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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri

Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanında ilk rəsmi qarşılanma

Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanının açılış mərasimi olub

Prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan
açılış mərasimində iştirak ediblər

 Oktyabrın 26-da Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının
açılış mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan açılış mərasimində iştirak ediblər.

 Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan oktyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasına rəsmi
səfərə gəlib.
Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının
dalğalandığı Füzuli Beynəlxalq Hava

Limanında ali qonağın şərəfinə fəxri
qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanı hava limanında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
qarşıladı.

AZƏRTAC

Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
hava limanının rəmzi açılışını bildirən
lenti kəsdilər.
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının
rəmzi açarları prezidentlərə təqdim
edildi.
Dövlət başçıları hava limanında
yaradılan şəraitlə tanış oldular.
AZAL-ın prezidenti Cahangir
Əsgərov dövlət başçılarına görülən işlər
barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, Qarabağın hava qapısı
adlandırılan Füzuli Beynəlxalq Hava

Limanı ən müasir səviyyədə inşa
olunub. Hava limanının istənilən tip
hava gəmisini qəbul etmək imkanları
var. Uçuş-enmə zolağının uzunluğu
3000, eni isə 60 metrdir. Hava limanının müasir infrastrukturla təchiz
olunan terminalı saatda, ən azı, 200
sərnişinin buraxılışına imkan verir.
Burada görülən bütün işlər beynəlxalq
norma və standartlara uyğun şəkildə
həyata keçirilib. Hava limanının
ətrafında geniş abadlıq-quruculuq
işləri aparılıb. Burada avtomatlaşdı-

rılmış sistemlərlə təchiz olunan Hava
Hərəkətini İdarəetmə qülləsi tikilib. Bu
isə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında
ICAO və IATA standartlarına müvafiq qaydada uçuşların başlanmasını
mümkün edir. Hava limanında baqaj
konveyerləri, qeydiyyat sistemi, VIP
zallar, mağazalar, restoranlar və digər
zəruri məntəqələr yaradılıb. Burada
sərnişinlərin rahatlığı üçün bütün meyarlar diqqət mərkəzində saxlanılıb.
O da qeyd olundu ki, hazırda
Zəngilan və Laçında beynəlxalq hava
limanları tikilir və onların inşası ilə
regionun nəqliyyat imkanları daha da
genişləndiriləcək.

(ardı 2-ci səhifədə)
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Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasimi olub

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Daha sonra dövlət başçılarına
Cocuq Mərcanlıda açılacaq Suvenir İstehsalı Müəssisəsinin fəaliyyəti barədə
məlumat verildi. “Cocuq Mərcanlının
İnkişafı” Fondu, “TÜİB” və “TİKA”nın
maliyyə dəstəyi ilə yaradılacaq
müəssisədə Cocuq Mərcanlı kəndinin
25 sakini işlə təmin olunacaq. Burada
hədiyyəlik saxsı qablar, kiçik ölçülü
xalçalar, əl işləri və digər məhsullar istehsal ediləcək. Müəssisənin tikintisinə
dövlət də öz dəstəyini verib. Kiçik və
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin operatorluğu ilə şirkət təsis olunub, istehsal
avadanlıqları alınıb və istehsalın təşkili
üçün Türkiyədən mütəxəssislər cəlb
edilib. Bundan əlavə, “TİKA”nın dəstəyi
ilə 15 istixana yaradılıb. 15 ailənin çalışdığı istixanalarda lavanda və bibəriyyə
bitkiləri, tərəvəz yetişdiriləcək.
Beləliklə, ən müasir tələblərə cavab verən beynəlxalq hava limanının
qısa müddətdə və yüksək keyfiyyətlə
inşası Azərbaycan dövlətinin qüdrətini
göstərməklə yanaşı, həm də işğaldan
azad edilmiş rayonlarımızın tezliklə
bərpa olunacağının və oraya yenidən
həyatın qayıtmasının bariz nümunəsidir.
Bu hava limanının istifadəyə verilməsi
bölgəyə səfər edənlərin rahatlığını təmin

edəcək, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda aparılan quruculuq işlərinin
daha da sürətlənməsinə töhfə verəcək,
nəinki Füzulinin, ümumilikdə, bölgənin
sosial-iqtisadi inkişafında müstəsna rol
oynayacaq.
Daha sonra dövlət başçıları söhbət
etdilər.
Prezident İlham Əliyev: Təşəkkür
edirəm. Yaxından çəkin. Əziz qardaşım

mənə bu gözəl saatları hədiyyə edib.
“Xarıbülbül” təsviri də üstündə.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan:
Şuşaya gəlmişdik. Buradan Şuşa yaxındır. “Xarıbülbül” də Şuşanın simvoludur.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, çox
sağ olun, təşəkkür edirəm.
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Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Zəngəzur dəhlizinin – Horadiz–
Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd avtomobil yolunun təməlini qoyublar

Oktyabrın 26-da Zəngəzur dəhlizinin – Horadiz–Cəbrayıl–
Zəngilan–Ağbənd avtomobil yolunun təməli qoyulub. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan əvvəlcə Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa
avtomobil yolunda tikinti işlərinin gedişi ilə tanış oldular.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh
Məmmədov görülən işlər barədə dövlət
başçılarına məlumat verdi.
Saleh Məmmədov: Möhtərəm
cənab Prezident, hərəkət etdiyiniz bu
yol Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa yoludur.
Bu yol altı-dörd cərgədən ibarət olacaq. Yolun uzunluğu 81 kilometrdir. Bu
yolun başlanğıcdan 50-ci kilometrədək
hissəsini Azərbaycan şirkətləri, əllinci
kilometrdən 81-ci kilometrə qədər
hissəni isə Türkiyənin “Kolin İnşaat” və

“Çingiz İnşaat” şirkətləri işləyir. Türkiyə
şirkətlərinin işlədiyi hissədə 6 kilometr
uzunluqda tunel tikilir və 7 yol ötürücüsü
tikiləcək. Tunellərin ümumi uzunluğu 6
min 500 metrdir. Hazırda Şuşa şəhərinin
girişində olan 4-cü və 5-ci tunellər artıq
tikilmişdir. Biri 431 metr, digəri isə 530
metr uzunluğundadır.          
Prezident İlham Əliyev: Kəlbəcərdə
tunellər inşa edilir, 12 kilometr.
Saleh Məmmədov: Bəli,
Azərbaycanda ən böyük tuneli “Çingiz
İnşaat” inşa edir, Toğanalı-Kəlbəcər

yolundakı Murovdağ tuneli. Bu,
Azərbaycanda ən böyük tuneldir, 11
min 600 metrdir. Artıq o tunelin 350
metri qazılmışdır. Şəkilləri var, mən Sizə
göstərəcəyəm.
Prezident İlham Əliyev: Bir də Laçın–Kəlbəcər tuneli.
Saleh Məmmədov: Bəli, Qorçu aeroportunun 3,5 kilometrlik Laçın-Kəlbəcər
tuneli də var.
Prezident İlham Əliyev: Tunellərin
toplam uzunluğu nə qədərdir?
Saleh Məmmədov: Azərbaycanın
Qarabağ ərazisində Türkiyə şirkətləri
tərəfindən toplam 62 kilometr uzunluqda
tunel tikilir. Hazırda Türkiyə şirkətlərində
6587 işçi çalışır. Onların 1832 nəfəri
Türkiyə vətəndaşı, 4500 nəfəri isə
Azərbaycan vətəndaşıdır. Ümumilikdə,
Qarabağ zonasında işləyən şirkətlərdə
toplam 13 min 280 nəfər çalışır.

Bu gün təməli qoyulacaq yol isə
Zəngəzur dəhlizi yoludur. Başlanğıcını
dayandığımız bu yerdən götürəcək.
Birinci qovşaq budur. Buradan Ağbəndə,
Ermənistan sərhədinə qədər məsafə
123,6 kilometrdir.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan:
Ermənistan sərhədinə qədər gedirsiniz,
elədirmi? Daha irəli gedəcəksiniz.
Saleh Məmmədov: Bəli, oradan da o
tərəfə keçəcəyik. Allahın köməyi ilə düz
İstanbula qədər gedəcəyik, Avropaya
qədər gedəcəyik. Allah Sizləri qorusun.
Bu yolun üzərində də 3 tunelimiz var.
Uzunluğu toplam 3610 metrdir. Hazırda
Zəngilan ərazisində dördüncü tunel tikilir.
Tuneldə artıq 160 metr iş görülüb. Bu
hissədə bütün yolu “Kalyon” şirkəti tikir.
Həmin yolun üzərində Zəngilan hava
limanı da yerləşir. Hava limanına gedən
yolun 20 kilometrlik hissəsini “Kalyon”

şirkəti ilə birlikdə Azərbaycan şirkəti
tikir. Bu yolun üzərində rayon mərkəzləri
ilə hava limanını birləşdirən 7 qovşaq
tikiləcək. Bu qovşaq təməli qoyulan
yolun sıfırıncı kilometrində olacaq.
Bu, bizim dayandığımız 6-4 cərgəli
Əhmədbəyli–Füzuli ana yoludur. Bu
isə, həmin bu qovşaqdan çıxıntılarla
Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvana, oradan
da İstanbula gedən yol olacaq, İnşallah.
Bu da Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa yolunda
gedən tikinti işlərinin şəkilləridir, “Çingiz
İnşaat”ın işlədiyi tunellərdir. Burada işlər
həm partlatma üsulu ilə gedir, həm də
sıxma üsulu ilə.
Hazırda qısa tunellərdə işlərin 45-50
faizi yerinə yetirilib. Bunlar da tikinti vaxtı
görülən işlərdir. Biz möhtərəm cənab
Prezidentin göstərişi ilə orada tikintiyə
qışda başlamışdıq. Bunlar həmin dövrdə
çəkilən şəkillərdir. Ümumiyyətlə, Qara-

bağ zonasında heç vaxt 4-6 cərgəli avtomobil yolu olmamışdır. İlk dəfədir Qarabağda belə yollar tikilir. Bu isə Zəngəzur
dəhlizi üzrə “Kalyon” şirkətinin çəkdiyi
yollardır. Burada da həyat olmayıb. Bu
yolun mövcud Horadiz yoluna ən uzaq
məsafəsi 1,6 kilometr, ən yaxın məsafəsi
200 metrdir. Böyük işlər görülüb,
“Kalyon” şirkəti tərəfindən işin, demək
olar ki, 45 faizdən çoxu yerinə yetirilib.
Allahın köməyi ilə gələcəkdə, yəqin ki,
2023-cü ilə qədər bu yolun açılışında da
iştirak edərsiniz.

***
Sonra Azərbaycan və Türkiyə
prezidentləri Zəngəzur dəhlizinin – Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd avtomobil yolunun təməlini qoydular.

AZƏRTAC

Zəngilan rayonunda
“Dost Aqropark”ın təməli qoyulub
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və
Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
oktyabrın 26-da Zəngilan
rayonunda “Dost Aqropark”ın
təməlini qoyublar. Dövlət
başçıları əvvəlcə aqroparkın
ərazisində çinar ağacı əkdilər.
Sonra prezidentlər Anadolu Agentliyinin Vətən müharibəsini özündə əks
etdirən fotosərgisinə baxdılar.
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ön sözünü
yazdığı və Anadolu Agentliyi tərəfindən
hazırlanan “Qarabağ Zəfəri” kitabını
Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi.
Tədbirin aparıcısı Günel Mövsümova dedi: Bəli, zəngilanlılar bu ili 27 il idi
gözləyirdi. 27 il biz bunun xəyalları ilə
yaşadıq. Bu xəyallarla yaşayan keçmiş
məcburi köçkünlərdən biri də mən idim.
27 il idi mən Zəngilanın işğaldan azad
olunma xəbərini bir jurnalist olaraq
səsləndirmək xəyalı ilə yaşadım və
xəyallar gerçək oldu. Bəli, bu gün tarixi
gündür. Bu gün Zəngilanın torpaqlarına
can verilən gündür. Bu gün o torpaqları
cənnət məkana çevirdiyimiz gündür.

(ardı 4-cü səhifədə)
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Zəngilan rayonunda “Dost Aqropark”ın təməli qoyulub

(əvvəli 3-cü səhifədə)
İndi Zəngilan yenidən qurulur və
əvvəlkindən də gözəl əzəmətə qovuşur.
Cənab prezidentlər və əziz qonaqlar. Bildiyimiz kimi, bu torpaqlar 27 il
ərzində erməni vandalları tərəfindən tarmar olundu, daş üstündə daş qalmadı.
Evlərimiz talan olundu. O evlərdən biri
də mənim evim idi. 27 ildən sonra öz
torpağıma qayıdarkən evimin bir daşını
belə tapa bilmədim. Nəinki evlərimiz,
meşələrimiz, ağaclarımız tar-mar olundu. 27 ildən sonra biz qardaş Türkiyə ilə
əl-ələ verib bu torpaqları yenidən ayağa
qaldırırıq. Bu torpaqlara yenidən can
verməyə gəlmişik, viran qalmış torpaqlarımızı cənnətə çevirməyə gəlmişik.
İndi icazə verin, “Dost Aqropark” ilə
tanış olaq.

***
Türk və azərbaycanlı sərmayədarlar
tərəfindən Zəngilanda həyata
keçiriləcək “Dost Aqropark” layihəsi üç
mərhələdə icra olunacaq. Layihənin
birinci mərhələsində inzibati binalar, qapalı və yarıaçıq heyvandarlıq
kompleksləri, sosial obyektlər, kafe,
kinoteatr, istirahət zonası, xidməti
heyətin qalması üçün binalar tikiləcək.
Kompleksdəki otlaq sahələrində 4
min baş cins qaramalın yetişdirilməsi,
əkinçilik məhsulları istehsalı və digər
fəaliyyətlər də həyata keçiriləcək. Bütün

bunlar Azərbaycanın və Türkiyənin qida
təhlükəsizliyinə töhfə verəcək, bölgənin
əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının
beynəlxalq bazarlara çıxarılmasına
imkan yaradacaq.
Dövlət başçıları “Dost Aqropark”ın
təməlini qoydular.

Layihə başa çatdıqda 6 min hektar
sahədə bitki mənşəli istehsal və texnika
sahələri yaradılacaq, 10 min baş cins
heyvanın yetişdirilməsi üçün maldarlıq, eləcə də toxumçuluq və şitilçilik
sahələri salınacaq. Bununla yanaşı,
bütün bölgəyə hədəflənən inteqrasi-

ya olunmuş ət emalı və qablaşdırma
müəssisəsi qurulacaq, tutumu 100 min
ton olan kənd təsərrüfatı anbarı sistemi
inşa ediləcək.
Daha sonra aqroparkda əkinə start
verildi.
Prezidentlər “Dost Aqropark”ın

fəaliyyətinə xeyir-dua verdilər.
Kompleks, həmçinin bölgənin
toxum, gübrə və kənd təsərrüfatı
ləvazimatlarına tələbatını ödəyəcək.
“Dost Aqropark” kompleksində ağıllı kənd təsərrüfatı texnologiyaları,
bərpaolunan enerji və dayanıqlı kənd

təsərrüfatı mexanizmlərinə əsaslanan
fəaliyyət qurulacaq. Aqropark tam işə
düşdükdən sonra burada 500 nəfərə iş
imkanı yaradılacaq.

AZƏRTAC
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Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
Zəngilanın Ağalı kəndində rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın oktyabrın 26-da Zəngilanın Ağalı kəndində rəsmi
qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının
dalğalandığı meydanda Türkiyə Prezidentinin şərəfinə fəxri
qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanı qarşıladı.
Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Türkiyə
Prezidentinə raport verdi.
Türkiyə Respublikasının və
Azərbaycan Respublikasının Dövlət

himnləri səsləndirildi.
Türkiyə Prezidenti Azərbaycan
əsgərlərini salamladı.
Prezident İlham Əliyev və Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğan fəxri qarovul
dəstəsinin qarşısından keçdilər.
Türkiyə nümayəndə heyəti

Azərbaycan Prezidentinə, Azərbaycan
nümayəndə heyəti Türkiyə Prezidentinə
təqdim olundu.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyeva ilə söhbət etdi.
Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın

sədaları altında Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qarşısından
keçdi.

AZƏRTAC
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Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
Zəngilanda “Ağıllı kənd” layihəsi
çərçivəsində görülən işlərlə tanış olublar

Oktyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində həyata keçirilən “Ağıllı kənd”
layihəsi çərçivəsində görülən işlərlə tanış olublar. Kənd təsərrüfatı
naziri İnam Kərimov dövlət başçılarına görülən işlər barədə
məlumat verdi.
Bildirildi ki, layihənin icrası ilə bağlı
110 hektardan çox ərazidə tikinti işləri
aparılır. İnnovativ tikinti materiallarından
istifadə edilməklə tam izolyasiya olunmuş 200 fərdi ekoloji evin, ikimərtəbəli
4 qeyri-yaşayış binasının, 360 şagird
yerlik məktəbin və 60 yerlik uşaq bağ-

çasının tikintisi sürətlə davam etdirilir.
“Ağıllı kənd”də müasir şəhərsalma
standartları tətbiq olunacaq. Piyada və
velosiped yolları çəkiləcək. Bir sözlə, öz
doğma yurdlarına qayıdacaq sakinlər
üçün hərtərəfli şərait yaradılacaq.
Burada kənd təsərrüfatının təşkili və

inkişafı ilə bağlı da bir sıra işlər görüləcək.
Artıq kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalı məqsədilə istifadə olunacaq torpaq sahələri müəyyənləşdirilib və lazımi
innovativ texnikaların siyahısı hazırlanıb. “Ağıllı kənd təsərrüfatı”nda müasir
suvarma sistemlərindən istifadə olunacaq.
Əkin planına əsasən, müəyyənləşdirilən
600 hektar ərazidən 412 hektarının
minalardan təmizlənməsi üçün müvafiq
işlər aparılıb. Burada “Ağıllı idarəetmə
sistemi” data və təhlil mərkəzindən həyata
keçiriləcək.

AZƏRTAC

Azərbaycan və Türkiyə
prezidentlərinin təkbətək görüşü

Oktyabrın 26-da Zəngilanın
Ağalı kəndində rəsmi qarşılanma
mərasimindən sonra Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə

təkbətək görüşü olub. Dövlət başçıları
rəsmi foto çəkdirdilər.
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Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış ediblər

Prezident İlham Əliyevin bəyanatı
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Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bəyanatı

Oktyabrın 26-da Zəngilanın Ağalı kəndində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış
ediblər. Əvvəlcə dövlətimizin başçısı bəyanatla çıxış etdi.
– Hörmətli cənab Prezident, Əziz
qardaşım.
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və
cənablar.
İlk növbədə, Əziz qardaşım, Sizi
bir daha salamlayıram. Azərbaycana
xoş gəlmisiniz. Sizin səfərinizin çox
böyük önəmi var. Siz işğaldan azad
edilmiş torpaqlara ikinci dəfədir ki, səfər
edirsiniz. Dörd ay bundan əvvəl Sizinlə
bərabər Şuşa şəhərində olmuşuq, bu
gün isə Füzulidə və Zəngilandayıq.
Şuşa şəhərində imzalanan Şuşa
Bəyannaməsi tarixi sənəddir. Bu
Bəyannamə bizim əlaqələrimizi rəsmən
müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırmışdır.
Bu gün Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanının açılışında birlikdə iştirakımız
bir daha bizim birliyimizi göstərir, gücümüzü göstərir. Onu göstərir ki, Türkiyə
və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi hər
zaman bir-birinin yanındadır. Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanının inşası cəmi
səkkiz ay davam etdi. Səkkiz ay ərzində
beynəlxalq hava limanı inşa edildi. Bu
hava limanının inşasında Azərbaycan və
Türkiyə şirkətləri iştirak etmişlər. Yəni,
bu, bizim birgə uğurumuzdur.
Eyni zamanda, bu gün Zəngilan rayonunda birinci özəl sərmayə layihəsinin
də təməlini qoyduq. Bu sərmayə
layihəsi də Türkiyə və Azərbaycanın
birgə layihəsidir. Yəni, bu, bir daha onu
göstərir ki, bütün işlərdə, o cümlədən
işğaldan azad edilmiş torpaqlarda
gedən quruculuq, bərpa işlərində də biz
çiyin-çiyinə bir yerdə irəliləyirik.
Bu gün Zəngilanın Ağalı kəndindəki bu
rəsmi mərasim tarixdə qalacaq. Adətən,
rəsmi mərasimlər paytaxtlarda keçirilir. Ancaq biz rəsmi mərasimləri bütün görüşlər
zamanı keçiririk. Həm Şuşada, həm də
bu gün Zəngilanda rəsmi mərasimlərin
keçirilməsi, Türkiyə və Azərbaycanın
Dövlət himnlərinin səslənməsi, bizim birgə
addımlarımız tarixdə əbədi qalacaq. Bu
tarixi biz birlikdə yazırıq. Necə ki, bütün
müharibə dövrü ərzində birlikdə idik, bu
gün də bir yerdəyik.
Biz İkinci Qarabağ savaşının birinci
ildönümünü yaşayırıq. Dünən Qubadlı
şəhərinin azad olunmasının birinci ildönümünü qeyd edirdik. İki həftə bundan
sonra Şuşanın azad olunmasını qeyd
edəcəyik, böyük Zəfər bayramı kimi
qeyd edəcəyik.
İkinci Qarabağ savaşının ilk saatlarından son dəqiqələrinə qədər Türkiyə
Azərbaycanın yanında olmuşdur. Əziz
qardaşım, hörmətli Cümhurbaşqanı ilk saatlarda Azərbaycana dəstək
göstərdi, bütün dünyaya bəyan etdi
ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə
Azərbaycanın yanındadır. Bu, bizə
çox böyük siyasi və mənəvi dəstək,
əlavə güc verdi. Əziz qardaşım, bu
gün Azərbaycan xalqı haqlı olaraq
Sizə öz təşəkkürünü bildirir. Bilirsiniz
ki, Azərbaycanda hər kəs Sizi sevir,
Sizə böyük hörmətlə yanaşır. Siz bizim
Zəfərimiz üçün çox böyük işlər görmüsünüz və bu gün artıq quruculuq
dövründə, bərpa dövründə yenə də
bizimlə bərabərsiniz.
Mən bilirəm ki, Sizin çox gərgin iş
qrafikiniz var. Siz bu yaxınlarda Afrikanın
dörd ölkəsində rəsmi ziyarətdə olmusunuz. Ondan sonra Türkiyədə bir önəmli
tədbirdə olmusunuz. Ondan sonra
vaxt tapıb buraya gəlmisiniz ki, bizimlə
bərabər, Azərbaycan xalqı ilə bərabər

bu gözəl gündə bir yerdə olasınız. Biz
bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bu,
əsl qardaşlıq nümunəsidir, əsl dostluq
nümunəsidir. Bu, həm Azərbaycan xalqına, həm Türkiyə xalqına, həm də bütün
dünyaya bir mesajdır ki, biz bir yerdəyik,
bizim birliyimiz sarsılmazdır və əbədidir.
Bu gün regional işlərdə, hətta
dünya çapında Türkiyə və Azərbaycan
əməkdaşlığı, qardaşlığı önəmli amilə
çevrilib. Türkiyə Əziz qardaşımın
liderliyi ilə artıq dünya çapında böyük
gücə çevrilib və heç kim Türkiyəyə
öz iradəsini diktə edə bilməz. Bu
yaxınlarda Əziz qardaşım Türkiyənin
daxili məsələlərinə müdaxilə etmək
istəyənlərə elə cavab vermişdi ki, hesab
edirəm bu, bütün siyasətçilər üçün
örnəkdir. Öz milli ləyaqətini qoruyan, öz
xalqının, dövlətinin maraqlarını, qüru-

runu qoruyan və müdafiə edən Lider
bu gün buradadır, Azərbaycandadır,
Zəngilandadır, Ağalıdadır. Biz bunu
qiymətləndirməliyik. Bütün türk dünyası
üçün Rəcəb Tayyib Ərdoğan amili ən
önəmli amillərdən biridir.
Onu da bildirməliyəm ki, gələn ay
Azərbaycan Türk Şurasında sədrliyi
Türkiyəyə təhvil verəcək. Əminəm ki,
Türkiyə Əziz qardaşımın rəhbərliyi ilə
Şuraya uğurlu sədrlik edəcək. Türk
dövlətləri arasındakı əməkdaşlıq və
qardaşlıq əlaqələri daha da güclənəcək,
beləliklə, bütün Türk dünyası üçün yeni
imkanlar açılacaq.
Bu gün burada, Zəngilanda olarkən,
təbii ki, biz Zəngəzur dəhlizi haqqında
danışmasaq düzgün olmaz. Zəngilan
Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşir və
buradan keçən Zəngəzur dəhlizi bütün
Türk dünyasını birləşdirəcək. Həm
Azərbaycan, həm Türkiyə Zəngəzur
dəhlizinin gerçəkləşməsi üçün əməli addımlar atır. Əminəm ki, bu addımlar yaxın gələcəkdə öz bəhrəsini verəcəkdir.
Bu gün Əziz qardaşımla və qonaqlarla birlikdə böyük avtomobil yolunun
təməlini qoyduq. Bu avtomobil yolu da
Zəngəzur dəhlizinin bir hissəsidir. Bu
avtomobil yolunun və dəmir yolunun

çəkilişi nəticəsində biz istədiyimizə nail
olacağıq.
Mən bu gün fürsətdən istifadə
edərək Azərbaycanın azad edilmiş
torpaqlarında fəaliyyət göstərən bir çox
Türkiyə şirkətlərinə öz təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm. Onların yorulmaz
səyləri nəticəsində bu gün bu bölgədə
yollar salınır, dəmir yolları çəkilir, tunellər
tikilir, infrastruktur layihələri gerçəkləşir.
Bu, bir daha bizim birliyimizin, qardaşlığımızın təcəssümüdür. Tam əminəm ki,
bundan sonra da Türkiyə və Azərbaycan
iki qardaş ölkə kimi bir yerdə irəli
gedəcək, xalqlarımız bir-birinə daha
da yaxın olacaq, dövlətlərimiz bundan
sonra da uğurlu əməkdaşlıq edəcək.
Beləliklə, Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə
gücü daha da təsirli olacaq.
Əziz qardaşım, Sizə bir daha
“Azərbaycana xoş gəlmisiniz!” deyirəm,
bütün qonaqlara “Xoş gəlmisiniz!”
deyirəm. Sizə və qardaş Türkiyə xalqına
daim tərəqqi, firavanlıq, xoşbəxtlik
diləyirəm. Sağ olun.

***
Sonra Türkiyə dövlətinin başçısı
bəyanatla çıxış etdi.

– Hörmətli Prezident, Əziz qardaşım.
Hörmətli nazirlər.
Hörmətli mətbuat nümayəndələri.
Əvvəlcə sizləri ən səmimi hisslərimlə
salamlayıram.
İşğaldan azad edilən bu gözəl
bölgəyə – Füzuliyə səfərimdən dörd
ay yarımdan sonra bu dəfə Zəngilanda
olmaqdan böyük məmnunluq duyuram.
Əziz qardaşım Prezident Əliyevə
lütfkar dəvətə görə öz adımdan,
heyətim və millətim adından bir daha
təşəkkür edirəm.
Bugünkü səfərimiz zamanı
Azərbaycanın işğaldan azad edilən
bu bölgələrinin qısa müddət ərzində,
həqiqətən, necə dirçəldiyini, necə
sürətlə inkişaf etdiyini gördük. Bu, hər
igidin, hər siyasətçinin işi deyil. Bu
qədər qısa müddətdə bu investisiyaları
yatırmaq, bu işləri həyata keçirmək,
inanıram ki, doğma yurdundan ayrılmağa məcbur qalmış azərbaycanlı qardaşlarım üçün buradan bir müjdə vermək
imkanı yaradır. Çünki azərbaycanlı
qardaşlarım ayrıldıqları torpaqlara,
inanıram ki, ən qısa vaxtda son dərəcə

gözəl şəkildə inşa edilən, canlandırılan bu yerlərə qayıtmaq imkanı əldə
edəcəklər. Burada qarşımızdakı binaya,
sol tərəfimizdəki binalara baxırıq. Bu binalar orijinal, tarixi üslubda son dərəcə
gözəl bir şəkildə inşa edilir.
Buraya gəlməzdən əvvəl Füzulini bir
tərəfdən Şuşa, digər tərəfdən də cənub
sərhədi boyunca Ağbənd, gələcəkdə
isə, İnşallah, Naxçıvan ilə birləşdirəcək
yolların inşa edildiyini gördük, işçi
qardaşlarımızla görüşdük. Bu yollar
bölgədə çoxtərəfli daşımaların əsasını
təşkil edəcək. Füzulidə də bildirdiyim
kimi, bu qədər qısa müddətdə bölgənin
bərpası istiqamətində görülən işlər həm
Azərbaycan, həm də regionumuz üçün
qürurverici və ümidvericidir.
Azərbaycan bütün dünyaya örnək
olacaq inkişaf modeli ilə bu bölgənin
inkişafı üçün fəaliyyətini davam etdirir.
Burada hər şeydən əvvəl təməlini qoyduğumuz, – bir az əvvəl cənab Prezidentin də dediyi kimi, – istər tunellər,
istər yol ötürücüləri, istər avtomobil
yolları bərpa işlərinin sürətlə həyata
keçirilməsi baxımından çox önəmlidir.
Bu fəaliyyətə liderlik edən İlham qardaşımı və əməyi keçən hər kəsi ürəkdən
təbrik edirəm. Podratçı firmaları təbrik
edirəm. Bütün texnika parkları ilə podratçı firmaların ürəkdən çalışması ən
yüksək təqdirə layiqdir. Türkiyə olaraq,
biz də bu fəaliyyətlərdə üzərimizə
düşəni etməkdə, qardaş Azərbaycana
bütün imkanlarımızla dəstək olmaqda
davam edəcəyik.
Hörmətli mətbuat nümayəndələri,
bu gün İlham qardaşımla keçirdiyimiz
görüşlərdə ikitərəfli əlaqələrimizi və
regional prosesləri ətraflı müzakirə
etdik. İqtisadi və ticari sahələrdəki
əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi
ilə enerji, nəqliyyat və Qarabağın
inkişafı ilə bağlı layihələrdə mövcud
durumu və gələcəklə bağlı planları da
dəyərləndirmək imkanı əldə etdik. Ən
önəmlisi, Şuşa Bəyannaməsi ilə strateji
müttəfiqlik səviyyəsinə çatdırdığımız
əlaqələrimizi daha necə inkişaf etdirə
biləcəyimizi müzakirə etdik. Bir millət,
iki dövlət olmağın verdiyi ortaq şüur və
ruhla hərəkət edirik.
Azərbaycan bölgənin əsl potensialının həyata keçirilməsinə mane olan
işğalı şanlı Zəfəri ilə sona çatdırdı,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının illərdir

tətbiq olunmayan qətnamələrini özü
həyata keçirdi. Davamlı sülhün təmin
olunması və arzu edilən normallaşma
istiqamətində irəliləyişin olması üçün
şərait bu gün əvvəllər olmadığı qədər
əlverişlidir. Bunun üçün bölgədəki yeni
duruma uyğun hərəkət edilməlidir. Biz
bölgədə davamlı sülhün və əhatəli
normallaşmanın tərəfdarıyıq. Bu
coğrafiyadan keçəcək torpaq yollar və
dəmir yolu xətləri təkcə Azərbaycan
və Türkiyə üçün deyil, bütün bölgə
ölkələri üçün iqtisadi və ticari fürsətlər
yaradacaq. Gün gələcək, Zəngəzurdan
çıxıb İstanbula qədər gedə biləcəyik,
İğdıra, Qarsa gedə biləcəyik və
bölgənin tranzit, logistika mərkəzinə
çevrilmə imkanı möhkəmlənəcək. Bu
inkişafdan İran, Gürcüstan, Ermənistan
da daxil olmaqla, Azərbaycanın bütün qonşuları istifadə edəcəklər. Bir
sözlə, bu layihələr kənarlaşdırıcı deyil,
əhatəedicidir. Bu prosesdə sərhədlərin
müəyyənləşdirilməsi və qarşılıqlı olaraq
tanınması zəruridir. Mehriban qonşuluq
münasibətlərinin əsasını da bu anlayış
təşkil etməkdədir.
Bu məsələlərdə Ermənistan
Azərbaycan ilə problemlərini həll
etmək istiqamətində səmimi bir iradə
göstərməlidir. Əgər Azərbaycan ilə bağlı
səmimi iradə ortaya qoyarsa, Türkiyənin
Ermənistan ilə əlaqələrinin də normallaşması üçün bir maneə qalmayacaq.
Bütün bölgə üçün birlikdə qurulacaq
firavan gələcəyi kiçik hesablara və
daxili siyasətə qurban vermək vaxt itkisi
mənasına gələcək. Dünyanın bu gözəl
bölgəsində sülh içində yaşanacaq parlaq bir gələcək, əlbəttə ki, mümkündür.
Türkiyənin də davamlı sülhün yaradılması istiqamətində atılacaq hər müsbət
addımın qarşılığını eyni konstruktiv
anlayışla verəcəyini bir daha xüsusi
vurğulayıram.
Səfərim çərçivəsində mənə və
nümayəndə heyətimə göstərilən
qonaqpərvərliyə görə Prezident, qardaşım Əliyevə və qardaş Azərbaycan xalqına bir daha təşəkkürlərimi bildirirəm.
Fürsətdən istifadə edərək öz
adımdan və heyətim adından xüsusilə
Qardaşım Əliyev və bütün nazirlərə
də təşəkkürlərimizi bildiririk. Təşəkkür
edirəm. Sağ olun, var olun.

AZƏRTAC
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Səfər başa çatdı

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
rəsmi instaqram səhifəsində Zəngilan
rayonunun Ağalı kəndindən fotolar paylaşıb

Türkiyə
Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın Azərbaycan
Respublikasına rəsmi
səfəri oktyabrın 26-da
başa çatıb.
Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanında ali
qonağın şərəfinə fəxri qarovul
dəstəsi düzülmüşdü.
Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı
hava limanında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev yola saldı.

AZƏRTAC

Baş nazir Əli Əsədov BP-nin
nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi

instaqram səhifəsində Zəngilan
rayonunun Ağalı kəndindən

fotolar paylaşıb.
AZƏRTAC fotoları təqdim edir.

Azad edilən ərazilərdə
mühəndis işləri davam etdirilir
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov oktyabrın
26-da BP şirkətinin Hasilat və əməliyyatlar üzrə icraçı vitseprezidenti Qordon Birrel və Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə
regional prezidenti Qəri Counz ilə görüşüb.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, görüşdə Azərbaycan ilə BP

şirkəti arasında uzun illərdir davam
edən tərəfdaşlıqdan məmnunluq
ifadə olunub, əməkdaşlığın inkişaf

perspektivləri müzakirə edilib.
Söhbət zamanı BP-nin
Azərbaycanda həyata keçirdiyi
layihələrin əhəmiyyəti vurğulanıb,
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşıl
enerji zonasının yaradılması layihəsində
şirkətin iştirak imkanları xüsusi qeyd
edilib.

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin komandanlığı və Azərbaycan Ordusunun qələbəsi
ilə başa çatan, Vətən müharibəsi nəticəsində azad olunan
ərazilərimizdə mühəndis işləri davam etdirilir.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, Ali Baş Komandanın göstərişinə
əsasən, işğaldan azad edilən Kəlbəcər
və Laçın rayonlarında dislokasiya olunan qoşunların fəaliyyətini təmin etmək,

o cümlədən infrastrukturun bərpa
olunması məqsədilə mühəndis qoşunlarının digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı
fəaliyyəti həyata keçirilir.
Kəlbəcər rayonunun İstisu yaşayış məntəqəsindən Laçın rayonu-

nun Minkənd yaşayış məntəqəsinə,
eləcə də dövlət sərhədi boyunca
digər istiqamətlərdə, ümumilikdə, 580
kilometrdən çox torpaq örtüklü yollar
inşa edilib. Qoşunların qış aylarında
dağlıq ərazilərdə təhlükəsiz hərəkət
etməsi üçün yolların işarələnməsi və qar
çubuqlarının qurulması başa çatdırılıb.
Azad edilən ərazilərdə infrastrukturun bərpa olunması məqsədilə həyata
keçirilən zəruri tədbirlər davam etdirilir.
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YAP və AK Partinin birgə təşkilatçılığı ilə “Qarabağ savaşı:
Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığının növbəti təntənəsi”
mövzusunda videokonfrans keçirilib

Oktyabrın 26-da Yeni Azərbaycan Partiyası və Türkiyənin
Ədalət və İnkişaf Partiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Zəfər
Gününün birinci ildönümünə həsr olunmuş “Qarabağ
savaşı: Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığının növbəti təntənəsi”
mövzusunda videokonfrans keçirilib.
Əvvəlcə Yeni Azərbaycan Partiyasının
sifarişi ilə SƏS TV tərəfindən hazırlanmış
“44 günlük Zəfər salnaməsi” sənədli filmi
nümayiş etdirilib.
Videokonfransın moderatorları,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
deputatı Ramil Həsən və AK Partinin Xarici
əlaqələr departamentinin müdir müavini
Mehmet Ceylan Zəfər Gününün birinci
ildönümünə həsr olunmuş bu tədbirin
əhəmiyyətini vurğulayıblar. Qeyd olunub ki,
İkinci Qarabağ müharibəsində baş verən
proseslər Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığını bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
Moderatorlar həmçinin bu tipli konfransların keçirilməsinin YAP və AK Parti arasında münasibətlərin inkişafının növbəti
göstəricisi olduğunu diqqətə çatdırıblar.
Videokonfransda çıxış edən YAP
Sədrinin müavini–Mərkəzi Aparatın rəhbəri
Tahir Budaqov bildirib ki, bu tədbir tarixi
bir hadisənin gerçəkləşdiyi günə təsadüf
edir. Belə ki, oktyabrın 26-da Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışını
etdilər. Həmin açılış mərasimini izlədikcə
bir daha Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının, müttəfiqliyinin nəinki regionumuza, bütövlükdə Avrasiya məkanına nə
dərəcədə töhfə verdiyinin şahidi oluruq.
YAP Sədrinin müavini deyib ki,
Azərbaycanın şanlı qələbəsi ilə başa çatan
44 günlük Vətən müharibəsindən bir il ötür.
Xalqımızın milli mübarizə ruhunu – sarsılmaz həmrəyliyini, dövlətimizin gücünü
– qüdrətini əks etdirən İkinci Qarabağ
müharibəsində qazanılmış qələbə böyük
tarixi və siyasi məzmuna malikdir. Çünki
birincisi, Azərbaycan 30 ilə yaxın davam
edən işğal faktına, separatizmə öz milli
gücü ilə, hərbi-siyasi resursları vasitəsilə
son qoydu, BMT-nin uzun müddət kağız
üzərində qalmış qətnamələrinin icrasını
təmin etdi. Beləliklə, bu qələbə ilə həm
tarixi ədalətin, həm də beynəlxalq hüququn
bərpasına müvəffəq olduq. İkincisi, bu tarixi zəfər xalqımızın milli qürurunun və milli
ləyaqətinin bərpası olmaqla yanaşı, qərəzli
dairələrin ikili standartlara və selektiv
yanaşmaya əsaslanan siyasətinin iflasıdır. Nəhayət, Azərbaycan regionda yeni
geostrateji reallıqlar yaratdı. Bu, bölgədə
yeni təhlükəsizlik mühitinin və əməkdaşlıq
imkanlarının formalaşması deməkdir.
“Şübhəsiz ki, Azərbaycanın tarixi
qələbəsini təmin edən mühüm amillərdən
biri qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin
ölkəmizə qətiyyətli, birmənalı və güclü mənəvi-siyasi dəstək göstərməsidir.
Müharibənin başladığı gündən
etibarən başda qardaş ölkə ictimaiyyəti
Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini müdafiə etdi, həm reallıqların
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında,
həm də erməni yalanlarının ifşasında
yüksək fəallıq nümayiş etdirdi. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan müxtəlif
tribunalardan Azərbaycanın haqq
işinə prinsipial dəstəyini ifadə etməklə
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini obyektiv gerçəkliklərə, tarixi, siyasi və mənəvi
həqiqətlərə yönəltdi. Azərbaycan xalqı
və dövləti qardaş dəstəyini minnətdarlıq
hissi ilə çox yüksək qiymətləndirir. Eyni
zamanda, Azərbaycan da öz növbəsində
qardaş Türkiyəyə milli-strateji və prinsipial
məsələlərdə güclü dəstək nümayiş etdirir.
Bütün bunlar isə ümummilli lider
Heydər Əliyevin “Azərbaycan və Türkiyə
bir millət, iki dövlətdir” və böyük öndər
Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın
sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim
kədərimizdir” kəlamlarının real həyatda bir
daha öz təsdiqini tapmasıdır. Ümumiyyətlə,
dünyada Azərbaycan ilə Türkiyə qədər birbirinə yaxın ölkələr yoxdur. Milli dəyərlər
və tarixi ənənələr üzərində təşəkkül
tapmış bu qardaşlıq münasibətləri bənzəri
olmayan birlik və həmrəylik nümunəsidir”,
– deyən Tahir Budaqov qeyd edib ki,
postmüharibə dövründə də dostluğa, qardaşlığa və strateji tərəfdaşlığa əsaslanan

Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri
yüksələn xətt üzrə inkişaf edir, iki qardaş
ölkənin birgə təşəbbüsləri regionun yeni
geostrateji dizaynında müstəsna rol oynayır. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
cənab İlham Əliyevlə cənab Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın şəxsi dostluq münasibətləri,
qardaşlığı bütün sahələrdə əməkdaşlığa,
görülən işlərə öz töhfəsini verməkdədir.
İki ölkə başçısının siyasi iradəsi tərəflər
arasında iqtisadi, hərbi-texniki, mədənihumanitar və digər istiqamətlərdə
münasibətlərin dinamik inkişafını təmin
edir. Fəal siyasi dialoq şəraitində iqtisadi
əlaqələrin genişlənməsi iki ölkənin milli
maraqlarına xidmət edən mühüm strateji
amildir.
YAP Sədrinin müavini xüsusi vurğulayıb ki, bu ilin iyun ayının 15-də
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında Strateji
Müttəfiqliyə dair Şuşa Bəyannaməsinin
imzalanması tərəfdaşlıq münasibətlərinin
yeni səviyyəyə yüksəlməsini şərtləndirib:
“Şuşa Bəyannaməsinin imzalanmasından sonra görülən işlər iki ölkə arasında
siyasi, iqtisadi-ticari, hərbi-strateji, mədənihumanitar sahələrdə münasibətlərin
inkişafına mühüm töhfədir. Ümumiyyətlə,
Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyi
bu gün regionda mühüm bir faktordur.
Postkonflikt mərhələsində iki ölkənin
tərəfdaşlığı bölgədə sülh və təhlükəsizlik
mühitinin möhkəmlənməsi, çoxtərəfli qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın dərinləşməsi və
inteqrasiyanın sürətlənməsi baxımından
böyük əhəmiyyətə malikdir. Təqdirəlayiq
haldır ki, dünyada bənzəri olmayan,
unikal əməkdaşlıq və sıx dostluq-qardaşlıq nümunəsi olan Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərinin davamlı inkişafında hər
iki ölkənin hakim partiyasının müstəsna
rolu var. Partiyalarımız arasında təmaslar
intensiv xarakter daşıyır və keyfiyyətcə
yeni mərhələyə qədəm qoyub. Yeni
Azərbaycan Partiyası ilə Ədalət və İnkişaf Partiyası dövlət başçılarının qardaşlıq münasibətlərini örnək götürərək
əlaqələrimizi daha da gücləndirmək,
inkişaf etdirmək üçün mühüm səylər və
təşəbbüslərlə çıxış edir.
Tarixdə ilk dəfə olaraq iki partiya arasında Əməkdaşlıq Protokolunun imzalanmasından sonra qarşılıqlı
münasibətlərin, gələcək əməkdaşlığın
yeni istiqamətləri müəyyənləşdirilib və
biz ortaq hədəflərimizin reallaşdırılması
istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyətimizi
ardıcıl olaraq davam etdiririk. Qarabağ
zəfəri sonrası reallıqlar həm Azərbaycan,
həm Türkiyə, həm də regionda bütün xalqlar və dövlətlər üçün yaxşı perspektivlər
vəd edir. Əminliklə söyləmək olar ki,
Azərbaycan və Türkiyə bundan sonra da
ortaq milli maraqlar əsasında fəaliyyət
göstərəcək, möhkəm həmrəylik və
qətiyyətli siyasi iradə nümayiş etdirəcəklər.
Hakim siyasi partiyalar da bu istiqamətdə
öz üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə
yerinə yetirəcəklər!”.
AK Parti Sədrinin birinci müavini,
İstanbul millət vəkili Numan Kurtulmuş
çıxışında bildirib ki, bu gün böyük iftixarla ildönümünü qeyd etdiyimiz Qarabağ
zəfərinin Azərbaycan və Türkiyə xalqı
üçün, həqiqətən, çox önəmlidir. Onun
sözlərinə görə, bu müddət ərzində hər iki
ölkənin prezidentləri başda olmaqla dövlət
qurumları və təşkilatlarının sıx əməkdaşlığı
çərçivəsində “tək millət, iki dövlət” olaraq
davam etdirdiyimiz əməkdaşlığımız ən
irəli nöqtələrə qədər irəliləyib və bundan sonra da yüksələn xətt üzrə davam
edəcək: “Bu müddət ərzində sadəcə rəsmi
münasibətlər deyil, eyni zamanda iki ölkə,
iki iqtidar partiyası olan Yeni Azərbaycan
Partiyası ilə Ədalət və İnkişaf Partiyası
arasında münasibətləri də institusional
olaraq inkişaf etdirmək üçün çox əmək
sərf olundu, böyük məsafə qət etdik. Buna
görə əməyi keçən bütün dostlarımıza bir
daha təşəkkür edirəm. Yeni Azərbaycan
Partiyasının heyəti Türkiyəyə gəldi. Burada
dəfələrlə görüşdük. Ən sonda iki partiya

arasında Əməkdaşlıq protokolu imzalandı.
Biz də bu il yayda Azərbaycanda görüşlər
həyata keçirdik. Bir daha Azərbaycan
ziyarətimizin ilk anından hava limanından
yola salınma anına qədər bizə son dərəcə
üstün qardaşlıq və dostluq göstərən başda
partiyanın Sədr müavini–Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov olmaqla Yeni
Azərbaycan Partiyasındakı bütün dostlarımıza bir daha təşəkkür edirəm”.
Numan Kurtulmuş konfransın mövzusu ilə bağlı fikirlərini iki əsas istiqamətdə
diqqətə çatdırıb: “Bunlardan birincisi,
Azərbaycanın qazandığı bu zəfər bizə nə
öyrətdi, buradan öyrəndiklərimiz nələrdir.
İkincisi, bundan sonrakı müddətdə
üzərimizə düşən nədir, nələr etməliyik.
Bunları çox qısa, sadəcə, əsas başlıqlarla dəyərləndirmək istəyirəm. Böyük bir
müharibə geridə qaldı. Böyük əmək sərf
olundu. Şəhidlərimiz, qazilərimiz oldu.
Şəhərlər dağıdıldı. İndi müharibədən
öyrəndiklərimizi 5 başlıq altında ifadə
etmək istəyirəm. Birincisi, Qarabağın işğalı
və ondan sonrakı müddətdə yaşadıqlarımız beynəlxalq ictimaiyyətin qərəzliliyini,
beynəlxalq sistemin dünyada yaşanan
böhranları, gərginlikləri həll etməkdə nə
qədər bacarıqsız və aciz olduğunu açıq
şəkildə ortaya qoydu. Hamımız mövzunu ətraflı şəkildə bilirik. 30 illik erməni
işğalı müddətində təəssüflər olsun ki, hər
dəfə ağızlarını açdıqda ölkələrin ərazi
bütövlüyündən, müstəqilliyindən, demokratiya və xalqların iradəsindən bəhs
edənlərin işğalı necə müdafiə etdiklərinə
və Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyət
qarşısındakı haqlarını qəsb etmək üçün
necə səy göstərdiklərinə şahid olduq. Eyni
şəkildə, beynəlxalq ictimaiyyətdə, əslində,
başda BMT olmaqla sülhü bərqərar etmək
öhdəliyi daşıyan qurumların bu müddətdə
Qarabağın işğalı məsələsində aciz qaldığını, bəlkə də, istəksiz davrandığını gördük.
ATƏT-in Minsk qrupunun bacarıqsızlığını,
sülhə dəstək vermədiyini hamımız bilirik.
Dolayısı ilə, Qarabağ məsələsi bizə və
bütün dünyaya bunu öyrətdi: beynəlxalq
ictimaiyyət sərf etmədiyi zaman ikiüzlü,
ikili standartlı, beynəlxalq sistem isə sülhü
bərqərar etməkdə aciz və laqeyddir. Bunu,
sanki, bir laborotoriya kimi bizə öyrətdilər.
Sadəcə, Azərbaycan və Türkiyəyə deyil,
bütün dünyaya nümayiş etdirdilər”.
Azərbaycanın Qarabağ Zəfərindən
çıxardığımız ikinci dərsə gəlincə, Numan Kurtulmuş qeyd edib ki, beynəlxalq
aləmdə diplomatik fəaliyyətimizi davam
etdirəcəyik. diplomatik masanı hər zaman
açıq saxlayacağıq, münasibətlərimizi ən
yüksək səviyyədə davam etdirəcəyik:
“Amma yeri gəldiyi zaman öz göbəyimizi
özümüz kəsməyi də biləcəyik. Bir az əvvəl
sənədli filmdə də gördük. Başda Prezident İlham Əliyev olmaqla, Azərbaycanın
rəhbərliyinin qərarlılığı, Azərbaycan
xalqının bu məsələdəki birliyi olmasa idi,
bəlkə də, Qarabağdakı zəfər bu qədər
asan başa gələməyəcəkdi. Ona görə
deyirik ki, beynəlxalq aləmdə mübarizəmizi
davam etdirəcəyik, amma lazım gəldikdə
öz göbəyimizi özümüz kəsəcəyik. Bu
baxımdan, 44 günlük Qarabağ zəfəri, o
möhtəşəm mübarizə öz göbəyimizi özümüz necə kəsə bilərik məsələsində bizə
dərs verdi. Bundan da çox şey öyrəndik.
Üçüncüsü, həm regional, həm
də beynəlxalq məsələlərdə Türkiyə–
Azərbaycan qardaşlığının önəmi bir daha
Qarabağın işğaldan azad olunması ilə
birlikdə təsdiqləndi. Bunu bilirik, ürəkdən
yaşayırıq, zehnimizin içərisində bu
qardaşlığın hər zaman yer etdiyini bilirik.
Bizim münasibətlərimiz, əslində, strateji
müttəfiqlikdən də yüksəkdir, bir qardaşlıq
münasibəti olaraq ortaya çıxmışdır. Həm
diplomatik müstəvidə, həm Azərbaycanın
döyüş meydanında apardığı mübarizədə
Türkiyə hər zaman bir qardaş kimi səfərbər
olub. Prezidentimizdən tutmuş sadə
vətəndaşımıza qədər hər kəs bu qardaşlıq
borcunu yerinə yetirməyi milli vəzifə olaraq
qarşıya qoyub.
Bu zəfərdən çıxardığımız dördüncü
nəticə müdafiə sənayesində güclü olmağın, xüsusilə bu regionda güclü olmağın
zəruriliyidir. Bu baxımdan, sülh istəyiriksə,
müharibəyə hazır olmağın vacibliyini gördük. Bu mənada, Azərbaycan əsgərlərinin
cəsarəti, həm rəhbərliyin gücü, həm
Türkiyənin verdiyi dəstək fövqəladə vacib

idi. Amma dəstəklər içərisində xüsusilə
Türkiyə milli müdafiə sənayesinin son
illər əldə etdiyi uğurlar, Azərbaycanın isə
pilotsuz uçuş aparatlarının istifadəsində
göstərdiyi böyük səy və qazandığı nailiyyət
Qarabağ Zəfərinin qazanılmasında açar
rollardan birini oynadı. Əgər Türkiyə
keçmiş zamanlarda olduğu kimi, Amerikadan kredit almaq üçün illərlə qapısında
gözləməli olsaydı, bu gün Türkiyənin
pilotsuz uçuş aparatları olmayacaqdı.
Bəlkə də, Azərbaycanın müharibədə təsirli
olaraq istifadə etdiyi pilotsuz uçuş aparatları nəticə əldə etmək üçün əlimizdə güc
ünsürü kimi olmayacaqdı. Bundan sonrakı
mərhələdə də müdafiə sənayesinin bütün
sahələrində xüsusilə yüksək texnologiyalar istifadə edərək daha güclü olmağın, hər iki ölkənin müdafiə sənayesini
gücləndirmək üçün addımlar atılmasının
çox vacib əhəmiyyət daşıdığını bir daha
bildirmək istəyirəm. Keçən həftə həyatını
itirən PUA-ların öncülü, layihənin memarı, 30 illik dostum Özdemir Bayraktarı
rəhmətlə anırıq. Fədakarcasına bütün
çətinliklərə, beynəlxalq sistemin bəzi
ünsürlərinin mane olmaq səylərinə baxmayaraq, PUA-ları milli imkanlarımızla yetişkin gənclərlə birlikdə ortaya qoymuşdur.
Bu müddət ərzində beşinci önəmli
dərsimiz isə döyüş meydanında güclü olmaq, hər cür imkana sahib olmaq, savaşda
da masadakı gücümüzü əsla itirməməkdir.
Bu mənada Azərbaycan masada da güclü
olmuşdur. Müharibə vəziyyətində belə, fikir
və düşüncələrimizi ifadə edə biləcək gücə,
təcrübəyə sahib olmağı vacib hesab edirik.
Bu beş qənaət mənim şəxsən Qarabağ
Zəfərindən çıxardığım nəticələrdir. İnşallah,
bunların hər birində daha da qüvvətlənərək
yolumuza davam edəcəyik”.
AK Parti Sədrinin birinci müavininin
fikrincə, bundan sonra sülh zamanıdır:
“Sülhü təsis etmək də savaşı qazanmaq
qədər çətin işdir. Ona görə də deyirik ki,
bundan sonrakı onillər boyunca dünyanın ən önəmli bölgələrindən biri, Şərqlə
Qərbin, Asiya ilə Avropanın keçid nöqtəsi
olan Qafqazda sülhün bərqərar olmasını
təmin etmək ortaq vəzifəmizdir. Bunun
üçün də cənab Prezidentimizin ifadə
etdiyi bu bölgənin altı ölkəsinin “altılıq
platforması” şəklində çalışaraq işbirliyi imkanlarını artırmaq üçün mübarizə
aparması qaçılmazdır. Bu mənada, ortada
olan problemlərin həll olunması üçün
bu müzakirə masası altılıq platforması
çərçivəsində Qafqaza yeni bir perspektiv
qazandıracaqdır. Qafqaza qazandırılacaq bu perspektivin də dünyada, bölgədə
sülhün bərqərar olmasına töhfə verəcəyinə
ürəkdən inanıram. İkincisi, Qarabağ azad
olundu, amma indi Qarabağın abad olmaq
zamanıdır. Bu gün gözəl bir təsadüfdür ki,
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılmasını heyranlıqla və böyük təqdirlə izlədik.
Zəngəzur və onun ətrafındakı iqtisadi
dəhlizlərin açılması başda olmaqla Qarabağ bölgəsindəki, oranı abad edəcək hər
cür çalışmada Türkiyə qeyd-şərtsiz qardaşı
Azərbaycanın yanında duracaqdır. Ən qısa
zamanda azad Qarabağın abad olmasını görmək mümkün olacaq. Qarabağ
torpaqları əbədiyyətə qədər Azərbaycan
torpağı olaraq qalacaq. Burada bu vəsilə
ilə beynəlxalq aləmə də səslənmək
üçün bunları söyləyirəm. Qarabağda indi
abadlıq-quruculuq işləri görülür, amma
təəssüf ki, acı həqiqət də var - orada on
minlərlə mina mövcuddur. Bu minaların
təmizlənməsi və orada təhlükəsiz şəkildə
quruculuq fəaliyyətlərinin davam etdirilməsi
üçün ermənilərin mina xəritələrini
Azərbaycana vermələri qaçılmazdır.
Beynəlxalq ictimaiyyətin ciddi şəkildə həm
tələb etməsi, həm də bu yöndə ermənilərə
təzyiq göstərməsi vacibdir.
Üçüncü vacib məsələyə toxunmaq
istəyirəm. Onillər boyunca Asiya ilə Avropa
arasındakı bağlantı, iqtisadi, logistik
fəaliyyətlər və s. dünya iqtisadiyyatının
və dünya siyasətinin əsas nöqtələrindən
birinin də Qafqaz olduğunu ortaya çıxarır.
Qafqaz bundan sonra dünya iqtisadi-siyasi sisteminin kilid nöqtəsində olacaq
bölgələrdən biridir. Aydındır ki, bölgənin
güclü bir aktoru olaraq bundan sonra
Azərbaycan Qafqaz bölgəsində ortaya
çıxacaq bütün iqtisadi-siyasi gəlişmələrin
mərkəzində olmaq məcburiyyətindədir. Bu
sadəcə öz gücünü, qüvvətini qorumaq,

təmin etmək baxımında deyil, bu mənada
dünyada inkişaf edən proseslərə təsir
etmək baxımından Azərbaycanın önündəki
önəmli bir vəzifədir.
Dördüncü məsələyə gəlincə, necə
ki, Azərbaycan Qafqazın kilid nöqtəsidir,
eləcə də dünyadakı bütün iqisadi-siyasi gəlişmələr, ən əsası son 10-15 ildir
Türkiyəni öz bölgəsinin, yəni Qara dəniz,
Şərqi Aralıq, Balkanlar və Orta Şərq
coğrafiyasının vazkeçilməz ən böyük gücü
halına gətirməkdədir. Türkiyə bu anlamda
bu regional gücündən istifadə etmək üçün
əlindəki bütün imkanlarını səfərbər etmişdir. Yenidən güclü bir Türkiyə istiqamətində
addımlayır. Türkiyəni çox güclü sabahlara
aparmaq üçün çalışacağıq. Dolayısı ilə
Türkiyə üçün də önümüzdəki dönəmdə
önəmli məsələ regional bir güc olaraq
gücünü, dostlarının sayını artırmaqdır,
bu bölgənin sülh adası olan önəmli ölkə
olaraq varlığını gücləndirərək davam
etdirməkdir. Yəni Qafqaz bölgəsində,
bizim də içində olduğumuz bölgədə hər
iki ayağımızı da – bir tərəfdə iqtisadi,
bir tərəfdə siyasi – sağlam şəkildə yerə
basaraq tarixin bizə verdiyi bu fürsətdən
ən yaxşı şəkildə yararlanacağıq. Bunu
da əlavə etmək istəyirəm ki, necə ki biz
Türkiyənin güclü, böyük bir ölkə olaraq
sülhün və əmin amanlığın mərkəzi halına
gəlməsini arzu ediriksə, birilərinin də
Türkiyənin güclənməsindən rahatsızlıq
hiss etdiyi aşkardır. Bizim burada Türkiyə
olaraq üzərimizə düşən vəzifə qorxmadan,
çəkinmədən usanmadan doğru addımlar
ataraq yolumuza davam etməkdir. Nümunə
olaraq onlarca örnəyi sizə sadalaya
bilərəm. Son günlərdə Türkiyədə yaşamaqda olduğumuz bu səfirlər məsələsi var.
Təəssüf ki, səfirlərin əsas vəzifəsi fəaliyyət
göstərdikləri ölkələrlə öz ölkələrinin arasındakı münasibətləri inkişaf etdirmək, əgər
problemlər varsa, onları həll etməkdir. Bu
mənada, Vyana Konvensiyası səfirlərin
fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin daxili
işlərinə qarışmamalı olduqlarını bəyan
edən bir sözləşmədir. Türkiyənin güclü
bir şəkildə yürüməsindən, yürüyüşündən,
güclü bir Türkiyə idarəsi ətrafında
bütünləşməsindən narahat olanlar keçmiş zamanlardan qalan alışqanlıqları
ilə barmaq silkələyərək Türkiyəni tabe
etdirəcəklərini zənn etdilər. Amma başda cənab Prezidentimizin qərarlı duruşu
sayəsində bu cəhdlərə qarşı Türkiyənin
mənfəətlərini, haqqını, hüququnu qoruyan
tərzdə mübarizə apardıq. Bu sözlərə qarşı
Türkiyənin lazımlı addımları atacağını dünyaya elan etdik. Bunun nəticəsi olaraq 10
ölkənin səfiri geri addım atdı. Bu mənada,
Vyana Konvensiyasının 41-ci maddəsini
xatırlayaraq Türkiyənin daxili işlərinə
müdaxilə etməyəcəklərini elan etdilər.
Beləliklə, ortaya çıxan, böhran yaratma
potensialı daşıyan cəhd neytrallaşdırılmış
oldu. Bunu ona görə söyləyirəm ki, bundan
sonra Türkiyə və Azərbaycan güclü və
böyük ölkə olma hədəfi istiqamətində
qarşısına çıxarılan bütün əngəlləri neytrallaşdıraraq irəliləmək bacarığını qazanmaq məcburiyyətindədir. Bunun şifrəsi də
doğru və haqlı olduğumuz mövzularda
əsla geri addım atmamaqdır. Qorxmadan,
usanmadan beynəlxalq münasibətlərin
bütün qaydalarına riayət edərək, heç kimə
haqsızlıq etmədən, amma heç kimə də
haqqımızı yedirmədən yolumuza davam
etməkdir.
Bu anlamda, dördüncü olaraq
söyləyəcəyim budur. Türkiyənin də bir regional güc olaraq üzərinə düşən budur.
Az əvvəlki filmdə də əks olunan cənab
Prezidentimizin bir cümləsini bir daha
xatırlatmaq istəyirəm: “Güclü Türkiyə güclü
Azərbaycan deməkdir. Güclü Azərbaycan
da güclü Türkiyə deməkdir”.
Numan Kurtulmuş son olaraq diqqətə
çatdırıb ki, önəmli məqamlardan biri
bundan sonrakı zaman içərisində sürətli
şəkildə inkişaf edən Türkiyə–Azərbaycan
münasibətlərinin hər sahədə inkişaf
etdirilməsi, irəliyə doğru aparılmasıdır.
Onun fikrincə, iki partiya arasındakı bu
münasibətlər mükəmməl bir şəkildə
irəliləyir: “Xüsusilə, Şuşa Bəyannaməsinin
imzalanmasından sonra Türkiyə–
Azərbaycan münasibətləri yeni bir fazaya
keçmişdir. Bundan irəli gələn vəzifələr
çərçivəsində bütün imkanlarımızı – iqtisadi, mədəniyyət, siyasət, ticarət, nəqliyyat

sahəsində imkanlarımızı, gücümüzü
səfərbər edərək, inşallah, TürkiyəAzərbaycan münasibətlərini çox daha
güclü hala gətirmək məcburiyyətindəyik.
Zəngəzur dəhlizinin açılması bu
münasibətləri sürətli inkişafına vəsilə
olacaq. Bizim insanlarımız, sadəcə,
rəsmi heyətlərimiz deyil, insanlarımız,
tələbələrimiz, ticarətlə məşğul olanlar
gedib-gələcəklər, ortaq layihələr reallaşdırılacaq. Bu layihələrdən ortaq qazanclar
əldə edəcəyik və inşallah, önümüzdəki
dönəmdə də vacib hesab etdiyim bu
məsələni də birgə gerçəkləşdirmiş olacağıq. Mən bu vəsilə ilə konfransımızın da
iki ölkə arasındakı münasibətlərə müsbət
töhfə verəcəyinə inanıram”.
Videokonfransda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Beynəlxalq
münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr
komitəsinin sədri Səməd Seyidov çıxış
edərək bildirib ki, şəhidlərimizin qanı ilə
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və
bu mübarizədə Türkiyənin mənəvi və siyasi
dəstəyi birliyimizin parlaq nümunəsidir.
Onun sözlərinə görə, bu il iyunun 15də Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin
ən yüksək zirvəsidir: “İyunun 16-da
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
parlamentimizdə çıxış edərək tarixi fikirlər
səsləndirdi. O dedi ki, “Müqəddəs Vətən
müharibəsi dövründə Türkiyə dövlət və
millət olaraq Azərbaycanın yanında yer
aldı. Bu gün də bütün imkanlarımızla
Azərbaycanın yanındayıq, sabah da
yanında olacağıq. Azərbaycanın aydınlığı
aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, taleyi taleyimiz, kədəri
kədərimizdir”. Ümumiyyətlə, Mustafa
Kamal Atatürkün “Azərbaycanın sevinci
sevincimiz, kədəri kədərimizdir”, ulu öndər
Heydər Əliyevin “Biz bir millət, iki dövlətik”
fikirləri hər iki ölkədə dillər əzbəridir.
Ölkələrimizin birliyini təcəssüm etdirən
bu fəlsəfə bu gün prezidentlər İlham
Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın regionda
və dünyada yaratdığı reallıqlarla özünü
ifadə edir. Biz sevincimizlə, kədərimizlə,
birgə tariximizlə, mədəniyyətimizlə, ortaq
siyasətimizlə gələcəyə doğru irəliləyirik. Ən
aktual şüarımız isə “Azərbaycanın gücü
Türkiyənin gücüdür, Türkiyənin gücü isə
Azərbaycanın gücüdür” şüarıdır”.
S.Seyidovun sözlərinə görə, TürkiyəAzərbaycan münasibətləri müasir
beynəlxalq münasibətlər sisteminə yeni
nəfəs gətirib: “Məsələ ondan ibarətdir
ki, müasir beynəlxalq münasibətlər
sistemində hər hansı regionda bir
ölkənin güclənməsinin başqa ölkələrin
müstəqilliyinə təhdid yaratdığını görürük. Təəssüf ki, bir birinə yaxın ölkələr
belə bir reallığı yaşayırlar. Misal olaraq,
Rusiya ilə Ukrayna arasında olan mövcud
münasibətləri göstərmək olar. Eyni kökə,
tarixə sahib olan qonşu dövlətlərin arasında bu gün ciddi problemlər var. Digər
misalı Ermənistan və Rusiya münasibətləri
kontekstində deyə bilərik. Uzun illərdir bu
ölkələrin yaxın münasibətləri var. Amma bu
münasibətlər bərabər səviyyədə əlaqələrin
yaradılması əsasında təşkil olunmayıb.
Ermənistan faktiki olaraq öz müstəqilliyini
itirmiş vəziyyətdədir. Onun iqtisadiyyatı,
hərbi durumu və s. özündən asılı deyil.
Ermənistanın gələcəyi birbaşa Azərbaycan
və Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşmasından asılıdır. Bu, Ermənistan üçün
tarixi şansdır. Təsadüfi deyil ki, bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də
MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında
qeyd etdi ki, Ermənistan bu tarixi şansı
itirməməlidir. Ermənistanın real dövlət kimi
gələcəyi məhz Türkiyə və Azərbaycanla
bağlıdır. Bu baxımdan, Zəngəzur dəhlizinin
açılması ilə bağlı görülən işlər, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi çox
önəmlidir.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində
problemlər Avropa İttifaqı müstəvisində
də özünü göstərir. Tərəqqini, inkişafı,
bərabərliyi təbliğ edən Avropa İttifaqı bu gün
öz üzvü olan Macarıstana və Polşaya qarşı
sanksiya tətbiq etməyi düşünür. Bu ölkələrin
müstəqilliyi sual altına düşür. Bu yaxınlarda İtaliyanın məhşur bir professorunun
İtaliya-Avropa İttifaqı münasibətlərinə həsr
olunmuş məqaləsini oxudum.

(ardı 10-cu səhifədə)
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Tahir Budaqov: Azərbaycan bu gün öz şanlı
tarixinin çox əlamətdar dövrünü yaşayır

Bu gün Azərbaycan öz şanlı tarixinin çox əlamətdar dövrünü yaşayır. 44 günlük Vətən müharibəsini
Zəfərlə başa vuran – möhtəşəm Qələbə qazanan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etməklə yanaşı,
tarixi ədaləti və milli ləyaqətini bərpa etdi. Təbii ki, istər bu müharibə, istər ondan əvvəlki, istərsə də
sonrakı dövrdə Azərbaycan xalqı və dövləti hər zaman Türkiyə dövlətinin və xalqının, qardaş ölkənin
Prezidentinin, rəsmilərinin güclü dəstəyini hiss edib. Şübhəsiz ki, Türkiyə kimi qüdrətli bir dövlətin
birmənalı mənəvi-siyasi dəstəyi Azərbaycana əlavə güc verdi, ölkəmizə qarşı olan bir çox dairələrin,
qüvvələrin neytrallaşdırılması bu proseslərə fəal müdaxilənin qarşısını aldı.

Bu fikirləri Yeni Azərbaycan
Partiyası Sədrinin müavini –
Mərkəzi Aparatın rəhbəri

Tahir Budaqov söyləyib.
Azərbaycan–Türkiyə
münasibətlərinin postmüharibə

dövründə də yüksələn xətlə inkişaf
etdiyini bildirən Tahir Budaqov
deyib: “Türkiyə Cümhuriyyətinin

Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın oktyabrın 26-da
Azərbaycana növbəti səfəri və
bu səfər çərçivəsində Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanının açılması Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının, dostluğunun, tərəfdaşlığının,
strateji müttəfiqlik səviyyəsinə
yüksələn münasibətlərinin növbəti
təzahürüdür. Eyni zamanda, bu
səfər iki ölkə arasında sarsılmaz
dostluğu növbəti dəfə dünya

ictimaiyyətinə açıq şəkildə nümayiş etdirəcək, çox mühüm bir
mesaj olacaq. Bu səfər, həmçinin
Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş ərazilərinin bərpası və
ümumilikdə regionda yeni reallıqların, yeni geostrateji vəziyyətin
möhkəmlənməsi baxımından
xüsusi önəm daşıyacaq”.
“Xalq qəzeti”

YAP və AK Partinin birgə təşkilatçılığı ilə “Qarabağ savaşı:
Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığının növbəti təntənəsi”
mövzusunda videokonfrans keçirilib
(əvvəli 9-cu səhifədə)
O, məqalədə yazır ki, Avropa İttifaqı
avronu tətbiq etməklə bizi aldatdı, İtaliyanı
iqtisadi cəhətdən çökdürdülər ki, bunun
da adı siyasi xəyanətdir. Göründüyü kimi,
Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr də
bir-biriləri ilə dil tapa bilmirlər. Onlardan
biri yüksəldikcə, digərinin marağını nəzərə
almır. Eyni zamanda, Aİ-nin və Avropa
Şurasının Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı
təpkiləri, müstəqil məhkəmə sisteminə
qanunsuz müdaxilə cəhdləri, təzyiqləri,
ölkələrimizin müstəqil siyasətinə qarşı
çıxmaq cəhdləri qəbuledilməzdir. Bu yaxınlarda Türkiyədə bir sıra ölkələrin səfirlərinin
səlahiyyətlərini aşaraq müstəqil məhkəmə
sisteminə müdaxilə etmək cəhdlərinin
şahidi olduq. Doğrudur, onlar geri çəkildilər,
Vyana Konvensiyasının 41-ci maddəsinin
önə çıxması ilə Türkiyədən faktiki olaraq
üzr istədilər. Amma bu cəhdlərindən də əl
çəkmirlər. Bu misallardan göründüyü kimi,
beynəlxalq münasibətlər sistemində bir
tendensiya üzə çıxır. Yəni, hansısa ölkə
güclənirsə, digər ölkənin milli maraqlarını nəzərə almır və ya ona zidd hərəkət
edir. Amma biz Türkiyə və Azərbaycanın
siyasətində fərqli məqamlar görürük.
Belə ki, hər iki ölkə öz milli maraqlarını
vahid maraqlar kimi qəbul edib qoruyur.
Xatirinizdədirsə, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev 2014-cü ildə Aİ-nin Şərq
Tərəfdaşlığı sammitində Ermənistan prezidentinin Türkiyəyə qarşı çıxışına cavab
olaraq “Burda Türkiyə yoxdur, amma mən
varam” dedi və onu susdurdu. Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da bu
ilin iyun ayında Milli Məclisdə çıxışı zamanı
bəyan etdi ki, “Türkiyə həm dövlət, həm də
millət olaraq bütün qəlbi ilə Azərbaycanın
yanındadır”. Bütün bunlar birliyimizin
göstəricisidir”.
Milli Məclisin komitə sədri qeyd edib
ki, Azərbaycanla Türkiyənin həyata
keçirdiyi siyasət beynəlxalq münasibətlər
sistemi üçün nümunə olmalıdır və artıq bu siyasət regionda başqa ölkələr
tərəfindən qəbul olunmağa başlayıb: “Bizim
zəfərimizin fəlsəfəsi bundan ibarətdir
ki, bu siyasət öz düzgünlüyünü təsdiq
edib. Bu gün Azərbaycan-Türkiyə–Gürcüstan münasibətləri strateji əhəmiyyət
kəsb edən əlaqələrə çevrilib. Bu yaxınlarda 3 ölkənin parlamentinin komitə
sədrləri olaraq Türkiyədə görüşdük və
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın
Parlament Assambleyasının yaradılmasını
müzakirə etdik. Eyni zamanda, Türkiyə–
Rusiya–Azərbaycan münasibətləri də
yüksək mərhələsini yaşayır. Bu, çox vacib
məsələdir. Bundan başqa, bilirsiniz ki, bu
yaxınlarda Azərbaycanla İran arasında
müəyyən gərginlik yaşandı. Amma apardığımız siyasət öz düzgünlüyünü təsdiq
etdi və həmin gərginlik arxada qaldı. Bütün
bunlar göstərir ki, regionda Azərbaycanla
Türkiyənin həyata keçirdiyi siyasətin alternativi yoxdur”.
Vətən müharibəsində qələbəmizin
bütün region, o cümlədən Ermənistan üçün
yeni imkanlar açdığını deyən Səməd Seyidov bu fikrini siyasətimizin düzgünlüyü ilə
əsaslandırıb. O həmçinin diqqətə çatdırıb
ki, Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərinin
yüksələn xətlə inkişafı Mərkəzi Asiyada
türkdilli dövlətlər üçün də kifayət qədər
cəlbedici görünür və onların da maraqlarına uyğundur.
Milli Məclisin komitə sədri vurğulayıb
ki, Naxçıvanda əsası qoyulan Türk Şurası
bu gün inkişaf edir: “Hesab edirəm ki,
Türk Şurasının ən yüksək zirvəsi Şuşa
Bəyannaməsidir. Şuşa Bəyannaməsi bizim
üçün bir yol xəritəsidir ki, Azərbaycan və
Türkiyə ilə yanaşı digər türkdilli ölkələri də
güclü birliyə dəvət edir. Bu siyasətimizin
uğurları digər qardaş türkdilli ölkələrin
ortaq maraqlarına xidmət edir. Bunu
Azərbaycanla Türkiyə öz siyasətləri ilə
təsdiqləyirlər. Digər bir vacib məqam ondan
ibarətdir ki, ölkələrimizin müstəqilliyinin
möhkəmlənməsi bizi daha da birləşdirir.
Yəni birimiz nə qədər güclüyüksə, digərimiz
də o qədər güclənir. Vətən müharibəsində
zəfərimizi birliyimiz sayəsində qazandıq.
İlk dəfə idi ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri beynəlxalq birlik tərəfindən
həyata keçirilmədi. Həmin qətnamələri
öz birliyimiz sayəsində icra etdik. Bundan
sonra da, beynəlxalq hüququ həm masada, həm də savaşda müdafiə etməliyik.
Düşünürəm ki, Azərbaycan və Türkiyə olaraq bundan sonra da gələcək uğurlarımız
birliyimizdən asılı olacaq. Bizim siyasətimiz
regionda və dünyada sülhə, sabitliyə və

rifaha xidmət edir. Bu baxımdan, hesab
edirəm ki, gələcəyimiz də uğurludur”.
AK Parti Sədrinin xarici əlaqələr üzrə
müavini, Bursa millət vəkili Efkan Ala
çıxışında bildirib ki, qardaş Azərbaycan
Qarabağda cənab Prezident İlham Əliyevin
məharətli rəhbərliyi və qətiyyətli iradəsi
ilə 44 günlük qısa müddətdə tarixi Zəfər
qazandı: “Qazanılan bu Zəfərin birinci
ildönümü münasibətilə bir daha qəhrəman
Azərbaycan Ordusunu və xalqını təbrik
edirəm. Torpaqların azadlığı uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizi rəhmətlə anır,
qazilərimizə cansağlığı diləyirəm. Qazanılan Zəfərin ardından təxminən 1 milyon
qaçqın soydaşımıza ata-baba yurdlarına,
evlərinə dönüş yolunda müvəffəqiyyətlər
arzulayıram. Bildiyimiz kimi, 44 günlük
Vətən müharibəsində başda cənab Prezidentimiz olmaqla 84 milyon vətəndaşımız
qardaş Azərbaycanın yanında olmuş,
hər cür dəstək göstərmiş və dualarını
əsirgəməmişdir. Sadəcə, Qarabağ Zəfəri
deyil, tariximizdə birlikdə qazandığımız
ortaq qələbələrimiz də taleyimizin birliyinin
ortaq təməlini yaratmaqdadır.
Qafqaz İslam Ordusunun azərbaycanlı
qardaşlarımızla birlikdə göstərdiyi
mübarizə nəticəsində Bakının azad
edilməsini hər an qürurla xatırlayırıq.
Digər tərəfdən, Çanaqqalada azərbaycanlı
qardaşlarımızın müstəqillik mübarizəmizdə
göstərdikləri dəstək də tariximizə qardaşlığımızın nişanələrindən biri olaraq həkk
olunmuşdur. 15 iyul 2016-cı ildə yaşadığımız mənfur çevriliş cəhdindən sonra
da azərbaycanlı qardaşlarımız dəstəyini
əsirgəməmişlər. Eyni zamanda, bu il
ölkəmizdə baş verən meşə yanğınları ilə
mübarizədə azərbaycanlı qardaşlarımızın
dəstəyi və mübarizəsi millətimiz tərəfindən
təqdirlə qarşılanmışdır. COVID-19 pandemiyası dönəmində də biz Azərbaycana
dəstək göstərərək qardaşlığımız üçün
lazım olanı etdik və eyni şəkildə də qarşılıq
gördük. Bütün bunlar Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevdən bizə
miras qalan “Bir millət, iki dövlət” şüarının
real həyatda təsdiqidir”.
Efkan Ala deyib ki, işğaldan azad
olunan bölgələrin təhlükəsizliyinin və
yenidən bərpa-quruculuq işlərinin həyata
keçirilməsində də Azərbaycana dəstək
olmaqdan məmnuniyyət və xoşbəxtlik
hissi duyuruq, bunu ali vəzifə hesab
edirik: “Bu baxımdan, tədbirlər planı
çərçivəsində işğaldan azad olunan torpaqların dirçəlməsinə səy göstərilir. Yanvarın
30-da Ağdamın işğaldan azad olunmuş
Mərzili kəndi yaxınlığında Türkiyə–Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzinin fəaliyyəti
ilə də bölgədə sabitliyin, təhlükəsizliyin
təmin olunmasına öz töhfəmizi vermiş
oluruq. Bu gün cənab Prezidentimiz Rəcəb
Tayyib Ərdoğan Azərbaycana son bir ildə
üçüncü səfərini gerçəkləşdirərkən cənab
Prezident İlham Əliyev ilə birlikdə açılışını
etdikləri bir ildən qısa müddətdə ərsəyə
gələn “Zəfər yolu” və Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanı kimi önəmli layihələrin həyata
keçirilməsinə qürurla şahidlik edirik. Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanı bölgənin inkişafında və yüksəlişində çox önəmli rol oynayacaq. Zəngilanın Ağalı kəndində inşa edilən
Azərbaycan–Türkiyə “Qardaşlıq bağı” da
kənd təsərrüfatı sahəsindəki işbirliyimizi
göstərməkdədir. Cənab Prezident İlham
Əliyevin güclü rəhbərliyi altında 30 illik
işğaldan azad edilən ərazilər küllərindən
yenidən doğulur və inşa edilir. Xüsusilə,
Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi
rayonlarının qurulması ilə bölgənin iqtisadi
inkişafının təmin olunduğunu görəcəyik.
Bərpa-quruculuq müddətində azərbaycanlı
qardaşlarımıza dəstək göstərməyə davam
edəcəyik”.
“Sabitlik və təhlükəsizliyin önündəki
ən önəmli əngəl olan işğalın sona çatması
ilə yeni fürsətlər yaranmışdır. Qarabağ
Zəfərindən sonrakı yeni reallıqları nəzərə
alaraq bölgəmizdə daha yaxşı qonşuluq
münasibətlərinin qurulmasını arzu edirik.
Bu baxımdan Cənubi Qafqazın münaqişə
və gözyaşı ilə deyil, sabitlik və rifahla
anılması üçün çalışırıq və cəhd göstəririk.
Azərbaycanla bərabər yer aldığımız
üçtərəfli və dördtərəfli mexanizmlərin
regional məsələlər üçün müsbət nəticələr
əldə etdik. Cənab Prezidentimiz Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın və Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin xüsusi önəm
verdiyi və hazırda gündəmdə olan regional əməkdaşlıq qurulduğu təqdirdə,
bu inkişafın regional iqtisadiyyatın canlanmasına və sosial rifahın artmasına
müsbət təsirlərinin olacağı mütləqdir.

Bu günə qədər Ermənistan regional
əməkdaşlıqdan kənarda qalaraq ən böyük
zərəri özünə vurub. 2021-ci il yanvarın
11-də Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya
Federasiyası arasında imzalanan üçtərəfli
Bəyanatda nəzərdə tutulmuş nəqliyyat
xətlərinin regionda fəaliyyətə başlamasını
və iqtisadi fəaliyyətlərin sürətlənməsini
arzu edir və dəstəkləyirik. Türk Hava
Yolları və Azərbaycan Hava Yollarının
Ermənistan hava sahəsi üzərindən uçuşlarının gerçəkləşdirilməsi normallaşma
istiqamətində atılan müsbət addımlardır.
Cənab Prezidentimiz Ermənistanın
səmimi və konstruktiv addımlar atdığı
təqdirdə, münasibətlərimizi ehtiyatla və
tədricən normallaşdıra biləcəyimizi vurğulamışdır. Prezident cənab İlham Əliyevin
sağlam düşüncəli və tolerant mesajlarını
da təqdirlə qarşılamaq və dəyərləndirmək
lazımdır. Azərbaycanın Ermənistanla
hərtərəfli sülh sazişi imzalanması təklifini
də dəstəkləyirik. Əlbəttə ki, normallaşma
müddətini Azərbaycanla birlikdə davam
etdirəcəyik. İşğal dönəmində Ermənistan
tərəfindən yerləşdirilən minaların bölgənin
təhlükəsizliyinin önündəki ən önəmli
təhlükələrdən biri olduğunu hər platformada ifadə etməyə davam edəcəyik. Türkiyə
istər mütəxəssis, istərsə də təchizat
dəstəyi göstərərək minaların təmizlənməsi
prosesində aktiv rol oynamaqdadır. Minalar
səbəbindən mülki şəxslər arasında itkilər
olduğunu, bəzi qardaşlarımızın da yaralandığını kədərlənərək öyrənirik. Ötən
dövr ərzində Azərbaycana təqdim edilən
mina xəritələrinin düzgünlüyün 25 faiz
səviyyəsində olması problemin həllini
çətinləşdirir. Ermənistanın tam və doğru mina xəritələrini təqdim etməsi həm
səmimiliyinin göstəricisi, həm inam formalaşması üçün vacib addım olacaq, həm də
bölgədə itkilərin qarşısını alacaq.
15 iyun tarixində prezidentlərimizin
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan
Şuşada imzaladıqları Bəyannamə ilə
müttəfiqliyimizin zəmini gücləndirilərək
tarixi addım atılıb. Şuşa Bəyannaməsi
ölkələrimizin maraqlarını təmin edən
bütün sahələrdə bizim üçün yeni vəzifələr
müəyyənləşdirir. Siyasi dialoqun bütün
səviyyələrdə davam etdirilməsini, yüksək
səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin vacibliyini ortaya qoymaqdadır. Bununla yanaşı, 1 aprel
tarixindən Türkiyə və Azərbaycan arasında
şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səfərlərin başlaması
sıx təmaslarımızı daha da artıracaq. Bu,
qardaşlığımıza layiq olan bir addımdır.
Pandemiyadan sonra şəxsiyyət
vəsiqəsi ilə səfərlərin artmasını müşahidə
edəcəyik. Siyasi əlaqələrimizlə yanaşı,
iqtisadi əlaqələrimizin gücləndirilməsi
baxımından 1 mart 2021-ci il tarixindən
qüvvəyə minən asanlaşdırılmış ticarət sazişini vacib bir addım olaraq qiymətləndiririk.
Bununla yanaşı, qısa zaman ərzində
sərbəst ticarət sazişinin imzalanmasını
arzu edirəm. 15 milyard qarşılıqlı ticarət
dövriyyəsinə çatmaq üçün lazımi potensial və siyasi iradəmiz var. Qarşılıqlı
olaraq 30 milyard dollar olan investisiyalarımızla azərbaycanlı qardaşlarımıza iş
imkanları təmin etməkdəyik. Ölkəmizdə
də “Star” zavodu kimi nəhəng layihələrlə
vətəndaşlarımıza iş imkanları təmin edirik.
Dövlətlərimiz üçüncü ölkələrə də investisiya qoyurlar”, – deyə Efkan Ala əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, Şuşa
Bəyannaməsindəki digər bir vacib məsələ
isə Azərbaycan ilə müdafiə sənayesi
sahəsindəki əməkdaşlığın sadəcə
tədarük deyil, texnologiya mübadiləsi və
ortaq istehsalı da əhatə edəcək şəkildə
genişləndirilməsinin proqnozlaşdırılımasıdır: “Bundan başqa, imzaladığımız
sazişlərdə müəyyən olunan öhdəliklər
çərçivəsində Azərbaycan Ordusu ilə hərbi
təlimlər davam etməkdədir. “Sarsılmaz
Qardaşlıq-2021” birgə təlim oktyabr ayının
əvvəlində uğurla başa çatdırılıb. Qarabağ
zəfəri sonrasında “Türk qapısı” adlandırdığımız Naxçıvanın strateji əhəmiyyəti
daha da artıb. Xüsusilə, Naxçıvanla
Azərbaycanın Qərb rayonları arasında
Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə yaradılacaq
əlaqə ölkələrimizi daha da yaxınlaşdıracaqdır. Zəngəzur dəhlizi ölkələrimizi
birləşdirməklə yanaşı, qardaş türk respublikaları ilə əlaqələrimizi daha da asanlaşdıracaq. Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə yaradılacaq əlaqə Bakı–Tbilisi–Qars dəmiryolu
xətti ilə beynəlxalq Şərq–Qərb nəqliyyat
dəhlizinin orta koridoru çərçivəsində vacib
fayda verəcək. Son zamanlar Naxçıvana istiqamətlənmiş enerji və nəqliyyat
layihələrimizi də həyata keçirmək üçün

çalışırıq. İğdır–Naxçıvan təbii qaz boru
kəməri və Qars–Naxçıvan dəmiryolu
layihələri əlaqələrimizin inkişafına mühüm
fayda verəcək. Dövlətlərimiz arasında
olduğu kimi, YAP və AK Parti arasındakı
əlaqələr hər ötən gün inkişaf etməkdədir.
Məlum olduğu kimi, partiyalarımız arasında
imzalanan əməkdaşlığa dair niyyət protokolu bu məqsədə hesablanıb. Protokolun
partiyalarımız, dolayısı ilə ölkələrimiz
arasındakı əməkdaşlığa daha çox fayda
gətirməsini arzu edirəm. Bir daha qardaş
Azərbaycan xalqının 8 noyabr – Zəfər
Gününü təbrik edirəm”.
Videokonfransda çıxış edən “Yeni
Azərbaycan” qəzetinin şöbə redaktoru Nurlan Qələndərli Azərbaycan xalqının ədalətli,
şərəfli, təntənəli və qürurlu milli mübarizəsi
kimi tarixə düşən 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsinin şanlı tariximiz, iftixar
mənbəyimiz olduğunu diqqətə çatdırıb: “Biz
İkinci Qarabağ savaşını haqlı olaraq Vətən
müharibəsi adlandırırıq. Çünki bu, Vətənin
bütövlüyü – ölkəmizin suverenliyinin tam
təmin olunması uğrunda başlanmış və
uğurla başa çatdırılmış Zəfər yürüşüdür. Bu
şanlı qələbə sayəsində təkcə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və tarixi ədalət deyil, eyni
zamanda, milli qürurumuz, milli ləyaqətimiz
bərpa olundu. Eyni zamanda, qüdrətli
Azərbaycan dövləti erməni faşizminin
başını əzməklə - belini qırmaqla, separatizmi məhv etməklə, təcavüzkarları döyüş
meydanında layiqincə cəzalandırmaqla
bəzi geosiyasi mərkəzlərin ikili standartlara
əsaslanan siyasətini iflasa uğratdı”.
O əlavə edib ki, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpası ilə nəticələnən tarixi
Qələbə təkcə döyüş meydanında əldə
edilməyib, bu, beş mühüm istiqamətdə
aparılan strateji fəaliyyətin real nəticəsidir:
“Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara
əsaslanan, çoxvektorlu və praqmatik xarici
siyasət kursu, məqsədyönlü informasiya –
təbliğat və strateji diplomatiya siyasətinin
həyata keçirilməsi, ölkənin iqtisadi
müstəqilliyinin təmin olunması və maliyyə
gücünün artırılması, milli həmrəyliyin
gücləndirilməsi və nəhayət, hərbi potensialın – müdafiə qabiliyyətinin artırılması
Azərbaycanı möhtəşəm Zəfərə aparan
fundamental amillər qismində çıxış etdi.
Son sözü isə Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz tarixi
missiyasını şərəflə və peşəkarlıqla yerinə
yetirən qüdrətli Azərbaycan Ordusu dedi:
“Qarabağ Azərbaycandır!”.
N.Qələndərli diqqətə çatdırıb ki,
Azərbaycan təkcə döyüş meydanında zəfər
qazanmayıb, eyni zamanda, informasiya
cəbhəsində mütləq üstünlüyü ələ alıb:
“Prezident İlham Əliyevin rasional strategiyası nəticəsində ölkəmiz həm müharibədən
əvvəl, həm İkinci Qarabağ savaşı zamanı,
həm də postkonflikt mərhələsində informasiya savaşında mühüm uğurlar əldə edib.
Xüsusilə də Prezident İlham Əliyev həm
müxtəlif beynəlxalq tribunalardan səmərəli
istifadə etməklə, həm nüfuzlu transmilli
media orqanlarına müsahibələri, həm
də xalqa müraciətləri ilə reallıqları dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə sistemli şəkildə
və dolğun surətdə çatdırıb. Dövlət başçısının səsləndirdiyi fikirlər həm xalqın ruh
yüksəkliyini artırıb, həm milli həmrəyliyin
güclənməsini təmin edib, həm də milli
media təsisatlarımız üçün mühüm “yol
xəritəsi” və strateji istiqamətləri müəyyən
edən paradiqma olub. 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə Prezident İlham
Əliyevin Azərbaycan xalqına çox sayda
müraciət etməsi, 30-dan artıq xarici KİV-ə
müsahibə verməsi, Azərbaycanın haqlı
mövqeyini, reallıqları sistemli şəkildə, siyasi
uzaqgörənliklə yerli və beynəlxalq auditoriyanın diqqətinə çatdırması Ermənistanın
erməni lobbisi və xaricdəki havadarlarına
əsaslanaraq, yenidən özü üçün münbit
informasiya mühiti yaratmaq niyyətini
iflasa uğradıb. Beləliklə, uğurlu informasiya siyasəti nəticəsində Ermənistanın
“feyk nyus” taktikası da darmadağın edilib.
Bu müddət ərzində dünya mətbuatında
Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətləri
və müsahibələrində əksini tapmış fikirlərinə
istinad olunmaqla Azərbaycanın haqlı,
ədalətli mövqeyini əks etdirən çoxsaylı
informasiyanın və analitik materialların
dərc olunması da çox mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Bu, şübhəsiz ki, informasiya
müharibəsində Azərbaycanın mütləq üstünlüyünü və qələbəsini təmin edən başlıca
strateji amillərdəndir. Bir sözlə, informasiya cəbhəsində də üstünlüyünün təmin
edilməsi möhtəşəm Qələbəmizin qazanılmasında müstəsna yerə və rola malikdir”,

– deyən “Yeni Azərbaycan” qəzetinin şöbə
redaktoru əlavə edib ki, Türkiyə mediasının 44 günlük savaşdan öncə, müharibə
ərəfəsində və sonrakı dövrdə Azərbaycana
birmənalı dəstəyi erməni yalanlarının
ifşası və ölkələrimizə qarşı dezinformasiya
siyasətinin neytrallaşdırılması, qara piar
kampaniyasının fiaskoya uğradılması baxımından çox önəmlidir.
N.Qələndərli onu da qeyd edib ki, bu
gün həm Azərbaycan, həm də Türkiyə mediasında diqqət mərkəzində olan mühüm
məsələlərdən biri hakim partiyalar – YAP
ilə AK Parti arasında təmasların intensiv
xarakter daşımasının əhəmiyyətidir. “Bu,
siyasi ekspertlər tərəfindən də yüksək
qiymətləndirilir. Çünki daimi, səmərəli
və faydalı təmaslar, çoxşaxəli əlaqələrin
əhatə dairəsinin qarşılıqlı səfərlər vasitəsilə
genişləndirilməsi çox böyük önəmə malikdir. Bu, bir millətin iki dövləti arasında
dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlığa
əsaslanan, zirvədə olan münasibətlərin
daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət
edir. Həmçinin bu proses qlobal informasiya platformasında hər iki ölkənin
maraqlarının müdafiə olunmasına,
dezinformasiyaların qarşısının alınmasına
müstəsna töhfədir. Nəhayət, YAP–AK Parti
əlaqələrinin dinamik xarakter daşıması
nəticəsində siyasi leksikonumuza yeni
anlayış – “partiya diplomatiyası” ifadəsi
daxil olub. Partiya diplomatiyası, heç
şübhəsiz, praqmatik xarici siyasət kursunun və dərin strateji diplomatiyanın tərkib
hissəsi kimi milli maraqların təmini və ortaq
hədəflərin gerçəkləşdirilməsi kontekstində
çox önəmli və təsirli vasitədir”, – deyən
N.Qələndərlinin sözlərinə görə, obyektiv
təhlillər aparan beynəlxalq media orqanlarında da ifadə edildiyi kimi, Türkiyə–
Azərbaycan birliyi bu gün bütün dünyada
ən uğurlu geopolitik ittifaq nümunəsidir.
Postmüharibə dövründə iki ölkənin birgə
təşəbbüsləri regionda dayanıqlı sülhün, etibarlı təhlükəsizliyin və çoxşaxəli
əməkdaşlığın təmin olunmasına xidmət
edir.
“Bu qədər dəyərli dövlət xadimləri və
siyasətçilərdən sonra danışmaq bir az çətin
olacaq. Mən bu məsələlərin siyasi tərəfinə
çox da toxunmayacam. Proseslərin hərbi
və geosiyasi tərəfləri ilə bağlı sözlərim
olacaq. İlk növbədə, bunu qeyd etməliyəm.
Qələbə həm Azərbaycan, həm Türk
dünyası, həm insanlıq, həm də haqqını
axtaran günahsız insanlar üçün son dərəcə
dəyərlidir, böyük bir ruh yüksəkliyi verdi.
Həqiqətən də, Azərbaycan son dərəcə güclü, arxası sağlam olan bir düşmənə qarşı
əks-hücum etmək məcburiyyətində qaldı.
Bu dünyada ən çətin fəaliyyət formalarından biridir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının
İraqda apardığı 8 illik müharibə dövründə
350 min kilometr ərazidə əsgər itkilərinin
sayı 4147 nəfərdir. Lakin 44 gün davam
edən İkinci Qarabağ müharibəsinə diqqət
yetirdikdə 12 min kvadratkilometr ərazidə
aparılmasına baxmayaraq, 2908 şəhidimiz
olduğunu görürük. Bu rəqəmlər belə
müharibənin nə qədər sürətli, nə qədər
sarsıdıcı olduğunu göstərdi.
Müharibənin digər tərəfi isə ermənilərin
cəsarət edib açıqlaya bilmədiyi və
gizlətdiyi itkilərdir. Mənim aldığım
məlumatlara görə, ermənilərin bu müharibə
dövründə itkilərinin sayı 7 minlə 11 min
arasındadır. İndi bu rəqəmlərin önəmli
tərəfi də var. Adətən, hücum edən tərəfin
itkiləri müdafiə edən tərəflə müqayisədə
üç qat daha çox olmalı olduğu halda,
Azərbaycan tərəfi müharibəni professional
səviyyədə apardığına görə erməni tərəfi
ilə müqayisədə itkiləri üç dəfə azdır. Bu,
müharibənin necə məharətlə aparıldığının ən əsaslı və ən böyük sübutlarından
biridir”. Bu fikirləri isə videokonfransda
Bahçeşehir Universitetinin müəllimi, terror
və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert
Abdullah Ağar deyib.
O deyib ki, müharibənin qazanılmasında Türkiyənin mənəvi və siyasi dəstəyinin
böyük rolu var: “Hər halda, Türkiyənin
savaş zamanı ola biləcək bir problem
halında hər cür dəstəyi verəcəyini bəyan
etməyi, həm müharibənin gedişində, həm
də xarici təsirlərdən qorumaq baxımından
böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Birliyimiz
və bərabərliyimizin önəmi bundan sonrakı
dövrlərdə çox böyük dəyər və əhəmiyyət
kəsb edir. Bir həqiqət də budur ki, erməni
tərəfinin müharibədə beli qırılıbdır. Lakin
diqqət yetirdikdə görürük ki, ermənilər
müharibə aparmaq istəyini davam
etdirməyə çalışır. Hələ də bir gözlənti
içərisindədirlər. Digər tərəfdən, həm də

son dərəcə narahat olan xarici mərkəzlərin
varlığından hamımız xəbərdarıq. Yəni, bir
az əvvəl Səməd müəllimin də söylədiyi
kimi, bəzi ölkələr müharibədən və onun
nəticəsi olaraq qazanılan Zəfərdən son
dərəcə narahatdırlar. Bunu da söyləmək
vacibdir ki, qarşı-qarşıya qaldığımız təhdid
Azərbaycanın parçalanmasını hədəfləyən
təhdiddir. Xüsusilə, general Polad
Həşimovun şəhid olduğu iyul hadisələrində
Ermənistanın törətdiyi təxribat Türkiyəni,
türk dünyasını maraqlandıran regional
layihələri – Bakı – Tbilisi Ceyhan təbii qaz
boru xəttini, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında avtomobil və dəmir yollarını təhlükə
altında saxlamağa yönəlmişdi.
Bundan sonrakı proseslər gərgin
olaraq davam etdi və müharibəyə çevrildi.
Müharibənin dünyada enerji geosiyasəti
ilə bağlı gedən mübarizə zamanı, xüsusilə
də Türkiyənin daxil olduğu Şərqi Aralıq dənizində, Liviyada, Egeydə gedən
mübarizələr ilə paralel olaraq baş verməsi
xüsusi vurğulanmalıdır. Bu müharibə
böyük məharətlə idarə edildi. Həqiqətən,
Azərbaycan Ordusunun apardığı bu
müharibə son dərəcə qiymətli, mənalı və
dəyərlidir. Niyə? Əsas səbəb budur: Dünyada indiyə kimi belə müharibə olmayıb.
Birinci, ikinci, üçüncü nəsil müharibələrin
özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Amma
bu müharibə 5-ci nəsil müharibənin erkən
mərhələsidir. Həm də keçmişdə baş verən
bütün müharibələrin özəlliklərini özündə
daşıya bilir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin və
digər qüvvələrin də rolu böyükdür. Dünyada heç bir zaman istifadə olunmayan
müharibə, yəni 5-ci nəsil müharibədir.
Bu da bir həqiqətdir ki, Qarabağ zəfəri
müharibənin fəlsəfəsini, paradiqmalarını,
doktrinasını, konsepsiyasını və taktikalarını dəyişdirməyə başladı. Bu müharibə
bütün dünya orduları üçün vacib dərsdir.
Hər kəs Azərbaycanın döyüş taktikasını
öyrənməyə çalışır. Bu müharibə təkcə
pilotsuz uçuş aparatları ilə qazanılmadı.
Düzdür, PUA-lar qələbəyə təsir göstərdi.
Amma həm də Azərbaycan Ordusu nizamintizamı ilə böyük bir müharibə fəlsəfəsi
yaratdı. Müharibə konsepsiyalarında bir
sıra dəyişiklərə yol açdı. PUA-larla bərabər
hava hücumundan müdafiə sistemlərindən,
döyüş kəşfiyyatından, komanda və
idarəetmə sistemlərindən, istifadə
müharibənin ən əsas xüsusiyyətlərindən
biridir”.
“Ermənilər hakim olduqları ərazilərdə
çox möhkəm istehkamların içərisində çox
böyük qüvvələrlə və çox güclü silahlarla
Qarabağ torpaqlarını tutduqları halda
qaçmaq məcburiyyətində qaldılar. Bu, bir
seçimdir. Bu seçimə səbəbiyyət verən
də Azərbaycan əsgərinin iradəsi idi, yəni
Zəfərə inamı idi. Erməni əsgəri bu inanc
qarşısında dayana bilmədi, yəni, mənim
bu Zəfərin qazanılmasında gördüyüm ən
təməl parametrlərdən biri budur. Həqiqətən
zəfər yalnız silah, atəş gücü ilə qazanılmır.
Bu, savaşın bir qəhrəmanlıq dastanıdır.
Bu Zəfərin birinci ilidir. Bu Zəfərin minlərcə
il qeyd olunmasını Allah hamımıza nəsib
etsin. Belə bir Zəfərə ehtiyacımız vardı.
Çox böyük bir ruh yüksəkliyi verdi bizə. Bu,
təkcə Ermənistanın deyil, yenilməz zənn
edilənlərin yenildiyi, məğlub olduğu bir savaşdır”, – deyə Abdullah Ağar əlavə edib.
Tədbirin sonunda YAP Sədrinin
müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir
Budaqov videokonfransda çox faydalı
müzakirələrin aparıldığını, gələcəkdə
atılacaq addımlarla bağlı səmərəli
fikirlərin səsləndirildiyini bildirib. Vətən
müharibəsinin tariximizdə dönüş nöqtəsi
olduğunu deyən Tahir Budaqov qeyd
edib ki, Azərbaycan xalqı bundan sonra
da Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin ətrafında daha sıx
birləşərək qarşıda duran vəzifələrin həyata
keçirilməsində səfərbər olacaq.
YAP Sədrinin müavini vurğulayıb ki,
Vətən müharibəsində qazanılmış Zəfər
tarixi əhəmiyyət daşıyır: “Bu qələbələr
türkə yaraşır. Arzu edirəm ki, bir millətin iki
dövlətinin Zəfər yürüşü bundan sonra da
davamlı olsun”.
AK Parti Sədrinin birinci müavini,
İstanbul millət vəkili Numan Kurtulmuş da
yekunda çıxış edərək “Qarabağ savaşı:
Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığının növbəti
təntənəsi” mövzusunda keçirilən videokonfransın əhəmiyyətini vurğulayıb və birgə
tədbirlərin bundan sonra da keçiriləcəyini
söyləyib.
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Dünyaya qardaşlıq,
birlik, həmrəylik mesajı
İki qardaş ölkənin – Azərbaycan və Türkiyənin dostluğunun tarixi kökləri çox qədimdir. Bu dostluq və qardaşlıq
xalqlarımızın dili, dini, adət və ənənələrindən rişələnir.
Eyni zamanda, Türkiyə haqq işi uğrunda mübarizədə də
Azərbaycanı tək buraxmır, daim dəstək verir, köməyini
əsirgəmir.
Bu, 44 günlük Vətən
müharibəsində özünü daha qabarıq
nəzərə çarpdırdı. Belə ki, savaş
dövründə ilk günlərdən etibarən
Türkiyə Prezidenti Azərbaycanın
yalnız olmadığını, ölkəmizin yanında
dayandığını bildirdi. Bu, Azərbaycanı
ədalət mübarizəsini daha fəal
aparmağa ruhlandırdı. Eyni zamanda,
kənar güclərin Vətən müharibəsinə
müdaxilə etməsinə imkan vermədi.
Başqa sözlə, Türkiyə Prezidenti
“Azərbaycan tək, yalnız deyil” deməsi
işğalçı Ermənistanın havadarlarına
bir mesaj, Azərbaycanın haqq
işini dəstəkləmək oldu. Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
bu şəkildə açıq, birmənalı və sərt
açıqlamaları Azərbaycan xalqını
hədsiz sevindirirdi, zəfərə inamını
gücləndirdi.
Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev çıxışlarında dönə-dönə
İkinci Qarabağ müharibəsi
başlanan gündən, ilk saatlardan
Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın Azərbaycana birmənalı,

dəqiq və açıq dəstək ifadə
etdiyini, tək olmadığını xatırladıb.
“Bu, həm bizi ruhlandırdı, eyni
zamanda, müdaxilə etmək fikrində
olan bütün qüvvələri, dairələri
dayandırdı, durdurdu. Dedi ki,
Türkiyə Azərbaycanın yanındadır
və müharibənin ilk saatlarından son
dəqiqələrinə qədər əziz qardaşımın
və Türkiyə Cümhuriyyətinin, qardaş
türk xalqının dəstəyi bizə əlavə güc
verirdi. Bu siyasi və mənəvi dəstək
bizi ruhlandırırdı. Türkiyənin bütün
yerlərindən gələn mesajlar, təbriklər,
dəstək, həmrəylik ifadələri bir daha
bütün dünyaya bizim birliyimizi
nümayiş etdirmişdir”, – deyə
dövlətimizin başçısı bildirib.
Prezident İlham Əliyev çıxışında
Azərbaycanın Vətən müharibəsi
getdiyi günlərdə Türkiyənin
mətbuatının haqq işimizi obyektiv,
qərəzsiz işıqlandırdığını, qardaş
ölkənin mətbuat nümayəndələrinin
savaşın ən təhlükəli anlarında
belə real vəziyyəti əks etdirmək,
tamaşaçılara və dünyaya çatdırmaq

üçün öz həyatlarını risk altına
atdıqlarını da diqqətə çatdırıb: “Mən
özüm şəxsən müharibə dövründə
bir çox hallarda Türkiyə televiziya
kanallarında gedən reportajları
izləmişdim və bir daha görürdüm ki,
burada təkcə peşəkarlıq məsələləri
deyil, burada həmrəylik, sevgi ilə
dolu reportajlar verilir. Azərbaycanın
haqq səsi, Azərbaycanın haqlı
olması dünyaya çatdırılır və ən
təhlükəli yerlərdən, bombalar
düşdüyü yerlərdən Türkiyənin
mətbuat nümayəndələri dərhal oraya
gəlmişlər, reportajlar hazırlamışlar”.
İkinci Qarabağ müharibəsində
qardaşlıq missiyasını layiqincə yerinə
yetirən Türkiyə və onun rəhbəri savaş
bitəndən sonra da daim Azərbaycanın
yanında olub, hər zaman ölkəmizə
siyasi, diplomatik və mənəvi dəstək
göstərib. Bakıda keçirilən möhtəşəm
Zəfər paradında da sevincini, fərəhini
xalqımızla bölüşüb. Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın həmin paradda
iştirakı isə Azərbaycan xalqını qələbə
müjdəli gələcəyə ruhlandırıb.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın Şuşada
“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə
Respublikası arasında müttəfiqlik
münasibətləri haqqında” Şuşa
Bəyannaməsini imzalaması da
dərin köklərə əsaslanan qardaşlığın
sarsılmazlığının bariz ifadəsidir.
Bəli, Vətən müharibəsindən sonra
Azərbaycan–Türkiyə əməkdaşlığında

yeni dövr başlayıb. Regionda yeni
vəziyyət, geosiyasi reallıq yaranıb.
Qarabağın bərpasına başlanılıb.
Burada onu da deyək ki,
Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı
çıxışlarında azad edilən ərazilərin
bərpası prosesindən danışarkən, bu
məsələdə dost ölkələrin fəaliyyətinə
daha çox diqqət yetiriləcəyini xüsusi
vurğulayıb. Ölkə rəhbəri bu zaman
qardaş Türkiyənin Azərbaycana
münasibəti barədə xüsusi danışıb, bu
ölkənin müharibənin ilk günlərindən
haqq işimizə böyük dəstək verdiyini
xatırladıb. Bütün bunlardan sonra
təbii ki, qardaş ölkə Qarabağın
bərpasında da köməyini əsirgəməyib.
İlk müqavilələrin Türkiyə şirkətləri
ilə imzalanması da bunun bariz
ifadəsidir.
Hazırda türk şirkətləri Azərbaycan
üçün strateji önəm daşıyan Füzuli–
Şuşa avtomobil yolunun inşasında,
eyni zamanda, Göygöl bölgəsindən
Kəlbəcərə magistralın çəkilişində
səmərəli fəaliyyət göstərirlər.
Türkiyə şirkətlərinin Qarabağda
tikinti-quruculuq, yenidənqurma
işlərində səmərəli iştirakından bəhs
edən Prezident İlham Əliyev deyib:
“Ümumilikdə, Türkiyə şirkətləri
Azərbaycanda təqribən 10 milyard
dollardan çox dəyəri olan layihələrdə,
müxtəlif inşaat layihələrində iştirak
ediblər. Əlbəttə ki, işğaldan azad
edilmiş torpaqlarda da bir çox
sahələrdə Türkiyə şirkətləri uğurlu
fəaliyyət göstərəcəklər”.
Şuşa Bəyannaməsinin
imzalanmasından sonra Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da
bəyanatında Qarabağın bərpasına
qardaş köməyi barədə danışarkən,
deyib: “Türkiyə olaraq, azadlıq
mübarizəsində olduğu kimi, bərpa
işlərində də qardaşlarımıza hər
cür dəstəyi veririk, verməkdə də
davam edəcəyik. Ən qısa müddətdə
evlərinə qayıtmalarını gözlədiyimiz
azərbaycanlı qardaşlarımız üçün də
hər cür səy göstərəcəyik. Təbii ki,
bu məsələdə hörmətli qardaşımın
xüsusi fəaliyyəti var. Yetər ki, buranın
əsl sahibləri evlərinə, məskənlərinə
qayıtsın. Onlara istər maliyyə köməyi,
istərsə də iş imkanı ilə bağlı hər
cür dəstəyi verməklə azərbaycanlı
qardaşlarımızın öz evlərinə, öz
məkanlarına geri qayıtmaları buraları
ciddi mənada zənginləşdirəcək”.
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının
rəsmi açılış mərasimində iştirak üçün
qardaş Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
ölkəmizə səfərə gəlməsi də tarixi
hadisədir. Bu səfər bir daha
Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığının,
birliyinin göstəricisidir.
Sonda onu da qeyd edək ki, indiki
səfərində qardaş ölkənin Prezidenti
təyyarə ilə məhz Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanına endi və Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyev
tərəfindən qarşılandı. Prezidentlər
hava limanının rəsmi açılışını bildirən
qırmızı lenti kəsdilər. Bütün bunlar
isə dünyaya verilən qardaşlıq, birlik,
həmrəylik mesajları kimi diqqət çəkdi.

A

Yüksək səviyyəli əməkdaşlıq
əsasında qurulan Azərbaycan–
Türkiyə münasibətləri daim güclənir,
inkişaf edir. Eyni soykökünə, dilə,
dinə, mədəniyyətə və bir çox digər
qarşılıqlı bağlara malik olması
Azərbaycan və Türkiyə xalqları
arasında əlaqələrin daim inkişaf
etməsinə əlverişli şərait yaradır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan–Türkiyə
dövlətləri arasındakı münasibətlər hər
iki qardaş, dost ölkə rəhbərliyinin reallaşdırdığı müdrik, uzaqgörən siyasət
nəticəsində davamlı inkişaf edir, iki
xalq arasında əlaqələrin səviyyəsini
keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçirir.
Burada bir məqamı xüsusi xatırlatmaq istərdim. Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Türkiyə Respublikasının Prezidenti
olaraq hər zaman Azərbaycanın
haqq mübarizəsini, ədalətli mövqeyini dəstəkləyib. Hələ Vətən
müharibəsindən səkkiz ay əvvəl
qardaş ölkənin dövlət başçısı respub-

likamıza səfəri çərçivəsində paytaxtımızda keçirilən Azərbaycan–Türkiyə
Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq
Şurasının VIII iclasında çıxış edərək
cənab İlham Əliyevin “Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır və nida” sözlərinin
Türkiyə olaraq altına imza qoyduğunu
bir daha təkrarlayıb.
Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Türkiyə rəhbəri olduğu illərdə
hər zaman Qarabağ probleminin
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsinin
ən böyük arzularından biri olduğunu
vurğulayb, Azərbaycana bu haqlı
mübarizəsində verdiyi dəstəyi daim
davam etdirib.
Qırx dörd günlük Vətən
müharibəsi zamanı Türkiyənin
Azərbaycana verdiyi güclü siyasi və
mənəvi dəstək buna bariz nümunədir.
Belə ki, savaş dövründə ilk günlərdən
etibarən Türkiyə Prezidenti açıqlamalar verirdi ki, Azərbaycan yalnız

deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Əslində, bu, bir çox ölkələr və
beynəlxalq təşkilatlar üçün bir mesaj
idi, yəni, “kənarda durun, müdaxilə
etməyin, Azərbaycana mane olmayın”
anlamını ifadə edirdi. Başqa sözlə,
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın açıq, birmənalı və sərt
açıqlamaları Azərbaycan xalqını
hədsiz sevindirirdi.
Burada bir məqamı xatırladaraq qeyd edim ki, ötən il oktyabrın
9-da Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev “CNN International” televiziya kanalına verdiyi müsahibədə
jurnalistin–“Mən Ermənistan prezidenti ilə danışdım və o, mənə dedi
ki, bu münaqişə əvvəlki toqquşmalardan kəskin şəkildə fərqlənir. Çünki
Türkiyə Azərbaycana açıq şəkildə
dəstək göstərir. Üstəlik, o, mənə dedi
ki, Türkiyə öz zabitləri, generalları,
muzdluları, terrorçu cihad döyüşçüləri
ilə Dağlıq Qarabağda döyüşmək üçün

27 oktyabr 2020-ci il
Həmin gün:
– Prezident İlham Əliyev tərəfindən
İndoneziya, Tunis, Niger, Dominikan Respublikası, Vyetnam, Cənubi Afrika Respublikası
və Sent-Vinsent və Qrenadinin dövlət və
hökumət başçılarına məktublar ünvanlanıb.
Məktublarda BMT Təhlükəsizlik Şurasında keçirilmiş müzakirələr zamanı göstərdikləri
prinsipial mövqeyə görə sözügedən ölkələrə
təşəkkür ifadə olunub.;
– Prezident İlham Əliyev İtaliyanın Rai-1
telekanalına müsahibəsində yeni atəşkəslə
bağlı suala cavabında bildirib: “Hər şey
Ermənistanın özünü necə aparacağından
asılı olacaq. Ona görə ki, ilk iki atəşkəs məhz
Ermənistan tərəfindən pozulub. Humanitar
mülahizələrə əsaslanan birinci atəşkəsdən
sonra 24 saat ərzində Ermənistan atəşkəsi
vəhşicəsinə, gecə vaxtı Gəncə şəhərinə
ballistik raket atmaqla pozdu. Birinci atəşlər
nəticəsində 10 nəfər həlak oldu, xeyli insan
yaralandı. Sonra onlar daha bir dəfə, yenə
gecə vaxtı Gəncəyə zərbə endirdilər. Bu dəfə
qurbanların sayı daha çox oldu. Ona görə də
biz cavab verməyə məcbur idik”.;
– Prezidentin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev oktyabrın
27-də keçirilən brifinqdə deyib:
“Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan
mülki insanlara atəş açmır. Ermənistan silahlı
qüvvələrinin mülki əhalini hədəf seçməsi
cinayət əməlidir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
düşmənə döyüş meydanında layiqli cavab

etdirdiyi müharibə cinayətlərinə “dayan”
deməyə çağırırıq”.;
– Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP)
sədri Dövlət Bahçeli partiyanın Türkiyə Böyük
Millət Məclisindəki qrup toplantısında deyib:
“Azərbaycan Dağlıq Qarabağın işğal altındakı
torpaqlarını qəhrəmanlıqla qarış-qarış azad
etməkdədir. Qarabağ Azərbaycandır! İşğalçı
Ermənistan haqsızdır, terrorçudur”.

***

Yeni humanitar atəşkəs rejiminə riayət
etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələri oktyabrın 26-sı gün ərzində
və 27-nə keçən gecə cəbhənin müxtəlif
istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri
və cəbhəboyu zonaya yaxın yaşayış
məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan atəşə
tutub.
Döyüş əməliyyatları, əsasən, cəbhənin
Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində
davam edib. Hücum etmək cəhdlərinin qarşısı alınan düşmən itki verərək geri oturdulub.
Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi
fəaliyyətlər nəticəsində Ermənistan silahlı
qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının ön
idarəetmə məntəqəsi məhv edilib. Ölənlər
arasında diviziyanın qərargah rəisi, polkovnik
Sergey Şakaryan da var.
Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində
düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, eləcə
də 1 ədəd T-72 tankı, 4 ədəd D-30 və 3 ədəd
D-20 topu, 1 ədəd “Osa-AKM” ZRK, 1 ədəd
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Türkiyə Azərbaycanın ədalətli mübarizəsinə
daim siyasi, mənəvi dəstək göstərib
zərbaycan–Türkiyə əlaqələri ulu öndər
Heydər Əliyevin vurğuladığı kimi, “Bir
millət, iki dövlət” tezisinə əsaslanıb. Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Bakıya hər səfəri çərçivəsində səsləndirdiyi
fikirlərlə, imzaladığı çox sayda sənədlərlə də bütün
dünyaya göstərir ki, Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığı
sarsılmazdır, mühüm geosiyasi və geoiqtisadi
potensiala malik bu iki ölkənin strateji əməkdaşlığı
regionda sülhün, təhlükəsizliyin gerçəkləşməsinə,
habelə bölgədə iqtisadi inkişafın gücləndirilməsinə,
rifahın daha da yaxşılaşmasına yönəlib.

Zəfər
tarixinin
xronikası

Azərbaycana minlərlə adam gətirib...”
– sözlərinə cavabında da bildirirdi ki,
bəli, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində
türk avadanlığı var, amma türk
qüvvələri yoxdur: “Səmimi desəm,
Ermənistan prezidentinin dünyaya mesaj ünvanlamaq üçün CNN
vasitəsilə şayiə yaymaq məqsədilə
bu imkandan istifadə etməsi məni
təəssüfləndirir. Mən bunu başqa cür
adlandıra bilmirəm, çünki onun sizdən
eşitdiyim sözləri tamamilə yanlışdır,
bu, yanlış informasiyadır. Türkiyə
bizə dəstək göstərir, lakin bu, siyasi
dəstəkdir, bu, diplomatik dəstəkdir...”.
Bəli, qardaşlıq missiyasını
layiqincə yerinə yetirən Türkiyə
İkinci Qarabağ müharibəsində olduğu
kimi, savaş bitəndən indiyədək daim
Azərbaycanın yanında olub, hər
zaman ölkəmizə siyasi, diplomatik
və mənəvi dəstək göstərib. Bakıda
keçirilən möhtəşəm Zəfər paradında
da sevincini, fərəhini xalqımızla bölüşüb. Ümumiyyətlə, Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın həmin paradda
iştirakı Azərbaycan xalqını qələbə
müjdəli gələcəyə ruhlandırıb.
Vətən müharibəsində Türkiyənin
müdafiə və xarici işlər nazirləri, digər
yüksək vəzifəli rəsmiləri tərəfindən
də Azərbaycana birmənalı olaraq
siyasi, diplomatik və mənəvi dəstək
göstərildi. Bu, xalqımıza çox böyük
siyasi və mənəvi güc vermək demək
idi.

Cəlil BAXŞIYEV,
YAP Lerik rayon təşkilatının
sədr əvəzi

verir və bundan sonra da verəcək.
Ermənistan sərhəd zonalarında da təxribatlara əl atır. Sərhədin
əks istiqamətindən Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin mövqelərinə hücumlar həyata
keçirilir. Bu da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini
vadar edir ki, əks-həmlə tədbirləri həyata keçirsin. Ermənistan Azərbaycanın sərhədlərinə
hörmət etməlidir”.;
– Prezidentin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün
“Twitter” hesabında bildirib: “Ermənistan silahlı qüvvələrinin humanitar atəşkəsi pozaraq
Bərdəyə xain raket hücumu nəticəsində 3
mülki şəxs həlak olub, 10 nəfər yaralanıb. Yaralananlar arasında qadınlar və uşaqlar var”.;
– Birinci vitse-prezidentin köməkçisi Elçin
Əmirbəyov “Al Jazeera” televiziya kanalının
xəbərlər proqramının birbaşa efirində deyib:
“Azərbaycan bu gün öz gücü ilə tarixi ədaləti
bərpa edir”.;
– Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər
Nazirliyinin Mətbuat xidməti açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir: “Ermənistan hərbi
əməliyyatlarda uşaqlardan istifadə etməklə
mülki əhalinin qorunmasına dair IV Cenevrə
Konvensiyası və "Uşaqlar xüsusi hörmət
obyektinə çevrilməli və hər cür ədəbsiz hücumdan qorunmalıdır” deyən I Əlavə Protokolun uşaqların müdafiə olunması zəmanətini
pozur.
Ermənistan bu cür hərəkətləri ilə BMT-nin
Uşaq Hüquqları Konvensiyasında, uşaqların
silahlı qarşıdurmaya cəlb olunmasına dair
Fakultativ Protokolda, xüsusən də 1-ci və 2-ci
maddələrində təsbit olunmuş uşaq hüquqlarını kobud şəkildə pozur”.;
–Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama
yayıb. Açıqlamada deyilir: “Ermənistan silahlı
qüvvələrinin bu gün axşam saatları Bərdə
şəhərinə endirdiyi raket zərbələri ilə biri
iki yaşında uşaq olmaqla, dörd mülki şəxs
həlak olub, 13 nəfər yaralanıb. Həyatını itirən
qardaşlarımıza Allahdan rəhmət, Azərbaycan
xalqına başsağlığı, yaralılara şəfa diləyirik.
Ermənistanın insanlıq əleyhinə hücumlarını ən kəskin şəkildə qınayır, vicdanı və
məsuliyyəti olan ölkələri Ermənistanın davam

BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi,
1 ədəd radiolokasiya stansiyası və 6 ədəd
avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb.

***
Ermənistan tərəfi Zəngilan rayonunun
Ağbənd kəndi istiqamətində ərazilərimizi
minaatanlardan intensiv atəşə tutub.
Yeni humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri
Tərtər şəhəri və kəndlərini, Goranboy və
Bərdə rayonlarının ərazilərini raket atəşinə
tutub.
Xocavənd və Laçın ərazilərinin, guya,
Azərbaycan Ordusu tərəfindən atəşə tutulması barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı
məlumatın heç bir əsası yoxdur və yalandır.
Azərbaycan Ordusu bütün cəbhəboyu
humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir.

***
Qardaş Türkiyənin müxtəlif regionlarında
fəaliyyət göstərən 5 qazi və şəhid ailələri
dərnəyi, o cümlədən 160-dan artıq qazi və
şəhid yaxınları ünvanladıqları müraciətdə
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə,
hökumətinə və Ordusuna tam şəkildə
güvəndiklərini və dəstəklədiklərini, Türkiyə
dövləti və xalqının torpaqlarını işğaldan
azad edən Azərbaycanın yanında olduğunu
bildiriblər. Türkiyə qaziləri və şəhid ailələri
bu Vətən müharibəsində Azərbaycanla eyni
cəbhədə olduqlarını beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırırlar: “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
işğalçı Ermənistan üzərində qazandığı hər bir
qələbə Türkiyə xalqı və biz qazilər və şəhid
ailələri tərəfindən böyük sevinclə qarşılanır”.

***
Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevə vətəndaşlarımızdan, xaricdə
yaşayan soydaşlarımızdan, eləcə də qardaş
Türkiyə və digər ölkələrin vətəndaşlarından
məktublar ünvanlanmaqda davam edir.
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“Biz qurucu xalqıq və
Qubadlını yenidən quracağıq”

27 oktyabr 2021-ci il, çərşənbə

Ö

tən ilin oktyabrın 25-i Vətən müharibəsinin ən
əlamətdar, unudulmaz günlərindən biridir. Həmin
gün Qubadlı 27 illik işğaldan xilas oldu. Rayonun
düşməndən təmizlənməsi savaşın gedişinə önəmli təsir
göstərdi, ordumuzun irəliləməsini sürətləndirdi və bir
neçə gündən sonra silahlı qüvvələrimiz Laçının cənub
hissəsində yerləşən kəndləri azad etdi. Bununla da, Laçın
dəhlizi Azərbaycanın nəzarətinə keçdi və artıq müharibənin
taleyi, demək olar ki, həll olundu.

Beləliklə, Qubadlının azad
edilməsindən sonra dövlətimizin
başçısının vurğuladığı kimi,
Azərbaycanın Zəfər yürüşü, Zəfər
missiyası uğurla davam etdi və
noyabrın 8-də Şuşada dövlət bayrağımız ucaldıldı.
Prezident İlham Əliyev oktyabrın 25-də Qubadlı rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşündə İkinci Qarabağ
müharibəsində hər bir yaşayış
məntəqəsinin azad edilməsinin
tarixi hadisə olduğunu qeyd
edərək bildirdi ki, döyüşlərdə
Azərbaycan Ordusu ancaq irəli
gedirdi. İlk gün 4 kəndin azad
olunması xalqımıza çox böyük
sevinc bəxş etdi. Bu, uzun illərdən
sonra hamımızın yaşadığı qələbə
xoşbəxtliyi idi. Bununla belə, o
zaman heç kim müharibənin nə
qədər davam edəcəyini deyə
bilməzdi: “Hətta, ötən il noyabrın 8-də Şuşa işğaldan azad
edəndən sonra da mən şəxsən
deyə bilməzdim müharibə nə
qədər davam edəcək. Çünki bizim
planlarımız işğalda olan bütün
torpaqları azad etmək idi. Ancaq
bilmirdik, düşmən nə vaxt təslim
olacaq. Halbuki, müharibə zamanı
mən dəfələrlə öz çıxışlarımda,
xalqa müraciətlərimdə və xarici
jurnalistlərə müsahibələrdə deyirdim ki, əgər düşmən bizə torpağımızdan çıxması ilə bağlı tarix
versə, biz müharibəni dayandırmağa hazırıq və bu sözə də əməl
etdik. Bildiyiniz kimi, noyabrın
9-da artıq Ermənistan tərəfi də öz
məğlubiyyətini qəbul edib, etiraf
edib, bu məğlubiyyətlə barışıb və
noyabrın 9-dan 10-na keçən gecə
kapitulyasiya aktına imza atdı. Biz
isə Zəfər Gününü məhz 8 Noyabr
tarixində qeyd edirik. Çünki 8 noyabrda erməni ordusu artıq təslim
olmuşdu”.
Yeri gəlmişkən, burada onu da
deyək ki, dövlətimizin başçısı bü-

tün çıxışlarında, görüşlərində Qarabağ uğrunda şəhadətə yüksələn
şəhidlərimizin xatirəsini yad edir,
onlara Allahdan rəhmət diləyərək,
fədakarlıqları, qəhrəmanlıqları
sayəsində tarixi ədalətin bərpa
olunduğunu diqqətə çatdırır.
Azərbaycan Prezidenti görüşü zamanı da şanlı qələbədən
danışarkən, ilk növbədə,
şəhidlərimizin xatirəsini yad
etdi. Ölkə rəhbəri şəhidlərimizin
qəlbimizdə əbədi yaşayacaqlarını, xalqımızın, eləcə də, indiki
və gələcək nəsillərin onlarla
hər zaman fəxr edəcəklərini
vurğuladı. Ölkə rəhbəri həmin
şəhidlərdən biri–Şükür Həmidov
haqqında dedi: “Şükür Həmidov
bizim ən istedadlı və cəsarətli
hərbçilərimizdən biri idi. O,
Aprel döyüşlərində böyük
qəhrəmanlıq göstərmişdi. Məhz
bu qəhrəmanlığa görə mən ona
Milli Qəhrəman adını verdim və
özüm də şəxsən onu bu mükafatla
təltif etdim... Eşidəndə ki, Şükür
həlak olub, bizim hamımızın ürəyi
ağrıdı. Şükürün həlak olması
bizim üçün böyük itkidir, onun
ailəsi, onun yaxınları, atası üçün,
hamımız üçün. Ona görə bu gün
Qubadlının azad olunmasının
birinci ildönümündə mən Şükürün
əziz xatirəsini xüsusilə yad etmək
istəyirəm. O, bütün hərbçilərimiz
üçün, gənc nəsil üçün nümunədir,
öz canını doğma diyar uğrunda fəda edib və şəhadət
zirvəsinə ucalıb. Şəhidlərimizin
xatirəsi əbədiləşdirilir və
əbədiləşdiriləcəkdir”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında
erməni faşistləri təfərindən Qubadlının tamamilə dağıdıldığını,
yerlə-yeksan edildiyini, bir salamat bina belə saxlanılmadığını
bildirdi. Ölkə rəhbəri düşmənin
bu barbarlığı, vəhşiliyi üzündən
bərbad vəziyyətə düşən yaşayış sahələrimizin yenidən bərpa
ediləcəyini, tikilib qurulacağını

25 oktyabr müharibənin gedişatında önəmli yer tutub.
Çünki Qubadlı azad olunandan sonra Laçın istiqamətində
yolumuz açıldı və bir neçə gündən sonra biz Laçının cənub
hissəsində yerləşən kəndləri də azad etdik. Beləliklə, Laçın
dəhlizini nəzarətə götürdük və artıq müharibənin taleyi
həll edilmişdi. Düzdür, hələ Şuşa uğrunda şiddətli döyüşlər
qabaqda idi, digər yaşayış məntəqələrimizin azad olunması
ilə bağlı əməliyyat planları hazırlanırdı, ancaq artıq həm
bütün dünya, həm də düşmən gördü ki, bizim qabağımızda
heç bir qüvvə dayana bilməz. Biz Qubadlıdan sonra öz Zəfər
yürüşümüzü, Zəfər missiyamızı şərəflə davam etdirdik və
noyabrın 8-də Şuşada dövlət bayrağını ucaltdıq.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
da qeyd etdi: “Qubadlı şəhərinin
Baş planı hazırlanır və yəqin ki,
yaxın aylarda təqdim ediləcək, o
cümlədən, Qubadlı ictimaiyyətinə
təqdim ediləcəkdir. Əlbəttə ki, bu
Baş plan ən müasir normalara uyğun olacaq və Qubadlının təbiəti
və tarixi keçmişi də memarlıqda
nəzərə alınacaq. Amma, eyni
zamanda, artıq bu gün Qubadlı rayonunun gələcək inkişafı ilə bağlı
əməli-praktiki işlər aparılır. Bu gün
biz yeni yarımstansiyanın açılışını
qeyd etdik və bu, azad edilmiş
torpaqlarda yeddinci yarımstansiyadır. Bu infrastruktur layihəsi Qubadlının 2050-ci ilə qədərki inkişaf
dinamikasını nəzərə alır”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında
Qubadlı rayonunun gələcək sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı fikirlərini
də diqqətə çatdırdı:
–sovet vaxtında Qubadlı rayonunun ümumi istehlakı 12 meqavat idi. Ancaq indiki yarımstansiya
40 meqavata hesablanıb və lazım
olarsa, onun gücü iki dəfə artırıla
bilər;
–çox geniş, dördzolaqlı yol
çəkilir. Heç vaxt bu ölçüdə yol
olmayıb. Zəngilandan Qubadlıya, Laçına dar bir yol var idi. İndi
həmin yol dördzolaqlı magistralla
əvəz edilir. Belə bir müasir infra
struktur burada istehsal olunacaq
məhsulları bazarlara vaxtlı-vaxtında, itkisiz çatdırmaq üçün əlverişli
imkan yaradır;
–Zəngilan hava limanı gələn
il istifadəyə veriləcək. Qubadlılılar da bu aeroportdan istifadə
edəcəklər;
–Qubadlı rayonunun iqtisadi inkişaf planı ayrıca hazırlanmalıdır.
Çünki infrastruktur layihələri təsdiq
edilib. Sosial infrastrukturla bağlı

Baş planda bütün məsələlər əhatə
olunacaq-məktəblər, xəstəxanalar
və digər sosial obyektlər, yaşayış
binaları;
–Qubadlının zəngin təbii potensialı, su resursları var, bunlardan səmərəli istifadə üçün düzgün
planlaşdırma aparılmalıdır;
–rayonun dirçəlişi
istiqamətində reallaşdırılacaq
layihələrin icrasına yerli, xarici
investorları cəlb ediləcək.
Görüşdə Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva sakinlərlə söhbət etdilər.
Ata-baba yurdlarına geri dönən
keçmiş məcburi köçkünlər torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına görə minnətdarlıqlarını
bildirdilər.
Qubadlılılar doğma Vətən
torpağında Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva ilə bir yerdə olmaqdan böyük sevinc, fərəh hissi
yaşadıqlarını, bu günü önəmli
bir tarixi gün kimi heç zaman
unutmayacaqlarını vurğuladılar.
Onlar bu torpaqları əsl sahiblərinə
qaytardığı, belə bir xoşbəxtliyi
yaşatdığı üçün dövlətimizin başçısına, Ali Baş Komandana dərin
minnətdarlıqlarını dilə gətirdilər.
Prezident İlham Əliyev
görüşdə Qubadlının və digər azad
edilən rayonların iqtisadi inkişafı
ilə bağlı bir daha qeyd etdi ki,
Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı çox
müsbət təcrübə əldə edilib. Artıq
bu istiqamətdə bir neçə proqram icra olunub və o təcrübədən
faydalanaraq bu bölgədə, əlbəttə,
çox düzgün planlaşdırma aparılması nəzərdə tutulub. Ölkə rəhbəri
daha sonra deyib: “İnfrastruktur

layihələri ilə bağlı, evlərin tikintisi ilə bağlı, kəndlərin bərpası
ilə bağlı artıq ilkin təkliflər var.
Əsas budur ki, buraya qayıdacaq
insanlar yaxşı yaşasınlar, yəni,
onların rifahı yüksək olsun. Bunun
üçün də əlbəttə ki, şərait yaradılacaq, amma onların məşğul
olacağı sahələr düzgün müəyyən
edilməlidir. Bu məqsədlərə çatmaq
üçün atılacaq addımlar düzgün
qoyulmalıdır. Hökumətə tapşırıq
verildi, müxtəlif nazirliklər fəaliyyət
göstərir və əminəm ki, Milli Məclis
də bu işlərə öz töhfəsini verəcək.
Belə səfalı torpaqlarda ancaq
yaxşı dolanışıq olmalıdır”.
Prezident İlham Əliyev
işğal dövründə erməni faşistləri
tərəfindən törədilən vəhşi, barbar
əməllər haqqında bəhs edərək
bildirdi ki, düşməndən təmizlənən
ərazilərdə bir dənə də yeni bina
yoxdur, hamısı dağıdılıb, yeniləri

isə demək olar ki, tikilməyib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib
ki, düşmən işğal dövründə Qubadlıda guya məskunlaşma aparmaq
istəyirdi. Xanlıq qəsəbəsində bir
erməni fondu evlər tikdirmişdi.
İndi adam gedib o evlərə baxanda
görür ki, bu evlərdə də heç bir
şərait yoxdur: “İndi oranı bir az
düzəltdik, bizim hərbçilər orada
yerləşir. Yəni, onlar bu torpaqlara yad bir torpaq kimi baxırdılar.
Sadəcə olaraq, bu torpaqları istismar edib, ağacları qırıb, bizim təbii
sərvətlərimizi talayıb, çaylarımızı
zəhərləyib öz mənfur xislətlərini
göstərirdilər. Amma bu gün bütün
dünya bunu görür, bütün dünya.
Çünki bunu gizlətmək mümkün
deyil. Gələn hər bir insan bu dağıntıları görür və erməni faşizminin
bax, bu sübutlarını görür. Amma
biz qurucu xalqıq və Qubadlını
yenidən quracağıq”.

***
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın
Qubadlıya səfərləri çərçivəsində
bir neçə önəmli layihənin icrasına
start verilib.
Dövlətimizin başçısı və
birinci xanım Xudafərin–Qubadlı–Laçın avtomobil yolunun
10-cu kilometrliyindən Qubadlı
şəhər mərkəzinə gedən Xanlıq–Qubadlı yolunun təməlqoyma
mərasimində, “Azərenerji”
ASC-nin sistem əhəmiyyətli
110/35/10 kV-luq “Qubadlı” yarımstansiyasının, Dövlət Sərhəd
Xidmətinin yeni hərbi hissə
kompleksinin açılışlarında iştirak
ediblər.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

İsrailli ekspert: Füzuli Beynəlxalq Hava
Azad olunmuş rayonlarda insanların rahat
Limanının açılışı Qarabağa investisiya
yaşaması üçün hər cür şərait yaradılır
qoyuluşunu və sosial inkişafı sürətləndirəcək
Beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssis Mixail Finkel Trend-ə bildirib
ki, Füzuli hava limanının açılışı Qarabağa investisiya qoyuluşunu və
regionun sosial inkişafını sürətləndirəcək.
Ekspert qeyd edib ki, tikintisi qısa
zamanda başa çatmış hava limanının
açılışı iki məsələni vurğulayır: "Birincisi,
Qarabağ qayıdıb, ikincisi isə Qarabağ
dünyanın tərkib hissəsinə çevrilir və
aviareyslərlə dünyaya bağlanacaq".
Finkelin sözlərinə görə,
Azərbaycanın yürütdüyü siyasətin
müdrikliyi ondadır ki, ölkədə arteriyaların yaradılmasının vacibliyini başa
düşürlər: "Əlbəttə, Qarabağı dünya ilə
bağlayan digər arteriyalar kimi Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanı da
siyasətçilərin, iş adamlarının, investorların, ictimai
xadimlərin, mədəniyyət
xadimləri və turistlərin
səfərlərinə xidmət edəcək.
Qarabağa gələn insanlar bu
gözəl yerləri görüb, investisiyalar qoymaq, müəssisələr
açmaq istəyəcək. İnsanlar
burada işləmək, dincəlmək
və səyahət etmək,
perspektivdə isə müalicə
almaq istəyəcəklər. Əminəm
ki, zaman keçdikcə burada
müalicə mərkəzləri, mehmanxanalar açılacaq".
M.Finkel qeyd edib
ki, Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanının açılması Azərbaycanın
müxtəlif ölkələrlə dostluq münasibətlərini

möhkəmləndirəcək: "Bu, xalqlar arasında dostluğun möhkəmlənməsinə gətirib
çıxaracaq və Qarabağa getdikcə daha
çox ölkə nümayəndələri gələcək".
Ekspert əlavə edib ki, işğal illərində
Qarabağda ermənilər tərəfindən heç nə
tikilməyib və yaradılmayıb: "Onlar orada
heç nə yaratmadan hər şeyi daşıyıb
aparırdılar. Müharibədə uduzmağa başlayanda isə onlar Gebbelsin "yandırılmış
torpaq" nasist siyasətinə əməl etdilər.
Ermənilərin Qarabağı işğal etdiyi 30 il
ərzində orada bu əraziləri sivil dünyaya
inteqrasiya edəcək nə hava limanı, nə
də hansısa infrastruktur yaradılmayıb".

“Xalq qəzeti”

Bir ilə yaxındır ki, Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş şəhər və kəndlərində tikinti-quruculuq
işləri aparılır. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev, demək olar ki, hər bir çıxışında bütün
ərazilərimizin bərpa olunacağı ilə bağlı məlumat
verir. Dövlət başçısı bu barədə Cəbrayıl, Füzuli,
Zəngilan və Qubadlı rayonlarına səfərləri zamanı
da geniş söhbət açıb. Qubadlıya səfərlə bağlı
fikirlərini bildirən “Soydaş” İctimai Birliyinin
sədri Kamran Ramazanlı dedi:

– Prezident Qubadlıda
da bütün kəndlərin, eləcə də
mərkəzi şəhərin dağıdıldığını,
bir dənə də olsun salamat
kənd qalmadığını bəyan etdi.
Odur ki, Qubadlı camaatını
yerləşdirmək üçün rayonda
çox böyük işlər görülməlidir.
Təbii ki, bərpa-quruculuq
işləri zamanı infrastruktur işləri birinci sıradadır.
Hazırda rayona çox geniş,
dördzolaqlı yol çəkilir. Bu,
bir həqiqətdir ki, Qubadlıda
heç zaman bu ölçüdə yol
olmayıb. Vaxtilə Zəngilandan
Qubadlıya dar bir yol gəlib.
Dövlət başçısı fərəh hissi ilə
bildirdi ki, indi Zəngilandan
Qubadlıya, Laçına dördzolaqlı yol çəkilir ki, insanlar ondan
rahat istifadə etsinlər. Yeni
yol çəkiləndən sonra Qubadlı
sakinləri istehsal edəcəkləri
məhsulları bazarlara vaxtlıvaxtında, itkisiz çatdırmaq
imkanı qazanacaqlar.
Bunları nəzərə alaraq
Prezident dedi ki, Zəngilan
Hava Limanı gələn il
istifadəyə veriləcək. Zəngilan,
Qubadlı faktiki olaraq bir

zonadır, məsafə də çox
böyük deyil. Ona görə qubadlılılar da bu limandan istifadə
edəcəklər. Əlbəttə, Qubadlı
rayonunun iqtisadi inkişaf
planı ayrıca hazırlanmalıdır.
Çünki infrastruktur layihələri
təsdiq edilib. Sosial infrastrukturla bağlı Baş planda bütün məsələlər əhatə olunacaq
– məktəblər, xəstəxanalar
və digər sosial obyektlər,
yaşayış binaları. Qubadlı
şəhərində yaşayış binaları
tikiləcək.
Azərbaycan liderinin
sözlərinə görə, sovet vaxtı
Qubadlıda daha çox fərdi

evlər olub, cəmi bir neçə
beşmərtəbəli ev olub. İndi isə
Qubadlı şəhər kimi inkişaf
etməlidir. Əlbəttə ki, düzgün
planlaşdırma aparılarkən
burada insanların rahat
yaşaması üçün bütün şərait
yaradılacaq. İqtisadi inkişaf
təmin olunacaq. Əlbəttə,
rayon ictimaiyyəti də burada
çox fəal iştirak etməlidir–həm
bərpa işlərində, həm də Qubadlının düzgün inkişaf konsepsiyasının işlənməsində.
Çünki rayon böyük potensiala malikdir, zəngin təbiəti,

təbii sərvətləri var. Qubadlı
rayonu ərazisindən iki böyük
çay keçir, Bazarçay düz
şəhərin ortasından keçir.
Həkəri çayı nəinki Qubadlının, bütün Azərbaycanın
böyük sərvətidir: “Biz bu
çaylardan məhrum idik.
Həkəridən də, Bazarçaydan
da, Bəsitçaydan da, Tərtər
çayından da məhrum idik.
Ermənilər bizi məhrum etmişdi. Bu, böyük sərvətdir… Ona
görə düzgün planlaşdırma
aparılmalıdır, iqtisadi inkişaf,
hansı sahələr inkişaf edəcək.
Əlbəttə ki, biz bura yerli, xarici investorları cəlb edəcəyik.
Yəni, böyük planlarımız var,
konseptual yanaşma mövcuddur”.
Torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda canından keçmiş
igid oğullarımızı daim yüksək
qiymətləndirən Prezident
İlham Əliyev onu da qeyd
etdi ki, azad olunmuş bütün
şəhər və kəndlərimizdə
bərpa işləri başa çatandan
sonra şəhidlərimizin adına
küçələr qoyulacaq, onların
adı məktəblərə veriləcək.
Artıq bu prosesə başlanılmışdır. Ölkəmizin müxtəlif
bölgələrində, o cümlədən,
Qarabağ – Zəngəzur
bölgəsində bütün bərpa işləri
başa çatandan, küçələr salınandan, məktəblər tikiləndən
sonra bu məsələ də həll
olunacaq.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”
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Əlbəttə, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda mövcud olan
mənzərə böyük çətinliklər yaradır. Çünki hər tərəf dağıdılıb,
infrastruktur dağıdılıb, binalar sökülüb, inzibati binalar sökülüb. Hazırda o yerlərdə yaşamaq üçün şərait yoxdur. Ancaq biz
o bölgələri, bütün rayonları bərpa edəcəyik, vətəndaşlarımızın
normal həyatı üçün bütün addımları atacağıq. Bildiyiniz kimi,
ilk layihələr artıq icra edilməyə başlanmışdır. Prezidentin ehtiyat
fondundan müvafiq vəsait ayrılmışdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bərpa-quruculuq işləri
Qələbəmizə layiq aparılır
A

zərbaycan xalqı bir ildir ki, II Qarabağ müharibəsində qazanılan
Zəfərin sevincini yaşayır. Bu bir il ərzində respublika ərazisində
baş verən hadisələr, aparılan islahatlar onu göstərir ki, Vətən
müharibəsindəki Qələbə, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması son
deyil, başlanğıcdır. Azərbaycan xalqı qalib xalqdır. Biz 30 ilə yaxın
müddət ərzində düşmən tapdağı altında qalan torpaqlarımızı işğaldan
azad edərək, təkcə ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməmişik, həm də torpaq
intizarı ilə böyüyüb boya-başa çatan, ata-baba yurdunun daşına-qayasına
qovuşmaq istəyən nəsillərin həsrətinə son qoymuşuq. Bu müharibə bir
sıra problemin sonu olduğu kimi, həm də başlanğıcdır. Hələ müharibənin
davam etdiyi günlərdə Prezident İlham Əliyev çıxışlarında qeyd edirdi ki,
işğaldan azad edilən torpaqlarda törədilən vəhşiliklərin miqyası hətta biz
təsəvvür etdiyimizdən də qat-qat böyükdür. Belə olan halda, quruculuq
işlərinin miqyası da böyük olmalıdır.
Ötən günlərdə aradan keçən otuz
il ərzində ermənilərin bu torpaqlarda özlərini heç vaxt xoşbəxt hiss edə
bilməməsinin səbəbinin məntiqi əsaslarla
diqqətə çatdırıldığı bir məqalə oxudum.
Məlum olduğu kimi, düşmən hər zaman
iddia edirdi ki, erməni xalqı xoşbəxt
xalqdır, erməni xalqı “Dağlıq Qarabağ”da
əbədi yaşayacaq. Amma tarix sübut etdi
ki, ah-nalə üzərində xoşbəxtlik qurmaq
mümkün deyil. Onlar bu torpaqlarda
nəinki daş üstünə daş qoyub, hətta
mövcud olanı da dağıdıb, məhv ediblər.
Təsəvvür edin, 30 il bir ərazidə yaşayasan, heç bir qurucu işlə məşğul olmayasan. Əlbəttə, bunun bir çox səbəbi var.
Birincisi, ona görə ki, ermənilər öz yalan
dolu nağıllarına bürünüb qəflət yuxusunda yatsalar da, çox yaxşı bilirdilər ki,
bu torpaqlarda əbədi yaşamayacaqlar.
Bilirdilər ki, gec-tez haqq-ədalət bərpa
ediləcək və onlar gəldikləri kimi də geri

qayıdacaqlar. Belə də oldu. İkinci səbəb
ondan ibarətdir ki, onların gözünü elə
əvvəldən qorxu bürümüşdü. Onlar 44 gün
ərzində Azərbaycan Ordusu tərəfindən
dağıdılan istehkamları, hərbi hissələri,
“keçilməz” beton divarları qurmaq üçün
30 il vaxt sərf etmişdilər. Ona görə də,
məğlubiyyətlərinin yanğısı təkcə qanunsuz yollarla işğal etdikləri torpaqları
itirməklə bağlı deyil, həm də öz xalqlarına, ordularına, ələlxüsus da, nağıllarına
olan inamı itirmək ağrısıdır. Üçüncü və
bəlkə də, ən önəmli səbəb isə budur ki,
ermənilərdə hər hansı bir torpağı abadlaşdırmaq, yaşamaq üçün əlverişli mühit
yaratmaq qabiliyyəti yoxdur. Müxtəlif
xarici qüvvələrin dəstəyi ilə işğal etdikləri
torpaqlarımızda törətdikləri vəhşiliklər,
mədəniyyət ocaqlarına, ibadətgahlara
etdikləri hörmətsizliklər onu göstərir ki,
bu zavallı millətin heç özünə də hörməti
yoxdur.

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bir
il ərzində ölkəmizdə əsas diqqət
işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa
edilməsinə, yenidən qurulmasına yönəlib.
Təbii ki, bu işlərin görülməsi üçün əvvəlcə
ərazilərin minalardan təmizlənməsi,
təhlükəsizliyin təmin edilməsi labüddür.
Prezidentimizin tez-tez dilə gətirdiyi kimi,
erməni tərəfinin mina xəritələrini bizə
təhvil verməməsi insanlıq cinayətidir. Bu
da onu göstərir ki, düşmən hələ də yaşananlardan dərs almayıb. İkinci bir məsələ
Qarabağa – işğaldan azad edilən torpaqlarımıza aparan yolların çəkilməsi idi.
Yol mədəniyyətin başlanğıcı hesab edilir.
Hansısa bir şəhərin müasirliyi, inkişafı ona
aparan yolların vəziyyəti ilə müəyyənləşir.
Bu fikrə əsaslanaraq deyə bilərik ki, hər
şey yoldan başlayır. Qarabağın bərpası
prosesi də məhz yollardan başladı.
Burada nəzərdə tutulan təkcə işğaldan azad edilən əraziləri bir-birinə
birləşdirən yollar deyil, həm də respublikanın digər ərazilərindən Qarabağa
aparan yollardır. Bu mənada yeni salınan və bərpa edilən bir çox yolu misal
göstərmək olar. Toğana–Kəlbəcər–İstisu,
Horadiz–Qubadlı–Zəngilan–Ağbənd,
Xudafərin–Qubadlı–Laçın, Kəlbəcər–
Laçın, Füzuli–Hadrut, Bərdə–Ağdam,
Şükürbəyli–Cəbrayıl–Hadrut və s. çəkilən
yollardan bəziləridir. Əlbəttə, bütün bu yolları qazandığımız Zəfər yolu açmışdır, –
desək yanılmarıq. Lakin onların arasında
məhz bir yol var ki, həmin yol qələbəmizin
rəmzlərindən biri sayılan Zəfər yoludur.
Bu, Füzulidən Şuşaya uzanan yoldur.
Ümumiyyətlə, bu yollar separatçı rejimin fəaliyyət göstərdiyi ərazini
dörd tərəfdən mühasirəyə alır, eləcə

də yolların əksəriyyəti Laçın və Şuşaya çıxdığı üçün bu qondarma qurumun
Ermənistanla əlaqə qura biləcəyi bölgədə
mökəmlənmək deməkdir.
Prezident İlham Əliyev çıxışlarından
birində vurğuladı ki, biz bərpa işlərini elə
görməliyik ki, qələbəmizə layiq olsun.
Əlbəttə, bu, çox mənalı ifadədir. Burada
işlərin keyfiyyəti, sürəti, miqyası və başqa
bir çox amil nəzərdə tutulur. Məlum olduğu kimi, bərpa işlərinin start götürdüyü
vaxtdan etibarən birinci məqsəd insanlar
üçün rahat, təhlükəsiz və dövrün standartlarından geri qalmayan həyat şəraitinin
yaradılmasıdır.
Ölkə başçısının bu ifadəsi həm də
indiyədək görülən işləri əhatə edir. Təbii
ki, ən mühüm məsələlərdən biri də
bölgənin elektrik enerjisi ilə təmin olunmasıdır. Məlum məsələdir ki, dövrün
tələblərinə uyğun olaraq, elektrik olmadan
heç bir işi tam görmək mümkün deyil. Bu
mənada, həyatın bərpa edilməsi üçün
mühüm olan ən önəmli şərtlərdən birinin
elektrik enerjisi olduğunu qeyd etmək
lazımdır. İşğaldan azad edilən bütün
rayonlarda yarımstansiyalar yaradılıb ki,
bunlar əhalinin ehtiyaclarını tam şəkildə
qarşılayacaq. Ölkə başçısı hər dəfə
xüsusi vurğulayır ki, yaradılan şərait
işğaldan əvvəlki dövrdə mövcud olan
şəraitdən dəfələrlə yaxşı olacaq. Əlbəttə,
bu, sadəcə dövrün texnologiyası ilə bağlı
məsələ deyil.
Məlum olduğu kimi, işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə “ağıllı kənd”, “ağıllı
şəhər” layihələri icra edilir. Bu layihələrdə
müasir məktəb, bağça, polikilinika və
elektron idarəetmə mərkəzləri tikiləcək,
turizm infrastrukturu yaradılacaq. Bütün

Qubadlı əməliyyatı – 44 günlük
Vətən müharibəsinin şanlı səhifəsi
Silahlı qüvvələrimiz uğurlu hərbi
əməliyyatlarını davam və inkişaf
etdirərək, 2020-ci ilin sentyabrın 27-də
başlanan tarixi əks-hücumun 27-ci
günü – oktyabrın 23-də Qubadlıya daxil
olaraq, rayon ərazisini Ermənistan
silahlı qüvvələrindən təmizləməyə
başladı. Həmin gün Qubadlının Zilanlı,
Kürdmahruzlu, Muğanlı və Alaqurşaq
kəndləri işğalçı tapdağından azad
edildi.
Vətən müharibəsinin 29-cu günü – oktyabrın
25-də isə müzəffər silahlı qüvvələrimiz Qubadlı
şəhərini və rayonun daha bir neçə kəndini
işğalçılardan təmizlədi. Şəhərin azad edildiyini
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Prezident
İlham Əliyev özünün “twitter” hesabından və
televiziya çıxışında elan etdi. O həyəcanlı günləri
yaxşı xatırlayırıq. Prezidentin müharibə dövrü öz
sosial media hesablarından etdiyi paylaşımlar,
televiziya ilə xalqa müraciətləri ən yeni dövr
tariximizin unudulmaz qızıl səhifələridir! Qubadlı
rayonunun tam azad edilməsi əməliyyatı bir
neçə gün çəkdi. Zəngilan şəhəri oktyabrın
20-də azad edildikdən sonra sıranın Qubadlıda
olduğu aydın idi. Lakin o da aydın idi ki,
Ermənistan Silahlı Qüvvələri Qubadlı şəhərində
güclü istehkamlar qurmuş, yüksəkliklərdə hərbi
birləşmələr yerləşdirmişdilər. Belə bir gerçəklik
qarşısında Qubadlı əməliyyatı, hərbçilərimizdən,
ilk sırada fədakarlıq və xüsusi peşəkarlıq tələb
edirdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün
mənsubları bu fədakarlığı, peşəkarlığı yüksək
səviyyədə nümayiş etdirdi. Və nəhayət, oktyabrın
25-də şanlı silahlı qüvvələrimiz Qubadlı şəhərini
düşməndən təmizləyib, bu barədə Ali Baş
Komandana raport verdi!
Qırx dörd günlük müharibə başa çatdıqdan
sonra cənab Prezident bir sıra mühüm dövlət
təltifləri barədə sərəncam imzaladı. Prezidentin
təşəbbüsü ilə noyabrın 26-da təsis olunmuş
yeni dövlət təltiflərindən biri də “Qubadlının
azad olunmasına görə” medalıdır. Bu medal
Qubadlı rayonunun işğaldan azad edilməsi
uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında

iştirak edərək, şəxsi igidlik və şücaət nümayiş
etdirmiş hərbi qulluqçularımıza Azərbaycan
Prezidentinin sərəncamı ilə verilir. Bu medalla
Silahlı Qüvvələrimizin 15189 hərbi qulluqçusu
təltif olunub.
Haşiyə: Qubadlı ərazisində bir çox qala,
türbə, körpü və digər maddi mədəniyyət
nümunələri, abidələr olub. Onların bir çoxu
işğal illərində dağıdılıb, zərər görüb, yaxud,
erməniləşdirilməsinə, özgələşdirilməsinə cəhd
olunub. Erməni vandalizmi Qubadlıdan da yan
keçməyib. Qubadlı ərazisində tarixə yoldaşlıq
etmiş, qoruq, gözətçi funksiyasını yerinə yetirmiş
qalalar mövcud olub. Əliquluuşağı kəndində Göy
qala (V əsr), Muradxanlı kəndində “Qalalı” qalası,
Xocamisaxlı kəndində Qala və digərləri rayon
işğal olunana qədər qalırdı. Xocamisaxlı kəndinin
qədim adı Qalacıq olub. Qubadlı ərazisində
tarixin müxtəlif dövrlərində tikilmiş türbələr öz
gözəlliyi ilə seçilib. Balahəsənli kəndindəki
“Cicimli” ocağı, Dəmirçilər kəndindəki türbə,
Gürcülü kəndindəki “İmamzadə”, Yazıdüzündəki
Cavanşir türbəsi və başqaları buna misaldır.
Ərazisindən iki bolsulu çay axan Qubadlıda
çaylar üzərindən körpülərin salınması zamanın
tələbi, təbiətin “sifariş”i olub. Rayon ərazisində
üç qədim körpü olub. Körpülərdən ən qədiminin
Qarakişilər kəndindəki “Sınıq körpü” olduğu
bilinir. Digər iki körpü – Azərbaycan Mədəniyyət
Nazirliyi tərəfındən qeydə alınmış Laləzar və
Hacı Bədəl körpüsü bir qədər sonrakı dönəmə
aiddir. Maraqlı arxitekturası olan Laləzar (1867)
və Hacı Bədəl körpüləri XIX əsrə aiddir. Hər iki
körpü rayon işğal olunana qədər öz funksiyasını

gərəyincə yerinə yetirirdi. “İşğal olunanadək”
deyirik, çünki erməni işğalçılarının ayağı hara
dəyibsə, orada mədəniyyət, insanlıq qeybə
çəkilib... Körpü mədəniyyət deməkdir, körpü
xeyirxahlıq deməkdir – ermənilər üçün isə bunlar
yad anlayışlar olub...
Qubadlının işğaldan azad edilməsi tarixi
hadisə idi. Qubadlı şəhərinin azad edilməsinin
zəfərimizi daha da yaxınlaşdırdığı öz təsdiqini
tapmış hadisədir. Bəli, Qubadlı azad olunub, bu
mübarək gündən bir il ötür. Ancaq Qubadlının
işğalı nəticəsində rayon əhalisinə və dövlətə
vurulmuş maddi və mənəvi zərəri bərpa
etmək çox vaxt alacaq. Bir sıra itkilərin yerini
doldurmaqsa, sadəcə, mümkünsüzdür...
Ermənistanın işğalı zaman Qubadlının 94
yaşayış məntəqəsi, 7 min 278 fərdi yaşayış
evi, 64 inzibati bina, 148 sosial obyekti, 161
mədəniyyət obyekti, 7 məscid, 16 körpü
dağıdılmış və yararsız vəziyyətə salınmışdır.
1080 kənd təsərrüfatı obyekti, 650 kilometr
avtomobil yolu, 2 su anbarı, 150 kilometr
magistral su xətləri, 4 min 830 kilometr elektrik
xətləri, 165 kilometr magistral qaz boru xətti, 9
tikinti idarəsi, 4 yol idarəsi, 18 dəyirman, 4 su
nasos stansiyası, 120 elektrik yarımstansiyası
və transformatorlar tamamilə dağıdılmışdır.
Ermənistan Qubadlı rayonunun Xanlıq
qəsəbəsində qanunsuz məskunlaşma aparmışdı.
Livandan və digər xarici ölkələrdən gətirilən
haylar burada qanunsuz yollarla yerləşdirilmişdi.
Bu özü bir müharibə cinayətdir. Hər kəs bilir ki,
işğal edilmiş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma
aparmaq cinayətdir – işğalın nəticələrindən suiistifadə halıdır.
Maddi ziyanlar aradan qaldırılacaq, əlbəttə.
Bəs 27 illik işğalın mənəvi ziyanlarını tezliklə
aradan qaldırmaq necə, mümkün olacaqmı?
İşğalçı ölkə bunun üçün nə öhdəliklər götürür,
necə etiraflarda bulunur? Hələki etiraf və öhdəlik
yerinə revanşist çağırışlar daha çox eşidilir ki,
bunun da, ilk növbədə, (adı üstündə “uğursuz
dövlət” olan) Ermənistana ziyanı olacaq.
Azərbaycan “dəmir yumruğu” yerindədir! Gərək
Ermənistanda bunu unutmasınlar.

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri

yaşayış evləri, sosial obyektlər, inzibati
və ictimai iaşə binaları, kənd təsərrüfatı
məhsullarının emalı və istehsalı prosesi alternativ enerji mənbələri ilə təmin
ediləcək. Bu da öz növbəsində qeyri-neft
sektorunun inkişafı deməkdir.
Layihələrin icrasında Türkiyə, İtaliya,
Çin və İsrail çirkətləri də iştirak edəcək.
“Ağıllı kənd təsərrüfatı” özündə kooperativ
idarəetmə sistemini, müasir texnologiyalar
əsasında qurulmuş tarla, bağ və fermaları,
dronlar vasitəsilə idarəetmə və nəzarəti
ehtiva edir. “Ağıllı” təsərrüfatlar kəndlərdə
meyvə, tərəvəz, ət və süd məhsulları
istehsalını artırmağa, emal prosesini
müasir tələblərə uyğun qurmağa imkan
verir. Bu, təkcə kənd təsərrüfatı ilə bağlı
deyil. Müasir şəhərsalma standartlarının
tətbiqi, küçələrin “ağıllı” işıqlandırılması,
isti və soyuğadavamlı ekoloji evlərin
inşası, məişət tullantılarının idarə olunması, su elektrik stansiyalarının, Günəş
paneli stansiyalarının quraşdırılması,
bioqaz enerjisindən istifadə kimi amillər
bu konsepsiyanın əsas komponentləri
sırasındadır.
Dövlətimizin başçısı bildirib ki, azad
edilmiş bütün şəhər və kəndlərimizdə
bərpa işləri sürətlə davam etdirilir. Bu işlər
başa çatandan sonra buradakı küçələrə,
məktəblərə şəhidlərimizin adları veriləcək.
Prezidentimizin sözlərinə görə bu proses
artıq başlanıb.
Yeri gəlmişkən, ölkəmizin başçısı Qubadlıda səfərdə olarkən burada görülən
işlər barəsində də danışıb. Bildirib ki: “Qubadlı şəhəri demək olar ki, yerlə-yeksan
edilib, bir salamat bina yoxdur. Sadəcə
olaraq, erməni hərbçiləri öz məqsədləri
üçün bir neçə binadan istifadə etmişdir,

onlar da bərbad vəziyyətdə idi. Mən bura
keçən il dekabr ayında gələndə gördüm
ki, onlar da bərbad vəziyyətdədir. Ona
görə də biz Qubadlı rayonunun bütün
kəndlərini, o cümlədən, Qubadlı şəhərini
yenidən quracağıq. Qubadlı şəhərinin baş
planı hazırlanır və yəqin ki, yaxın aylarda
təqdim ediləcək, o cümlədən, Qubadlı
ictimaiyyətinə təqdim ediləcəkdir. Əlbəttə
ki, bu baş plan ən müasir normalara uyğun olacaq və Qubadlının təbiəti və tarixi
keçmişi də memarlıqda nəzərə alınacaq.
Amma, eyni zamanda, artıq bu gün Qubadlı rayonunun gələcək inkişafı ilə bağlı
əməli-praktiki işlər aparılır. Bu gün biz
yeni yarımstansiyanın açılışını qeyd etdik
və bu, azad edilmiş torpaqlarda yeddinci
yarımstansiyadır. Bu infrastruktur layihəsi
Qubadlının 2050-ci ilə qədərki inkişaf
dinamikasını nəzərə alır”.
Ümumiyyətlə, bərpa prosesi çox
sürətlə davam etdirilir. Şəhərlərin baş
planları hazırlanır, layihələr icra edilir.
Bundan əlavə, Zəngilan, Füzuli və Laçın
rayonlarında hava limanları tikiləcək. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı cari ilin sen
tybar ayından istifadəyə verilib. Zəngilan
Hava Limanı isə gələn il istifadəyə
veriləcək. Məlumdur ki, Zəngilan və
Qubadlı rayonları faktiki olaraq bir zonadır. Əlbəttə, ətraf rayonların sakinləri
də bu hava limanlarından rahat istifadə
edəcəklər. Hava limanlarının yerləşdiyi
ərazilər də məhz bu amil nəzərə alınaraq
seçilmişdir. Yəni aparılan bərpa-quruculuq
işlərinin hamısı şanlı Qələbəmizin adına
layiq reallaşdırılır.

İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”

“Həqiqətən, bütün xalq müharibənin gedişində hər gün Ali
Baş Komandanın verəcəyi xəbərlərə köklənmişdi. Oktyabrın
25-də Qubadlının azadlığa qovuşması hamıda yeni bir ovqat
yaratdı. Çünki cənab Prezidentin Qubadlıya son səfəri zamanı rayon nümayəndələri ilə görüşündə bildirdiyi kimi, həmin
günün müharibənin gedişatında önəmli yeri oldu. Qubadlı azad
olunandan sonra Laçın istiqamətində ordumuza yol açıldı və
bir neçə gündən sonra ərənlərimiz Laçının cənub hissəsində
yerləşən kəndləri də azad etdilər”. Bu sözləri “Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin sədri Arzu
Bağırova P
 rezident İlham Əliyevin Qubadlıya səfəri ilə bağı fikir
bildirərkən dedi. Sonra o, əlavə olaraq bunları bildirdi:

Prezidentin vədləri Qubadlı
sakinlərinə böyük sevinc bəxş etdi
– Dövlət başçımız Qubadlı sakinləri ilə
görüşdə müharibənin əvvəlki həmin günlərindən
danışaraq dedi: “Beləliklə, Laçın dəhlizini
nəzarətə götürdük və artıq müharibənin taleyi həll edilmişdi. Düzdür, hələ Şuşa uğrunda
şiddətli döyüşlər qabaqda idi, digər yaşayış
məntəqələrimizin azad olunması ilə bağlı
əməliyyat planları hazırlanırdı, ancaq artıq həm
bütün dünya, həm də düşmən gördü ki, bizim
qabağımızda heç bir qüvvə dayana bilməz. Biz
Qubadlıdan sonra öz Zəfər yürüşümüzü, Zəfər
missiyamızı şərəflə davam etdirdik və noyabrın
8-də Şuşada dövlət bayrağını ucaltdıq”.
Hər bir yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi
bizim üçün sevinc idi, qürur idi, həmçinin
hər azadlığın özü tarixi hadisədir. İlk gündən
başlayaraq müharibənin son gününə qədər
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ancaq irəli gedirdi.
Hamının nəzərləri hər axşam ekranlara dikilirdi.
Prezidentin yeni sevindirici xəbəri ilə qanadlanıb
uçurduq. Ancaq düşmənin nə vaxt təslim olacağı
məlum deyildi. Cənab Prezident dəfələrlə çıxışlarında, xalqa müraciətlərində və xarici jurnalistlərə
müsahibələrdə bidirirdi ki, əgər düşmən bizə
bizim torpağımızdan çıxması ilə bağlı tarix versə,
biz müharibəni dayandırmağa hazırıq və bu sözə
də əməl etdik: “Bildiyiniz kimi, noyabrın 9-da artıq
Ermənistan tərəfi də öz məğlubiyyətini qəbul
edib, etiraf edib, bu məğlubiyyətlə barışıb və
noyabrın 9-dan 10-na keçən gecə kapitulyasiya
aktına imza atdı. Biz isə Zəfər Gününü məhz 8
noyabr tarixində qeyd edirik. Çünki 8 noyabrda
erməni ordusu artıq təslim olmuşdu”.
Arzu Bağırova dövlət başçısının Qubadlı sakinləriylə görüşdəki söhbətinin necə
səmimi olduğunu, bu azadlığın əldə olunmasında canlarını qurban verən şəhidləri də
unutmadığını vurğuladı və dedi:
– Prezident görüşdə tarixi qələbədən
danışarkən, “ilk növbədə, əziz şəhidlərimizin

xatirəsini yad etməliyik” – dedi. Qubadlı sakini,
Milli Qəhrəman Şükür Həmidovun adını çəkdi.
Onun ən istedadlı və cəsarətli hərbçilərimizdən
biri olduğunu, Aprel döyüşlərində böyük
qəhrəmanlıq göstərdiyini xatırlatdı. Şükürün
həlak olmasının xalqımız üçün böyük itki olduğunu vurğuladı: “Ona görə bu gün Qubadlının azad
olunmasının birinci ildönümündə mən Şükürün
əziz xatirəsini xüsusilə yad etmək istəyirəm.
O, bütün hərbçilərimiz üçün, gənc nəsil üçün
nümunədir, öz canını doğma diyar uğrunda fəda
edib və şəhadət zirvəsinə ucalıb. Şəhidlərimizin
xatirəsi əbədiləşdirilir və əbədiləşdiriləcəkdir”.
Biz inanırıq ki, dövlət başçımız verdiyi bütün
vədləri yerinə yetirir. Ona görə də əminik ki,
işğaldan azad edilən bütün ərazilər kimi, Qubadlı
şəhəri və kəndləri də yenidən qurulacaq. Çünki
həmin görüşdə Qubadlı şəhərinin Baş planının
hazırlandığı və yaxın aylarda təqdim ediləcəyi,
həmçinin Qubadlı ictimaiyyətinə məlumat
veriləcəyi səsləndirildi. Həmin gün Qubadlıda
yeni yarımstansiya, Dövlət Sərhəd Xidmətinin
yeni hərbi hissə kompleksinin açılışı qeyd edildi.
Eyni zamanda, Xanlıq – Qubadlı yolunun təməli
qoyuldu.
...Qubadlı da bərpa olunacaq, orada
əvvəlkindən də gözəl evlər tikiləcək, oranın
sakinləri doğma yurdlarına dönəcək. Çünki xalqımızın bu öhdəlikləri üzərinə götürən, vəd verən,
mərd Prezidenti var. Qubadlı ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşdə dediyi sözlər hər
kəsin ürəyində bir işıq yandırdı, qəlbini nura
boyadı: “Əgər qubadlılılar digər keçmiş köçkünlər
kimi, hər il böyük ürək ağrısı ilə işğal günündə yığışırdılarsa, bundan sonra artıq o tarix tamamilə
silindi, ancaq 25 oktyabrda hamımız bayram
edəcəyik”.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Britaniya kraliçası Azərbaycanı təbrik edib
Britaniya Parlamentinin
Lordlar Palatasında Britaniya
Kraliçasının Azərbaycana təbriki
səsləndirilib.

DTX-nin Beynəlxalq Antiterror
Təlim Mərkəzində “Milli təhlükəsizlik”
mövzusunda kursun açılış mərasimi keçirilib
Oktyabrın 25-də Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin (DTX) Beynəlxalq Antiterror Təlim Mərkəzində
Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası katibinin
xidmətinin təşkilatçılığı ilə “Milli təhlükəsizlik” mövzusunda kursun
açılış mərasimi keçirilib.
AZƏRTAC DTX-nin saytına istinadla xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan
Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının
katibi, general-polkovnik Ramil Usubov,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin
müdiri Hikmət Hacıyev, DTX-nin rəisi,
general-polkovnik Əli Nağıyev, dövlət
orqanlarının rəhbər əməkdaşları
və Türkiyə Respublikasının Milli
Təhlükəsizlik Şurasının Baş katibinin
nümayəndəsi iştirak ediblər.
Oktyabrın 29-dək davam edəcək
kursda Azərbaycan Respublikasının 32
dövlət qurumunun 54 nümayəndəsinin
milli təhlükəsizliyin müxtəlif aspektlərinə
dair mühazirələrlə çıxışları, praktiki məşğələlər və panel müzakirələr
nəzərdə tutulur. Kursun keçirilməsində
məqsəd milli təhlükəsizlik sahəsində
mövcud vəziyyətin və ona qarşı yönələn
təhdidlərin qiymətləndirilməsi, milli təhlükəsizliyin təmin olunmasında
aidiyyəti strukturların birgə fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi və dövlət təşkilatları
arasında təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır.
Tədbir Azərbaycan Respublikasının
suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda
qəhrəmancasına həlak olmuş Vətən
övladlarının əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik
sükutla yad olunması ilə başlayıb.
İlk olaraq çıxış edən Azərbaycan
Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının katibi, general-polkovnik Ramil
Usubov belə bir tədbirin keçirilməsi
üçün yaradılan şəraitə görə DTX-nin
rəisi, general-polkovnik Əli Nağıyevə,
tədbirdə iştirakına görə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin köməkçisi
Hikmət Hacıyevə təşəkkürünü ifadə
edib. Natiq bildirib ki, Prezident, Silahlı
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu daxili
və xarici siyasət nəticəsində ölkəmiz
dünyada sabitlik məkanı kimi tanınır və

bu amil də, öz növbəsində, respublikada bütün sahələrin hərtərəfli inkişafına
zəmin yaradıb. Bu gün Azərbaycanın
birbaşa iştirakı olmadan beynəlxalq
səviyyəli nəqliyyat-logistika və nəhəng
enerji layihələrinin reallaşması, mühüm siyasi qərarların qəbul olunması
mümkün deyildir. Bununla yanaşı, qeyd
edilib ki, son zamanlarda, xüsusən
də Vətən müharibəsində qazanılmış
Qələbədən sonra bəzi qüvvələr öz
məkrli planlarını həyata keçirməklə
bölgədə yaranmış stabilliyin yenidən
pozulmasına çalışır, müxtəlif təxribatlara
əl atırlar. Bu təhdidlərə qarşı xüsusi
xidmət və hüquq-mühafizə orqanlarının
birgə effektiv mübarizəsindən danışan general-polkovnik Ramil Usubov
dövlətin hərbi potensialının artırılması,
müdafiə qabiliyyətinin yüksəldilməsi
istiqamətində daim lazımi tədbirlərin
görüldüyünü, vacib addımların atıldığını
diqqətə çatdırıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev çıxış
edərək hər bir dövlətin prioritet məsələsi
olan milli təhlükəsizliyin etibarlı təmin
olunmasından danışıb, bu sahədə
fəaliyyətin həyata keçirilməsində ölkə
başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
hazırlanmış Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının önəmindən bəhs edib. Otuz
ilə yaxın müddət ərzində dövlətimizin
təhlükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş başlıca
amilin Ermənistan tərəfindən aparılan
işğalçılıq siyasəti olduğunu bildirən şöbə
müdiri qeyd edib ki, Müzəffər Ali Baş Komandanın qətiyyətli sərkərdəliyi altında
Azərbaycan Ordusunun Vətən savaşında qələbə çalmaqla erməni faşizmini
məhv etməsi nəticəsində regionda yeni
təhlükəsizlik düzəni formalaşıb.
Tədbirdə çıxış edən DTX-nin rəisi,
general-polkovnik Əli Nağıyev tədbirin
keçirilməsinin əhəmiyyətinə toxuna-

raq hazırkı dönəmdə respublikamızın
təhlükəsizliyinə yönəlmiş təhdidlərə
qarşı səylərin birləşdirilməsinin
vacibliyindən bəhs edib, aidiyyəti qurumların koordinasiyalı şəkildə mümkün risklərlə səmərəli mübarizəsindən
danışıb. Vurğulanıb ki, Azərbaycanın
sülh çağırışlarına baxmayaraq,
Vətən müharibəsindən sonra hələ də
bölgədə olan real vəziyyətlə barışmaq
istəməyən, revanşist ideyalarla yaşayan
qüvvələrin destruktiv əməlləri müşahidə
edilməkdədir. Belə ki, mövcud vəziyyəti
qəbul edə bilməyən Ermənistandakı
mənfur ünsürlər daim ölkəmizə qarşı əks-təbliğat aparır, Azərbaycanda
yaşayan müxtəlif xalqların arasında
nifaq toxumu səpməyə çalışır, qonşu
dövlətlərlə respublikamız arasında olan
münasibətlərin gərginləşməsinə çalışır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
aidiyyəti dövlət orqanları tərəfindən
ermənilərin ölkəmizə qarşı mümkün
təxribatları diqqətlə izlənilir və adekvat
tədbirlər görülür. General-polkovnik
Əli Nağıyev ayrı-ayrı xarici dövlətlərin
xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycana
qarşı kəşfiyyat-pozuculuq fəaliyyətinin
zərərsizləşdirilməsi istiqamətində həyata
keçirilmiş tədbirlər barədə məlumat
vermiş, bəzi vətəndaşların ölkə hüdudlarından kənarda qanunsuz silahlı
birləşmələrə qoşulması, hərbi təlimlər
keçərək silahlı münaqişə ocaqlarında
iştirak etməsinin də narahatlıq doğuran
məsələlərdən biri olduğunu və həmin
şəxslərin gələcəkdə ölkə ərazisində
terror-təxribat əməlləri törətməyə cəhd
etməsinin də daim diqqət mərkəzində
saxlanıldığını nəzərə çatdırıb. Çıxışında
informasiya təhlükəsizliyi sahəsində
baş verən cinayətlərin, koronavirus
pandemiyasının yaratdığı problemlərin
ümumi təhlükəsizlik arxitekturasına
təsirlərindən də danışan DTX rəisi
vurğulayıb ki, respublikamızda mövcud sabitliyin pozulmasına yönəlmiş
bütün sadalanan hallara qarşı Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən bundan
sonra da qətiyyətli tədbirlər görüləcək.
Tədbir müvafiq dövlət qurumlarının
nümayəndələrinin çıxış və mühazirələri
ilə davam edib.

Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə, digər həssas
qruplardan olanlara daha 50 mənzil verildi
Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
Bakının Xocasən qəsəbəsində
şəhid ailələri, müharibə əlilləri,
gözdən əlilliyi olan şəxslər və
dövlət uşaq müəssisələrinin
məzunlarına daha 50 mənzil
təqdim edilib.
ƏƏSMN-dən verilən məlumatda
bildirilir ki, mənzillərin sənədlərini əmək
və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin
müavini Hidayət Abdullayev təqdim
edib. H.Abdullayev bildirib ki, oktyabrın
25-i Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli
ordumuzun ötən il Vətən müharibəsində
Qubadlının işğaldan azad edildiyi
gündür. 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı
altında qalan Qubadlı bu gün azaddır və
azad edilmiş bütün yurd yerlərimiz kimi,
orada da üçrəngli bayrağımız dalğalanır.
Nazir müavini möhtəşəm
zəfərimizlə başa çatan 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra şəhid ailələri
və qazilərlə bağlı genişmiqyaslı dəstək
tədbirlərinin həyata keçirildiyini bildirib.
Artıq 31 min şəxsin bu dəstək tədbirləri
ilə əhatə olunduğunu deyib. O qeyd
edib ki, zəfəri bizə yaşadan qəhrəman
şəhidlərimizin ailələrinə və qazilərimizə
növbəti mənzillərin təqdim edilməsi
dövlətimizin həm də sosial sahədə
güclü, uğurlu siyasətini göstərir.

H.Abdullayev ötən dövrdə 11
min şəhid ailəsi və müharibə əlilinə
mənzil və fərdi ev verildiyini, dövlət
başçısının sərəncamı ilə 2021–2025ci illərdə daha 11 min mənzil və fərdi
evin bu kateqoriyalardan olan şəxslərə
verilməsinin nəzərdə tutulduğunu
diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, 2021-ci il
üzrə 3 min mənzil və fərdi evin verilməsi
işləri davam etdirilir və onlardan artıq
1850 mənzil verilib. Vətən müharibəsi
qəhrəmanlarının, onlardan şəhid
olanların ailələrinin, həmçinin gözdən

əlilliyi olan şəxslərin, dövlət uşaq
müəssisələri məzunlarının da mənzillə
təminatı işləri davam etdirilir.
Yeni mənzillərlə təmin edilənlər
Prezident İlham Əliyevin xüsusi
qayğısını hər zaman hiss etdiklərini
vurğulayıblar. Onlar bu gün yeni
mənzillərlə təmin edildiklərinə görə
dövlət başçısına dərin minnətdarlıqlarını
ifadə ediblər.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı
səfirliyindən verilən məlumata görə,
bir neçə gün öncə Britaniya Parlamentinin Lordlar Palatasının üzvü Lord
Qurban Hüseyn Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpasının
30-cu ildönümü münasibəti ilə iki ölkə
arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi
istiqamətində Britaniyanın hansı addımlar atdığı barədə hökumətə sual ünvanlayıb.
Sualı Britaniya hökuməti adından cavablayan Lord Goldmisth Britaniya kraliçası II Elizabetin ildönümü münasibəti
ilə Azərbaycana təbriklərini çatdırıb.
O qeyd edib ki, Britaniya hökuməti
Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələri daha
da möhkəmləndirmək istiqamətində
fəaliyyətləri davam etdirir.
Lord Goldmisth xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramov və Britaniyanın
Avropa qonşuluğu və Amerika regionu

üzrə naziri Vendi Morton arasında baş
tutan ən son telefon danışığına istinad
edərək, ölkələrimiz arasında, xüsusən,
ticarət və ingilis dilinin tədrisi sahəsində
əlaqələrin daha da dərinləşməsi

yönündə atılmaqda olan addımları
vurğulayıb.

“Xalq qəzeti”

Qarabağ Dirçəliş Fondunun
Müşahidə Şurasının iclası keçirilib

Oktyabrın 22-də Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının
növbəti iclası keçirilib.
Fonddan verilən məlumatda bildirilir
ki, iclasda Müşahidə Şurasının sədri,
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, Şuranın
üzvləri — Ekologiya və Təbii Sərvətlər
naziri Muxtar Babayev, Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev, Milli
Məclisin deputatı, “Qarabağa dönüş”
İctimai Birliyinin sədri Tural Gəncəliyev,
Milli Məclisin deputatı Fatma Yıldırım,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti-

nin rektoru Ədalət Muradov, Azərbaycan
Dillər Universitetinin rektoru Kamal
Abdulla, Azərbaycanın Xalq artisti Alim
Qasımov və Fondun İdarə Heyətinin
sədri Rəhman Hacıyev iştirak ediblər.
İclasda Fondun İdarə Heyətinin sədri
Rəhman Hacıyev Müşahidə Şurasına
görülən işlər, həmçinin icrası nəzərdə
tutulan layihələr üzrə sənəd və təkliflər
barədə ətraflı məlumat təqdim edib.
İclas iştirakçıları Qarabağda icra
olunacaq layihələrə ayrılacaq maliyyə

dəstəyi barədə ətraflı müzakirələr aparıb. Müzakirələr zamanı tarixi abidələrin
bərpası üzrə maliyyə dəstəyinin
göstərilməsi, Qarabağda ekoloji tarazlığın bərpası üzrə layihələrin həyata
keçirilməsi, ianələrin cəlb olunması,
fondun ştat cədvəlinə dəyişikliklərin
edilməsi və gündəlikdə duran digər
məsələlərə toxunulub.
Müşahidə Şurası tərəfindən 2021-ci
ilin sonunadək fond tərəfindən həyata
keçirilməsi planlaşdırılan layihələr təsdiq
olunub.
Görüşün sonunda işğaldan azad
edilən ərazilərin bərpası istiqamətində
görülən işlər və qarşıda dayanan mühüm vəzifələr barədə danışan tədbir
iştirakçıları qeyd ediblər ki, torpaqlarımız
işğal altında olarkən bütün bunlar xəyal
idi. Lakin Ali Baş Komandanın rəhbərliyi
ilə Müzəffər Azərbaycan ordusunun
qələbəsi nəticəsində torpaqlarımız
yenidən öz sahiblərinə qovuşdu və biz
artıq həmin ərazilərə maliyyə vəsaiti ayrılması, orada yenidən həyatın canlanması barədə müzakirələr aparırıq.
Müşahidə Şurası fondun gördüyü
işlər və fəaliyyət istiqamətləri barədə
razılıqlarını ifadə edərək, İdarə Heyətinə
müvafiq tapşırıqlar verib.
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Vətən müharibəsində şəhid olan sərhədçi
hərbçilərin anım mərasimləri keçirilib
Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin olunması,
müqəddəs torpaqlarımızın
düşmən işğalından azad
edilməsi uğrunda Vətən
müharibəsində həlak olmuş
sərhədçilərin anım tədbirləri
davam edir.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin
mətbuat mərkəzindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, şəhid gizirlər Yusifzadə
Xudayar Müslüm oğlu və Ələkbərov
Məhəmmədəli Bayram oğlunun,
kiçik gizirlər Hüseynov İmaməli Cəlil
oğlu, İbrahimov Elnur Dönməz oğlu,
İbrahimov Sultan Mikayıl oğlu, Rzalı
Daşqın Elşad oğlu, Xosrovzadə İlkin
Azay oğlunun anım mərasimlərində
DSX-nin rəhbər heyəti, ictimaiyyətin
nümayəndələri iştirak edib, şəhidlərin
məzarlarını ziyarət edib, üzərinə gül
çələngi qoyublar.
Mərasimlərdə iştirak edənlər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə 44 günlük Vətən müharibəsində
torpaqlarımızın düşmən tapdağından
azad edilməsi uğrunda şəhadət
zirvəsinə ucalmış şəhidlərimizin
qəhrəmanlıq salnamələri yazdıqları

barədə danışıb, onların Vətən
yolunda bizlərə Qələbə sevincini
yaşadan fədakarlığının yaddaşlardan
silinməyəcəyini vurğulayıblar.
Şəhidlərin xatirələrinin
əbədiləşdirilməsi, onların ailələrinin
sosial müdafiəsinin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən dövlət siyasətinin əsas

istiqamətlərindən olduğu, həmin
məsələlərin daim diqqət mərkəzində
saxlanıldığı bildirilib.
Şəhidlərin ailə üzvləri
göstərilən diqqət və qayğıya görə
minnətdarlıqlarını ifadə edib,
torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda
həlak olan qəhrəmanların xatirələrinin
dövlətimiz tərəfindən əbədiləşdirilməsi,
onların ailələrinə yüksək diqqət və qayğı
göstərilməsinə görə minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

Sumqayıtlı gənc musiqiçilər
beynəlxalq müsabiqədə mükafatlar əldə ediblər
Almaniyanın paytaxtı Berlində keçirilmiş çoxjanrlı musiqi
müsabiqəsi Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinə tabe olan Qara
Qarayev adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdləri üçün
uğurlu olub.
"HERBEST SYMPHONIE - Berlin
2021" adlanan müsabiqədə fortepiano janrı üzrə 6-cı sinif şagirdi Aytac
Vəlizadə və 5-ci sinif şagirdi Valeriya

Olxovaya müsabiqənin 1-ci dərəcəli
laureatı, məktəbin digər şagirdləri Səid
Vəlizadə, Aysu Məmmədzadə, Ayla
Pənahova və İnci Vəlizadə isə 2-ci

dərəcəli laureatı adını qazanıblar.
Sumqayıtlı gənc istedadların
nailiyyətinə görə onların müəllimləri
Esmira Əliyeva və Sevda Məcidova da
mükafata layiq görülüblər.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri
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əqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət
göstərən Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyinin
(Azərkosmos) nümayəndə heyəti 25–29 oktyabr tarixlərində
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Dubay şəhərində keçirilən
Beynəlxalq Astronavtika Konqresində iştirak edir.

AİNN-dən verilən məlumatda
bildirilir ki, Beynəlxalq Astronavtika
Federasiyası tərəfindən hər il ənənəvi
olaraq keçirilən və qlobal səviyyədə
kosmik sahənin nümayəndələrini
bir araya toplayan konqres bu il
“Bəşəriyyət naminə addım ataq,
yenilik edək və kəşf edək” mövzusuna
həsr olunub. Bu mövzu ətrafında
konqresə kosmik sahədə fəaliyyət
göstərən ölkələrin hökumət rəsmiləri,
dövlət və qeyri-hökumət qurumları,

Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Turizm Agentliyi
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tələblərinə əsasən Qusar rayonu, Şahdağ Qış-Yay Turizm
kompleksinə gedən yolun kənarında evlərin damının, fasadının və
hasarın cari təmiri işlərinin satın alınması üçün

Açılış mərasimində dünyanın
aparıcı kosmik agentlikləri və inkişaf
etməkdə olan ölkələrin bu sahədə
təcrübəsi, onların inkişaf yolu,
həmçinin dünya peyk sənayesində
baş verən yeniliklər, tədqiqat və
inkişaf üzrə innovativ texnologiyaların
tətbiqində kiçikölçülü peyklərin
istifadəsi və imkanları barədə panel
çıxışları olub.
Panel çıxışlarında auditoriyaya
ölkəmizin son 10 ildə kosmik sahədə

TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR

“Azərkosmos” Beynəlxalq Astronavtika
Konqresində təmsil olunur

beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu
tədqiqat və inkişaf mərkəzlərinin
nümayəndələri, astronavtika sahəsi
üzrə elm adamları və kosmonavtlar
qatılıblar.
“IAC 2023 Baku” və “Azərkosmos”
stendləri ilə konqresdə təmsil olunan
“Azərkosmos”un nümayəndə heyəti
tədbir iştirakçılarına Azərbaycanın
kosmik sənayesinin tarixi, ölkəmizdə
həyata keçirilən kosmik proqramlar və
peyklərin rolu barədə ətraflı məlumat
verib.

əldə etdiyi nailiyyətlər, Azərbaycan
Kosmik Agentliyinin fəaliyyəti,
qlobal və regional səviyyədə
kosmik diplomatiya və tərəfdaşlığın
qurulması, kosmik elm, təhsil və
sənaye sahələrində davamlı formada
bilik və bacarıqların artırılması, habelə
telekommunikasiya və Yer müşahidəsi
xidmətləri üzrə qurulan əməkdaşlığın
ölkəmiz üçün əhəmiyyətindən bəhs
olunub.
Beynəlxalq Astronavtika Konqresi
70 illik tarixində ilk dəfə ərəb regionunda keçirilir. Konqres BƏƏ-nin

Mars planetinə gediş–dönüş missiyaları, “Global Networking Forum” kimi
maraqlı və zəngin proqramları ilə bu
həftə dünyanın yeni kosmik tendensiyalarını gündəmdə saxlayacaq.
Tədbirin növbəti günlərində
keçiriləcək plenar iclas və texniki
sessiyalarda kosmik sahə üzrə
süni intellektin istifadəsi, müasir
peyk həlləri, elm və innovativ
texnologiyaların əhəmiyyəti, insan
kapitalının möhkəmləndirilməsi
və həyata keçirilən təşəbbüslər
haqqında fikir mübadiləsi aparılacaq.
Builki konqres kosmik sahədə artıq
öz sözünü demiş, habelə inkişaf
etməkdə olan ölkələr arasında
beynəlxalq əlaqələri gücləndirməklə
kosmosun imkanlarını və yeni
tendensiyalarını hər kəs üçün əlçatan
və faydalı hala gətirmək üçün mühüm
platformadır.
Qeyd edək ki, Azərbaycan
Respublikasının Kosmik Agentliyinin
bu konqresdə təmsil olunması
2023-cü ildə Bakı şəhərinin ev sahibi
olacağı 74-cü Beynəlxalq Astronavtika
Konqresinə hazırlıq prosesinin sürətlə
davam etməsinin göstəricisidir.
Ölkəmizdə keçiriləcək konqres kosmik
sektorun ekosistemini daha da inkişaf
etdirmək, gələcək nəsillərə kosmosun
əhəmiyyətini aşılamaq və ölkəmizdə
kosmik sahədə təşəbbüslərə töhfə

Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasında
Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin
rəhbər heyəti ilə görüş keçirilib
Azərbaycan
Respublikasının Silahlı
Qüvvələrinin Hərbi
Akademiyasının rəisi,
general-leytenant
Heydər Piriyev Türkiyə
Respublikası Milli
Müdafiə Universitetinin
rektoru, professor Erhan
Afyoncunun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti
ilə görüşüb.
Müdafiə Nazirliyindən
aldığımız məlumatda deyilir
ki, görüşdə ölkələr arasında münasibətlərin dostluq
və qardaşlıq üzərində
qurulduğu bildirilərək,
hərbi təhsil sahəsində

vermək baxımından yeni imkanlar
açacaq.
“Azərkosmos” haqqında
Cənubi Qafqazda ilk və yeganə
peyk operatoru olan “Azərkosmos”
ASC telekommunikasiya və coğrafi
kəşfiyyat sahələri üçün yüksək
keyfiyyətli peyk xidmətləri təqdim
edir. 2013-cü ilin fevral ayında orbitə
buraxılan və “Azərkosmos” tərəfindən
idarə edilən “Azerspace-1” peyki 46°
şərq uzunluğu orbital mövqeyində
yerləşir və Avropa, Afrika, Yaxın Şərq,
Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarını
əhatə edir. Ən azı, 15 il müddətində
orbitdə fəaliyyət göstərəcək peykin
faydalı yükü 36 transponderdən
ibarətdir: C diapazonda 24, Ku
diapazonda 12 transponder.
2014-cü ilin dekabr ayından
etibarən “Azərkosmos” sayca ikinci,
təyinatına görə yüksək ayırdetməli
(1,5 m ayırdetmə) Yer səthinin
məsafədən müşahidə peyki olan
“Azersky”ın idarəçiliyini təhvil almış
və bununla da geoinformasiya
xidmətləri də daxil olmaqla Yer
səthinin məsafədən müşahidəsinin
kommersiya fəaliyyətinə başlamışdır.
Şirkətin strateji inkişaf planlarına
əhatə dairəsinin və xidmətlər
spektrinin genişləndirilməsi daxildir.
Bu məqsədlə “Azərkosmos” 2018-ci
ildə ikinci telekommunikasiya peyki
“Azerspace-2”-ni 45° şərq uzunluğu
orbital mövqeyinə çıxarıb. Daha ətraflı
məlumatı www.azercosmos.com
internet səhifəsindən ala bilərsiniz.
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Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
2 min 266 yoluxma faktı
qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına son sutkada 2 min
266 yoluxma faktı qeydə alınıb, 1194 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb.

birgə əməkdaşlığın
perspektivləri müzakirə
edilib. Gələcəkdə qarşılıqlı
əlaqələrin genişləndirilməsi
istiqamətində mühüm addımların atılacağı vurğulanıb.

Qonaqlara Azərbaycanda
hərbi təhsil sistemi haqqında
brifinq təqdim olunub.

Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 24 nəfər
vəfat edib. İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 520 min 68
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən
edilib, onlardan 486 min 426 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 6 min 939 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 26 min 703
nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 13 min 552, bu günə qədər isə
ümumilikdə 5 milyon 131 min 33 test icra olunub.
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Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi
digər tibbi ləvazimatların satın alınması ilə əlaqədar
AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində mikro, kiçik və
orta sahibkarlıq subyektləri iştirak edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının https//www.etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin əsas
şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə əldə edə və müsabiqə
üçün təkliflərini təqdim edə bilərlər:
İddiaçılar iştirak haqqını aşağdakı hesaba
köçürməlidirlər.
Təşkilatın adı- 9 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi
H/h- AZ31CTRE00000000000002478301
VÖEN- 1400421021
Bank-DXA
Kod-210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT:CTREAZ22
Büdcə təsnifatının kodu- 142340
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
ƏN-nin Tibb Baş İdarəsi

Tenderdə iştirak haqqı 150 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə
bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən
azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından
arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında
dövlət orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatı;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada
təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) və
rekvizitləri;
- tender təklifini və satınalma müqaviləsini
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imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;
- iddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini
təsdiq edən sənədlər;
- digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər sənədlər).
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır.
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə
satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı almaq
üçün aşağıdakı şəxsə müraciət etmək olar.
Əlaqələndirici şəxs- Emin Əliyev.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 16 və 18.
Telefon- +994124933632 ; Faks:
+994124933632.
E-mail: pharm_emin824@mail.ru
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda
göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı,
tenderdə iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və
təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 19 noyabr
2021-ci il saat 11.00-a, tender təklifini və təklifin
bank təminatını isə 29 noyabr 2021-ci il saat
18.00-dək portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 30 noyabr
2021-ci il saat 11.00-da dövlət satınalmalarının
vahid internet portalında virtual iclas formatında
aparılacaqdır.
Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısı onların
təkliflərinin açılışını və qiymətləndirilməsini elektron portal vasitəsilə izləyə bilər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Təkliflər sorğusunda təmir və bərpa işləri
sahəsində təcrübəsi olan və ixtisaslı işçi
heyətinə malik rezident və qeyri-rezident
hüquqi şəxs, yaxud yeni hüquqi şəxs yaratmadan hüquqi şəxslər birliyi (konsorsium da
daxil olmaqla) iştirak edə bilər.
Təkliflər sorğusunda iştirak etmək istəyən
iddiaçılar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş
tenderin əsas şərtlər toplusunu əldə edə
və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə
bilərlər:
AZN hesabı
Emitent
Bankın adı – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Bankın kodu – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT – CTREAZ22
Alan – Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Turizm Agentliyi
VÖEN – 1404365471
H/h – AZ53CTRE00000000000008498501
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142330
Təkliflər sorğusunda iştirak haqqı 350
manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar təkliflər sorğusunda iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün
yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi;
- təklifin qüvvədə olma müddəti zərflərin
açıldığı gündən sonra azı 30 bank günü
təşkil etməlidir;
- təklif dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində
bank təminatı (qiymət təklifinin qüvvədə
olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır);
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial
müdafiə orqanından arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti
haqqında dövlət orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatı;
- məhkumluq barədə arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin
və onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının
tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət

yeri göstərilməklə) və rekvizitləri;
- təkliflər sorğusuna aid təklifi və satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq
edən sənəd;
- iddiaçının son 3 (üç) il ərzində oxşar işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən
sənədlər;
- peşəkar işçi heyəti və texniki avadanlığa aid məlumat;
- mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq
subyektinə aid olması haqqında sənəd;
- təmir-bərpa işlərinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı müvafiq lisenziya;
- digər sənədlər (təkliflər sorğusunun
əsas şərtlər toplusunda göstərilən bütün
digər sənədlər).
İddiaçılar konsorsium yaratmaqla təkliflər
sorğusunda iştirak etmək istəyirlərsə, konsorsium barədə müqavilə, eləcə də konsorsium iştirakçısı olan bütün şirkətlər haqqında yuxarıda göstərilən zəruri sənədləri
(məlumatları) təqdim etməlidirlər.
İddiaçılar təkliflər sorğusuna aid
təkliflərini qapalı, möhürlənib imzalanmış
ikiqat zərflərdə iki nüsxədə (üzərində əsli və
surəti yazılmış) təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təkliflərinin əsli və surəti arasında fərqlər
olduqda üstünlük üzərində əsli sözü yazılmış
nüsxəyə veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikasından olan iddiaçıların təkliflər sorğusuna təqdim edəcəkləri
bütün sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində tərtib olunmalıdır. Xarici
ölkələrdən olan iddiaçılar isə təmsil etdikləri
dövlətin dilində hazırladıqları mətnlə birlikdə
həmin mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmuş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. Mətnlər
arasında fərq aşkar edilərsə, üstünlük
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş mətnə
veriləcəkdir.
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun
hazırlamalı, təkliflər sorğusunda iştirak üçün
sənədləri qapalı, möhürlənib imzalanmış ikiqat zərflərdə 12 noyabr 2021-ci il saat 18.00dək Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü mərtəbəyə (əlaqələndirici şəxs
– Mehman Bayramova) təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər
açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 15 noyabr 2021ci il saat 12.00-da Bakı şəhəri, Nizami
küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü mərtəbədə
açılacaqdır. Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli
nümayəndələrinin iştirakı ilə onların
təqdimolunma ardıcıllığı üzrə açılacaq və
təkliflər elan ediləcəkdir.

Tender komissiyası

“Puta-Nəqliyyat-2” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
2021-ci il dekabrın 10-u saat 12.00-da “PutaNəqliyyat-2” ASC səhmdarlarının növbəti ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Ünvan- Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Puta
qəsəbəsi, inzibati bina.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2019-cu və 2020-ci illər üzrə maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinə aid idarə heyətinin hesabatı.
2.Təşkilati məsələlər (idarə heyətinin yeni tərkibinin,
idarə heyətinin sədrinin və müfəttişin seçilməsi).
3. “Puta-Nəqliyyat-2” ASC-nin yenidən təşkil
olunaraq tərkibindən ayrılma nəticəsində yeni hüquqi
şəxsin – MMC-nin yaradılması, cəmiyyətin səhmdarının
222860,00 manat məbləğində özünə məxsus səhmləri
“Puta-Nəqliyyat-2” ASC-nin nizamnamə kapitalından
ayırmaqla, cəmi 222860,00 manat məbləğində olan payın bölünmə balansına uyğun yeni yaradılan MMC-nin
nizamnamə kapitalına keçirməsi.
4. “Puta-Nəqliyyat-2” ASC-nin nizamnamə
kapitalından 222860,00 manat məbləğində payın
və “Puta-Nəqliyyat-2” ASC-nin əmlakının, hüquq və
vəziflərinin müvafiq olaraq yeni yaradılan MMC-yə
keçirilməsi ilə əlaqədar tərtib edilmiş bölünmə balansının təsdiq edilməsi və bölünmə balansını imzalamaq
səlahiyyətlərinin “Puta-Nəqliyyat-2” ASC-nin idarə
heyətinin sədrinə həvalə edilməsi. “Puta-Nəqliyyat-2”
ASC-nin əmlakının, hüquq və vəzifələrinin bölünmə
balansına uyğun olaraq yeni yaradılan MMC-yə
keçirilməsi.
5. “Puta-Nəqliyyat-2” ASC-nin yenidən təşkil olunaraq tərkibindən ayrılma nəticəsində yeni hüquqi şəxsin
MMC-nin yaradılması ilə əlaqədar bölünmə balansına
uyğun olaraq “Puta-Nəqliyyat-2” ASC-dən yeni yaradılan MMC-yə keçən əmlakın tərkibinin təsdiqi.

6. “Puta-Nəqliyyat-2” ASC-nin nizamnamə
kapitalının həcminin və “Puta-Nəqliyyat-2” ASC-nin
səhmdarlarının nizamnamə kapitalında səhmlərinin
miqdarının müəyyən edilməsi.
7. “Puta-Nəqliyyat-2” ASC-nin yenidən təşkili
ilə əlaqədar cəmiyyətin nizamnaməsinə əlavə və
dəyişikliklər edilərək nizamnamənin yeni redaksiyada
təsdiqi.
8.“Puta-Nəqliyyat-2” ASC-nin nizamnamə kapitalının bir hissəsini təşkil edən AZ1001014773 nömrə
ilə dövlət qeydiyyatına alınmış, hər birinin nominal
dəyəri 2,00 (iki manat) manat, məcmu nominal
dəyəri 222860,00 manat olan 111430 ədəd adi, adlı
və sənədsiz səhmlərin dövriyyədən çıxarılaraq ləğv
edilməsi və bunun üçün müvafiq olaraq Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankına və Milli Depozit
Mərkəzinə müraciət edilməsi.
9. “Puta-Nəqliyyat-2” ASC-nin yenidən təşkili ilə
əlaqədar təsdiq edilmiş bölünmə balansı üzrə müstəqil
auditor yoxlanmasının aparılması və auditor rəyinin
təqdim olunması üçün sərbəst auditorla müvafiq
müqavilənin bağlanması.
10. “Puta-Nəqliyyat-2” ASC-nin yenidən təşkili ilə
əlaqədar onun təsis sənədlərində edilən dəyişikliklərin
dövlət qeydiyyatına alınması üçün müvafiq dövlət
orqanına müraciət olunması və bununla əlaqədar zəruri
səlahiyyətlərin həyata keçirilməsinin “Puta-Nəqliyyat-2”
ASC-nin idarə heyətinin sədrinə həvalə edilməsi.
11.Digər məsələlər.
Yığıncağın gündəliyinə aid sənədlərlə cəmiyyətin
yerləşdiyi ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyəti
təsdiqləyən sənədlə (vəkil edilmiş nümayəndələr notarial təsdiq olunmuş etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən
sənədlə) iştirakları vacibdir.

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
222700-cü xərc maddəsi üzrə elmi-tədqiqat işləri üçün dərman və preparatların, laboratoriya
avadanlıqlarının, 311250-ci xərc maddəsi üzrə kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlıqlarının, 311900cü xərc maddəsi üzrə isə müxtəlif təyinatlı predmet və inventarların satın alınması məqsədilə

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün
sənədlər qapalı zərfdə, imzalanıb möhürlənmiş
formada Göygöl rayonu, Firuzabad qəsəbəsi,
Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutuna 12
noyabr 2021-ci il saat 17.00-dək təqdim olunmalıdır.

Kotirovka sorğusu proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Maraqlanan təşkilatlar +(994) 2220 2-2330 və +(994) 2220 2-20-62 nömrəli telefonlarla
əlaqə saxlaya bilərlər.

BİLDİRİŞ

nəşri xidmətlərinin satın alınması
məqsədilə 2021-ci il oktyabrın 4-də
keçirilmiş kotirovka sorğusunun
nəticələrinə əsasən “Azprint” MMC
qalib elan edilmiş və həmin təşkilatla
müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi
İnstitutu” publik hüquqi şəxsin
tender komissiyası bildirir ki,
qida təhlükəsizliyi üzrə dövri jurnalın və konsaltinq kataloqunun
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27 oktyabr 2021-ci il, çərşənbə

Vaşinqton Türkiyə ilə fikir ayrılıqlarını
dialoq yolu ilə nizamlayacaq
ABŞ

İlon Maskın sərvəti artıb
“Tesla” şirkətinin
rəhbəri İlon Maskın
sərvəti 250 milyard
dolları ötüb. Bu,
şirkətin səhmlərinin
bahalaşması fonunda baş verib. Belə
ki, son sutka ərzində
o, 3,9 milyard dollar
qazanıb. “Tesla”
şirkətinin bazar

dəyəri isə artıq 1 trilyon dolları ötüb.
Qeyd edək ki, Mask hazırda böyük fərqlə dünyanın ən
varlı zəngin şəxsləri siyahısına başçılıq edir.
Xəbəri “Forbes” verib.

“Facebook”un gəliri artıb
Amerikalı
sahibkar Mark Zukerberq tərəfindən
təsis edilən “Facebook” şirkətinin
gəliri bu ilin üçüncü
rübündə 2020-ci
ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 35 faiz
artıb. Sözügedən
dövrdə şikətin gəliri 29 milyard dollar təşkil edib. Ötən
ilin üçüncü rübü üzrə şirkət 21,4 milyard dollar gəlir əldə
etmişdi. Yeri gəlmişkən, ötən rübdə “Facebook”un xalis
mənfəəti də keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17 faiz
artaraq 9,19 milyard dollar təşkil edib.
Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

ABŞ Prezidenti Co Baydenin administrasiyası Türkiyə ilə ümumi
prioritetlər əsasında əməkdaşlıq qurulması üzərində işləyir. Belə bir
bəyanatla ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Ned Prays
gündəlik brifinq zamanı çıxış edib. Məlumatı “Anadolu” verib.
Onun sözlərinə görə, Vaşinqton özünün NATO üzrə müttəfiqi Türkiyə ilə fikir
ayrılıqlarını dialoq yolu ilə nizamlamaq
niyyətindədir: “Biz əminik ki, qabağa
baxmaq və ümumi maraq kəsb edən
sahələrdə əməkdaşlıq etmək ən yaxşı
yoldur. Bilirik ki, bizim Türkiyə ilə çoxlu
ümumi maraqlarımız var”.
ABŞ və digər ölkələrin Ankaradakı
səfirliklərinin “Kavala işi” ilə bağlı məsələsinə toxunan Prays qeyd
edib ki, Birləşmiş Ştatlar Türkiyə ilə
münasibətlərdə diplomatik əlaqələr haqqında Vyana konvensiyasına sadiqdir.

Ukraynada yeni antirekord qeydə alınıb. Ukrayna
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, son sutka ərzində
734 nəfər COVID-19 virusundan vəfat edib. Bütün pandemiya dövründə bu, ən yüksək göstəricidir.

Yeni paytaxt salınır

Ukrayna

600 milyon avro kredit
Avropa İttifaqı(Aİ)
Komissiyası Ukraynaya COVID-19
pandemiyasının
iqtisadi təsirlərinə
qarşı hazırlanan
makro-maliyyə
dəstək proqramı çərçivəsində
yeni kredit payını sərbəst buraxıb. Ukraynanın maliyyə,
idarəçilik, hüququn aliliyi, iş ortamının yaxşılaşdırılması,
sektorlar üzrə islahatlar və ictimaiyyətin prosesdə iştirakını
yerinə yetirdiyini bildirən Aİ dəstək proqramı çərçivəsində
bu ölkəyə 600 milyon avro veriləcəyini bildirib. Qeyd edilir
ki, indiyədək Aİ müxtəlif makro-maliyyə dəstək proqramı
çərçivəsində Ukraynaya, ümumilikdə, 4,4 milyard kredit
verib.
Xəbəri “Euronews” verib.

Böyük Britaniya

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Ukraynada
yeni antirekord

Misir

Misir hökuməti 20
milyon əhalisi olan
Qahirənin yükünün
azaldılması məqsədilə
yeni paytaxt tikmək
qərarına gəlib. Bu
məqsədlə Misirdə
yeni paytaxtın adının seçilməsi üzrə
müsabiqə elan edilib.
Ən yaxşı ad tapan şəxs 50 min Misir funtu (5,4 min manat)
mükafat alacaq. Ən yaxşı dizayn üçün isə 100 min funt
(10,8 min manat) mükafat ayrılıb.
Qeyd edilir ki, yeni paytaxt Qahirədən 50 kilometr kənarda tikilir və şəhərin ümumi sahəsi 700
kvadratkilometrdən çoxdur.
Xəbəri BBC verib.

Diplomat deyib ki, ölkəsinin
Türkiyədəki səfiri Devid Satterfild öz
postunda işləməkdə davam edir. ABŞ
bundan sonra da bütün dünyada qanunların aliliyinə və insan haqlarına əməl
edəcək.
Qeyd edək ki, dünən Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 10
səfirin Osman Kavala ilə bağlı çağırışdan sonra geri addım atdığını bildirib.
Dövlət başçısı səfirlərin bir daha belə
yanlışa yol verməyəcəklərinə inandığını deyib: “Keçmişdə uzun müddət
bu düşüncə ilə ölkəmizi yönləndirənlər

Türkiyə artıq öz mövqeyini sərgiləyincə
təşvişə düşdülər. Türkiyənin nəzakətini
zəif cəhət olaraq görənlər, keçmişdəki
vərdişlərinə dönənlər etdikləri yanlışlığı
qəbul etmədikləri müddətdə cavablarını
alacaqlar. Son zamanlar bəzi ölkələrin
səfirliklərindən edilən açıqlamaları da
eyni şəkildə qəbul edirik. Bu münasibət
ölkəmizdəki məhkəmə sisteminə,
hakimlərimizə, vəkillərimizə qarşı
təhqirdir. Türk məhkəməsi heç kimdən
təlimat almır, kimsənin əmri ilə oturubdurmur. Türkiyənin məqsədi böhran
yaratmaq deyil, ölkənin şərəfini, qürurunu, heysiyyətini qorumaqdır. Dünyada
ədalətsizliklər baş verərkən Türkiyəni
dilinə dolayanların məqsədinin haqqhüquq olduğuna bizi kimsə inandıra
bilməz. Bu gün səfirliklərdən verilən
açıqlama ilə səhvlərdən geri addım
atıldı. Ölkəmizin müstəqilliyinə hörmət
etməyən hər kəs titulundan asılı olmayaraq bu ölkədə qala bilməz”.
Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl
ABŞ, Fransa, Almaniya, Hollandiya,
İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka,
Kanada və Yeni Zelandiya iş adamı Osman Kavalanın azad edilməsi
ilə bağlı birgə bəyanat yaymışdılar.
Dünən əvvəlcə ABŞ səfirliyi, daha
sonra isə digər ölkələrin diplomatik
nümayəndəlikləri geri addım ataraq
Türkiyənin daxili işlərinə qarışmayacaqlarını bəyan ediblər.

Pandemiya başlayandan indiyədək Ukraynada 2,8 milyon
nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. 64 min 936 nəfər
COVID-19 virusunun qurbanı olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Sabiq prezident vəfat edib
“Yonhap” agentliyinin yaydığı
məlumata görə, 1988–1993-cü
illərdə Cənubi Koreyanın Prezidenti olmuş Ro Te-vu vəfat edib.
Bildirilir ki, sabiq dövlət başçısı bu yaxınlarda səhhətində
yaranan problemlərə görə
paytaxt Seulda xəstəxanaya
yerləşdirilsə də, onun həyatını
xilas etmək mümkün olmayıb.
Qeyd edək ki, silahlı qüvvələrinin
generalı Ro 1979-cu ildə Çun DuHvana dəstək verərək onun hərbi
qiyam yolu ilə hakimiyyətə gəlməsinə
kömək edib. Lakin 1987-ci ildə ölkədə
demokratiya naminə kütləvi mitinqlərdə
əhalinin birbaşa prezident seçkisi
keçirilməsi tələbinin təmin olunması ilə
bir il sonra keçirilmiş seçkidə Ro Te-vu
qalib gəlib. O, ölkənin təkrar namizəd
olmamaq şərti ilə 5 il müddətinə
seçilmiş ilk dövlət başçısı olub. Ro
Te-vunun hakimiyyəti illəri Cənubi
Koreyanın sosialist bloku ölkələri,
o cümlədən keçmiş SSRİ və Çin ilə
diplomatik əlaqələr qurması, habelə
Şimali Koreya ilə mübadilələrin təşviqi

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Oktyabrın 27-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir
tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir.Lakin gecə yarımadanın bəzi
yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var.
Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz cənubqərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 7-9°,
gündüz 12-14°, Bakıda gecə 7-9°, gündüz
12-14° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
normadan yüksək 773 mm civə sütunu,
nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 0-5°, gündüz 11-16° isti
olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
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Putin və Conson telefonla
müzakirələr aparıblar

Xəbərdə deyilir ki, liderlər ölkələri arasındakı məlum
problemlərə baxmayaraq, bir sıra istiqamətlər üzrə qarşılıqlı
münasibətləri nizamlamaq niyyətindədirlər. Telefon danışığı
zamanı Böyük Britaniya və Rusiya liderləri bir çox aktual
beynəlxalq problemlər üzrə də fikir mübadiləsi aparıblar.
Rusiya Prezidenti Böyük Britaniya hökumətinin başçısını
ötən həftə Moskvada səfərdə olan Əfqanıstanın müvəqqəti
hökumətinin rəsmiləri ilə aparılan danışıqlar barədə
məlumatlandırıb. Tərəflər həmçinin İranın nüvə proqramı ilə
bağlı danışıqların yenidən bərpa edilməsinə tərəfdar olduqlarını bildiriblər.
Rusiya Prezidenti son illər Ukraynada baş verən silahlı
münaqişə ilə əlaqədar Kremlin rəsmi mövqeyini açıqlayıb. Məlum olduğu kimi, London sözügedən münaqişənin
beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinin tərəfdarı
kimi çıxış edir. Böyük Britaniya lideri, həmçinin Rusiya
hökumətinin ölkə ərazisində 2060-cı ilə qədər havaya karbon
qazının buraxılmasının qarşısının alınması ilə bağlı qərarını
alqışlayıb.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin telefon danışığının
sonunda bildirib ki, o, ölkəsində koronavirusun geniş yayılması səbəbindən “Böyük iyirmilər”in qarşıdakı sammitindəki
müzakirələrə yalnız videoformat şəklində qatılacaq.
Xatırladaq ki, “Böyük iyirmilər”in növbəti sammiti bu il
oktyabrın 30-31 tarixlərində İtaliyanın paytaxtı Romada
keçiriləcək. Telefon danışığı zamanı qərara alınıb ki, Rusiya
və Britaniya rəsmiləri arasında mütəmadi əlaqələr bundan
sonra da davam etdirilsin.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”
Moldova hökuməti ilə Rusiyanın “Qazprom” şirkəti
arasında yaranmış mübahisə nəticəsində rəsmi
Kişinyov qazı Polşadan almağı qərara alıb. Moldovanın
“Energecom” Dövlət Şirkəti ilə Polşanın “PGNİG”
şirkəti arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən Polşa
Moldovaya 1 milyon kubmetr qaz ixrac edəcək.

Moldova Polşadan qaz alır

Qeyd edək ki, Moldova ilə Rusiyanın “Qazprom” şirkəti arasında müqavilənin müddəti oktyabrın sonunadək idi. Avropada
qazın bahalaşması nəticəsində rəsmi Kişinyov “Qazprom” şirkəti
ilə razılaşmayıb və nəticədə Moldovada qaz böhranı yaranıb.
Moldova parlamenti ölkədə noyabrın 20-dək fövqəladə vəziyyət
elan edib.
Xatırladaq ki, Moldovanın illik qaz tələbatı 3 milyard kubmetrdir. Rəsmi Kişinyov Rusiyanın “Qazprom” şirkəti ilə danışıqlar aparacağını bildirib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Neftin qiyməti
bahalaşmaqda davam edir
dövrü kimi xarakterizə olunur.
Xatırladaq ki, o, 1993-cü ildə
korrupsiya ittihamları ilə həbs olunub.
Məhkəmə korrupsiya əməllərində,
habelə 1979-cu ildəki dövlət
çevrilişində və 1980-ci ildə Kvancu
şəhərində dinc mitinqin dağıdılmasında
təqsirli bilərək Ro Te-vu 22 il müddətinə
azadlıqdan məhrum etməklə yanaşı,

260 milyard von (təxminən 223 milyon
ABŞ dolları) cərimə ödəməsi barədə
qərar qəbul edib. Sonradan onun
cəzaçəkmə müddəti 17 ilə endirilib,
1997-ci ildə isə o vaxtkı dövlət başçısı
Kim Younq-sam tərəfindən əfv edilib.

rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə
3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 2-7° isti
olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 2° şaxtadan 3°-dək
isti, dağlarda 3-6° şaxta, gündüz 2-7° isti
olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gecə və səhər çiskinli
olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 3-6°, gündüz 9-14° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki,
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu,
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba,

Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gecə bəzi
dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı ehtimalı
var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə0-5°,
gündüz 7-12° isti, dağlarda gecə 0-5° ,
gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad,Biləsuvar, Saatlı,
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə
4-8° , gündüz 10-15° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Axşama doğru
tədricən kəsiləcək. Dağlarda duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 5-7°,
gündüz 10-14° isti, dağlarda gecə 2°
şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 3-6° isti
olacaq.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Konfrans Şotlandiyada keçiriləcək
26-cı Birləşmiş
Millətlər İqlim Dəyişikliyi
Konfransı (COP26)
gələn ay Şotlandiyada
keçiriləcək. Ənənəvi olaraq, hər il keçirilən sammit 197 ölkəni bir araya
gətirərək, iqlim dəyişikliyi
və ölkələrin onunla necə
mübarizə apara biləcəyini
müzakirə etmək üçün bir
platformadır.
Qeyd edək ki, COP zirvə görüşləri Qlobal istiləşmə ilə
bağlı BMT-nin ilk hökumətlərarası ətraf mühit sazişi olan
UNFCCC-nin 21 mart 1994-cü ildən qüvvəyə minməsindən
sonra ənənəvi olaraq hər il keçirilir.
Məlumatı BBC yayıb.

R

usiya Prezidenti Vladimir Putin Böyük
Britaniyanın Baş naziri Boris Conson
ilə telefonla danışaraq, onunla iki ölkə
arasındakı münasibətləri müzakirə edib. Bu
barədə Moskvadakı rəsmi mənbələrə istinadən
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

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

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

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti bahalaşmaqda
davam edir. Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə,
“Brent” markalı neftin qiyməti 0,22 faiz artaraq, bir bareli
86,18 dollar olub. Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına
görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 0,07 faiz artaraq, bir bareli 83,82, Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,73 faiz artaraq, bir
bareli 88,19 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya iqtisadiyyatının sürətli inkişafı,
Avropada qazın qiymətinin rekord həddə çatması neftə olan
tələbatı artırır. Buna görə də dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Bakı Neft Qaz Mədən Avadanlıqları Zavodu” ASC-nin
sədri İslam Feyziyev və cəmiyyətin kollektivi Azərbaycan
Respublikası İqtisadiyyat nazirinin müavini Niyazi Səfərova
anası
ƏSKİNAZ SƏFƏROVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının rektorluğu, Həmkarlar İttifaqı
Komitəsi və professor-müəllim heyəti davamlı inkişafın
planlaşdırılması və idarəedilməsi kafedrasının əməkdaşı
Tehran Hüseynova atası
QOÇƏLİ MÜƏLLİMİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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