinə uğurlar arzulayıb.
BMT Sivilizasiyalar alyansının ali
nümayəndəsi Migel Moratinos öz çıxışı
zamanı sülh anlayışının və fəaliyyətlərinin
daha önə sürülməsinin vacibliyini qeyd
edərək Azərbaycanın “Mədəniyyət naminə
sülh” qlobal təşəbbüsünün zamanında irəli
sürülmüş strateji layihə olduğunu qeyd
edib.

Nihad BUDAQOV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Bolonya

Qarabağ Dirçəliş Fondu Qarabağdakı
quruculuq işlərində gənclərin iştirakının
təmin olunması ilə bağlı görüşlərə start verib
Qarabağ Dirçəliş Fondu (QDF) gənclərin Qarabağ həqiqətləri
ilə bağlı maarifləndirilməsi, Qarabağda aparılan quruculuq
işlərində onların iştirakının daha geniş şəkildə təmin olunması
məqsədilə “Qarabağı anlayaraq dirçəldək!” mövzusunda silsilə
görüşlərə start verib.
Fondun mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ilk görüş “BİR
Könüllü” Tələbələrin Əməkdaşlığı İctimai
Birliyinin üzvləri və Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin tələbələri ilə
keçirilib.
Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə
Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev çıxış
edərək onlara Qarabağda erməni
işğalının nəticələri barədə məlumat
verib. Dağıntıların miqyasının çox böyük
olduğunu deyən İdarə Heyətinin sədri
əsas məqsədlərindən birinin ermənilərin
Qarabağda törətdikləri cinayətlər,
dağıntılar barədə mümkün qədər çox
insanı məlumatlandırmaq olduğunu
diqqətə çatdırıb. Hazırda Qarabağda
bərpa işlərinin sürətlə davam etdiyini deyən R.Hacıyev hər kəsi bərpa
prosesində fəal iştirak etməyə çağırıb. O
deyib: “Bildiyiniz kimi, işğal müddətində
ermənilər Qarabağda misli görünməmiş
dağıntılar törədiblər. Dağıdılmış evlərin,
abidələrin, digər tikililərin bərpası külli
miqdarda vəsait, vaxt tələb edir. Yalnız

ictimaiyyətin bərpa prosesinə fəal qoşulması ilə Qarabağı daha tez dirçəldə,
qayıdış prosesini sürətləndirə bilərik.
Bunun üçün isə ianə etmək də böyük
fayda verə bilər”.
“Karabakh.Center” layihəsi barədə
məlumat verən R.Hacıyev bu resursun
Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən
yaradılmasının təsadüfi olmadığını
söyləyib. Qeyd edib ki, Qarabağ Dirçəliş
Fondunun Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata
keçirdiyi “Karabakh.Center” layihəsi
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
səbəblər, Ermənistanın təcavüzünün
nəticələri barədə obyektiv məlumatların
sistemləşdirilməsi və geniş ictimaiyyətə
çatdırılması məqsədilə yaradılıb.
İdarə Heyətinin sədri bildirib ki,
təqdim edilən internet resursunun
çoxsaylı materialları konkret nümunələr
əsasında Azərbaycan xalqının Qarabağda maddi-mədəni irsinə, bu regionun
biomüxtəlifliyinə və təbii sərvətlərinə

dəyən ziyanın miqyası ilə tanış olmaq
imkanı yaradır. Bu isə cəmiyyətimizin,
diasporun və dövlətimizin dostlarının
səylərinin səfərbər olunmasına təkan
verəcək. “Qarabağda dağıdılmış və ciddi
ziyan dəymiş obyektlərin 10 mindən çox
fotosu və videogörüntüsü bu saytda yer
alır. Burada memarlıq abidələrinin işğaldan əvvəl çəkilmiş yüzlərlə fotoşəkli ilə
tanış olmaq mümkündür ki, bu da vaxtilə
çiçəklənən bu diyarın əvvəlki görkəmi
ilə erməni işğalının fəlakətli nəticələri
arasındakı təzadı görməyə imkan verir”,
– deyə R.Hacıyev diqqətə çatdırıb.
Sonra Fondun hazırladığı “Qarabağda urbisid” – dağıntıların və zərərin
miqyası haqqında sənədli film nümayiş
olunub.
QDF-in Fandreyzinq və Kommunikasiya şöbəsinin müdiri Aybəniz
İsmayılova Qarabağın dirçəlişi uğrunda birlik və həmrəyliyin əhəmiyyəti
barədə fikirlərini bölüşüb. Şöbə müdiri
Ermənistanın ərazilərimizi işğal etməsi
nəticəsində azərbaycanlıların bütün
mülkiyyətlərindən və həyat tərzlərindən
məhrum olması, məhz bu işğal
nəticəsində insanların evini, ocağını tərk
etməyə məcbur qalması, 30 ilə yaxın bir
müddətdə doğma torpaqlarından ayrı
düşməsini qeyd edərkən, bu gün qalib
ölkənin nümayəndələri kimi hər şeyi
daha gözəl formada bərpa etmək iqtida-

rında olmağımızdan danışıb. O, keçmişi
unutmamaqla yanaşı, gözəl gələcək
qurmaq üçün hər bir azərbaycanlını
səfərbər olmağa çağırıb.
“Qarabağ Azərbaycandır!” mövzusunda çıxış edən tarixçi, siyasi analitik
Fərhad Məmmədov tarixə ekskursiya edib, Qarabağ münaqişəsinin
səbəbləri barədə danışıb. İkinci Qarabağ
müharibəsinin gedişi zamanı beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən ölkəmizə qarşı
təzyiqlərin olduğunu deyən F.Məmmədov
bu təzyiqlərin xalqımızın birliyini, əzmini
qıra bilmədiyini vurğulayıb.
Jurnalist Elşən Rüstəmov “Şəhid
şəhərlər” mövzusunda çıxış edərək 30
ilə yaxın davam edən işğal dövründə
ermənilərin şəhərlərimizə, kəndlərimizə
qarşı həyata keçirdikləri barbarlıq, vandallıq aktları barədə məlumat verib.
QDF-in PR və Kommunikasiya
üzrə koordinatoru Pərvin Məmmədova
gənclərin Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı
təlimatlandırılmasının əhəmiyyətindən
danışaraq həm ermənilərin ifşa olunma-

sı, həm də Qarabağın bərpası prosesinə
daha çox insanın cəlb edilməsi baxımından onların rolunun vacibliyini vurğulayıb.
“BİR Könüllü” Tələbələrin
Əməkdaşlığı İctimai Birliyinin sədri Elnur
Mirzəzadə də bu işdə gənclərin üzərinə
böyük məsuliyyət düşdüyünü söyləyib.
O, eyni zamanda, gənclərin iştirakı
ilə yaxın günlərdə Qarabağla bağlı
müxtəlif tədbirlərin və layihələrin həyata
keçiriləcəyini diqqətə çatdırıb.
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin icraçı direktoru Fərhad Cabbarov
“Qarabağ tarixinin təhrifi: keçmiş və bu
gün” mövzusunda çıxış edərək gəncləri
Qarabağ münaqişəsinin tarixi ilə bağlı məlumatlandırıb. Ermənilərin uzun
müddətdir tarixi faktları təhrif edərək öz
yalanlarına dünyanı inandırmağa çalışdığını deyən F.Cabbarov artıq ermənilərin
tutarlı faktlarla ifşa olunduğunu, onların informasiya savaşında da məğlub
edildiklərini deyib.
Çıxışlardan sonra Pərvin

Məmmədova və Elnur Mirzəzadənin
moderatorluğu ilə sual-cavab sessiyası
keçirilib. Gənclər onları maraqlandıran
mövzular ətrafında suallar verməklə
yanaşı, Qarabağın gələcəyi ilə bağlı fikir
və təkliflərini də səsləndiriblər.
Qeyd edək ki, QDF erməni işğalı nəticəsində xalqımızın Qarabağda
maddi-mədəni irsinə, bu regionun
biomüxtəlifliyinə və təbii sərvətlərinə
dəyən zərərə həsr olunmuş “Karabakh.
Center” (https://karabakh.center/az)
layihəsi çərçivəsində bir neçə alış-veriş
mərkəzində fotosərgilərin keçirilməsi,
Qarabağda aparılan bərpa işlərinə
ianələrin cəlb edilməsinin təşviqi
məqsədilə “BİR Könüllü” Tələbələrin
Əməkdaşlığı İctimai Birliyinə qrant
ayırıb.
Fond, eyni zamanda, yaxın
gələcəkdə digər təşkilatların və
universitetlərin tələbələrinin Qarabağla
bağlı həyata keçirilən layihələrdə iştirakını təmin etməyi nəzərdə tutur.
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“44 günlük Vətən müharibəsində xalqımızın qazandığı
qələbədən sonra Cənubi Qafqazda və bütövlükdə,
regionda yaranmış yeni geosiyasi reallıq Azərbaycan
həqiqətlərinin, nəhayət, təsdiqi olmaqla yanaşı, qonşu
ölkələrin ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığının qurulması
üçün də əlverişli meydan açmışdır. İkinci Qarabağ
savaşında təcavüzkar Ermənistanın açıq məğlubiyyətinin
təslim aktı olan üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından 10 ay
keçməsinə baxmayaraq, bu ölkənin bölgədə baş vermiş
gerçəkliklə barışmaması onun düşdüyü acınacaqlı vəziyyəti
daha da ağırlaşdırır”. Milli Məclisin deputatı Ülvi Quliyev bu
açıqlamasının davamında bildirdi:
– Birinci Qarabağ müharibəsinin
nəticəsi bizi nə qədər məyus etsə də, bilirdik ki, Ermənistan o müharibədə tək olmayıb. Havadarlarının davamlı himayəsindən
yararlanan işğalı ölkə ikinci müharibədə
də tək deyildi. İmperialist dairələrdən
kimsə ona pulsuz silah göndərirdi, kimsə
beynəlxalq hüquqa zidd olan bəyanatlarla
siyasi dəstək verib ölkəmizi təhdid edirdi.
Başqa bir ölkə isə açıq-gizli maliyyə və
ərzaq köməkliyi göstərirdi. Dünyanın güc
mərkəzlərinin media məkanı da məğlub
olan təzavüzkara informasiya dəstəyini
əsirgəmirdi.
Obyektiv və ya subyektiv səbəblərdən
bəzi ölkələrin seyrçi mövqedə dayanması da işğalçı üçün sərfəli idi.
Müharibənin ən qızğın çağında BMT
Təhlükəsizlik Şurasının ölkəmizə qarşı
qətnamə qəbul etməsinə biabırçı cəhlər
də oldu, Azərbaycan Prezidentimizin
siyasi iradəsi, qardaş və dost ölkələrin,
Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin
dəstəyi sayəsində belə ədalətsizlik baş
tutmadı. Müharibədən sonra isə qatı
ermənipərəst ölkələr arasında daha irəli
gedərək Azərbaycan ərazisindəki separatçı qurumun tanınması ilə bağlı bədnam
qətnamələr də qəbul edəni də oldu.
XXI əsrin son onilliyi göstərdi ki, dünya
daha böyükdür və ona görə də çalışmalıyıq ki, beynəlxalq ictimaiyyət bütün
bu həqiqətləri olduğu kimi bilib qəbul
etsin. İşğalçı Ermənistan İkinci Qarabağ
müharibəsində də fəal himayə edilməsi
onu göstərir ki, Azərbaycan bu savaşda
təkcə Ermənistan üzərində deyil, həm də
ona arxa-dayaq olanların ölkəmizə qarşı
təhdid, təzyiq və hədələri, birgə səyləri
üzərində qələbə çalmışdır. Ermənistan nə
qədər gizlətməyə çalışsa da, artıq o da
məlumdur ki, müharibədə onun tərəfində
iştirak edənlərin sırasında xeyli sayda
xarici ölkə vətəndaşı da olub. Onlardan bir
neçəsi indi Azərbaycanda layiqli cəzasını
gözləyir. Bütün bu səbəblərə görə, Prezident İlham Əliyevin müharibədən sonrakı
müsahibə və bəyanatları Ermənistanla
yanaşı, ona himayədarlıq edənlərin də
ədalətsiz mövqeyini açıb göstərir, siyasi
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münasibətlərdə və yeni sazişin bağlanması
ərəfəsində yalnız səmimi izah və səmimi
etiraflara üstünlük verdiyini gizlətmədi:
“Qoy desinlər ki, bu ermənipərəstlikdir,
qoy açıq desinlər, mən açıq söhbətin
tərəfdarıyam Hansısa diplomatik sözlər
arxasında gizlənməməliyik. Ona görə
biz ümid edirik ki, bu məsələyə aydınlıq
gətiriləcək”.
Azərbaycan rəhbərinin bölgədə
vəziyyətin normallaşmasına yönəlik belə
addımları sərt tənqid etməsindən sonra Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel
Bakıya səfər etdi və səfərlə bağlı keçirilən
mətbuat konfransında o, “Dağlıq Qarabağ”,
“status” və “hərbi əsirlər” kimi qızışdırıcı
ifadələr işlətmədi. Dövlətimizin başçısı bu
məqama xüsusi diqqət yetirdi və yüksək
səviyyəli qonağın bu cür yanaşmasını, lek-

belə bir ciddi mesajı da verib: “Olmasa,
başqa yerdə beş dənə Dağlıq Qarabağ
yaratsınlar, mən etiraz etmirəm. Mən onu
tanıyacağam. Amma Azərbaycanda yox”.
Ermənistan hakimiyyəti və xaricdəki
hamiləri bu sarkazmı başa düşməyə
məhkumdur və şübhəsiz, Prezident İlham
Əliyevin bui açıqlaması üzərində də xeyli
düşünüblər: “Bu gün Ermənistanın siyasi
gündəliyini müəyyən dərəcədə, deyə
bilmərəm hələ ki, böyük dərəcədə, amma
müəyyən dərəcədə biz formalaşdırırıq və
bu, həqiqətdir. Və getdikcə bizim imkanlarımız daha da genişlənəcək”.
Azərbaycan Prezidentinin bu açıqlamasının regionda yeni reallığın daha bir
müjdəçisi olduğunu söyləyən Milli Məclisin
deputatı daha sonra dedi:
–Ötən ilin payızında 44 gün ərzində

baxın, bizim gündəliyimiz Avropa İttifaqının gündəliyi ilə, Türkiyənin, Rusiyanın
gündəliyi ilə vəhdət təşkil edir. Biz yeni
reallıq yaratmışıq, təkcə Qarabağ zonasında yox”.
Yeri gəlmişkən, Qoşulmama Hərəkatı
təkcə İslam dünyasını təmsil etmir,
təşkilatda 120-dən çox dövlət birləşib. Bu
mötəbər beynəlxalq quruma üzv dövlətlər
ölkəmizin etibarlı tərəfdaş olduğuna,
Prezident İlham Əliyevin sözü ilə əməlinin
hər zaman üst-üstə düşdüyünə inandıqlarına görə, Azərbaycanın təşkilata sədrlik
müddəti əlavə bir il də, 2023-cü ilədək
uzadılıb.
Milli Məclisin deputatı Ülvi Quliyev
sonda bildirdi:
–Nəhayət, Ermənistanın ənənəvi
çığallığını və təxribatçı mahiyyətini nəzərə

sikon dəqiqliyini dövlət xadiminə xas olan
addım kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham
Əliyevin buvaxtadək verdiyi bəyanatlarda
ortaya qoyduğu siyasi iradə və beynəlxalq
hüquqa söykənən mövqe ardıcıllığı ilə
hesablaşmamaq, məhz onun müəllifliyi ilə
Cənubi Qafqazda yaranmış yeni geosiyasi
və geoiqtisadi reallığı nəzərə almamaq
mümkün deyil.
Prezident İlham Əliyevin xalqımızın
iradəsinə, tarixi ədalətə və beynəlxalq
hüquqa əsaslanan qətiyyətli mövqeyi
beynəlxalq leksikondan erməni xülyasına
xidmət edən ifadələrin çıxmasına gətirib
çıxartdığı kimi, həmin leksikona yeni
məfhumların daxil edilməsini də zəmin yaradıb. Bunlar Şərqi Zəngəzur və Zəngəzur
dəhlizi ifadələridir. Prezident İlham Əliyevin
Ermənistana və ona havadarlıq edənlərə
göndərdiyi növbəti mesaj da həm tarixi
ədalətə, həm də regiondakı yeni reallığa
söykənir: “Biz siyasi leksikona “Zəngəzur
dəhlizi” sözünü daxil etmişik. Nəinki
regionun, dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri Zəngəzur dəhlizi haqqında
danışırlar, yazırlar. Nə üçün? Biz bunu
daxil etmişik, müntəzəm səylərlə, artıq bu
reallıqdır”.
Ermənistanda dağıdılmış miflərinin
qalıqları altında yaşamaqda davam edən,
məğlubiyyətdən sonrakı ictimai psixozun
təsiri altından hələ də çıxa bilməyən və
kimlərinsə oyununda məsuliyyətsiz alətə
çevrilən erməni siyasətçilərinə, Ermənistan
cəmiyyətinə Prezidentimiz növbəti dəfə

Ermənistan əyani şəkildə gördü ki,
Azərbaycan 30 il əvvəlki Azərbaycan deyil.
Bu illər ərzində dünya da çox dəyişib.
Ən başlıcası, Azərbaycan iqtisadi-siyasi
müstəqilliyini, beynəlxalq hüquqa sadiqliyini və etibarlı tərəfdaş nümunəsini
ortaya qoymaqla dünyada özünə olan
münasibəti dəyişdirə bilib. Bədnam qonşumuzdan fərqli olaraq, ölkəmiz beynəlxalq
münasibətlərin bərabərhüquqlu subyektinə
çevrilib. Ermənistan hakimiyyəti artıq nə
özünü, nə də erməni cəmiyyətini aldatmamalıdır.
27 il ərzində BMT qətnamələrinin
hörmətdən salınmasına kimlərinsə
göz yumması, qondarma “erməni
soyqırımı”nın tanınması və ya kimlərinsə
pərdəarxasından işğalçı ölkəyə dirijorluq
etməsi, yaxud onun qulağına nələrisə
pıçıldaması Ermənistanı yeni avantüralara şirnikləndirə bilər, amma bütün bunlar
mövcud reallığı dəyişdirmək gücündə deyil.
Azərbaycan 28 ildən sonra Ermənistana
hansı acıları yaşatdısa, onun növbəti avantürasının cavabı daha ağır ola bilər– bu
dəfə məğlubiyyət deyil, faciə olacaq.
Buna yol verməmək üçün, Ermənistan
hakimiyyəti Prezident İlham Əliyevin
bu açıqlamasını dönə-dönə təhlil edib
mövcud reallıqla hesablaşmalıdır: “Diplomatik müstəvidə, Avropa İttifaqı, Amerika
Birləşmiş Ştatları, qonşu ölkələr– Türkiyə,
İran, Gürcüstan, müsəlman aləmi, Qoşulmama Hərəkatı-bütün bu təmaslar müsbət
məcrada inkişaf edir. Bu məsələ ilə bağlı,

alıb, böyük dövlət xadimi Uinston Çörçillin müdrik kəlamlarından birini erməni
siyasətçilərinin yadına salmaq istəyirəm:
“Siyasət də müharibə kimi həyəcanlı və
təhlükəlidir. Müharibədə bizi bir, siyasətdə
isə dəfələrlə öldürə bilərlər”. Müharibənin
nəticəsi, beynəlxalq leksikonun yeni
gündəliyi və qalib Azərbaycanın dövlət
başçısının birmənalı mövqeyi açıq-aydın
ortadadır. Bu mövqe Ermənistana havadarlıq edənlər üçün də sirr deyil. Böyük
siyasət adamının təbirincə desək, bir dəfə
müharibədə öldükdən, məğlub olduqdan
sonra, Ermənistan siyasətdə dəfələrlə
ölmək yolunu seçirsə, bu, ağılsız və çox
təhlükəli seçimdir.
Onminlik fərarilər ordusu olan
Ermənistanın, üstəqlik, 8–9 milyard dollar
həcmindəki xarici dövlət borcu qarşılığında cəmi 1 milyard valyuta ehtiyatı
var. Ermənistan sərsəm xülyalar girdabında yaşamağa davam etməklə, qalib
Azərbaycanın açıq-aşkar olan hərbi,
iqtisadi və siyasi üstünlüyünü gözə
almamaqla , dinc birgəyaşayışdan imtina
etməklə, bir sözlə, ağılsız yollar seçiməklə
U. Çörçillin başqa bir kəlamını da yada
salır: “Axmaq insan öz fikrini heç vaxt
dəyişməyən şəxsdir”. Belə davam edərsə,
Ser U.Çörçillin nə qədər haqlı olduğunun
növbəti nümunəsini Ermənistanın timsalında dünya mütləq görəcək.

Ermənistan regionda yaranmış reallıqla barışmasa,
bu ölkədə ümumi böhran daha da dərinləşəçək
kuluarlarda və media məkanlarında qızğın
müzakirə mövzusuna çevrilir.
Azərbaycanın dövlət başçısının
beynəlxalq aləmə yönəlik son mesajları
bölgədə yaranmış reallıqlar baxımından
vəziyyətin normallaşdırılmasına və qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığa növbəti çağırışdır.
Lakin Ermənistan hakimiyyəti və onun
siyasi palitrasında təmsil olunan bütün
cinahlar hələ də məğlubiyyətlə barışmaq
istəmir, bu ölkənin himayədarları isə xaotik
davranışlardan və absurd ermənipərəst
bəyanatlardan əl çəkmək istəmirlər.
Erməni lobbiçiliyinin geniş maliyyə və
siyasi təsir imkanları da münaqişənin davam etdiyi müddətdə həmişə Azərbaycan
üçün ciddi maneələr və təhlükələr yaratmışdır. Belə düşmənçilik kampaniyaları hətta ermənilərin havadarlarının
özlərinin maraqlı olduğu layihələrə qarşı
yönəldilmişdir. Prezident İlham Əliyevin
bu yaxınlarda Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu
layihəsinin qarşısında hansı çətinliklərin
dayandığını, hətta ABŞ kimi supergücün
vaxtilə layihənin gerçəkləşməsinə razılıq
vermək istəmədiyini və bunun səbəbini
belə açıqladı: “ Nəyə görə? Ermənistana
görə. Erməni lobbisi, hansı ki, bu gün də
böyük ölkələrin paytaxtlarında at oynadır,
o vaxt bütün gücləri səfərbər etmişdi ki, bu,
baş tutmasın, çünki Ermənistan kənarda
qalır”.
O zaman layihənin reallaşdırılması üçün ölkəmizin etdiyi müraciətləri
beynəlxalq maliyyə-kredit qurumları da
müsbət cavablandırmamışdı. Azərbaycan

maliyyə yükünün ciddi hissəsini öz
üzərinə götürərək, Türkiyə və Gürcüstanla birgə strateji layihəni reallaşdıra bildi.
Dövlətimizin başçısı xatırlatdığı layihə ilə
bağlı qeyd etdi ki, ölkəmiz ABŞ və Avropa
İttifaqı ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı şəkildə
faydalı olan əlaqələrin dərinləşməsində
maraqlıdır: “Olan olub, keçən keçib. Əsas
odur ki, biz istəyimizə nail ola bilmişik.
Amma bu tarixçə onu göstərir ki, bizim bu
təşəbbüslərimiz vaxtında, düzgün atılmış
təşəbbüslərdir. Əgər kimsə birinci, ilkin
mərhələdə bunu anlamırsa, illər keçdikcə,
bunu anlamağa başlayıb. Bu gün nəqliyyat
sahəsində Avropa İttifaqı–Azərbaycan
əlaqələrinin xüsusi gündəliyi vardır”.
Prezident İlham Əliyevin Avropa
İttifaqına verdiyi səmimi ismarıclardan biri
də bu oldu: “Sazişin 90 faizi razılaşdırılıb, qalan məsələlər də, hesab edirəm ki,
realizm prinsipləri üstünlük təşkil etsə və
bəzi məsələlərlə bağlı bizim narahatlığımız
nəzərə alınsa, bu saziş yaxın günlərdə,
bəlkə də yaxın aylarda imzalana bilər”.
Artıq Azərbaycanın Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin üçdə biri ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş ya da
bəyannamə imzaladığını vurğulayan
Ülvi Quliyev qeyd etdi ki, bu, ölkəmizin
müəyyən etdiyi strateji hədəflərə doğru
atdığı addımların mühüm tərkib hissəsidir:
– Lakin dövlətimizin başçısı Avropa
İttifaqı tərəfindən Ermənistana 2,6 milyard, Azərbaycana isə cəmi 150 milyon avro həcmində vəsaitin ayrılması
məsələsinə toxunarkən, İttifaqla gələcək

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan tezliklə “yaşıl enerji” ölkəsinə çevriləcək
XXI əsr bütün dünyada “Ekologiya, sabit inkişaf və
sağlamlıq” əsri elan edilmişdir. Keçən əsrin ikinci yarısından
elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı, “Təbiətə qalib gələk”
şüarının tətbiqi nəticəsində ətraf mühitdə təbii tarazlıq
pozulmuşdur. İnsanları planetdə baş verən və gələcəkdə də
gözlənilən bir çox problemlərlə yanaşı, ənənəvi üsullarla
elektrik enerjisi istehsalının törətdiyi ekoloji təhlükə də ciddi
narahat edir.
Lakin, bu gün insan həyatını, dünya
sivilizasiyasını elektrik enerji olmadan
təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Təbii
enerji ehtiyatlarının azalması, onların əldə
olunması prosesində ətraf mühitə dəyən
zərər və s. kimi amillər alternativ enerji
mənbələrinin axtarılması zərurətini meydana çıxarır. Alternativ enerji mənbələrindən
istifadə ekoloji cəhətdən daha səmərəli
olduğundan onların mənbələrinin araşdırılması, istifadə edilmə yolları, təbiətin qorunmasına müsbət təsirlər və s. məsələlər
hazırkı dövrdə olduqca aktuallaşmışdır.
Hazırda dünyada hasil edilən elektrik
enerjisinin 75 faizi İstilik Elektrik Stansiyalarının (İES), 16 faizi isə Atom Elektrik
Stansiyalarının (AES) payına düşür.
Azərbaycanda isə istehsal olunan elektrik
enerjisinin 90 faizini İES təmin edir. Respublikamızın elektrik tələbatını əsasən 13
İES və 6 SES ödəyir.
Respublikamızın təbii-coğrafi mövqeyi,
relyefi, iqlim şəraiti, günəş, torpaq, külək,
su, biokütlə təbii enerji yaratma potensialı baxımından zəngindir. Bütün bunlar
ölkəmizdə ekoloji cəhətdən təmiz alternativ
və bərpa olunan enerji mənbələrindən düzgün və səmərəli istifadə edilməsinə geniş
imkanlar yaradır.
Azərbaycan Respublikasının inkişaf
edən ekoloji siyasətinin, sonra da ekoloji
konsepsiyasının yaranması, yeni ekoloji
təfəkkürün formalaşması və ekologiyanın
həyata tətbiq edilməsi ümummilli lider
Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə həyata
keçirilib. Alternativ enerji mənbələrinin
Azərbaycanda inkişaf perspektivlərini
yüksək qiymətləndirən ulu öndər Heydər
Əliyev hələ 1993-cü ildə bildirirdi:
“Azərbaycanda günəş, külək və su energetikasının ehtiyatları böyükdür, amma
bunların əsl inkişafı 30-40 ildən sonra baş
verəcək və həmin dövrdən sonra alternativ
energetika Azərbaycanın yanacaq-enerji
balansında mühüm rol oynayacaq”. Bu
siyasət ölkə başçısı İlham Əliyevin apardığı düzgün energetika siyasətinin mühüm
tərkib hissəsi kimi uğurla davam etdirilir.
Cənab Prezident məsələnin önəmini belə
dəyərləndirmişdir: “Alternativ və bərpa
olunan enerji mənbələrindən istifadə –
müasirlikdir, yenilikdir, ekoloji cəhətdən
təmiz texnologiyadır. Bu, bizim gələcəyə
baxışımızdır”.
Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin 2004-cü il 21 oktyabr tarixli
462 nömrəli sərəncamı ilə “Azərbaycan
Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması
üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
Həmin proqramından irəli gələn vəzifələrin
ardıcıl və səmərəli həyata keçirilməsini
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 16 iyul
tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası
Sənaye və Energetika Nazirliyinin Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri
üzrə Dövlət Agentliyi və bu sahədə dövlət
siyasətini daha uğurla həyata keçirmək
üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 iyun 2012-ci il tarixli fərmanı ilə
Azərbaycan Respublikasının Alternativ və
Bərpa Olunan Enerji Mənbələri (ABOEM)
üzrə Dövlət Şirkəti yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
29 dekabr 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri
üzrə Dövlət Şirkətinə “2012-2020-ci illəri
əhatə edən ABOEM-dən istifadənin inkişafı
üçün Dövlət Strategiyasının layihəsi”nin
hazırlanması tapşırılmışdır.
Alternativ və bərpa olunan enerji
mənbələrindən biri hesab olunan külək
enerjisi hava axınının sahib olduğu
hərəkət (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin
bir hissəsi faydalı olan mexaniki və ya
elektrik enerjisinə çevrilə bilər. 60 faizii
dağlıq ərazilərdən ibarət olan Azərbaycan
üçün külək enerjisi digər alternativ enerji
mənbələri olan günəş, hidroenergetika, geotermal və biokütlə enerjisindən
özünün maya dəyərinə, ekoloji təmizliyinə
və tükənməzliyinə görə ən sərfəlisidir.
Azərbaycanda ildə 270 küləkli və 300
günəşli günün olmasını nəzərə alsaq,
demək olar ki, bu regionda günəş və külək
energetikasının inkişafı daha perspektivlidir.
Azərbaycanda əsasən Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Binə ərazilərində
külək enerjisindən istifadə etmək daha
məqsədəuyğun sayılır. Ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən Hökməli KES (8 MVt), Yeni Yaşma KES (50 MVt), Şurabad KES (1,7 MVt)
və Qobustan KES (2,7 MVt) hesabına
enerji istehsalı 80 milyon kilovat-saata çatdırılıb ki, bu da ildə 13-14 milyon kubmetr
qaza qənaət etməyə bərabərdir.
Ölkəmizin ərazisində günəşli
günlərin sayının çox olması günəş-istilik

enerjisindən istifadə üçün əlverişli imkanlar
yaradır. Aparılan hesablamalar göstərir ki,
il ərzində Günəşdən Yerə bütün qazıntı
elektrik daşıyıcıların ehtiyatından 10 dəfə
çox enerji düşür. Bərpa olunan perspektivli
enerji mənbəyi küləkdən sonra Günəş
işığı sayılır. Günəş enerjisinin istifadəsinin
üstünlüyü bir də ondadır ki, günəş qurğuları işləyən zaman “istixana effekti” yaranmır,
havanın çirklənməsi baş vermir, istilik
aşağı atmosfer qatlarına yayılmır.
Hazırda dünyanın 70-ə yaхın ölkəsində
Günəş Elektrik Stansiyaları (GES)
fəaliyyət göstərir və yaхın gələcəkdə
onların istehsal gücünün artırılması
üçün daha perspektiv layihələr hazırlanır. Bu gün Günəşdən ABŞ-da 600 MVt,
Fransada 100 MVt, İsraildə 100 MVt,
Türkiyədə 50 MVt və s. elektrik enerjisi
alınır. Azərbaycanda 20 MVt gücünə malik
Naxçıvan GES və 1,2 MVt gücünə malik
Suraxanı GES fəaliyyət göstərir. Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il üzrə hesabatında
qeyd edildiyi kimi, işğaldan azad edilmiş 6 rayonda günəş və külək elektrik
stansiyalarının tikintisi üçün potensialı
müvafiq olaraq 7214 MVt və 2120 MVt
qiymətləndirilən ərazilər müəyyən olunub.
Səmərəliliyi nəzərə alınaraq ölkəmizdə
GES-nın sayının və istehsal günün artırılması istiqamətində sistemli tədbirlər davam
etdirilir.
Buna görə də Prezident İlham Əliyev
2019-cu ilin 5 dekabrında “Bərpa olunan
enerji mənbələrindən istifadə sahəsində
pilot layihələrin həyata keçirilməsi tədbirləri
haqqında” Sərəncam imzalamışdır.
Azərbaycan Respublikası yalnız özü üçün
deyil, bəzi qonşu dövlətlər üçün də elektrik
enerjisi istehsal edir. Yalnız 2019-cu ilin
yanvar-noyabr aylarında Azərbaycandan
1,743 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi
ixrac olunmuşdur. Gələcəkdə Azərbaycan
elektrik enerjisi istehsalının artırılması məqsədilə alternativ energetikanın
inkişafına diqqəti artırarsa və bu sahədə

işlərini düzgün qurarsa, qonşu ölkələrə və
Avropaya da real elektrik enerjisi ixracatçısı ola bilər. Əlverişli təbii-coğrafi mövqeyə,
iqlim şəraitinə, zəngin yeraltı və yerüstü
sərvətlərə malik Azərbaycanın nüvə, kömür
və yanacaq enerjisindən imtina etməyə hazırlaşan Avrozonanın real elektrik enerjisi
ixracatçısı ola bilməsi fantastik görünmür.
Dünyada “yaşıl enerji” kimi tanınan
təcrübə geniş yayılıb və təbii göstəricilərə
əsasən, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında, o cümlədən, Azərbaycanın
erməni işğalından azad olunmuş Qarabağ ərazilərdə külək və günəş enerjisinin
böyük potensialı vardır. Bu baxımdan
Azərbaycanin dilbər guşəsi Qarabağda
“yaşıl enerji” layihələrinin geniş miqyasda
tətbiq edılməsı və ərazinin yaşıl zonaya
çevrilməsi planlaşdırılır.
Düşmən tapdağından azad olunmuş
bölgələrə səfərləri zamanı Azərbaycan
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev
ərazilərdə günəş, külək və su ehtiyatları
vasitəsilə elektrik enerjisinin istehsalı üçün
yeni imkanlar yarandığını bildirmiş və
Qarabağı “yaşıl enerji” ilə təmin ediləcək
bölgə elan edərək dövlətimizin ekoenergetika siyasətində yeni mərhələnin başlanğıcını qoymuşdur.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, “yaşıl enerji” konsepsiyası, əsasən, Azərbaycan üçün
irəliyə aparan yoldur: “Bu, bütün ölkəyə və
xüsusən də azad olunmuş ərazilərə aiddir.
Mən artıq bəyan etmişəm ki, azad olunmuş bütün ərazilər “yaşıl enerji zonası”nı
təşkil edəcək. Onlar Azərbaycanın böyük
hissəsini təşkil edir. Eyni zamanda, biz orada “ağıllı şəhər”, hətta “ağıllı kənd” adlanan
müasir texnologiyaları tətbiq edəcəyik. Bu,
həmçinin Azərbaycanın yenidənqurmaya,
müasirləşməyə və texnoloji tərəqqiyə
ehtiyac duyduğumuz digər bölgələri üçün
yaxşı nümunə olacaq”.
Prezident İlham Əliyev Füzuli,
Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarına səfəri çərçivəsində çıxışlarında

düşməndən təmizlənən ərazilərin tezliklə
yeni coşğun həyata qayıdacağını bildirib.
Dövlətimizin başçısı deyib ki, bərpa işləri
arasında elektrik enerjisi təchizatı xüsusi yer tutur. Bu məqsədlə müharibədən
dərhal sonra ilk günlərdən biz bu işlərlə
məşğul olmağa başlamışıq. İlk növbədə,
Şuşa şəhərini elektrik enerjisi ilə təchiz
etmək üçün əməli addımlara start verilmişdir və birinci mərhələ başa çatıb. “Azərişıq”
artıq Şuşa şəhərinə elektrik xətlərini çəkib.
Şuşa şəhərini dayanıqlı elektrik enerjisi
ilə təmin etmək və ondan sonra şəhərin
inkişafını təmin etmək üçün “Azərenerji”
Səhmdar Cəmiyyəti də Şuşa şəhərinə
yüksəkgərginlikli xətləri çəkir və Şuşa
şəhərində elektrik yarımstansiyası inşa
edir.
Güləbird SES-in istifadəyə verilməsi
tarixi və əlamətdar hadisədir. Bu, işğaldan azad olunan rayonlarda dövlətimizin
başçısının iştirakı ilə işə salınan ilk infrastruktur layihəsidir. Bu stansiya, təxminən,
7 min nəfər əhalinin elektrik enerjisi ilə
təminatında mühüm rol oynayacaq. Burada
istehsal olunan elektrik enerjisi Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndini, Laçın rayonunun
cənub hissəsini və ərazidə yerləşən digər
infrastruktur layihələrini elektrik enerjisi ilə
təmin edəcək.
Ölkə rəhbərinin vurğuladığı kimi,
Kəlbəcər–Laçın zonasında su elektrik
stansiyaları üçün təbii şərait çox əlverişlidir
və vaxtilə burada bir çox stansiya fəaliyyət
göstərib. Yaxın gələcəkdə Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Ağdam
və Kəlbəcər rayonlarında, ümumilikdə 308
kilometr elektrik verilişi xəttinin çəkilməsi
və yeni yarımstansiyaların tikilməsi ilə 110
kilovoltluq şəbəkənin yaradılacağı nəzərdə
tutulub.
Prezidentin tapşırığına əsasən ən
qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, Qarabağ regionunda bərpaolunan
enerji mənbələrindən istifadə, enerji
səmərəliliyi, ekoloji təmiz texnologiyalar, o
cümlədən, nəqliyyat vasitələrinin tətbiqi və
digər məsələləri əhatə edəcək yaşıl zona,
yaxud “Yaşıl məkan” konsepsiyasının
hazırlanmasına başlanılıb. Bu istiqamətdə
Beynəlxalq Bərpaolunan Enerji Agentliyi ilə müzakirələrin aparılması diqqət
mərkəzində saxlanılıb.
Bu ərazilərdə 4 min meqavatdan çox
Günəş, 500 meqavatadək külək enerjisi
potensialının mövcudluğu qiymətləndirilib.
Kiçik su elektrik stansiyalarının inventarlaşdırılması işinə də başlanılıb. İlkin
məlumatlara görə, 30-a yaxın bu cür stansiya yararsız hala salınıb.
Prezident İlham Əliyev 2030-cu
ilə qədər elektrik enerjisi istehsalında
bərpaolunan enerji mənbələrinin payının
30 faizə çatdırılmasını mühüm vəzifə kimi
müəyyənləşdirib. Dövlət başçısının imzaladığı müvafiq sərəncamlar nəticəsində
Azərbaycanda energetikanın digər
sahələrində olduğu kimi, bərpaolunan

enerji mənbələrindən istifadə sahəsində də
əlverişli investisiya mühiti yaradılıb, özəl
sərmayələrin cəlbi və irimiqyaslı layihələrin
icrası istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilməsinə başlanılıb. Qarşıdakı 10 il
ərzində təqribən 1500 meqavat həcmində
yeni gücün istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bu vəzifənin məhz özəl investisiyalar
hesabına reallaşdırılması planlaşdırılır.
Bu il fevral ayının 26-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
yerli və xarici media nümayəndələri üçün
mətbuat konfransında Böyük Britaniyanın
“Reuters” İnformasiya Agentliyi müxbirinin
verdiyı suala cavab olaraq demişdir: “Mən
sizə deməliyəm ki, biz hələ müharibədən
əvvəl bərpa olunan enerjiyə investisiyalar
cəlb etməyə nail olmuşuq. İki iri beynəlxalq
şirkət ümumi həcmi 440 meqavata bərabər
günəş və külək elektrik stansiyaları
tikintisinə sərmayə yatırmaq arzusunda
olduqlarını bildirib. Dünyanın aparıcı enerji
şirkətləri arasında tender keçirilib və iki
şirkət ən yaxşı təkliflər irəli sürüb. Lakin
mən o vaxt dedim, bu, o demək deyil
ki, uğur qazana bilməyən digər şirkətlər
kənarda qalacaq. Buna görə də biz indi bu
sahəyə sərmayə yatırmaq istəyən şirkətləri
cəlb edirik. Məhz azad edilmiş ərazilərdə
bunun üçün yaxşı imkanlar mövcuddur.
Üstəlik, dediyim kimi, biz artıq Qarabağı
“yaşıl enerji” zonası elan etmişik və bunun
üçün, ilk növbədə, investorları gözləyirik.
İranın Mehr agentliyinin sualına cavabda isə Prezident İlham Əliyev demişdir:
“Artıq Xudafərin və Qız qalası elektrik
stansiyalarının tikintisi ilə bağlı büdcə
ayrılıb. Ümumi istehsal gücü 280 meqavat olacaq və bu həcm iki ölkə arasında
bölüşdürüləcək”.
Yaşıl enerji texnologiyası dünyada çox
sürətlə inkişaf edir və əminik ki, gələcəkdə
onlar asanlıqla atom elektrik stansiyalarını
əvəz edəcəkdir. AES-in zəlzələ nəticəsində
qəzalı hala düşməsi və ətraf üçün böyük təhlükəyə çevrilməsi isə AES-in
xidmətindən istifadə edən ölkələrin hamısında ciddi təşvişlə qarşılanmaqdadır.
Bu gün dünyanın ən qabaqcıl texnologiyaları alternativ enerjidən istifadənin
stimullaşdırılmasına və ekoloji tarazlığın təmin edilməsinə yönəlib. Bunun
üçün Laçın–Kəlbəcər bölgələrində
külək enerjisindən, Zəngilan–Cəbrayıl
bölgələrində isə günəş enerjisindən istifadə
imkanları genişdir. “Yaşıl enerji” zonası
kimi bərpa olunması nəzərdə tutulan Qarabağ ərazisi dünyanın ən müasir yaşayış
məskənlərindən biri olacaq. Bütövlükdə isə
yaxın gələcəkdə Azərbaycan “yaşıl enerji”
məkanına çevriləcək.

İsmayıl ƏLİYEV,
BDU-nun kafedra müdiri,
professor
Məcid QOCAYEV,
BDU-nun dosenti
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15 sentyabr 2021-ci il, çərşənbə

Avropa İttifaqının (Aİ) ölkəmizdəki
nümayəndəliyinin yeni rəhbəri etimadnaməsinin
surətini xarici işlər nazirinə təqdim edib

Sentyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının
Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Avropa
İttifaqının (Aİ) ölkəmizdəki nümayəndəliyinin
yeni rəhbəri, səfir Petr Mixalko ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
İdarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Petr Mixalko
etimadnaməsinin surətini
nazir Ceyhun Bayramova
təqdim edib.
Ceyhun Bayramov
Avropa İttifaqının (Aİ)

nümayəndəsini təyinatı
münasibətilə təbrik edib,
onun Azərbaycan ilə Aİ
arasında münasibətlərin
inkişafına töhfə verəcəyinə
inandığını bildirib.
Görüşdə tərəflər Avropa
İttifaqı ilə Azərbaycan arasında mövcud olan səmərəli

Görüş zamanı, həmçinin
Azərbaycan-Avropa İttifaqı
əməkdaşlığının gündəliyində
duran müxtəlif məsələlər, o
cümlədən, enerji sahəsində
layihələrin həyata keçirilməsi
və bu sahədə əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məsələləri
müzakirə edilib.
Petr Mixalko
Azərbaycanın Avropa İttifaqı üçün mühüm
tərəfdaş olduğunu və
fəaliyyəti müddətində
bu münasibətlərin bütün sahələrdə inkişaf
etdirilməsi üçün səylərini
əsirgəməyəcəyini bildirib.
Nazir Ceyhun Bayramov
Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzü və onun
nəticələri, son 28 il ərzində
münaqişənin həlli ilə bağlı
sərgilədiyi qeyri-konstruktiv yanaşma, 44 günlük
müharibə nəticəsində
ərazilərimizin işğaldan
azad olunması, hazırda bu
torpaqlarda aparılan bərpa
və quruculuq işləri, ərazilərin
gələcək inkişaf planları
barədə qarşı tərəfə ətraflı
məlumat verib.
Görüş zamanı, həmçinin
qarşılıqlı maraq doğuran
digər mövzular ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.

əməkdaşlıq əlaqələri, o
cümlədən, son dövr ərzində
Azərbaycana həyata
keçirilən yüksəksəviyyəli
səfərlər, “Şərq tərəfdaşlığı”
ölkələrinin qarşıdan
gələn yüksəksəviyyəli
görüşlərinə hazırlıq, ikitərəfli
münasibətlərin hüquqi
əsasını təşkil edəcək yeni
Saziş, eləcə də əməkdaşlıq
perspektivləri ətrafında fikir
mübadiləsi aparıblar.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 263

Bakı şəhəri, 13 sentyabr 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı
vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarına görə verginin və məcburi
dövlət sosial sığorta haqqının
ödənilməsi xüsusiyyətləri, habelə
“Fərqlənmə nişanı” və “Xüsusi
fərqlənmə nişanı”nın tətbiq edilməsi
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 9 fevral tarixli 40
nömrəli və “Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan
Respublikası ərazisində həyata
keçirdikləri maliyyə əməliyyatları
barədə məlumatların bu dövlətlərin
səlahiyyətli orqanlarına verilməsi
Hədləri və Qaydası”nın təsdiq
edilməsi haqqında” 2015-ci il 3
iyun tarixli 211 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi barədə
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası
Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi,
qüvvəyə minməsi və bununla bağlı
hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun və bu Qanunla təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikası
Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi
barədə” 2000-ci il 30 avqust tarixli 393
nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr
tarixli 1384-IVQD nömrəli Qanununun
tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası
Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi,
qüvvəyə minməsi və bununla bağlı
hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun və bu Qanunla təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi
Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi
haqqında” 2015-ci il 7 dekabr tarixli 700
nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 19 aprel tarixli 1318
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 9 fevral tarixli 40
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006,
№ 2, maddə 188; 2008, № 1, maddə
46; 2009, № 10, maddə 853; 2016,
№ 4, maddə 780; 2018, № 7 (II kitab),
maddə 1625; 2019, № 1, maddə 158,
№ 3, maddə 545; 2020, № 10, maddə
1273) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında avtomobil nəqliyyatı
vasitələri ilə sərnişin və yük daşıma-

Xarici ticarət dövriyyəsinin strukturunun təhlili bir sıra məqamlara xüsusi yanaşmaya imkan verir. Qardaş
Türkiyə Azərbaycanın xarici ticarət
dövriyyəsində İtaliyadan sonra ikinci
yerdədir. Sözügedən Avropa ölkəsinə
əsasən enerji məhsulları ixrac etdiyimizi nəzərə alsaq, o zaman Türkiyənin
mövqeyinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd etmək olar. Ümumi ticarət
dövriyyəsinin 13,5 faizi Türkiyənin
payına düşür. Bu isə ilin yalnız ilk 7
ayında iki qardaş ölkə arasında ticarət
dövriyyəsinin 2 milyard 340 milyon dollar olması anlamına gəlir.
Qardaş ölkə ilə qarşılıqlı ticarət
dövriyyəsini növbəti 3 ildə illik 15 milyard dollara çatdırmaq qarşıda duran
əsas vəzifələrdən biridir.
Bu ilin ilk 7 ayında idxal
məhsullarının strukturundakı
dəyişikliklər də diqqəti çəkir. Aydındır ki, idxal ölkədən valyuta aparır,
ixrac valyuta gətirir. Təbii ki, hər bir
ölkənin bəlli həcmdə idxalı var. Bununla yanaşı, sözügedən dövrdə minik
avtomobillərinin, o cümlədən, digər
texnoloji sənaye məhsullarının idxalının

artması anlaşılan olsa, kartof, tərəvəz,
çay idxalındakı artımların xüsusi təhlil
olunması məqsədəuyğundur. Belə ki, bu
ilin ilk 7 ayında təzə tərəvəz idxalı 43,3
faiz, kartof idxalı 14,1 faiz, çay idxalı
3,9 faiz artıb. Ərzaq təminatı və ərzaq
təhlükəsizliyi baxımdan kənd təsərrüfatı
məhsullarının idxalının minimumlaşdırılması olduqca vacibdir.
Bu ilin ilk 8 ayında Azərbaycan 1
milyard 580 milyon dollarlıq qeyri-neft

məhsulları ixrac edib ki, bu da əvvəlki
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 37,1 faiz
çoxdur.
Qeyri-neft ixracatının strukturu
göstərir ki, Rusiya və Türkiyə aparıcı
mövqeyini qoruyub saxlasa da, İsveçrə
və ABŞ kimi inkişaf etmiş ölkələr də
Azərbaycandan neftdən kənar sektordan məhsul alan ilk beşliyə daxil olublar.
Onu da xatırladım ki, son 5 ilin
statistikası göstərir ki, pandemiyanın
təsir etdiyi 2020-ci il istisna olmaqla
hər il əvvəlki ilə nisbətən qeyri-neft
ixracatında artım qeydə alınıb. 2016-cı
ildə 1 milyard 237 milyon dollar olan
qeyri-neft ixracatı 2017-ci ildə 1 milyard
538 milyon dollar, 2018-ci ildə 1 milyard
689 milyon, 2019-cu ildə 1 milyard 954
milyon dollar, 2020-ci ildə isə 1 milyard
900 milyon dollar olub.
Bütövlükdə, bu göstərir ki, “lockdown” (təcrid rejimi) tədbirlərinin tətbiq
olunmadığı müddətdə qeyri-neft sektoru
istehsal və ixrac imkanlarını artırmaq
potensialına malikdir. Bu baxımdan,
pandemiyanın davam etdiyi aylarda da
real sektorda sərt karantin tədbirlərinin
tətbiq olunmaması məqsədəuyğundur.

Vüqar BAYRAMOV,
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin üzvü

27 sentyabr Anım günü ilə əlaqədar
Şirvanda şəhid ailələri ziyarət edilib
Prezident Administrasiyasının tapşırıq və
tövsiyələrinə uyğun olaraq 27 sentyabr Anım
gününün ölkənin bütün rayon və şəhərlərində
qeyd edilməsi istiqamətində tədbirlər həyata
keçirilir.
Şirvan Şəhər İcra
Hakimiyyətinin 27 sentyabr
Anım günü ilə əlaqədar
tədbirlər planına uyğun
olaraq, Vətən müharibəsində
canını fəda etmiş şəhid
Məmmədli Cavid Natiq
oğlunun, şəhid Hüseynov
Nicat Ziyafət oğlunun, şəhid
Fərəcov Kamran İlqar oğlunun və şəhid Xəlilov Namiq
İlyas oğlunun ailə üzvləri yaşadıqları ünvanlarda ziyarət
edilib.
Şirvan Şəhər İcra
Hakimiyyəti aparatının
mətbuat xidmətindən aldığımız məlumatda bildirilir ki,
başçı İlqar Abbasov, şəhər
bələdiyyəsinin sədri Kürdoğlu Muradov, Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış
Üzrə Dövlət Xidmətinin
Şirvan Şəhər Şöbəsinin rəisi,
mayor İlkin Məmmədov, icra
hakimiyyətinin məsul işçiləri

və bir qrup idarə, müəssisə
rəhbərləri ziyarət tədbirində
iştirak ediblər.
Ziyarət zamanı şəhər
rəhbəri şəhid ailələrinə başsağlığı verərək, Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham
Əliyevin və Birinci – vitseprezident Mehriban xanım
Əliyevanın rəhbərlikləri
ilə şəhidlərə dövlət
səviyyəsində verilən yüksək
dəyərdən, şəhid ailələrinə
göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Bu qayğının
ölkənin bütün bölgələrində
olduğu kimi Şirvan şəhərində
də daim nəzarətdə və
diqqətdə saxlanıldığını və
mütəmadi davam etdirildiyini vurğulayıb. İ.Abbasov,
həmçinin şəhid ailələrini
dinləyib, onları maraqlandıran məsələlərlə bağlı ətraflı
məlumat və izahatlar verib.
Eyni zamanda, Prezident

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Gənclər və İdman naziri Azərbaycan Üzgüçülük
Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb
Sentyabrın 14-də Gənclər
və İdman naziri Fərid Qayıbov
Azərbaycan Üzgüçülük
Federasiyasının prezidenti
Xanlar Fətiyev və Bakı Su
İdmanı Sarayının direktoru
Elçin Həsənov ilə görüşüb.

Azərbaycandan qeyri-neft
məhsulları alan ölkələrin sayı artır
Bu ilin ilk 7 ayında Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 17
milyard 337 milyon dollar olub. Dövriyyənin 11 milyard 39 milyon
dollarını ixrac, 6 milyard 297 milyon dollarını isə idxal təşkil edib.
Nəticədə həmin dövrdə 4 milyard 741 milyon dollarlıq müsbət saldo
yaranıb.

larına görə verginin və məcburi dövlət
sosial sığorta haqqının ödənilməsi
xüsusiyyətləri, habelə “Fərqlənmə
nişanı” və “Xüsusi fərqlənmə nişanı”nın
tətbiq edilməsi Qaydaları”nın 3.5ci bəndindən “yanında Dövlət Vergi
Xidməti” sözləri çıxarılsın.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2015-ci il 3 iyun tarixli 211
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015,
№ 6, maddə 784; 2016, № 3, maddə
616, № 4, maddə 775; 2017, № 9,
maddə 1727; 2018, № 6, maddə 1371;
2021, № 4, maddə 417) ilə təsdiq edilmiş “Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki
şəxslərinin Azərbaycan Respublikası
ərazisində həyata keçirdikləri maliyyə
əməliyyatları barədə məlumatların bu
dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarına
verilməsi Hədləri və Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. 2.2.34-cü yarımbənddə “Vergilər
Nazirliyi” sözləri “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” (bundan
sonra – İqtisadiyyat Nazirliyi)” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.2. 6.5-ci bənddə “Vergilər Nazirliyi”
sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə
əvəz edilsin.

Gənclər və İdman Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Bakı Su İdmanı Sarayında
keçirilən görüşdə komandaların hazırlıq
prosesi, federasiyanın fəaliyyəti, görülən
işlər, çətinliklər, qarşıda duran vəzifələr
barədə nazirə məlumat verilib, fikir
mübadiləsi aparılıb.
Sonra nazir Fərid Qayıbov Bakı Su
İdmanı Sarayının fəaliyyəti və imkanları
ilə yaxından tanış olub.

Ağdam sakinlərinin daha bir qrupu uzun illərdən
sonra doğma şəhərlərinə yenidən ayaq basıblar
Sentyabrın 14-də
Ağdam sakinlərinin daha
bir qrupunun işğaldan azad
olunmuş Ağdam şəhərinə
“Yolumuz Ağdama” adlı
növbəti səfəri təşkil
edilib. Ağdam rayonunun
işğaldan azad edilmiş
hissəsində Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
xüsusi nümayəndəliyi
tərəfindən təşkil olunan
səfər zamanı ağdamlılar
doğma şəhərlərinə uzun
illərdən sonra yenidən
ayaq basıblar.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər
verir ki, Ağdam rayonunun işğaldan
azad edilmiş hissəsində Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin xüsusi
nümayəndəliyinin əməkdaşları ağdamlıları doğma şəhərlərində salamlayıblar.
Səfər iştirakçılarına Ağdam şəhərinin

hazırkı vəziyyəti və burada həyata
keçiriləcək quruculuq işləri barədə ətraflı
məlumat verilib.
Ağdam sakinləri sonra Cümə
məscidini, İmarət kompleksini, Çörək
muzeyinin və Dram Teatrının qalıqlarını ziyarət ediblər. Ağdamlılar səfər

çərçivəsində Qiyaslı kənd məscidində
və Şahbulaq qalasında da olublar.
Qeyd edək ki, bu, Ağdam sakinlərinin
doğma şəhərlərinə üçüncü səfəridir.
Bundan əvvəl sentyabrın 5 və 12-də də
“Yolumuz Ağdama” adlı səfərlər təşkil
edilib.

Son sutkada Azərbaycanda koronavirus
infeksiyasına 2077 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ
koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına son sutkada 2077
yoluxma faktı qeydə alınıb, 3725
nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

Administrasiyasının tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun
olaraq 27 sentyabr Anım
günü ilə bağlı görülən
işlərdən, maarifləndirmə
tədbirlərindən söz açıb. Belə
görüşlərin mütəmadi davam
etdiriləcəyini, şəhidlərin əziz
xatirəsinin dövlətimiz və
cəmiyyətimiz tərəfindən daim
əziz tutulacağını bildirib.
Vətən müharibəsində həlak
olan bütün şəhidlərimizə
Allahdan rəhmət, ailələrinə
səbr diləyib.

Şəhid ailələləri onlara
göstərilən dəstəyə, maddi
və mənəvi köməyə görə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham
Əliyevə və Birinci vitseprezident Mehriban xanım
Əliyevaya dərin təşəkkürlərini
və minnətdarlıqlarını
bildiriblər.
Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət etsin! Amin!

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə,
analiz nümunələri müsbət çıxan 33
nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 463
min 326 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib,
onlardan 416 min 194 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 6 min 167 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 40 min 965
nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 13 min
991, bu günə qədər isə ümumilikdə 4
milyon 675 min 110 test icra olunub.
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15 sentyabr 2021-ci il, çərşənbə

İtaliyanın “Notizie Geopolitiche” analitik portalında Roma
Sapienza Universitetinin Avropa tarixi üzrə fəlsəfə doktoru
Dariush Rahiminianın “Azərbaycan. Üçtərəfli bəyanatdan 300
gün sonra Qarabağda bərpa işləri” sərlövhəli məqaləsi dərc
olunub.

gəmisinin də Füzuli hava limanına
eniş etdiyini və bu təyyarə ilə Qarabağa ilk dəfə hava yolu vasitəsilə
yüklərin çatdırıldığını vurğulayır.
Laçın və Zəngilanda da hava limanlarının inşa edildiyini bildirən müəllif
bununla “Azərbaycan Hava Yolları”nın

İtaliya mətbuatında Qarabağda
bərpa və quruculuq işlərindən
bəhs edən məqalə dərc olunub

Azərbaycanın İtaliyadakı
səfirliyindən verilən məlumatda bildirilir ki, müəllif məqalədə Ermənistanın
hərbi təcavüzü nəticəsində
Azərbaycan torpaqlarının bir qisminin ötən əsrin 90-cı illərində işğal
olunmasından, ötən il Azərbaycan
ordusunun zəfər yürüşü ilə işğal altındakı torpaqların azad edilməsindən
və 2020-ci ilin 9 noyabrında imzalanmış üçtərəfli bəyanatla hərbi
əməliyyatların dayandırılmasından
bəhs edir.
Qeyd edilir ki, Azərbaycan bu
ərazilərdə bərpa, yenidənqurma və
müharibədən sonrakı reinteqrasiya
mərhələsinə başlayıb və bir milyon
azərbaycanlı məcburi köçkünün
öz yurdlarına qayıtması üçün ərazi
minalardan təmizlənir. Bu xüsusda,
ötən 300 gün ərzində atılmış mühüm
addımlardan təfərrüatlı şəkildə bəhs
edən müəllif ilk olaraq Qarabağ və
Şərqi Zəngəzur bölgələrində 15 min

hektardan çox ərazinin minalardan
təmizləndiyini, üçtərəfli bəyanatın
imzalanmasından sonra 160-a yaxın
azərbaycanlı mülki şəxsin işğal
dövründə Ermənistan tərəfindən
basdırılmış minaların partlaması səbəbindən həlak olduğunu və
hərbi əməliyyatların başa çatmasına
baxmayaraq, Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim
etməkdən imtina etdiyini diqqətə
çatdırır.
Digər mühüm addım kimi 2021-ci
ilin 5 sentyabr tarixində işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə 7 ay ərzində
tikilmiş birinci hava limanı olan Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanına Bakıdan
"Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus
ən böyük "Airbus A340-500" tipli
sərnişin təyyarəsinin eniş etdiyini
qeyd edən müəllif həmin gün, eyni
zamanda "Silk Way" aviaşirkətinə
məxsus ən böyük yük təyyarələrindən
biri olan "Boeing 747-400" tipli hava

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
yeni həyat qurmaq istəyən məcburi
köçkünlər üçün iş yerləri təklif edən ilk
şirkətlərdən olduğunu qeyd edir.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
avtomobil yollarının inşası ilə bağlı
həyata keçirilən layihələrə diqqət
çəkən müəllif bu istiqamətdə işlərin
intensiv şəkildə davam etdiyini,
2,4 və 6 hərəkət zolağından ibarət
Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa “Zəfər” yolunun, Şükürbəyli–Cəbrayıl–Hadrut,
Xudafərin–Qubadlı–Laçın–Xanlıq–
Qubadlı, Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–
Ağbənd, Bərdə–Ağdam,Toqanalı–
Kəlbəcər–İstisu kimi yolların
çəkildiyini, çətin relyefi nəzərə alaraq
həmin yolların üzərində körpü və
tunellərin də inşasının aparıldığını
bildirir. Üçtərəfli bəyanatda nəzərdə
tutulduğu kimi, bölgənin iqtisadi
cəhətdən inteqrasiyası üçün kompleks bir dəmir yolu şəbəkəsinin qurulmaqda olduğunu vurğulayır.
Görülən işlər arasında şəhərsalma
sahəsində aparılan fəaliyyətdən bəhs
edən müəllif yerlə-yeksan edilmiş,
"ruhlar şəhəri" və ya "Qafqazın Xirosiması" kimi tanınan Ağdam şəhərinin
baş planının artıq təsdiq edildiyini,
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
Şuşa şəhərində bir çox tarixi binaların
və abidələrin, habelə "Xarıbülbül" və
"Qarabağ" mehmanxanalarının bərpa
edilərək istifadəyə verildiyini, şəhərdə
yeni yaşayış kompleksinin, çoxsaylı
bərpa və tikinti layihələrinin icrasına

başlanıldığını bildirir.
Müəllif, Zəngilanda həyata
keçirilən “Ağıllı kənd” layihəsinin
2022-ci ilin əvvəllərinə qədər yekunlaşacağını vurğulayır. Müəllif
azad olunmuş ərazilərdə kənd
təsərrüfatının inkişafı istiqamətində
tədbirlərə başlanıldığını, bu xüsusda Ağalıda "Ağıllı kənd" layihəsi
çərçivəsində İsrail və İtaliya
şirkətlərinin birgə əməkdaşlığı ilə heyvandarlıq və südçülük müəssisələrinin
qurulması istiqamətində iş aparıldığını qeyd edir.
Məqalədə, həmçinin Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
tərəfindən işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə 1376 tarixi abidə və
arxeoloji əhəmiyyət daşıyan yerlərin
müəyyən edildiyi, onların bərpası
istiqamətində mühüm addımların
atıldığı diqqətə çatdırılır. Ərazilərin
vaxtilə işğalı səbəbindən keçirilməsi
dayandırılmış bəzi ənənəvi mədəni
tədbirlərin də yenidən bərpa edildiyini qeyd edən müəllif, bu xüsusda
Şuşada “Xarıbülbül” Musiqi Festivalı
və Vaqif Poeziya Günlərinin təntənəli
şəkildə keçiridliyindən bəhs edir.
Azərbaycan hökumətinin azad
edilmiş əraziləri yaşıl enerji zonası elan etdiyini bildirən müəllif bu
xüsusda, İtaliyanın Ansaldo və Böyük
Britaniyanın BP şirkətləri ilə bağlanılmış müqavilələrin bölgədə alternativ
enerji mənbələri üçün əsas yaratdığını vurğulayır.
Azərbaycanın qısa müddət
ərzində böyük uğurlar əldə etdiyini
bildirən müəllif məqaləsini bu fikirlərlə
yekunlaşdırır: "Ermənistanın işğalı
ilə 30 il ərzində faciəyə məruz qalan,
viran olunan və sistematik məhv
edilən torpaqlarda onların azad
edilməsindən keçən cəmi 300 gün
ərzində həyatın bərpası ilə bağlı
Azərbaycanın əldə etdiyi mühüm
nəticələr bu ərazilərin Azərbaycana
məxsusluğunun bariz nümunəsidir".
Məqalə ilə aşağıdakı keçiddən
tanış olmaq mümkündür:
https://www.notiziegeopolitiche.
net/azerbaijan-la-ricostruzione-del-ka
rabakh-300-giorni-dopo-la-dichiarazio
ne-tripartita/
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Paytaxtda abadlaşdırılan
növbəti həyət sakinlərin
istifadəsinə verilib

H

eydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti, IDEA
İctimai Birliyinin
təsisçisi və rəhbəri Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə
həyata keçirilən "Bizim həyət"
layihəsi çərçivəsində növbəti
abadlaşdırılmış həyət sakinlərin
istifadəsinə verilib.

IDEA İctimai Birliyindən
verilən məlumatda bildirilir
ki, növbəti yenilənmiş həyət
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli “V” yaşayış massivində 1814 nəfər
sakinin yaşadığı 1- 5 saylı
binaları əhatə edir.
“Bizim həyət” layihəsinin
əsas məqsədi Bakı
həyətlərinin abadlaşdırılması,
yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün
təhlükəsiz və rahat yaşam
şəraitinin yaradılmasıdır.
Abadlaşdırılan növbəti

S

Bu kitab Özbəkistanda çap olunmuş, təqdimatı
Gədəbəydə keçirilmişdir. Yəqin adından da hiss
etdiniz ki, kitab Vətən müharibəsindəki tarixi
Qələbəmizə həsr olunub. Müəllifi Özbəkistanda
və onun hüdudlarından kənarda tanınmış şairə,
“Kitab dünyası” qəzetinin baş redaktoru Xasiyyət
Rüstəmovadır.
rəhbərliyi ilə torpaqlarımızı
erməni qəsbkarlarının işğalından azad etmişik. Bu 44
gün bütün dünyaya səs salmış, xalqımızın, ordumuzun
gücünü, iradəsini, haqq işini
nümayiş etdirmişdir. Savaş
gedən günlərin hər biri bizim
üçün böyük tarixdir.
Sonra Gədəbəy haqqında hazırlanmış videoçarx
nümayiş etdirilmişdir.
Tədbirdə çıxış edənlər
demişlər ki, qardaş özbək
xalqının tanınmış yazıçısının
Vətən müharibəsinə həsr
etdiyi bu kitabın təqdimatının
Gədəbəydə keçirilməsi

xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Bu, qardaş ölkələrin
həmrəyliyinin daha bir parlaq
nümunəsidir.
Təqdimat mərasimində
Xasiyyət Rüstəmova çıxış
edərək bildirmişdir ki, ilk dəfə
bu torpağa qədəm qoyduğuna baxmayaraq, onun
insanlarının qonaqpərvərliyi,
səmimiyyəti, Vətən sevgisi məni hədsiz sevindirdi,
məmnun etdi və sözün əsl
mənasında, heyrətləndirdi.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Bildirilib ki, 44 günlük
Vətən müharibəsində Ali Baş
Komandanın qətiyyəti, ordumuzun şücaəti nəticəsində tarixi ədalət bərpa edilib və Prezident İlham Əliyevin müvafiq
sərəncamı ilə Şuşa şəhəri
Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı elan olunub. Bu
səbəblə builki festivalın açılış

mərasimi və konserti Şuşa
şəhərində keçiriləcək. Sentyabrın 18-də Üzeyir Musiqi
Günündə Xalq artisti Ağaverdi
Paşayevin rəhbərliyi altında
Azərbaycan Dövlət Xalq
Çalğı Alətləri Orkestrinin və
tanınmış solistlərin iştirakı ilə
Şuşada açıq havada konsert
təşkil olunacaq.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

BİLDİRİŞ
“Azərxalça” ASC
tərəfindən “Mimaki CJV30160BS” model printer üçün
sərf materiallarının satın alınması ilə əlaqədar keçirilmiş
kotirovka sorğusunda “UNİVERSAL POLİQRAF” MMC
qalib elan olunmuş və həmin
MMC ilə müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.
Tender komissiyası

Bundan əlavə, sayca XIII
olan bu festival çərçivəsində
Bakıda, Gəncədə, Ağdamda bir neçə tədbirin təşkili
planlaşdırılıb. Eyni zamanda,
cari festival çərçivəsində ilk
dəfə olaraq “Üzeyir sənətinin
gənclik sədaları” adı altında
yeni proqrama start verilib və
gənclərə böyük səhnədə istedadlarını nümayiş etdirməyə
şans yaradılıb.
Festival çərçivəsində
Azərbaycanın bədii

kollektivləri, solistləri ilə
yanaşı, ABŞ və Polşadan
dəvət olunmuş məşhur
musiqiçilərin də çıxışı
nəzərdə tutulub.
Onu da vurğulamaq
lazımdır ki, mövcud pandemiya şəraiti ilə əlaqədar
tədbirlərə giriş yalnız xüsusi
dəvətnamələr və COVID pasportu ilə mümkün olacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

öhbət şəhərdəki İsrafil Məmmədov adına 27
nömrəli məktəb-liseydən gedir. Burada 11-a
sinfinin 31şagirdinin hər biri tələbə adını qazanıb.

Həmin sinifdən Azər Seyidli təhsildə xüsusi nəticələri ilə
bərabər nümunəvi davranışı ilə fərqləndiyinə görə "Gümüş
nişan"la təltif olunub. Bundan başqa, sinfin 11şagirdi tam
orta təhsil haqqında fərqlənmə attestatına layiq görülüb.
Qəbul imtahanları zamanı isə 7 nəfər 600-dən çox, 6
nəfər 500 baldan artıq nəticə göstərərək ölkənin müxtəlif
ali məktəblərinə qəbul olunub. İsmayıl Əsədov 674 balla ən
yüksək göstərici əldə edib. Bir nəfər isə təhsilini Polşada
alacaq.
Şəhərdəki M.C.Paşayev adına 39 nömrəli tam orta
məktəbin 11- b sinfinin də bütün şagirdləri tələbə adını qazanıblar. Həmin sinfi bitirən19 nəfərin hər biri yüksək nəticə
göstərərək müxtəlif ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunublar.
Ən yüksək nəticəni isə 673 balla Zaman Kazımov göstərib.
Tələbə adını qazanan yeniyetmə gənclərimizi təbrik
edirik.

Qarabağın sizin üçün nə
olduğunu bir daha anladım
və bu Vətən sevgisini sizləri
tanıyandan sonra daha çox
hiss etdim.
Sonda tədbirə yekun
vuran İbrahim Mustafayev
rayon icra hakimiyyətinin
hədiyyələrini özbəkistanlı
şairəyə təqdim etmişdir.

Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi
Festivalı bu ildən Şuşada keçiriləcək
2009-cu ildən başlayaraq, hər il Üzeyir
Hacıbəylinin yaradıcılığına həsr edilmiş Beynəlxalq
Musiqi Festivalı keçirilir. Festival çərçivəsində
ölkəmizin bir neçə şəhərində tədbirlər keçirilsə
də, əsas mərasim Bakıda baş tuturdu. Bundan
əvvəl 1995-ci ildən başlayaraq, hər ilin 18 sentyabr
günü (Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü) musiqi
bayramı kimi qeyd olunurdu. Lakin 2009-cu ildən
Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilməsi haqqında
qərar qəbul olundu. Festivalın işində azərbaycanlı
musiqiçilərlə yanaşı, başqa ölkələrdən olan
ifaçılar da iştrak edirlər. Ənənəvi Üzeyir Hacıbəyli
Beynəlxalq Musiqi Festivalının bu il sentyabrın
18-dən 24-dək Şuşa şəhərində keçirilməsi nəzərdə
tutulub. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən
məlumat verilib.
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Gəncədə bir sinifin 31 şagirdinin
hamısı ali məktəbə daxil olub

“44 gün” kitabının Gədəbəydə
təqdimatı keçirilib

Gədəbəy Heydər Əliyev
Mərkəzində keçirilən
təqdimat mərasimində professor Rəşid Mahmudov, Milli
QHT Forumu idarə heyətinin
üzvü, türkoloq Əkbər Qoşalı,
Dünya Gənc Türk Yazarlar
Birliyinin başqanı İntiqam Yaşar və digər tanınmış simalar
iştirak etmişlər.
Rayon icra hakimiyyətinin
başçısı İbrahim Mustafayev
tədbirdə çıxış edərək demişdir ki, 44 rəqəmi xalqımız
üçün tarixi, unudulmaz bir
rəqəmdir. Biz bu 44 gündə
Ali Baş Komandan, cənab
Prezidentimiz İlham Əliyevin

həyətdə əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat hərəkəti nəzərə
alınıb, bütün yaş qrupları
üzrə uşaqların inkişafı üçün
əlverişli şərait yaradılıb,
gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri və
onlarda sistematik idmanla
məşğulolma refleksinin
yaradılması məqsədilə
müxtəlif idman qurğuları,
futbol meydançaları, şahmat
meydançaları, uşaqlar üçün
oyun meydançaları salınıb.
Yeni həyətin ərazisində 11
ədəd söhbətgah inşa edilib,

oturacaqlar, tullantılar üçün
qutular quraşdırılıb.
Sakinlərin istək və maraqları nəzərə alınaraq, həyətdə
mühafizə kameraları, yeni
işıqlandırma dirəkləri, yanğın
hidrantları quraşdırılıb, binaların fasadları, dam örtükləri
və giriş hissələri tam təmir
olunub, bloklara elektromaqnit kartla giriş sistemi tətbiq
edilib. Həyətin ərazisindəki
mövcud yaşıllıqların bərpası
ilə yanaşı, əlavə olaraq 300
ədəd ağac əkilib və 1650
kvadratmetr ərazidə yaşıllıq
zolağı salınıb.
Sözügedən layihənin
Bakının bütün rayonlarında
həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulur. Bununla əlaqədar,
paytaxtımızın abadlaşdırılmaya ehtiyacı olan həyətləri
haqqında məlumat və
tövsiyələrin IDEA İctimai
Birliyinə təqdim edilməsi
xahiş olunur.

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi
və İdman Akademiyası
“Məşqçilik I”, “Məşqçilik II”, “Fiziki tərbiyə və
çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi”, “İdman tibbi və
menecment” fakültələrinin dekanları, “Gimnastikanın
nəzəriyyəsi və metodikası”, “Kütləvi və tətbiqi idman
növlərinin nəzəriyyəsi və metodikası” kafedralarının
müdiri vəzifələrinə müsabiqə elan edir.
Sənədlər müsabiqə elan edildiyi
gündən bir ay ərzində təqdim oluna
bilər. Mövcud pandemiya şəraitinə
uyğun olaraq sənədlər onlayn şəkildə
də təqdim edilə bilər. Sənədləri

info@sport.edu.az email ünvanına
göndərmək xahiş olunur. Məlumat
telefonu- 012-564-33-75.

Rektorluq

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

“Gəncə Yol Tikini-2” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının tikintisi
obyektlərində beton dirəklərin və betondan
istinad divarlarının deşilməsi işlərinin satın
alınması məqsədilə müsabiqə elan edir

2 noyabr 2021-ci il saat 16.00-da Gəncə şəhəri, Əziz
Nəzərov küçəsi 5 nömrəli ünvanda “Gəncə Yol Tikini-2” ASC
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Yığıncağın gündəliyi:
1. 2019–2020-ci maliyyə illəri üzrə maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin nəticələrinin müzakirə olunması və təsdiq
edilməsi.
Ümumi yığıncağın gündəliyinin materialları ilə iş günləri
saat 10.00-dan 17.00-dək Gəncə şəhəri, Əziz Nəzərov
küçəsi 5 nömrəli ünvanda səhmdar cəmiyyətin rəhbərliyinə
müraciət etməklə tanış olmaq mümkündür.
Ümumi yığıncaq iştirakçılarının qeydiyyatı yığıncağın başlanmasına 2 (iki) saat qalmış göstərilən ünvanda
aparılacaqdır. Qeydiyyat üçün şəxsiyyət vəsiqəsi, yaxud
şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənəd təqdim olunmalıdır. İllik
ümumi yığıncaqda səhmdar özü, yaxud notarius tərəfindən
təsdiqlənmiş etibarnamə əsasında səlahiyyətli nümayəndə
iştirak edə bilər.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az
səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və
ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət
22 sentyabr 2021-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri
qaytarılacaqdır.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu - (012) 404-37-00, daxili - 1263.

İdarə heyəti
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15 sentyabr 2021-ci il, çərşənbə

Almaniya Avropa İttifaqının
Balkanlara doğru
genişlənməsində maraqlıdır

ABŞ
“Meqa-şəhər” inşa ediləcək

A

lmaniya Kansleri Angela Merkel hesab edier ki, bir sıra Qərbi
Balkan ölkələrinin Avropa İttifaqına daxil olması təşkilat üçün
böyük strateji maraq kəsb edir. Belə bir bəyanatla Almaniya
hökumətinin başçısı Belqradda Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiçlə
görüş zamanı çıxış edib. Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.

ABŞ-da 5 milyon əhalisi olan “meqa-şəhər” inşa
ediləcək. Bildirilir ki, lazımi maliyyə vəsaiti təmin edilərsə,
şəhər 2030-cu ildə ilk sakinlərini qarşılayacaq. Milyarder
Mark Lorenin ideyası əsasında qurulacaq şəhər Tokionun
təmizliyini, Nyu-Yorkun rəngarəngliyini və Stokholmun
infrastrukturunu özündə birləşdirəcək.
Qeyd edək ki, şəhərin qurulmasına 400 milyard dollar
maliyyə vəsaiti tələb olunur.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Slovakiya

Səfər bu gün başa çatır

Merkel bildirib: “Bilirəm, belə bir
təsəvvür var ki, Avropada inteqrasiya
prosesi çox ləng gedir və Avropa İttifaqı
həmişə yeni tələblər düşünüb tapır.
Ancaq biz bunun nəticələrini və tərəqqi
əldə olunduğunu görürük... Avropa İttifaqının üzvü olan bütün ölkələr nəzərdə
saxlamalıdır ki, bütün Qərbi Balkan
ölkələrinin təşkilata üzv qəbul edilməsi
böyük strateji maraq kəsb edir”.
Almaniya kanslerinin fikrincə,
gələcəkdə Avropa İttifaqına üzv ola
biləcək altı ölkəni nəzərdən keçirilə bilər.

Bunlar Albaniya, Bosniya və Hersoqovina, Serbiya, Şimali Makedoniya, Çernoqoriya və tanınmamış Kosovodur.
Merkelin sözlərinə görə, bu ölkələr
Avropa İttifaqının üzvü olmaq üçün uzun
bir yol keçməlidir. Bundan əlavə, Merkel
Qərbi Balkan ölkələrinin Avropaya inteqrasiyası üçün Berlin prosesinin vacib
olduğunu da əlavə edib.
Qeyd edək ki, “Berlin prosesi”
adlandırılan diplomatik təşəbbüs
2014-cü ildə irəli sürülüb və orada Avropa İttifaqının Qərbi Balkan

regionu ilə qarşılıqlı əlaqələrinin
möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulur.
Onu da xatırladaq ki, Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç sentyabrın 1-də
rəhbərlik etdiyi respublikanın Avropa
İttifaqına daxil olması məsələsinin
tanınmamış Kosovo respublikası ilə
münasibətlərindən asılı olduğunu bəyan
edib.
Serbiya 1 mart 2012-ci ildə Avrpa
İttifaqına üzvlüyə namizəd rəsmi statusunu əldə edib. 2013-cü ilin dekabrında Avropa İttifaqı Şurası Serbiyanın
təşkilata üzvlüyü ilə bağlı danışıqlara
başlanmasına icazə verib. 2014-cü ilin
yanvarında isə Brüsseldə bununla bağlı
ilk hökumətlərarası konfrans keçirilib.

Neftin qiyməti 80 dolları keçə bilər
Dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edir.
Londonun “İCE” Birjasının
məlumatına görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 1,11 faiz artaraq bir
bareli 74 dollar olub.
Nyu-York Əmtəə Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin

qiyməti 1,5 faiz artaraq bir bareli
70,73, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,35 faiz artaraq
bir bareli 73,96 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, ilin sonlarına kimi dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti 80 dolları keçə bilər. Pandemiya dövrü olsa da, dünyada yanacağa
ehtiyac çoxdur.

Gürcüstan

Xarici ticarət dövriyyəsi artıb

2021-ci ilin ilk 8 ayında Gürcüstanın xarici ticarət
dövriyyəsinin ümumi dəyəri 8 milyard 678,3 milyon
dollar təşkil edib. Bunu Gürcüstanın Milli Statistika
İdarəsi açıqlayıb. Bildirilir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 22,2 faiz çoxdur.
Məlumatı “Novosti Qruziya” yayıb.

Seneqal

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Konfransın açılışında çıxış edən BMT
Baş katibi Antonio Quterreş bildirib ki, on
illərlə davam edən ağır müharibələr, olmazın
əzablar, təhdidlərdən sonra belə Əfqanıstan
sakinləri bu gün, bəlkə də, həyatlarının ən
təhlükəli günlərini yaşayırlar. Onun sözlərinə
görə, burada vəziyyət kəskin surətdə
dəyişməzsə, ölkəni ən yaxın gələcəkdə ağır
fəlakətlər gözləyir.
A.Quterreş sonra deyib ki, indi hər üç
əfqandan biri növbəti dəfə harada bir tikə
çörək tapacağına əmin deyil. Yoxsulluq
kəskin surətdə artmaqdadır, sosial müdafiə
institutları faktiki oalraq məhv edilib. Yüz
minlərlə insan öz evini tərk etməyə vadar
olub. Bütün bunlar azmış kimi, üstəlik, ölkəni
ötən üç ildə olduğu kimi, qarşıdakı qışda da
ağır quraqlıq gözləyir. Qış yaxınlaşdıqca,
daha çox insan ən zəruri qidalardan məhrum
ola bilər.
Əfqanıstanda evsiz-eşiksiz qalan məcburi
köçkünlərin sayı 3,5 milyon nəfərdir. Bu
vaxta qədər ölkə büdcəsinin 40 faizə qədəri
beynəlxalq yardımlar hesabına formalaşıb.
Taliban hakimiyyətə gələndən sonra isə bu

ÂÂ Sentyabrın 15-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.Şimal-qərb küləyi
əsəcək, gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz
olunacaq. Gecə 20-23°, gündüz 27-30°, Bakıda
20-22°, gündüz 27-29° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70,
gündüz 40-45 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 15-20°, gündüz
29-34° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur (Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan), Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Ağdam,həmçinin DaşkəsənGədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 10-15°, gündüz 17-22° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz
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Məlumata görə, Tokioda Yaponiya, ABŞ və Cənubi Koreyadan olan diplomatların görüşü keçirilib. Üçtərəfli görüş
zamanı KXDR-in bir neçə gün əvvəl uzaq məsafəli qanadlı
raketlərin sınağını keçirməsi ətrafında müzakirələr aparılıb.
Tərəflər Koreya yarımadasında nüvə silahının ləğvi
məqsədilə qarşılıqlı əməkdaşlığı daha da genişləndirmək
barədə razılığa gəliblər. Bununla əlaqədar rəsmi Pxenyanla müzakirələrin davam etdirilməsi və ona sanksiyalar
vasitəsilə təzyiqin gücləndirilməsi qərara alınıb.
Xatırladaq ki, sentyabrın 13-də Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (KMTA) sentyabrın 11-də və 12-də qanadlı
raketlərin uğurlu sınağı barədə məlumat yayıb. KMTAnın məlumatına əsasən, həmin raketlər 1500 kilometr
məsafədəki hədəfi vurmağa qadirdir.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Ailəmizə üz vermiş ağır itki ilə bağlı bizə başsağlığı verən
nazirliklərə, ictimai təşkilatlara, kollektivlərə, Azərbaycanda və
xaricdə yaşayan ayrı-ayrı şəxslərə, qohum və dostlara ailəmiz
adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Hörmətlə Akif Rəfiyev

Cenevrədə Əfqanıstan üzrə
keçirilən beynəlxalq konfrans
aclıq və xəstəliklərdən əziyyət
çəkən yüz minlərlə əfqana
yardım göstərməyə çağırış
edib. Bu arada Taliban yaraqlılarının Pəncşir vilayətində dinc
sakinlərə atəş açması barədə
xəbərlər yayılıb. Bu barədə
“BBC” agentliyi məlumat yayıb.

Demba Ba karyerasını başa vurub
Seneqal
millisinin sabiq
hücumçusu Demba
Ba karyerasını başa
vurub. Məlumat üçün
deyək ki, futbolçu
son olaraq İsveçrənin
“Luqano” klubunun
şərəfini qoruyub.
O, daha əvvəl
“Şanxay Şenxua”
(Çin), “Göztəpə”,
“Beşiktaş”,
“Başakşəhər” (Türkiyə), “Çelsi”, “Nyukasl”, “Vest Hem”
(İngiltərə), “Hoffenhaym” (Almaniya), “Muskron” (Belçika)
və “Ruan” (Fransa) klublarının da uğurları üçün çalışıb.
Xəbəri “Eurosport” verib.

NHK “World” telekanalının yaydığı məlumata
görə, Yaponiya, ABŞ və Cənubi Koreyadan olan
yüksək vəzifəli diplomatlar Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) növbəti qanadlı
raket sınağını müzakirə ediblər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Əfqanıstan: BMT yardım ayırır,
taliblər isə Pəncşirdən qisas alırlar
Sentyabrın 13-də Roma Papası I Fransisk Slovakiyaya
rəsmi səfərə gəlib. Bratislava beynəlxalq hava limanında
Pontifiki Slovakiyanın dövlət başçısı Zuzana Çaputova,
Baş nazir Eduard Heqer, parlamentin sədri Boris Kollar və
digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Səfər müddətində Vatikan rəhbəri Prezident Zuzana
Çaputova, Baş nazir və parlament sədri, eləcə də ölkədəki
yəhudi və Roma icmasının nümayəndələri ilə görüşlər
keçirib. Qeyd edilir ki, I Fransiskin 34-cü apostol turnesi
çərçivəsində baş tutan Slovakiya səfəri bu gün başa çatır.
Məlumatı BBC yayıb.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

KXDR-in növbəti raket
sınağı müzakirə olunub

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
Aparatının əməkdaşları iş yoldaşları Emil
Süleymanova qardaşı

yardımlar tamamilə dayandırlıb.
Beynəlxalq konfrans başa çatandan
sonra A.Quterreş “Reuters” agentliyinə
açıqlamasında bildirib ki, tədbir iştirakçıları
Əfqanıstana bir milyard dollara yaxın yardım
göstərəcəklərini vəd ediblər. Bu, proqnozlaşdırılandan 400 min dollara yaxın çoxdur.
Toplanan vəsaitin üçdə biri BMT-nin
Ümumdünya Ərzaq Proqramı vasitəsilə
çatdırılacaq. Proqramın direktoru Antea
Vebb deyib ki, yardımları mümkün qədər tez
çatıdırmağa çalışacaqlar. Belə ki, hazırda
Əfqanıstanda vəziyyət son dərəcə ağırdır.
Bu arada internetdə Pəncşir vilayətində
Taliban yaraqlıları tərəfindən qisas məqsədilə
bir neçə dinc sakinin öldürülməsini əks
etdiriən videomateriallar yayılıb.
Xatırladaq ki, Pəncşirdə müqavimətçilər
Əhməd Məsudun komandanlığı altında
Taliban yaraqlılarına qarşı son günlərədək
vuruşublar. Pəncşir sakinləri Talibanın onları
cəzalandıracaqlarından qorxurlar və kəskin
zərurət olmasa, küçəyə çıxmamağa çalışırlar.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”
keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 15-20°, gündüz 28-32° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi dağlıq
ərazilərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 15-20°, gündüz 26-31°,
dağlarda gecə 7-12°, gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 18-22°, gündüz
30-35° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Dağlarda duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək Gecə 17-20°,
gündüz 27-32°, dağlarda gecə 14-17°, gündüz
20-24° isti olacaq.

EMİN SÜLEYMANOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildiriir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov
Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru,
professor Gəray Gəraybəyliyə anası
SVETLANA XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.
Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbərliyi və
kollektivi Azərbaycan Tibb Universitetinin
rektoru, professor Gəray Gəraybəyliyə anası
SVETLANA XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Turizm və Menecment
Universitetinin rektoru İlham Mədətov
Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru,
professor Gəray Gəraybəyliyə anası
SVETLANA XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.
Qusar rayonundan Şair Alxasov
Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru,
professor Gəray Gəraybəyliyə anası
SVETLANA XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.
Azərbaycan Tibb Universitetinin yoluxucu
xəstəliklər kafedrasının əməkdaşları
universitetin rektoru, professor Gəray
Gəraybəyliyə anası

Bakının Nizami rayon 7 nömrəli doğum
evinin baş həkimi Leyla Seyidbəyova və doğum
evinin kollektivi həkim –neonatoloq Samirə
Məmmədovaya anası
MƏRYAM SULTANOVANIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
Asif Əsgərov Azərbaycan Tibb
Universitetinin rektoru, professor Gəray
Gəraybəyliyə anası
SVETLANA XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.
Binəqədi rayonundan Elxan Allahverdiyev
və rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının
kollektivi Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının
Məclis üzvü, Binəqədi rayonu Ağsaqqallar
Şurasının sədri, ədliyyə generalı Akif Rəfiyevə
həyat yoldaşı
ƏSMAYƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
Səhiyyə Nazirliyi Elmi Tibbi Şurasının
sədri Oktay Seyidbəyov Azərbaycan Tibb
Universitetinin rektoru, professor Gəray
Gəraybəyliyə anası
SVETLANA XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Akademiyasının rəhbərliyi və kollektivi
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
nəzdində incəsənət kollecinin direktoru Fikrət
Həşimova bacısı
SÜSƏN ƏBİLOVANIN

SVETLANA XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.

Bakının Nizami rayon 7 nömrəli doğum
evinin baş həkimi Leyla Seyidbəyova və doğum
evinin kollektivi Azərbaycan Tibb Universitetinin
rektoru, professor Gəray Gəraybəyliyə anası

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Akademiyasının rəhbərliyi və kollektivi
rəngkarlıq kafedrasının baş müəllimi

SVETLANA XANIMIN

NAMİDAR ƏLİYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.

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

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