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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva Zəngilan rayonunda səfərdə olublar
Rayonun Ağalı kəndində həyata
keçirilən “Ağıllı kənd” layihəsi
çərçivəsində görülən işlərlə tanışlıq

Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanında
tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın
20-də Zəngilan Beynəlxalq Hava
Limanında tikinti işlərinin gedişi ilə
tanış olublar.
“AzVirt” MMC-nin baş direktoru
Kamil Əliyev dövlətimizin başçısına və
birinci xanıma hava limanında görülən
işlər barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, uçuş-enmə zolağının
uzunluğu 3 min metr olan hava limanında tikinti işlərinə bu ilin may ayında
başlanılıb. Zəngilan Hava Limanı bütün
növ təyyarələri, o cümlədən ağır yük
təyyarələrini qəbul etmək imkanına
malik olacaq.
Qeyd edək ki, rayonun coğrafi
yerləşməsi və burada olan imkanlar
Zəngilanı beynəlxalq nəqliyyat-logistika
mərkəzinə çevirmək üçün əlverişli şərait
yaradır. Bundan əlavə, bu hava limanı
Zəngilanın gələcək uğurlu sosial-iqtisadi
inkişafında böyük rol oynayacaq. Tikinti
işlərinin 2022-ci ildə tamamlanması
planlaşdırılır.

Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva oktyabrın 20-də Zəngilan
rayonunda səfərdə olublar.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva rayonun Ağalı
kəndində həyata keçirilən “Ağıllı kənd”
layihəsi çərçivəsində görülən işlərlə
tanış oldular. İlk “Ağıllı kənd” layihəsinin
təməli 2021-ci ilin aprelində dövlətimizin
başçısı tərəfindən qoyulub.
Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov
məlumat verdi ki, layihənin icrası ilə bağlı 110 hektardan çox ərazidə tikinti işləri
aparılır. İnnovativ tikinti materiallarından
istifadə olunmaqla tam izolyasiya olunmuş 200 fərdi ekoloji evin, ikimərtəbəli 4
qeyri-yaşayış binasının, 360 şagird yerlik
məktəbin və 60 yerlik uşaq bağçasının
tikintisi sürətlə davam etdirilir. Kənddə
yaradılacaq “Ağıllı məktəb”də distant
təhsilin aparılması üçün bütün imkanlar
olacaq. Yeraltı kommunikasiya işlərindən
içməli su, çirkab və sel suları xətlərinin
qazma işlərinə başlanılıb. Park meydanında nəzərdə tutulmuş fəvvarənin
ərazisində abadlıq işləri yekunlaşıb.
Fəvvarədə quraşdırılacaq memarlıq
abidəsi hazırlıq mərhələsindədir. Burada
müasir şəhərsalma standartları tətbiq
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olunacaq. Piyada və velosiped yolları
çəkiləcək. Bir sözlə, öz doğma yurdlarına qayıdacaq sakinlər üçün hərtərəfli
şərait olacaq.
Onu da qeyd edək ki, burada
kənd təsərrüfatının təşkili və inkişafı
ilə bağlı 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. Bundan əlavə,
“Ağıllı kənd” layihəsi üçün əkin planı
hazırlanıb. Planda nəzərdə tutulmuş
torpaq sahələrinin əkinə yararlılığı

qiymətləndirilib və əkin üçün hazırlığa
başlanılıb. Əkin planına əsasən
müəyyənləşdirilən 600 hektar ərazidən
412 hektarının minalardan təmizlənməsi
üçün müvafiq işlər aparılıb. “Ağıllı
kənd”də kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin
bərpası və inkişafı üçün müvafiq
şəraitin yaradılması məqsədilə layihə
çərçivəsində ictimai fermanın qurulması
nəzərdə tutulur. Fermada 250 baş
iribuynuzlu və 600 baş xırdabuynuzlu
mal-qaranın saxlanması mümkün
olacaq. Burada “Ağıllı idarəetmə sistemi”
data və təhlil mərkəzindən həyata
keçiriləcək.
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Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva rəsmi
instaqram səhifəsində Zəngilan
səfərindən görüntü paylaşıb
Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyeva rəsmi instaqram
səhifəsində Zəngilan səfərindən
görüntü paylaşıb.
Paylaşımda deyilir: “Doğma
Vətən”.
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Dövlət Sərhəd Xidmətinin Zəngilan rayonundakı hərbi hissə
kompleksində şəxsi heyət üçün bütün zəruri şərait yaradılıb

işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə
infrastrukturunun yaradılması
üzrə fəaliyyətlər davam etdirilir.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin
Azərbaycan Respublikasının
İran və Ermənistanla dövlət
sərhədlərinin Zəngilan rayonu
ərazisindən keçən hissələrinin
mühafizəsini həyata keçirən yeni
hərbi hissə kompleksi 15 hektar

Oktyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Dövlət Sərhəd Xidmətinin Zəngilan rayonunda yerləşən
hərbi hissə kompleksində yaradılan şəraitlə tanış olublar.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin
rəisi, general-polkovnik Elçin
Quliyev Prezident İlham Əliyevə və
birinci xanım Mehriban Əliyevaya

kompleks barədə məlumat verdi.
Prezident, Silahlı Qüvvələrin
müzəffər Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən,

ərazini əhatə edir. Buraya qərargah
binası və əsgər yataqxanası,
şəxsi heyətin xidmətinin yüksək
səviyyədə aparılması üçün
lazımi şəraitlə təmin edilmiş iş
otaqları, yeməkxana və digər
tikililər daxildir. Kompleksdə hərbi
hissənin təyinatına uyğun xidmətidöyüş fəaliyyətinin təşkilinə, hərbi
qulluqçuların peşəkar və döyüş
qabiliyyətlərinin yüksəldilməsinə,
şəxsi heyətin hərbi biliklərinin
və mənəvi-psixoloji hazırlığının
təkmilləşdirilməsinə imkan verən
zəruri şərait yaradılıb.
Dövlətimizin başçısına hərbi
hissənin xidməti istifadəsində
olan zirehli döyüş maşınları, atıcı
silahlar, qumbaraatanlar, iriçaplı
pulemyotlar, zenit qurğuları və
digər texniki vasitələr təqdim
olundu. 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı Dövlət
Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyəti
də torpaqlarımızın işğaldan azad
olunmasında, dövlət sərhədinin
bərpası kimi çox mühüm və
müqəddəs bir missiyanın uğurla
həyata keçirilməsində böyük
şücaət və qəhrəmanlıq göstərib.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi
qulluqçuları yüksək peşəkarlıq
nümayiş etdirərək düşmənə
sarsıdıcı zərbələr vurub və
işğalçıları torpaqlarımızdan qovub.
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Prezident İlham Əliyev Zəngilan rayonunda
Rəqəmsal Yarımstansiyanın təməlini qoyub
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın 20-də Zəngilan rayonunda Rəqəmsal
Yarımstansiyanın təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər.
“Azərişıq” ASC-nin sədri Vüqar Əhmədov
dövlətimizin başçısına və birinci xanıma
Zəngilanda tikiləcək Rəqəmsal Yarımstansiya
və rayonun elektrik təchizatı sxemi barədə
məlumat verdi. Bildirildi ki, 35/10 kV-luq 240
kilometrlik və 0.4 kV-luq 1050 kilometrlik
elektrik veriliş xətti tamamilə yenidən
qurulacaq. Ənənəvi təchizat sxemindən fərqli
olaraq, yeni struktur şəbəkə iqtisadi baxımdan
daha səmərəlidir. Yeni qurulacaq şəbəkədə
“Ağıllı şəhər”, “Ağıllı kənd” layihələrinin
infrastrukturu üçün bütün imkanlar mövcud
olacaq.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin
“Azərbaycan Respublikasının işğaldan
azad edilmiş ərazilərində “yaşıl enerji”
zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər
haqqında” Sərəncamında qarşıya qoyulan
vəzifələrin icrası məqsədilə “Azərişıq” ASC
tərəfindən Paylayıcı Şəbəkələrin Yaşıl Enerji

Zonası tələbləri üzərində qurulmasına start
verilib, “Ağıllı şəbəkələr” konsepsiyasının
təməl elementlərindən biri olan Rəqəmsal
Yarımstansiya layihəsi işlənib hazırlanıb. Bu
cür yarımstansiyalar elektrik şəbəkəsinin
vəziyyəti haqqında bütün məlumatları toplayır,
emal edir, avadanlığın rəqəmsal formatda
idarə olunmasını təşkil edir. Nəzarət, mühafizə
və idarəetmə sistemlərinin innovativ həll
layihəsi olan bu yarımstansiyalarda optik
rəqəmsal ölçmə transformatorlarının və yeni
nəsil rəqəmsal avadanlıq komplekslərinin
işlənib hazırlanması təmin edilir, bütün ölçülər
yüksək dəqiqliklə aparılır. Avtomatlaşdırma
insan amilinin şəbəkənin işinə təsirini
azaltmağa, etibarlılığını artırmağa və elektrik
enerjisinin ötürülməsi zamanı itkiləri minimuma
endirməyə imkan verir. Həmçinin enerjinin
əldə olunması dəyəri və istismar xərcləri
azalır. Rəqəmsal yarımstansiyalarda iş alınan

və ötürülən elektrik enerjisinin miqdarına
görə multifunksional rejimdə qurulur, cihaz
və avadanlıqlar bir-birilə koordinasiya
vəziyyətində işləyir, əməliyyatlar paylayıcı
şəbəkənin tələblərinə avtomatik uyğunlaşdırılır,
informasiya və texniki təhlükəsizlik
sistemlərinin qərarvermə qabiliyyəti təmin
edilir. Ən əsası, “Yaşıl enerji” mənbələri
şəbəkəyə inteqrasiya olunur. Bərpa olunan
enerji mənbələrinin şəbəkələrə inteqrasiyası
rəqəmsal yarımstansiyada avtomatik idarə
edildiyindən elektrik enerjisi təchizatında
fasilələrin yaranması tam aradan qaldırılır.
İstehlakçılar yarana biləcək texniki fasilə
barədə məlumatı onlayn qaydada əvvəlcədən
alır.
Diqqətə çatdırıldı ki, Kəlbəcərdə hərbi
hissələri elektrik enerjisi ilə təchiz etmək
üçün 132 kilometrlik yeni xətt çəkiləcək, 42
kilometrlik xətt isə bərpa olunacaq. Hazırda bu
istiqamətdə işlər davam edir.
Prezident İlham Əliyev Rəqəmsal
Yarımstansiyanın təməlini qoydu.
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“Azərenerji” ASC-nin 110/35/10 kV-luq “Zəngilan” yarımstansiyası istifadəyə verilib

yarımstansiyalararası siqnalların ötürülməsi üçün zəruri işlər
görülüb. Yarımstansiya binası
müasir avadanlıqla təchiz olunub,
25 MVA gücündə 2 transformator
quraşdırılıb. Gələcəkdə şəbəkənin
genişləndirilməsi nəzərə alınaraq lazımi infrastruktur yaradılıb.
Burada mikro-SCADA dispetçer
idarəetmə sistemi qurulub ki, bu
da yarımstansiyanın iş rejiminə
real zamanda nəzarət olunmasına və göstəricilərin “Azərenerji”
ASC-nin SCADA sisteminə
ötürülməsinə imkan verir.
Qeyd edək ki, işğala qədər
40 min nəfərdən çox əhalisi olan

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın 20-də
“Azərenerji” ASC-nin 110/35/10 kV-luq “Zəngilan”
yarımstansiyasının açılışında iştirak ediblər.
“Azərenerji” ASC-nin prezidenti Baba Rzayev Prezident İlham
Əliyevə və birinci xanım Mehriban
Əliyevaya yarımstansiya barədə
məlumat verdi.
Bildirildi ki, müzəffər Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Ordusunun işğaldan azad etdiyi Zəngilan rayonunun elektrik enerjisi ilə təchiz

edilməsi üçün “Azərenerji” ASC
tərəfindən genişmiqyaslı işlər
həyata keçirilib. Elektroenergetika infrastrukturu tamamilə
dağıdılmış Zəngilan rayonuna
Füzulidəki “Şükürbəyli” yarımstansiyasından ümumi uzunluğu 110
kilometr olan ikidövrəli 110 kV-luq
elektrik verilişi xətti çəkilib. Hava
xəttinin ildırımdan mühafizəsi və

Zəngilan rayonunun ümumi enerji
tələbatı orta hesabla 7 MVt olub.
Hazırda ərazisində hava limanı, qızıl, mis yataqları, dağ-eko,
aqro və mədəni turizm, “Ağıllı
şəhər”, “Ağıllı kənd” də daxil
olmaqla qeyri-əhali abonentlərin
və 50 mindən çox əhalinin
məskunlaşması proqnozlaşdırılan
Zəngilanda 2040-cı il üçün elektrik
enerjisi tələbatının 40 MVt-dan
artıq olacağı gözlənilir. Məhz bu
səbəbdən də Zəngilan rayonunun
və ümumilikdə Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonunun gələcək inkişaf
istiqamətləri nəzərə alınaraq
artacaq güc tələbatlarının qarşı-

lanması məqsədilə yeni çəkilən
110 kV-luq ikidövrəli elektrik verilişi
xəttinin gücötürmə qabiliyyəti
150-160 MVt-dır. “Zəngilan”
yarımstansiyası, ilk növbədə,
Zəngilan rayonunda yerləşən
hərbi hissələri, sərhəd xidmətinin
obyektlərini, bir sıra infrastruktur
layihələri həyata keçirən müxtəlif
dövlət strukturlarının, yol-tikinti
şirkətlərinin obyektlərini elektrik
enerjisi ilə təmin edəcək.
Prezident İlham Əliyev
“Zəngilan” yarımstansiyasını işə
saldı.
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Zəngilan ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva
oktyabrın 20-də Zəngilan
rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə
görüşüblər.
Rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələrini salamlayan
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Xoş gəlmisiniz Zəngilana.
Uzun fasilədən sonra – 27 il
erməni işğalından sonra artıq
Zəngilan Vətənə qayıtdı, qaytardıq. Şanlı Ordumuz qəhrəmanlıq
göstərərək Zəngilan şəhərini və
bir neçə kəndi məhz düz bir il
bundan əvvəl işğalçılardan azad
etdi və beləliklə, 27 illik işğala son
qoyuldu. İndi mən “Xoş gəlmisiniz”
deyirəm, çünki mən sizi dəvət
etmişəm ki, bu gözəl tarixi birlikdə
burada qeyd edək. Amma bundan
sonra mən Zəngilana gələndə
zəngilanlılar “Xoş gəlmisiniz”
deyəcəklər.
Milli Məclisin deputatı İmamverdi İsmayılov:
Cənab Prezident, sağ olun.
Möhtərəm cənab Prezident,
hörmətli Mehriban xanım,
icazə versəydiniz, Sizi qədim
Zəngəzurumuzun bu dilbər
guşəsi olan Zəngilanda salamlayardıq. Siz bizi artıq məcburi
köçkünlükdən çıxarmısınız.
Zəngilan çox bərəkətli torpağa
malik olan bir diyardır, gözəl
meşələri, təbii sərvətləri, filiz yataqları, çayları və dünyada ikinci,
Avropada birinci olan təbii çinar
meşələri - saymaqla qurtaran
deyil. Amma cənab Prezident, vaxt
var idi ki, biz gəlirdik Horadizə,
sonra da Cocuq Mərcanlıya,
oradan həsrətlə boylanırdıq
öz yurdumuza. Amma taleyin
hökmünə bax, dünən ayağımızla
gələ bilmədiyimiz, maşınımızla
gələ bilmədiyimiz diyarımıza indi
hətta müasir hava limanı olan
təyyarələrimizlə gələ bilirik. Çox
sağ olun, var olun. Arzularımızdan Qarabağdakı reallığa gəldik.
Gördüklərimiz düşüncələrimizi
çox geridə qoyub. Bu gün ulu
öndərimiz, böyük tarixi şəxsiyyət
olan Heydər Əliyevin ruhu şaddır. Çünki zəngilanlılar Heydər
Əliyevin xilaskarlıq missiyasını
heç vaxt unutmurlar və unutmayacaqlar. Əgər o, böyük tarixi
şəxsiyyət olmasaydı, 1993-cü ildə
zəngilanlılar özünü Araza vurar,
yolları hər yerdən bağlanmış və
Araza qərq olmuş camaat növbəti
Xocalı sakinlərinin taleyini yaşayacaqdı. İndi taleyin ədalətli

məntiqinə baxın. Heydər Əliyev
zəngilanlıların xilaskarı oldu, Siz
isə Zəngilanın xilaskarı oldunuz.
Prezident İlham Əliyev:
Zəngilan doğrudan da çox füsunkar təbiətə malik olan bir diyardır.
Mən ilk dəfə Zəngilana keçən
ilin sonlarında gəldim, dekabr
ayında və o vaxt heyran oldum
bu diyara. Əzəmətli dağlar, yaşıl
meşələr, çaylar, iqlim - bura doğrudan da Azərbaycanın ən gözəl
yerlərindən biridir və məqsədimiz
də odur ki, Zəngilanı yenidən
quraq. Çünki köhnə Zəngilandan
bir şey qalmayıb. Siz indi görürsünüz, mənfur düşmən demək
olar ki, bütün binaları dağıtmışdır. Bir neçə bina qalıb ki, orada
hərbçilər yerləşirdi. Qalan bütün
binaları, bütün kəndlərin binalarını
bir məqsədlə dağıtmışlar ki, biz
buraya qayıtmayaq. Amma biz
qayıtmışıq, şanlı Ordumuz düz
bir il bundan əvvəl Azərbaycan
bayrağını Zəngilanda qaldırdı və
düşməni bu torpaqlardan qovdu.
Zəngilan azad olunandan sonra
artıq yolumuz Qubadlıya açıldı
və beş gün sonra Qubadlı azad
olundu, ondan sonra da Laçın
dəhlizinə çıxdıq. Laçın dəhlizinə

çıxdıqda demək olar, düşmən
də bildi ki, artıq müqavimət
göstərməyin mənası qalmayıb.
Amma indi Zəngilanın yeni
dövrü başlayır və şəhərin baş
planı artıq hazırlanır. Bir xarici
şirkət müsabiqədə qalib gəldi və
hesab edirəm ki, yaxın aylarda
baş plan təqdim ediləcək. Bütün
bu təbii gözəllik nəzərə alınaraq
müasir, çox gözəl bir şəhər qurulacaq, həmçinin də kəndlər. Siz
də bilirsiniz ki, azad edilmiş bütün
torpaqlarda birinci “Ağıllı kənd”
layihəsi məhz Zəngilan rayonunda
həyata keçirildi.
Aprel ayında Ağalı kəndinin
təməli qoyuldu. Bu gün mən
buraya gəlməzdən əvvəl işin
gedişatı ilə tanış oldum. Artıq bəzi
binalar hazırdır və çalışacağıq
ki, gələn ilin əvvəli, bəlkə də, bu
ilin sonu zəngilanlıları Zəngilana
köçürməyə başlayaq.
İmamverdi İsmayılov:
Cənab Prezident, dünyanın
bir çox aparıcı dövlətləri indi
Azərbaycanın hərb modelini
öyrənir. Özü də o model ki, Zəfər
tarixi modelidir və dərsliyə düşüb.
Siz Qarabağın və Zəngəzurun

xilaskarı, Ali Baş Komandan
kimi Azərbaycan dövlətini də,
Azərbaycan Ordusunu da,
Azərbaycan xalqını da müzəffər
edən tarixi şəxsiyyət olaraq öz
adınızı tarixə qızıl hərflərlə yazdırdınız.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun.
İmamverdi İsmayılov:
İyirmi birinci əsrdə indiyədək
görünməmiş tarixi möcüzə yaratdınız. Bu Qələbənin müəllifi, memarı
özünüzsünüz. Ona görə də biz
hamımız, bütün Azərbaycan xalqı
Sizi çox istəyir və qəlbən sevirik.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun. Bu, hamımızın qələbəsidir,
Azərbaycan xalqının qələbəsidir.
Çünki xalqımız işğal dövründə
əyilmədi, vəziyyətlə barışmadı,
öz doğma torpaqlarını unutmadı.
Hətta bu torpaqları görməyən
gənclər də bu torpaqların azad
edilməsi eşqi ilə yaşamışlar və
ölümə gedən də məhz onlar
oldu. Birinci sırada gedən, məhz
o uşaqlar idi ki, işğaldan sonra
dünyaya gəliblər və bəlkə də,
işğal dövründə onların 5-10 yaşı
var idi. Yəni, bu, onu göstərir ki,

xalqımız müqəddəs Zəfər gününü gözləyirdi, bütün çətinliklərə,
əzab-əziyyətlərə baxmayaraq, bu
günü gözləyirdi və inanırdı ki, bu
gün gələcək və biz də, sadəcə
olaraq, bütün xalqımızı səfərbər
etmək, gəncləri vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə etmək üçün
səylər göstərdik. Əlbəttə ki,
ordumuzu gücləndirdik, iqtisadiyyatı gücləndirdik, beynəlxalq
mövqelərimizi genişləndirdik
və istədiyimizə nail olduq, tarixi
ədalətə nail olduq. Bu gün sizinlə
bərabər buradayıq. Mən dördüncü dəfədir ki, Zəngilana gəlirəm.
Dekabr ayında gəlmişdim, o vaxt
vəziyyətlə tanış olduq. Ondan
sonra fevral ayında gəlmişdim, o
vaxt ermənilər tərəfindən bir çox
hissəsi dağıdılmış Bəsitçay qoruğunda çinar ağacları əkdik. Aprel
ayında gələndə hava limanının
təməli qoyuldu. İndi oraya baş
çəkdim, artıq zolağın torpaq işləri
hazırlanır. Bilirsiniz ki, sovet vaxtında Zəngilanda hava limanı yox
idi. Amma indi nəinki hava limanı,
beynəlxalq hava limanı olacaq
və Zəngilan ölkəmizin nəqliyyatlogistika mərkəzinə çevriləcək.

Çünki Zəngəzur dəhlizi buradan
keçir, dəmir yolu, Horadiz-Ağbənd
avtomobil yolu tikilir. Zəngəzur
dəhlizinin açılması ilə bağlı
son hadisələr onu göstərir ki,
istədiyimizə nail oluruq. Birinci
mərhələdə Ermənistan tərəfi
müqavimət göstərsə də, indi özləri
artıq buna razılaşıblar. Burada,
əlbəttə ki, yumşaq desək, bizim
rolumuz az deyil. Ona görə artıq
avtomobil yolunun açılışı məsələsi
həll olunur, dəmir yolu məsələsi
həll olunur. Bu gün Moskvada
Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan
baş nazirlərinin müavinləri
növbəti dəfə görüşəcəklər və
bizim mövqeyimiz orada bir daha
səslənəcək. Beləliklə, Zəngilanda
müasir logistika-nəqliyyat
mərkəzi, yük təyyarələri, sərnişin
təyyarələri, dəmir yolu qovşağı,
avtomobil yolları - bütün infrastruktur qurulacaq, paralel olaraq
təbiətin qorunması, çayların
qorunması. Bilirsiniz ki, Oxçuçayı
ermənilər nə günə qoymuşlar.
Oxçuçay təbii fəlakət zonasıdır. Oradan götürülən analizlər
göstərir ki, zəhərli maddələrin
həcmi normadan bəlkə də 10
dəfə, 20 dəfə artıqdır. Biz bu çay-

ları təmizləyəcəyik və burada dağmədən sənayesi inkişaf edəcək.
Vejnəli qızıl yatağını ermənilər
xarici şirkətlərlə birlikdə qanunsuz
olaraq istismar edirdilər. O xarici
şirkətlərin məhkəməyə verilməsi
prosesinə start verdik, yaxın
gələcəkdə eşidəcəksiniz. Onların
bu işdən boyun qaçırmaq cəhdləri
demək olar ki, imkansızdır. Çünki
hər şey göz qabağındadır. Başqa
ölkənin ərazisində qanunsuz işlər
görüb, buradan qızılı qanunsuz
olaraq daşıyıb və dünya bazarlarında satıb. Biz onlarla əlbir olanları da məsuliyyətə cəlb edəcəyik.
Beynəlxalq hüquqşünasları da
cəlb etdik.
Artıq turizm, kənd təsərrüfatı,
nəqliyyat, logistika, ətraf mühitin
qorunması və əlbəttə ki, insanlar üçün şəraitin yaradılması
istiqamətində işlər görülür. İndi
Ağalı kəndi inşa edilir, Zəngilan
şəhərinin baş planı təsdiq olunandan sonra burada da inşaat
işlərinə start verəcəyik. Zəngilan
ölkə üzrə çox müasir və böyük
əhəmiyyətə malik olan bölgəyə
çevriləcəkdir. Şübhəm yoxdur,
bunu sizinlə birlikdə edəcəyik və
sizin də məsləhətinizə ehtiyac olacaq. Ona görə ki, baş plan təqdim
olunandan sonra gərək ictimaiyyət
də öz fikrini desin. Çünki siz burada yaşamış insanlar yaxşı
bilirsiniz, harada nə olub. Yəqin,
siz bu dağıntıları görüb yadınıza
salırsınız ki, burada nə olub.
İmamverdi İsmayılov: Cənab
Prezident, xatırlamasam, günah
olar, bizim Zəngilan rayonunun ərazisində böyük Mincivan
stansiyası yerləşirdi. Sovetlər
dönəmində oraya hansı qatarlar
gəlmirdi - Bakı-Qafan, Bakı-Noraşen, Bakı-Mincivan. O qatarlar
bizim arzularımız idi. Bu yerlərin,
yurdların insanları öz vaxtını,
zamanının ölçüsünü o qatarların
hərəkət qrafiki ilə qururdular. İndi
Siz Azərbaycanın dəmir yollarını
Zəngəzura və dünyaya açırsınız.
Tezliklə o yollarla böyük qatarlar
gələcək. Bu qatarlar Azərbaycanı
dünya ilə qovuşduracaq. Bu da
Sizin böyük quruculuq əzminizdən
xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev: Mən
birinci dəfə gələndə Mincivana
getdim, orada dəmir yolu stansiyasının önündə Azərbaycan xalqına
müraciət etdim. Orada demək olar
ki, hər şey dağıdılıb. Bir şey yoxdur, dəmir yollarını onlar çoxdan
daşıyıb aparmışdılar. O relslərdən
tank əleyhinə istehkamlar qurmuşdular. Stansiyanın binası da
tamamilə dağılmış vəziyyətdə idi.
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Zəngilan ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər

(əvvəli 3-cü səhifədə)

İmamverdi İsmayılov: Cənab
Prezident, Siz Mehriban xanımla
qoşa qanad kimi Azərbaycanın
bütün kəndlərini, Zəngəzuru,
Qarabağı diyar-diyar gəzmisiniz,
qarış-qarış gəzib ziyarət etmisiniz.
Ən vacibi nədir? Siz o kəndləri,
toponimlərin qədim adlarını
bilirsiniz, bərpa edirsiniz, onları
bizə öyrədirsiniz, həm də tarixi
ədaləti bərpa edirsiniz. Bu,
çox vacib amildir. Çünki bizim
tariximizdə bunlar unudulmuş
məqamlardır. Biz bunları bərpa
etməliyik. Ona görə də biz Sizə
böyük minnətdarlığımızı bildiririk.
Prezident İlham Əliyev: Çox
sağ olun, buradan Naxçıvana yol
açılacaq. Oradan da Türkiyəyə,
oradan da Avropaya.
Əməkdar artist Almaz
Orucova: İcazə verin, mən
dayandığımız bu torpağın
müqəddəsliyini, şərəfini, qürurunu,
dünyada başımızın ucalığını bizə
təqdim etdiyiniz üçün Sizə dərin,
sonsuz minnətdarlığımı çatdırım.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun.
Almaz Orucova: Bir az əvvəl
mən doğma ocağıma getdim.
Prezident İlham Əliyev:
Haradadır, sizin eviniz burada idi?
Almaz Orucova: Bəli, bir az
qabağa gedib sola çıxırsan, bizim
evimizdir.
Prezident İlham Əliyev: Ev
qalıb, yoxsa dağıdılıb?
Almaz Orucova: Heç nə
qalmayıb, bir az yeri qalıb, daş
qalıb. O doğma hissləri, o şirin
hissləri, o xatirələri yaşamağı
heç nə ilə əvəz edə bilmərəm.
Siz bizim başımızı dünyada uca
etdiniz. Azərbaycan Ordusunun,
Azərbaycan xalqının dəyərli bir
sərkərdəsinin olduğunu göstərdiniz.
Var olun, sağ olun. Varlığınızla,
sağlığınızla hər zaman bu xalqın,
bu Ordunun başında olasınız.
Prezident İlham Əliyev: Çox
sağ olun, sizə təşəkkür edirəm.
Sakin: Cənab Prezident,
Elnur mənə dedi ki, kamançanı
gətirməmişik. Mehriban xanım,
dedim ki, kamançasız Zəngilana
gəlmək olmaz. Almaz Orucova ilə
birlikdə gözəl sürpriz hazırlayıblar.
Əməkdar artist Elnur
Əhmədov: Doğma Zəngilan
torpağında Sizi salamlayıram,
Mehriban xanımı ürəkdən
salamlayıram. Mən bu torpaqda
dünyaya göz açmışam, məhz
daşıyıcısı olduğum bu sənəti
Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli
kəndində sevmişəm. Allah Sizləri
var eləsin. Mehriban xanıma mən
məxsusi təşəkkürümü bildirirəm
ki, bizim muğamımızın dünyaya
inteqrasiya olunmasında məxsusi
xidmətləri var.
Cənab Prezident, biz “Qarabağ”
muğam qrupu olaraq xanəndə,
Xalq artisti Mənsum İbrahimov,
sənət dostlarım Elçin Həşimov
və Kamran Kərimov ilə birgə
dünyanın, demək olar, elə bir
ölkəsi yoxdur ki, orada konsert
proqramı ilə çıxış etməyək. Amma
hər birimizin böyük arzumuz, bizim
üçün dünyanın ən böyük səhnəsi
Siz başda olmaqla, Mehriban
xanım başda olmaqla Şuşada Cıdır
düzündə keçirilən “Xarıbülbül”
festivalı idi. Çünki bizim üçün
ondan böyük, şərəfli gün yox
idi. Cənab Prezident, hörmətli
Mehriban xanım, mənim ən böyük
arzum o idi ki, anadan olduğum
o kənddə, uçuq da olsa, o evdə
kamançamın səsi gəlsin.
Sakin: Kamançanın səsi gəlsin.
Elnur Əhmədov: O şəraiti
bizə yaratdığınıza görə Sizə dərin
təşəkkürümü bildirirəm.

Almaz Orucova Elnur
Əhmədovun müşayiəti ilə
muğam ifa edir.
Sakinlər: Sağ olun.
Almaz Orucova: Çox sağ olun,
Mehriban xanım.
Prezident İlham Əliyev:
Salam, necəsiniz? Bu kişini
tanıyırsan, Mehriban?
Birinci xanım Mehriban
Əliyeva: Salam, necəsiniz?
Şəhriyar Məmmədyarovun
atasıdır?
Prezident İlham Əliyev:
Şəhriyar Məmmədyarovun atasıdır.
Birinci xanım Mehriban
Əliyeva: Xoş gördük.
Prezident İlham Əliyev:
Şəhriyar necədir?
Həmid Məmmədyarov: Çox
sağ olun. Hər şey gözəldir, sağ
olun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
ol.
Sakin: Cənab Prezident,
mən də təşəkkür edirəm. Biz 26
il idi, həmişə oktyabrın 20-dən
başlayaraq dost-tanışla müzakirə
edirdik ki, Zəngilanın işğalı
günü gəlir, nə edək, nə tədbir
keçirək? Daim o qəmi, qüssəni
yaşayırdıq. Sağ olun ki, biz bu
gün artıq Zəngilanın işğaldan
azad olunmasının bir illiyini qeyd
edirik. Siz az öncə qeyd etdiniz ki,
Zəngilan böyük nəqliyyat dəhlizinə
çevrilir və bu, bölgənin inkişafına
çox böyük təsir göstərəcək.
Dünyanın super gücləri bu gün
nəqliyyat dəhlizləri uğrunda
mübarizə aparırlar. Siz böyük işlərə
imza atmısınız. Bütün zəngilanlılar,
bütün Azərbaycan bu işdə Sizə
uğurlar arzulayır. Biz Sizi həmişə
dəstəkləyirik, yanınızdayıq. Uğurlar
arzulayırıq. Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun. İşğal tarixi artıq tarixdə qaldı,
əbədi silindi. İndi yeni tarix var - 20
oktyabr tarixi.
Sakin: Əsas məsələ də odur.
Bu gün Zəngilanın azad olunan
günüdür, cənab Prezident.
Zəngilana ən böyük payınız, ən
böyük ərməğanınız budur. Sağ
olun.
Sakin: Cənab Prezident, mən
də Zəngilan gəncləri və idmançıları
adından Sizə dərin təşəkkürümü
bildirirəm ki, bizi görmədiyimiz
bu ata-baba yurdumuza gətirib
çıxardınız. Allah Sizə bu işlərinizdə

kömək olsun, var olun.
Professor Adilə Abbasova:
Cənab Prezident, Sizə çox
böyük minnətdarlığımızı bildiririk.
Bu gözəl diyarda, Odlar Yurdu
Azərbaycanımızın dilbər guşəsi
olan Zəngilanda, qızıl Zəngilanda,
azad Zəngilanda, zəngin
Zəngilandayıq. Bu hissləri Siz bizə
yaşatdınız. Biz bu dəqiqə Sizə
qürurla baxırıq, Sizinlə danışırıq,
söhbət edirik. Çox həyəcanlıyıq.
Allah bizə bunu qismət etdi. Mən
Sizə bütün zəngilanlılar adından
minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab
Prezident, Siz Azərbaycan xalqının
bütün arzularını yerinə yetirən
böyük şəxsiyyətsiniz. Siz böyük,
Müzəffər Sərkərdəsiniz. Dünyanın
heç bir yerində Sizin kimi dövlət
xadimi görməmişik. Siz 44 günlük
Vətən müharibəsi ərzində Qarabağ
məsələsinin mümkünsüzlüyünü
mümkün etdiniz. Siz Azərbaycanın
Zəfər tarixinə adınızı əbədi
yazdınız. İndi bizim nəsildən
qalanlardan biri mənəm. Atam da
Zəngilan rayonunda çox işləyib, 14
il icraiyyə komitəsinin sədri olub.
Demək istəyirəm ki, uşaqlıq illərim
burada keçib. Siz Zəngilanı bütün
dünyaya tanıtdınız. Ulu öndər
Sizin haqqınızda belə deyirdi:
“Mən ona özüm qədər inanıram
və onun gələcəyinə çox böyük
ümid bəsləyirəm”. Siz hər bir
azərbaycanlının Prezidentisiniz.
Ata vəsiyyətini yerinə yetirdiniz,
Azərbaycan xalqının başını uca
etdiniz, Azərbaycanı qalib dövlətə
çevirdiniz.
Prezident İlham Əliyev: Çox
sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Adilə Abbasova: Bu haqda
çox fikirləşmişəm, mənə elə gəlir,
dünyada elə bir dövlət xadimi
yoxdur ki, Sizin kimi 44 gün ərzində
belə bir Zəfər əldə etsin. Ona görə
Siz dünyanın ən böyük mükafatına
layiqsiniz. Sizə çox minnətdarıq.
Prezident İlham Əliyev: Çox
sağ olun. Biz hələ Moskvadan
bir-birimizi tanıyırıq. O vaxt
azərbaycanlıların vətəndaş
cəmiyyətində, Azərbaycan
Assambleyasında bərabər iştirak
etmişik.
Adilə Abbasova: Sizin
fəaliyyətinizi mən hələ Moskvadan
bilirəm, çox görmüşəm, eşitmişəm.
Mənim yadımdadır, o cəmiyyət
yaradılanda ulu öndər onunla

maraqlanırdı. Azərbaycanlıların
qurultayı keçirildi.
Demək istəyirəm ki, Sizin
Azərbaycana bəxş etdiyiniz
bu hisslər, bu sevinc xüsusi
qeyd olunmalıdır. Mən ürəkdən
danışan adamam, bəlkə də bir
az həyəcanla danışıram. Amma
ürəkdən danışıram. Cənab
Prezident, Sizi bütün Azərbaycan
xalqı ürəkdən sevir. Siz dünyanın
ən böyük mükafatına layiqsiniz.
Prezident İlham Əliyev: Çox
sağ olun. Ən böyük mükafatım
bu gün burada Sizinlə bərabər
olmağımdır.
Adilə Abbasova: Azərbaycan
xalqının milli qüruruna çevrilən bir
ifadə var: Qarabağ Azərbaycandır!
Yaşasın Azərbaycan! Eşq olsun,
eşq olsun!
Prezident İlham Əliyev:
Azərbaycan xalqına eşq olsun!.
Adilə Abbasova: Eşq olsun
Azərbaycan xalqına! Eşq olsun Ali
Baş Komandanımız, Prezidentimiz
İlham Əliyevə!
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun. Çox sağ olun.
Sakin: Cənab Prezident, Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı şəhid
Surxay Noçuyevin atasıdır. Siz ona
fəxri ad vermisiniz.
Şəhid atası Əbdül Noçuyev:
44 günlük müharibə dövründə Sizin
xalqa müraciətlərinizi mütəmadi
olaraq izləmişik. Hər dəfə işğaldan
azad olunan ərazilərin adları
sadalandıqca bizim sevincimizin
həddi-hüdudu olmayıb. Mənim
oğlum, tabor komandiri, kapitan
Surxay Noçuyev Şuşa uğrunda
gedən döyüşlərdə müharibənin
44-cü günündə qəhrəmancasına
şəhid oldu.
Prezident İlham Əliyev: Allah
rəhmət eləsin.
Əbdül Noçuyev: Siz
müvafiq sərəncamınızla ona
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı
adı verdiniz. Buna görə Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk. 
2021-ci il sentyabrın 27-də Sizin və
Mehriban xanımın iştirakı ilə yürüş
keçirildi. Orada Surxay Noçuyevin
şəkli həkk olunmuş lövhə ön
cərgədə idi. Həmin lövhəni Sizin
göstərişinizlə bizim ailəyə təqdim
etdilər. Bu, bizim ailəmiz üçün ən
böyük hədiyyə oldu. Çox sağ olun,
cənab Prezident.

Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun. Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin. Biz torpaqlarımızı
onların canı-qanı bahasına
işğalçılardan azad etmişik.
Şəhid olmuş hər bir insan, gənc
bizim ürəyimizdə, Azərbaycan
xalqının ürəyində əbədi
yaşayacaq. Şəhidlərin adlarının
əbədiləşdirilməsi üçün əməli işlər
gedir, bundan sonra da gedəcək.
Anım Günündə təşkil olunan
yürüş bütün Azərbaycan xalqının
birliyini göstərdi, şəhidlərimizin
xatirəsinə olan hörmətimizi
göstərdi. Yürüşdə aparılan
portretlər mənim göstərişimlə
gözəl bir xatirə kimi şəhid ailələrinə
təqdim edildi. Çünki onlar bizimlə
olmasalar da, bu Zəfər yürüşünə
bizimlə bərabər çıxıblar. Yəni,
bütün Azərbaycan o gün orada
idi. Onların ruhu bu gün şaddır.
Onlar az yaşayıblar, dünyadan
gənc gediblər, şəhid olaraq
gediblər. Amma onlar hər zaman
ürəyimizdə yaşayacaqlar. Sizin
simanızda onların valideynlərinə
mən Prezident, Ali Baş Komandan
kimi öz təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm. Çünki doğrudan da bizim
şəhidlərimiz şüurlu şəkildə ölümə
gedirdilər. Hamımız yaxşı bilirik
ki, ağır döyüşlərdə o istehkamları
yarmaq, oradan keçmək, dağlara
qalxmaq, dağlara dırmaşmaq,
xüsusilə Şuşa əməliyyatı tarixdə
bəlkə də misli görünməmiş
qəhrəmanlıq nümunəsidir. Bunu
ancaq milli ruhda böyüyən insanlar
edə bilərdilər. Sizin kimi valideynlər
onları milli ruhda böyüdüb
Vətənə bəxş etdiniz. Onlar da
öz həyatlarını Vətənə bəxş
etdilər. Mən sizi ürəkdən təbrik
edirəm, təşəkkürümü bildirirəm və
qucaqlayıram, bağrıma basıram.
Əbdül Noçuyev: Çox sağ olun,
cənab Prezident.
***
Xatirə şəkilləri çəkdirildi.
***
İmamverdi İsmayılov: Cənab
Prezident, biz orta məktəbdə
oxuyanda Zəngilanda xoş bir
ənənə var idi. Biz bu dağlara,
təbiətin bu gözəl guşələrinə
çaylardan çınqıllar yığıb
gətirərdik. Orada o çınqıllardan
ürək sözlərimizi, Vətənlə bağlı
sözlərimizi yazardıq. Yeni tarixi

Siz diktə etdiniz, yeni tarixin
müəllifisiniz. Ona görə Zəngilanda
tikiləcək məktəbin şagirdləri,
bugünkü müasir tariximizə, Zəfər
tariximizə şahidlik edən gənclərimiz
yenidən çınqıllar və daşlar daşıyıb
bu təpələrdə Azərbaycanın
əzəmətlə dalğalanan o
bayraqlarının altında Azərbaycanın
xəritəsini çəkəcək və yeni sözlər
yazacaqlar. Yazacaqlar “Qarabağ
Azərbaycandır!”. Bu yurdların
xilaskarına eşq olsun! Böyük
Qayıdışımız mübarək, cənab
Prezident!
Prezident İlham Əliyev: Bu
gün yarımstansiyanın da açılışını
etdik. Mənə məlumat verildi ki,
sovet vaxtında Zəngilan rayonunun
ümumi enerji tələbatı cəmi 7
meqavat idi, çünki əhali o qədər
də çox deyildi. İndi isə biz gələcək
inkişafı nəzərə almaq şərti ilə
yarımstansiyanı 50 meqavatlıq
etdik. Bir də ki, əhali artıb. İşğala
qədər Zəngilan rayonunun əhalisi
təqribən 30 mindən bir qədər çox
idi. İndi 45 minə çatıb və əminəm
ki, zəngilanlıların hamısı gəlib
burada, belə bir gözəl yerdə,
doğma Vətəndə yerləşəcək.
Sakin: Təşəkkür edirik, cənab
Prezident.
Prezident İlham Əliyev: Biz
indi məscidi də bərpa edirik.
Axund: Bu məsciddə axund
işləmişəm. Mehriban xanıma da
təşəkkür edirik. Bu xoş günləri bizə
yaşatdığınıza görə Sizə bir daha
təşəkkür edirəm. Əslində, Siz bizə
ikinci dəfə Zəngilanda yaşamağı
qismət edibsiniz. Cənab Prezident,
Sizə bütün Zəngilan camaatı
adından təşəkkür edirəm.
Birinci xanım Mehriban
Əliyeva: Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Çox
sağ ol. Heydər Əliyev Fondu
məscidin bərpası ilə məşğuldur,
artıq orada lövhələr də qoyulub.
Biz də burada olanda simvolik
olaraq təməl daşını da qoyduq.
Onu da bərpa edəcəyik.
Birinci xanım Mehriban
Əliyeva: O qalan hissəni.
Prezident İlham Əliyev: Bəli,
qədimdən qalan o hissəni bərpa
edəcəyik. Mənə dedilər ki, sovet
vaxtında ora klub idi, ya da anbar.
Sakin: Ora bizim kəndimizin
meşəsidir. Azərbaycanın böyük
münbit meşələrindən biridir.

Prezident İlham Əliyev: Sizin
kəndiniz buradadır?
Sakin: Bəli, Vənədli kəndi,
aşağıdadır. Bütün ağacları qırıblar
- cökə, palıd, vələs, ulas. Tarixin
çox məşhur ağacları olan böyük
meşələrdən biri olub.
Prezident İlham Əliyev: Kəsib
daşıyıblar ağacları. Biz Bəsitçayda
olanda gördük ki, hətta kötükləri
yandırıblar. Kəsiblər ağacları,
yandırıblar. Bəsitçay qoruğunun bir
hissəsi qalıb, ora 100 hektardan
böyük bir ərazi idi.
Sakin: Bəli, dövlət qoruğu olub
əvvəllər.
Prezident İlham Əliyev: Bəli,
Siz də dediniz, Avropada birinci
çinar meşəsidir.
Sakin: Cənab Prezident, Ali
Baş Komandan, Sərkərdə kimi 44
günü nə qədər narahat keçirdiniz.
Dünyanın bu vaxtında belə qərar
qəbul etmək, savaşı bu cür Zəfərlə
başa çatdırmaq, bunları belə
peşəkarlıqla idarə etmək Sizin
əsl Liderliyinizdən xəbər verir.
Cənab Prezident çox sağ olun, çox
minnətdarıq.
Prezident İlham Əliyev: Siz
sağ olun.
Sakin: Zəngilan azad
olunan gün zəngilanlıları bu
ocağa topladınız. Çox sağ olun,
minnətdarıq.
Prezident İlham Əliyev: Çox
sağ olun.
Sakin: Tarix unudulmur.
Prezident İlham Əliyev: Tarixi
gündür. Tarix həmişə olacaq. 20
oktyabr həm zəngilanlılar üçün,
həm bütün xalqımız üçün əbədi
bir Zəfər günü kimi qalacaq. Çünki
azad edilmiş hər bir şəhərin azad
olunma günü tarixi Zəfər günüdür.
Sakinlər: Cənab Prezident,
Mehriban xanım, gün o gün
olsun ki, Sizi abad Zəngilanda
qarşılaya bilək. Sizə uğurlar arzu
edirik. Qədəmləriniz uğurlu olsun.
Çox sağ olun, İnşallah, abad
Zəngilanda gözləyəcəyik.
Birinci xanım Mehriban
Əliyeva: İnşallah. Allah amanında.
Sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Bir
daha təbrik edirəm.
Sakinlər: Sağ olun, hər şeyə
görə sağ olun.
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Milli Məclisin sədri Parlament Sədrlərinin Şəhid Arəstə Baxışovanın
Avropa Konfransında çıxış edib
məzarı ziyarət olunub

Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanın
başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti Yunanıstanın
paytaxtı Afinada keçirilən Parlament Sədrlərinin Avropa
Konfransında iştirak edir.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın
21-də konfransın açılış mərasimi
keçirilib. Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova “Demokratiya COVID-19
pandemiyasının səhiyyədə yaratdığı
böhranla üz-üzə: təcrübə mübadiləsi,
növbəti addımlar" mövzusunda
keçirilən müzakirələrdə çıxış edib.
İki ilə yaxındır ki, bəşəriyyətin öz
tarixinin ən təhlükəli pandemiyalarından birinə qarşı mübarizə şəraitində
yaşadığını bildirən spiker əminliyini
bildirib ki, bu gün COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə dövlətlər
arasında əməkdaşlığa hər zaman
olduğundan daha çox ehtiyac var.
Peyvəndlər də daxil olmaqla, müalicə
üsullarının inkişafındakı böyük elmi
nailiyyətlərə baxmayaraq, pandemiya,
təxminən, 5 milyona yaxın insanın
ölümünə səbəb olub və COVID-19

pandemiyası bu gün də davam edir.
Bu pandemiya dünyada yoxsulluğu
daha da dərinləşdirib və cəmiyyətlərin
həssas təbəqələrinin vəziyyəti daha
da ağırlaşıb.
Spiker S.Qafarova böhranın sonrakı təsirlərinin bir çox ölkələrdə ciddi
çətinliklərə səbəb olacağı, çətinliklə
qazanılan inkişaf meyillərinə mənfi
təsir edəcəyi, həmçinin Dayanıqlı
İnkişaf Məqsədlərinə çatmaq yolunda
irəliləməyə mane olacağı ilə bağlı
narahatlığını ifadə edib.
Çıxışında Sahibə Qafarova
Azərbaycan dövlətinin COVID-19
infeksiyasının ölkəmizdə aşkar
edildiyi ilk günlərdən bu bəlaya
qarşı həyata keçirdiyi tədbirlər
haqqında məlumat verib. Bildirib ki,
Azərbaycanda pandemiyaya qarşı
mübarizə sahəsində fəaliyyətin bir
mərkəzdən idarə edilməsi məqsədilə
Prezidentin fərmanı ilə Nazirlər Kabi-

neti yanında Operativ Qərargah yaradılıb, ölkənin bütün ərazisində karantin rejimi tətbiq edilib. Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə
uyğun olaraq, tədris müəssisələrində
dərslər təxirə salınıb, iri ticarət
mərkəzlərinin, idman obyektlərinin,
əyləncə yerlərinin fəaliyyəti dayandırılıb, ictimai iaşə müəssisələrinin iş
vaxtı dəyişdirilib, digər zəruri tədbirlər
görülüb.
Milli Məclisin sədri Azərbaycanın
pandemiyaya qarşı qlobal
mübarizəyə və beynəlxalq
təşəbbüslərə dəstəyi haqqında da
danışaraq bildirib ki, Azərbaycan
koronavirus pandemiyasına qarşı
mübarizə sahəsində beynəlxalq
səylərə sanballı töhfələr verib.
Ölkəmiz pandemiya ilə mübarizə
üçün 30-dan çox ölkəyə humanitar və
maliyyə yardımı göstərib. Azərbaycan
4 ölkəyə 150 min doza peyvənd ianə
göndərib. 2020-ci ilin mayında Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı
Təmas Qrupunun Zirvə görüşündə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Qoşulmama Hərəkatı adından BMT
Baş Assambleyasının pandemiyaya

qarşı mübarizəyə həsr olunmuş
Xüsusi Sessiyasının keçirilməsini
təklif edib, həmin təşəbbüs 150-dən
çox dövlət tərəfindən dəstəklənib və
ötən ilin dekabrında Nyu-Yorkda BMT
Baş Assambleyasının COVID-19 ilə
mübarizəyə həsr edilmiş Xüsusi Sessiyası baş tutub.
Spiker qeyd edib ki, qlobal
səhiyyə böhranı zamanı “peyvənd
millətçiliyi” ciddi narahatlıq doğurur.
Biz Avropa Şurasının üzvləri olaraq,
bəzi ölkələrin ehtiyaclarından qatqat artıq peyvənd tədarük etməsinin
qarşısını almağa çalışmalıyıq.
Azərbaycan bu məsələni gündəmdə
saxlamaq məqsədi ilə BMT-nin İnsan
Hüquqları Şurasında Qoşulmama
Hərəkatı adından bütün ölkələrin
peyvəndlərə bərabər çıxışının təmin
edilməsinə dair qətnamə layihəsi
irəli sürüb və həmin qətnamə cari ilin
martında yekdilliklə qəbul edilib.
Sahibə Qafarova deyib ki,
beynəlxalq hesabatlara görə, dünyanın peyvənd dozalarının 75 faizindən
çoxu bir neçə inkişaf etmiş ölkə
tərəfindən alınsa da, aşağı gəlirli
ölkələrdə peyvəndlə təminat 2 faizdən
azdır. Şübhəsiz ki, bu fakt inkişaf
etməkdə olan və ya az inkişaf etmiş
ölkələrin əhalisini qorumaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Bu problemi
həll etmək üçün Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatı adından Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasında bütün ölkələr üçün
vaksinlərə ədalətli və universal çıxışın
təmin edilməsi haqqında qətnamə
təşəbbüsü ilə çıxış edib və bu qərar
yekdilliklə təsdiq edilib. Biz hər
fürsətdən istifadə edib pandemiya
ilə mübarizədə ehtiyacı olan ölkələrə
beynəlxalq donor təşkilatları da daxil
olmaqla inkişaf etmiş ölkələrin dəstək
göstərməsi ilə bağlı çağırış edirik.
Milli Məclisin sədri qeyd edib
ki, Azərbaycan dünyanın pandemiyadan daha tez və daha az
itkilərlə xilas olması üçün qlobal
tədbirlərə dair tövsiyələr verə biləcək
BMT-nin Qlobal Bərpa üzrə Yüksək
Səviyyəli Panelinin yaradılmasını
məqsədəuyğun hesab edir.

Azərbaycan Milli Məclisinin sədri İsveçrə Federal
Assambleyası Milli Şurasının sədri ilə görüşüb
Oktyabrın 21-də Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova Yunanıstana işgüzar
səfəri çərçivəsində İsveçrə Konfederasiyası
Federal Assambleyası Milli Şurasının sədri
Andreas Aebi ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə
ölkələrimiz arasında münasibətlərin müxtəlif
istiqamətlərdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb.
Siyasi sahədə mövcud olan yüksək səviyyəli
əməkdaşlığın iqtisadi sahədə əlaqələrin inkişafına
da müsbət töhfə verdiyi qeyd edilib.
Söhbətdə Azərbaycan ilə İsveçrə arasında
əlaqələrin inkişafında qanunverici orqanların
rolu vurğulanıb, o cümlədən dostluq qrupların
müsbət fəaliyyəti qeyd olunub. Bildirilib ki, qanunverici orqanlar arasında əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsi üçün qarşılıqlı səfərlər və fikir
mübadiləsi əhəmiyyətlidir.
Görüşdə ikitərəfli və çoxtərəfli formatda
əməkdaşlığın perspektivləri və tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər barədə danışılıb.

Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının təşkilatçılığı ilə
“Nizami Gəncəvinin müasirliyi” mövzusunda videokonfrans keçirilib
Oktyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının
Mərkəzi Aparatında partiyanın Veteranlar
Şurasının təşkilatçılığı ilə “Nizami Gəncəvinin
müasirliyi” mövzusunda videokonfrans keçirilib.
Partiyanın mətbuat
xidmətindən verilən məlumata
görə, YAP Veteranlar Şurasının üzvlərinin, partiyanın
rayon təşkilatlarının fəallarının
iştirakı ilə keçirilən tədbiri
giriş sözü ilə açan YAP İdarə
Heyətinin üzvü, partiyanın
Veteranlar Şurasının sədri Arif
Rəhimzadə bildirib ki, bugünkü
konfrans Nizami Gəncəvinin
880 illik yubileyi ilə bağlıdır.
Prezident İlham Əliyevin
müvafiq Sərəncamı ilə 2021-ci
il ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi
İli” elan edilib. Sərəncamda
da qeyd olunduğu kimi,
Nizami Gəncəvinin yubileyləri
ölkəmizdə hər zaman təntənə
ilə keçirilib. Azərbaycanın
klassik ədəbi-mədəni irsinə
həmişə milli təəssübkeşlik və
vətənpərvərlik mövqeyindən
yanaşan ümummilli lider
Heydər Əliyev Nizami irsinə
də daim xüsusi diqqət yetirib.
Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə

1979-cu ildə qəbul olunan
“Azərbaycanın böyük şairi və
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
irsinin öyrənilməsini, nəşrini
və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında”
qərar Nizami yaradıcılığının
tədqiqi və təbliği üçün yeni
perspektivlər açıb. Ölməz
sənətkarın 1981-ci ildə Ulu
Öndərin bilavasitə təşəbbüsü
və iştirakı ilə keçirilən 840 illik
yubiley mərasimləri ölkənin
mədəni həyatının əlamətdar
hadisəsinə çevrilib. 2011-ci
ildə Nizami Gəncəvinin 870
illiyi dövlət səviyyəsində silsilə
tədbirlərlə geniş qeyd edilib.
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın həqiqi üzvü,
Azərbaycanda Atatürk
Mərkəzinin direktoru, professor Nizami Cəfərov isə bildirib
ki, əlbəttə, Nizami Gəncəvi
Azərbaycanın varlığının
simvollarından biridir: “Nizami
Gəncəvinin 800 illik yubileyi

keçirildikdən sonra dahi şair
daha çox tanınmağa başlayıb və o vaxtdan da onun bir
Azərbaycan şairi, mütəfəkkiri
olması ilə bağlı akademik
səviyyələrdə mülahizələr
meydana çıxıb. Dünyanın ən
böyük şairlərinin yeni dövrə
qədər Nizami Gəncəvi yaradıcılığına müraciət etmələri
onun ideyalarının böyüklüyünün təqdimatıdır. 2021-ci
ilin Azərbaycanda “Nizami
Gəncəvi İli” elan olunması Nizaminin dünya şöhrəti ilə yanaşı, həm də dövlətimizin Nizami
Gəncəvi irsinə münasibətinin
səciyyəvi cəhəti kimi də
qeyd olunmalıdır. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin Nizami
yaradıcılığına, şəxsiyyətinə
çox böyük dəyər verdiyini
söyləyən Nizami Cəfərov dünya azərbaycanlılarının Lideri,
Prezident İlham Əliyevin də
müasir dünyada Nizamini tanıtmağın çox müxtəlif yollarının,
üsullarının kəşfi ilə fərqləndiyini
söyləyib. Bu mənada qeyd edib
ki, Azərbaycan Prezidentin
2021-ci ili “Nizami Gəncəvi İli”
elan etməsi çox dərin ictimai-

Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Mərkəzi Aparatının təşkilatçılığı ilə oktyabrın
21-də 44 günlük Vətən müharibəsində şəhid olmuş Arəstə Baxışovanın anım
günü ilə əlaqədar şəhidin məzarı ziyarət olunub. Mərasimdə Arəstə Baxışovanın
anası Məktubə Baxışova, YAP İdarə Heyətinin üzvü, Ailə, Qadın və Uşaq
Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova, Binəqədi rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Allahverdiyev, Milli Məclisin deputatları
Afət Həsənova və Kəmaləddin Qafarov, YAP Binəqədi rayon təşkilatının sədri
Vüsal İsmayılov, YAP Mərkəzi Aparatının və YAP Binəqədi rayon təşkilatının
nümayəndələri iştirak ediblər.
YAP-ın mətbuat xidmətindən bildirilib ki,
anım mərasimində iştirak edənlər şəhidin
məzarı üzərinə gül dəstələri düzüblər.
Mərasimdə çıxış edən Ailə, Qadın və Uşaq
məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar
Muradova qeyd edib ki, bu gün Azərbaycan
Ordusunun çavuşu olan hərbi feldşer Arəstə
Baxışovanın məzarını anım günü ilə əlaqədar
ziyarət etdik: “Şəhidlər xiyabanları bu
günlərdə heç vaxt boş olmur. Şəhid yaxınları,
vətəndaşlarımız şəhidlərimizin məzarlarını
ziyarət edərək onların ruhuna dualar oxuyurlar.
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan
xalqı ordumuzla birlikdə Vətən müharibəsində
cəmi 44 gün ərzində böyük bir qəhrəmanlıq
salnaməsi yazıb. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən igidlərimiz, oğullarımız,
qızlarımız öz qanları bahasına bu şərəfli tarixi
yazıblar. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin! Onlar
əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi
yaşayacaq.
Vətənin müdafiəsi, üçrəngli bayrağımız, torpaqlarımızın bütövlüyü, azadlıq və istiqlaliyyəti
uğrunda canını qurban verən qəhrəmanlar
heç vaxt unudulmur, ölümsüzlüyə qovuşurlar. Birinci və İkinci Qarabağ müharibələrində
xalqımızın neçə-neçə vətənpərvər, cəsur,
mərd oğulları, qızları Qarabağımızın öz
sahiblərinə qovuşması üçün qəhrəmanlıqla
döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. İkinci
Qarabağ müharibəsində qazanılan möhtəşəm
Zəfərimizdə, 30 il sonra işğaldan azad edilən
torpağımızın hər qarışında igidliklə vuruşaraq
şəhid olan 3 minə yaxın şəhidimizin qanı, hər
birinin fərqli qəhrəmanlıq salnaməsi var. Torpaq
uğrunda mübarizədə canını fəda edən, şəhidlik
məqamına ucalmaqla ölümsüzləşən 44 günlük
Vətən müharibəsinin ilk və yeganə xanım şəhidi
hərbi tibb qulluqçusu Arəstə Baxışovadır. Xalqımızın qəhrəman qızı Arəstə Baxışova yaralı
hərbçilərimizi döyüş meydanından çıxararkən
şəhid olaraq, əsl hərbçi, əsl şəfqət bacısı, əsl
Azərbaycan xanımı kimi şəhadət zirvəsinə
yüksəlib”.
Milli Məclisin deputatı Afət Həsənova vurğulayıb ki, bu il 27 sentyabr tarixindən başlayaraq
ölkəmizin hər bir bölgəsində şəhidlərimizin
anım günləri qeyd olunur: “Bu nə qədər ağır
olsa da, bir o qədər qürurvericidir. Bu gün biz
44 günlük Vətən müharibəsində yeganə şəhid
xanım olan Arəstə Baxışovanın anım gününə
toplaşmışıq. Arəstə xanımın könüllü şəkildə
müharibəyə getməsi, orada yaralı əsgərlərimizin
yanında olması, onlara yardım əlini uzatması
əsl Azərbaycan xanımının simasıdır. Bəli, bizim
ana-bacılarımız igidlərimizin yanında Vətənin
müdafiəsinə qalxıblar. Mən bütün şəhidlərimizə
Allahdan rəhmət diləyirəm. Şəhidlərimiz öz qanı
bahasına əyilən qəddimizi düzəltdilər, qürurumuzu özümüzə qaytardılar. Mən şəhid analarının qarşısında baş əyir, onlara Allahdan səbir
diləyirəm”.
Milli Məclisin deputatı Kəmaləddin
Qafarov 44 günlük Vətən müharibəsində
Azərbaycan Ordusunun şücaətindən, xalqımızın həmrəyliyindən bəhs edərkən bildirib ki,

Azərbaycan xalqı necə böyük bir xalq olduğunu müharibə dövründə bir daha göstərib:
“İgidlərimiz ön cəbhədə düşmənə lazımı
cavabı verərkən, arxa cəbhədə də ana-bacılarımız əllərindən gələn köməyi göstərirdilər.
Döyüşdə şücaət göstərən oğullarımızın yanında
Azərbaycan ana-bacılarının timsalında Arəstə
xanım dayanmışdı. Biz hər bir şəhidimizin qarşısında baş əyir, şəhid analarına səbir diləyirik.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!”.
Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Elxan Allahverdiyev bildirib ki, bu gün Vətən
müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalmış
Arəstə xanımın anım gününə toplaşmışıq:
“2020-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Müzəffər Azərbaycan Ordusunun yağı
düşmən üzərində Zəfəri Azərbaycan tarixinə
qızıl hərflərlə əbədi həkk olunub. Vətən
müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş,
Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən
torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi
bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş bütün
şəhidlərimizi dərin ehtiramla yad edir, onların
əziz xatirəsini daim uca tuturuq”.
YAP Binəqədi rayon təşkilatının sədri Vüsal
İsmayılov bildirib ki, Vətən müharibəsində
canından keçən hər bir şəhidimizə borcluyuq:
“Onlar qanı bahasına Azərbaycan xalqının 30
illik qanayan yarasını sararaq torpaqlarımızı
işğaldan azad edirdilər. İşğaldan azad olunmuş
Vətən torpağının hər bir qarışında şəhidlərimizin
qanı var. Bu gün qeyrətli Azərbaycan xanımı,
Vətən müharibəsinin yeganə xanım şəhidi
Arəstə xanımın anım gününə toplaşmışıq.
Allahdan ona rəhmət, şəhidimizin anasına isə
səbir diləyirəm. Allah Vətən yolunda canından
keçmiş bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!”.
Sonda isə şəhidin anası Məktubə Baxışova
vurğulayıb ki, 44 günlük Vətən müharibəsi
zamanı torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında qızının da payı olduğu üçün qürur duyur:
“Arəstə cəbhədə əsgərlərimizə ana-bacı olub,
onlara kömək edib. Ali Baş Komandanın dəmir
iradəsi, ordumuzun şücaəti nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad edilib, düşmənə yeri
göstərilib. Arəstə də xidməti vəzifəsini yerinə
yetirən zaman şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Qızım
iki övladını mənə əmanət edib. Mən onun ruhu
qarşısında söz verirəm ki, iki övladını Vətənə
layiqli övlad kimi yetişdirəcəyəm. Allah bütün
şəhidlərimizə rəhmət eləsin!”.
Çıxışlardan sonra məktəblilər şəhidlərimizə
həsr olunmuş şeirlər səsləndiriblər.
Sonda isə şəhidin anası Məktubə xanıma
Milli Məclisin deputatı Ülviyyə Həmzəyevanın
müəllifi olduğu şəhid Arəstə Baxışovanın
rəsmini əks etdirən tablo təqdim olunub.
Biləcəri qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında
dəfn olunan digər şəhidlərin də məzarı ziyarət
olunub, ruhlarına dualar oxunub, əziz xatirələri
ehtiramla yad edilərək ailə üzvlərinə Allahdan
səbir dilənilib.
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FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin
təşkilatçılığı ilə təlim keçirilib
övqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin Aran Regional Dövlət
Yanğın Nəzarəti İdarəsinin təşkilatçılığı, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin
Mingəçevir Şəhər Dövlət Yanğından Mühafizə Dəstəsinin iştirakı ilə əməliyyat
şəraitinin qiymətləndirilməsi məqsədilə Mingəçevir şəhərinin mərkəzində yerləşən iri
ticarət obyektində “şərti yanğın” həyəcan siqnalı verilməklə təlim keçirilib.

F
siyasi məzmun daşıyır.
Çıxış edən Veteranlar Şurasının üzvü Tahir
Məmmədovun sözlərinə görə,
Azərbaycan xalqının görkəmli
şairi və dahi mütəfəkkiri,
böyük söz ustadı Nizami
Gəncəvi təkcə Azərbaycan
ədəbiyyatını deyil, bütün
dünyanın söz xəzinəsini bədii
olaraq zənginləşdirib. Şairin
əsərlərində obrazı yaradılan,
dolğun bədii boyalarla təsvir
olunan kərpickəsənlər, daş
yonanlar, böyük məqbərələri

ərsəyə gətirən memarlar,
nəqqaş və sazəndələr, xəttatlar
bu gün obrazlı şəkildə qeyd
etsək, Azərbaycanın işğaldan
azad olunmuş kəndlərində,
şəhərlərində qızğın quruculuq
işləri ilə məşğuldurlar.
Müzakirə şəklində davam
edən videokonfransda partiya fəalları - Elnur Tağıyevin,
Gülər Bayramın və Varis
Rüstəmovun sualları cavablandırılıb.
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Təlim çərçivəsində əraziyə yanğın
avtomobilləri cəlb edilməklə su hovuzlarının və
hidrantların vəziyyəti, eləcə də yanğınsöndürmə
avtomobillərinin su mənbələrinə yaxınlaşa
bilməsi və ümumilikdə, yanğınla mübarizə
tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün mövcud
olan əməliyyat şəraiti qiymətləndirilib.
Təlim zamanı obyektin girişlərində və
perimetrində müxtəlif maneələrin, müvəqqəti
konstruksiyaların quraşdırılması, nəqliyyat
vasitələrinin nizamsız, təyin olunmamış yerlərdə
park edilməsinin obyektə yan almaqda, o

cümlədən su ehtiyatının bərpası üçün yanğın
su hovuzlarından, yanğın hidrantlarından su
götürməkdə yanğınsöndürmə avtomobillərinə
yaratdığı məhdudiyyətlərin baş verə biləcək
yanğın hadisəsi zamanı vaxtında müvafiq
tədbirlərin görülməsinə ciddi mane olması
yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxslərə izah
olunub.
Təlimdən sonra yanğın təhlükəsizliyi
qaydalarına riayət edilmədiyi hallarda faciənin
qaçılmaz olması barədə təbliğat xarakterli
maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Ticarət
obyektinin cavabdeh şəxslərinə təlim zamanı
müşahidə edilən nöqsanlarla bağlı müvafiq
məzmunlu məktubların ünvanlanacağı, inzibati
xəta haqqında protokolların tərtib ediləcəyi
barədə xəbərdarlıq edilib.
Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti bu
istiqamətdə işlərini davam etdirir.
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Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun
sürətlə bərpası Azərbaycanın gücqüdrətindən xəbər verir. Biz müharibəni
zəfərlə başa vurduq. İndi sülh dövrünü
də zəfərlə başlamışıq, zəfərlə də başa
vuracağıq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

birlikdə ümumi su tutumu isə
15,5 milyon kubmetrdir. Həmçinin
Köndələnçaya paralel axan Quruçaydan üzərindəki iki ədəd hidroqovşaq vasitəsi ilə bu anbarlara
su axıdılması mümkündür. Lakin
uzun illər işğal altında qalan həmin
anbarlar hazırda yararsız haldadır.
Artıq Aşağı Köndələnçay su anbarından Füzuli rayonunun Kürdmahmudlu və Alxanlı kəndlərinin
suvarılmasında istifadə edilir.
Cəbrayılda da bərpa işlərinə
başlanılıb. Dövlətimizin başçısı ra-

düşməndən təmizlənən ərazilərdə
yol infrastrukturuna xüsusi
əhəmiyyət verildiyini bildirərək,
hazırda Cəbrayıla 4-6 zolaqlı
yolun çəkildiyini diqqətə çatdırıb.
Azərbaycan Prezidenti sözlərinə
bu infrastrukturun beynəlxalq standartlara uyğun qurulduğunu əlavə
edərək, bildirib: “Vaxtilə Ermənistan
rəhbərliyi Cəbrayıla yol çəkmək
istəyirdi. O da yarımçıq qaldı,
onların bütün arzuları kimi. İndi biz
Cəbrayıla yol çəkirik. Bizim haqqımız var. Ən gözəl yollardan biri ola-

Tarixi ədalətin
bərpası qürur doğurur
Vətən müharibəsində əldə edilən parlaq qələbəmizdən sonra
respublikamızın qarşısında duran ən ümdə məsələ bu zəfərin əbədiləşdirilməsi
üçün doğma torpaqlarından 30 ilə yaxın köçkün düşən insanların öz
yurdlarında məskunlaşmasını təmin etməkdir. Bunun üçün artıq bir ildir
ki, bərpa-quruculuq prosesinə başlanılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev düşməndən təmizlənən torpaqlarda bütün layihələrin ardıcıllıqla
reallaşdırılacağını, məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıdışı üçün
ərazilərin minalardan təmizlənəcəyini, infrastruktur tədbirlərinin icra
ediləcəyini bildirib. Bu işlərin paralel şəkildə həyata keçirilməsi isə ilk
günlərdən diqqət mərkəzində saxlanılıb.
İşğaldan azad olunan
ərazilərdə hazırda sosial infrastrukturun yenidən qurulması və
əhalinin işlə təmin olunması üçün
dövlət investisiyası ilə yanaşı,
yerli və xarici investisiya da cəlb
edilir. Böyük quruculuq layihələrinə
dost ölkələrin qoşulması siyasəti
isə Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə mövqeyini daha da
möhkəmləndirir.
Prezident İlham Əliyevin
düşməndən təmizlənən rayonlara
səfərləri göstərir ki, Azərbaycan
dövləti ərazilərin bərpası və
yenidən qurulması ilə bağlı layihələrin reallaşdırılmasını
xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır.
Ölkə rəhbəri tərəfindən hazırda
erməni barbarlığının qurbanı
olan yaşayış sahələrində mühüm
strateji obyektlərin, müəssisələrin
təməlinin qoyulması, tikinti işlərinin
geniş vüsət alması, yüksək
texnologiyaların tətbiqinə start
verilməsi, Qarabağ bölgəsinin
“yaşıl enerji” zonasına çevrilməsi
istiqamətində önəmli tədbirlərin
gerçəkləşdirilməsi də məhz bunun
bariz ifadəsidir.
Bu gün Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda genişmiqyaslı bərpa
və yenidənqurma işləri sürətlə aparılır. İşğaldan azad edilən ərazilər
hazırda möhtəşəm tikinti meydanı
kimi diqqət çəkir. Düşməndən
təmizlənən torpaqlarda infrastrukturun yaradılması, vaxtilə mövcud

olmuş magistralların yenidən qurulması və yeni yolların çəkilməsi
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu
sahənin inkişafı şəhər və kəndlərin
salınmasını, məskunlaşmanın
gerçəkləşdirilməsini şərtləndirir.
Vətən müharibəsindən ötən bir
il ərzində sözügedən istiqamətdə
görülən işlərdən də bu, aydın
nəzərə çarpır. Hazırda Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurda uzunluğu
700 kilometrə yaxın 10 yol infrastrukturu layihəsinin–“Zəfər”,
Əhmədbəyli-Füzuli Şuşa, ToğanalıKəlbəcər-İstisu, Kəlbəcər-Laçın,
Horadiz-Cəbrayıl-ZəngilanAğbənd, Talış-TapqaraqoyunluQaşaltı, Xudafərin-Qubadlı-Laçın,
Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut, FüzuliHadrut, Bərdə-Ağdam avtomobil
yollarının sürətlə icrası bunun
parlaq nümunəsidir.
Şuşanın və ümumilikdə Qarabağın gələcək inkişaf perspektivləri
nəzərə alınmaqla çəkilən “Zəfər
yolu” Füzulidən Şuşaya qədər artıq
tam asfaltlanaraq, rahat gediş-gəliş
tam reallaşıb. Yol boyunca xüsusi
texnikalar vasitəsilə ərazi minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib.
Sərt relyefli Murovdağ
silsiləsindən keçməklə inşa olunan
Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu yolu, həm
də dövlətimizin gücünün ifadəsidir.
Bu avtomobil yolu Qarabağın
inkişaf planı nəzərə alınmaqla 2-4
hərəkət zolaqlı 1-ci və 2-ci texniki

dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir.
Belə ki, layihənin keçdiyi ərazinin
sərt dağlıq və qayalıq relyefinin
olmasını nəzərə alaraq, yolun
əsas hissəsinin II texniki dərəcəyə
uyğun, yəni hərəkət hissəsinin 2
zolaqlı, yoxuşlarda isə əlavə zolaq
verilməklə tikintisi aparılır. Tunel
və körpü olan hissələrdə isə 1-ci
texniki dərəcəyə uyğun 4 hərəkət
zolağının inşası planlaşdırılır.
Türkiyənin “Kolin İnşaat Turizm
Sənaye və Ticarət” və “Cengiz İnşaat Sənaye və Ticarət”
şirkətlərinin də cəlb olunduğu 80,7
kilometrlik Toğanalı-Kəlbəcərİstisu avtomobil yolunun çəkilməsi,
dağlıq yerlərdə tunellərin inşası
göstərir ki, Azərbaycan dövləti
işğaldan azad olunmuş ərazilərinin
bərpası üçün ən mürəkkəb
layihələri belə həyata keçirməyə
qadirdir.
Regiondakı ilk infrastruktur
layihələrindən olan “Füzuli” yarımstansiyası artıq istifadəyə verilib,
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının
tikintisi isə demək olar ki, başa
çatıb. Prezident İlham Əliyevin
Füzuliyə səfəri zamanı şəhərin
və yeni yaşayış məhəlləsinin,
Rəqəmsal Stansiya İdarəetmə
Mərkəzinin, Dövlətyarlı kəndində
yeni salınacaq “ağıllı kənd”in təməli
qoyulub.
Bərpa-quruculuq layihələri
sırasında Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda dayanıqlı içməli su

təchizatının təmin olunması da
diqqətdə saxlanılır. Prezident İlham
Əliyevin bu istiqamətdə tapşırıqlarına əsasən hazırda Şuşada
müəyyən tədbirlər həyata keçirilir,
su təchizatı infrastrukturu yenidən
qurulur.
Yeri gəlmişkən, Şuşa şəhərini
dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə
təmin etmək məqsədilə layihənin
birinci mərhələsi çərçivəsində
magistral su kəməri və anbarların tikintisi, həmçinin şəhərdaxili
şəbəkənin bir hissəsinin yenidən
qurulması nəzərdə tutulur. Hazırda 1980-ci illərdə çəkilmiş Kiçik
Kirs-Şuşa magistral su kəmərinin
istismara yararsız 5,3 kilometrlik hissəsinin polad borularla
dəyişdirilməsi işləri davam etdirilir.
Füzulinin bərpa-quruculuq
layihələri sırasında suvarma
işlərinin səmərəli aparılması
tədbirləri önəmli yer tutur. Artıq işğaldan azad edilən Aşağı
Köndələnçay su anbarından bir
neçə kənddə suvarma işlərində
istifadə edilir. Eyni zamanda, bu su
anbarı kompleksinin tam istismarından sonra 10 min hektardan çox
sahənin suvarılmasının reallaşacağı gözlənilir.
Xatırladaq ki, Köndələnçay çayı
üzərində 3 ədəd su anbarı var.
Onlardan Köndələnçay-1 su anbarı
2,1 milyon kubmetr, Köndələnçay-2
anbarı 3,9 milyon kubmetr, üçüncüsü isə 9,5 milyon kubmetr su
tutumuna malikdir. Üç anbarın

yon ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşündə Qarabağda bərpaquruculuq işlərinin gedişi barədə
fikirlərini bildirərək, bu məsələyə
Cəbrayılda da prioritet istiqamət
kimi yanaşıldığını vurğulayıb. Ölkə
rəhbəri burada olduğu müddətdə
artıq bir neçə layihənin icrasına start verildiyini qeyd edib.
Cəbrayılın təhlükəsizliyində önəmli
rol oynayacaq Dövlət Sərhəd
Xidmətinin yeni hərbi hissəsinin
açılışının reallaşdığını, “Araz Vadisi
İqtisadi Zonası”nın, birinci yaşayış
binasının təməlinin qoyulduğunu,
rayonun elektrik təchizatı üçün
yarımstansiyanın istismara buraxıldığını, bununla yanaşı, Laçın
və Kəlbəcər rayonlarında hazırda
su elektrik stansiyalarının bərpası
istiqamətində tədbirlərin həyata
keçirildiyini xatırladıb. Ölkə rəhbəri
daha sonra deyib: “Qarabağda
artıq bir neçə stansiya işə başlayıb, o cümlədən, Tərtər rayonunda
Suqovuşan Su Elektrik stansiyaları. Mən tapşırıq vermişəm,
ermənilər tərəfindən, - onlar
qaça-qaç dövründə, Kəlbəcəri,
Laçını tərk edən dövrdə, - dağıdılmış stansiyaların 10-nu biz gələn
il, qalan 20-dən çoxunu isə ondan
sonrakı illərdə bərpa edəcəyik.
Yəni, Cəbrayıl rayonunun elektrik
təchizatı artıq var. Bu, əsasdır.
Çünki bu olmasa, heç nə etmək
mümkün olmayacaq”.
Dövlətimizin başçısı çıxışında

caq. Mən xüsusi tapşırıq verdim ki,
geniş olsun, həm Cəbrayıla gələn
vətəndaşlar rahat gəlsinlər, həm də
buradan keçən Zəngəzur dəhlizi də
bu yoldan istifadə edəcək”.
Prezident İlham Əliyevin yenicə
səfər etdiyi Zəngilan rayonunda da
tikinti-quruculuq işləri sürətlə aparılır. Ərazidə innovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla 200
fərdi evin inşası nəzərdə tutulur.
Zəngilanda müasir məktəb,
uşaq bağçası, poliklinika tikiləcək,
iş yerləri yaradılacaq, elektron
idarəetmə olacaq. Rayondakı Ağalı
kəndi Qafqazda müasir standartlara cavab verən ilk kənd kimi tarixə
düşəcək. Layihələrin icrasında
Türkiyə, Çin, İsrail, İtaliya şirkətləri
iştirak edəcək. Texnologiyalar
sahəsində dünyanın ən inkişaf
etmiş kompaniyalarından olan
“Huawei-Azərbaycan” şirkəti Qarabağda “Ağıllı kənd” üzrə qabaqcıl
texnologiyaları təmin etmək üçün
ən son məhsul və texnologiyaları
bölgədə yerləşdirəcək. “Ağıllı kənd”
layihəsinin birinci mərhələsində
Qarabağda təhlükəsiz yaşayış mühiti yaradaraq “ağıllı tədris”, “ağıllı
səhiyyə” və “ağıllı kənd təsərrüfatı”
sistemləri də qurulacaq”.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyev oktyabrın 20-də Zəngilan rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşdə diqqəti “Ağıllı kənd”
layihəsinə yönəldərək, deyib: “İndi
Zəngilanın yeni dövrü başlayır və

şəhərin baş planı artıq hazırlanır.
Bir xarici şirkət müsabiqədə qalib
gəldi və hesab edirəm ki, yaxın
aylarda baş plan təqdim ediləcək.
Bütün bu təbii gözəllik nəzərə alınaraq müasir, çox gözəl bir şəhər
qurulacaq, həmçinin də kəndlər.
Siz də bilirsiniz ki, azad edilmiş bütün torpaqlarda birinci “Ağıllı kənd”
layihəsi məhz Zəngilan rayonunda
həyata keçirildi”.
Burada onu da qeyd edək
ki, Ermənistan tərəfindən işğal
dövründə yaşayış sahələri vandalcasına dağıdılmaqla yanaşı, ekoloji
terror da törədilib, təbii sərvətlərin
genişmiqyaslı və uzunmüddətli talanı həyata keçirilib. Azərbaycanın
“Qırmızı Kitabı”na və Beynəlxalq
Təbiəti Mühafizə İttifaqının “Qırmızı
Siyahısı”na daxil edilən nadir təbiət
inciləri məhv edilib, flora və faunaya külli miqdarda ziyan vurulub.
Hazırda düşməndən
təmizlənən ərazilərə Böyük
Qayıdış çərçivəsində məhz təbii
və keyfiyyətli ekosistemin, bioloji müxtəlifliyin, habelə nadir və
itməkdə olan bitki növlərinin bərpa
edilərək sağlamlaşdırılması qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulub.
Bununla bağlı dövlətimizin başçısı tərəfindən müəyyən sənədlər
imzalanaraq, müasir yanaşmaların tətbiqi əsasında unikal meşə
fondunun və mühafizə olunan
təbiət komplekslərinin fəaliyyətinin
bərpa edilməsi nəzərdə tutulub.
Ölkə rəhbərinin bu qayğısı ilə
bütövlükdə regionun “yaşıl zona”ya
çevrilməsinə əlverişli şərait yaradılıb. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan rayonunun
inzibati ərazisində 107 hektar
sahədə yerləşən Bəsitçay Dövlət
Təbiət Qoruğunun fəaliyyətinin
bərpa edilməsi də bu diqqətdən
irəli gəlib.
Bu gün Zəngilan tarixinin
yeni dönəmini yaşayır. Rayonda
genişmiqyaslı bərpa-quruculuq
layihələri reallaşdırılır, şəhərin
baş planı artıq hazırlanır. “Ağıllı
kənd” sürətlə tikilir. Həmin yaşayış
sahəsində indi bəzi binalar hazırdır və məskunlaşmaya da cari ilin
sonu, yaxud gələn ilin əvvəlində
başlanacağı gözlənilir.
Zəngəzur dəhlizi bu rayondan
keçir, dəmir yolu çəkilir, avtomobil
yolu – Horadiz-Ağbənd salınır.
Beynəlxalq hava limanı inşa olunur.
Bütün bunlar ölkəmizin nəqliyyatlogistika mərkəzinə çevriləcəyindən
xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev
Zəngilan rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşündə
Zəngilan dəhlizinin fəaliyyəti
ilə bağlı məsələyə də aydınlıq gətirib: “Bu gün Mokvada
Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan
baş nazirlərinin müavinləri növbəti
dəfə görüşəcəklər və bizim mövqeyimiz bir daha orada səslənəcək.
Beləliklə, Zəngilanda müasir
logistika-nəqliyyat mərkəzi, yük
təyyarələri, sərnişin təyyarələri,
dəmir yolu qovşağı, avtomobil
yolları, bütün bu infrastruktur qurulacaq”.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Zəngilan yeni növrağına qayıdır M

ənim doğma yurdum Zəngilanın işğaldan azad edilməsindən
bir il ötdü. Uzun illər düşmən tapdağı altında qalmış
Azərbaycanın bu dilbər guşəsi indi azad nəfəs alır.
Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında Azərbaycan Ordusu 2020-ci il oktyabrın 20-də bu torpaqdan
erməni işğalçılarını birdəfəlik qovdu. Həmin günün sevincini bütün
zəngilanlılar yaşadı.

A

zərbaycan Ordusunun ötən il sentyabrın 27-də işğalçı
Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı başladığı və 44 gün
davam edən əks-hücum əməliyyatı ölkəmizin tam qələbəsi və
düşmənin kapitulyasiyası ilə nəticələndi. Bununla da Azərbaycan
tapdaq altındakı torpaqlarımızı yağılardan təmizlədi. Müzəffər
ordumuzun hər bir əsgəri, zabiti müharibədə qəhrəmancasına
döyüşdü, işğalçının torpaqlarımızdan qovulmasında müstəsna
xidmətlər göstərdi. Azərbaycan həm döyüş meydanında, həm də
danışıqlar masası arxasında istədiyinə nail odu. Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan, Qubadlı və Şuşa şəhərləri hərbi güc hesabına azad edildi,
bayrağımız o doğma yurd yerlərinə sancıldı. Bununla da bütün
dünya Azərbaycanın güc-qüdrətinin şahidi oldu.
Silahlı Qüvvələrimiz düşmənə sarsıdıcı zərbələrdən birini Cəbrayılda vurdu və
rayonun 30-dan çox yaşayış məntəqəsi
işğaldan azad edildi. Bundan sonra ordumuz Zəngilan rayonunun inzibati hüdudlarında əməliyyatlara başladı. Eyni zamanda, Füzuli və Hadrut istiqamətlərində
də döyüşlər davam etdirildi. Bu isə
işğalçının strateji yüksəkliklərdən, mühüm təminat və təchizat bazalarından
məhrum edilməsi ilə nəticələndi.
Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunu düşməndən təmizlədikdən sonra
Cəbrayıl istiqamətində çox ağır döyüşlər
başlandı. Rayonun Əmirvarlı və Soltanlı
kəndləri yağı tapdağından xilas edildi.
Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən oktyabrın 20-də isə Zəngilan şəhəri, həmçinin
rayonun bir neçə kəndi işğalçıdan azad
olundu.
Zəngilan rayonu işğal edilərkən 1
şəhər, 5 qəsəbə və 79 kənddən ibarət
idi. Vətən müharibəsinin gedişində isə
ordumuz Zəngilan şəhərini, rayonun
4 qəsəbəsi və 49 kəndini düşməndən
təmizlədi. Zəngilanın 30-a yaxın kəndi və
1 qəsəbəsi isə ötən il noyabrın 10-da imzalanan üçtərəfli birgə Bəyanata əsasən
erməni silahlılarından azad edilərək
Azərbaycana qaytarıldı.
İşğalçı Ermənistan Zəngilanın şəhər
və kəndlərini, mədəni irsini dağıtmaqla
yanaşı, həm də bu ərazinin təbiətinə, bioloji müxtəlifliyinə və su hövzələrinə qarşı

ciddi ekoloji terror törədib. Azərbaycanın
“Qırmızı kitabı”na və Beynəlxalq Təbiəti
Mühafizə İttifaqının “Qırmızı siyahısı”na
daxil edilən nadir təbiət incilərini sıradan
çıxarıb, flora və faunaya külli miqdarda ziyan vurub. Ətraf mühitin fiziki və
kimyəvi çirklənməyə məruz qalması
bütövlükdə regionda ekoloji tarazlığın
pozulmasına gətirib çıxarıb.
Düşməndən təmizlənən torpaqlara Böyük Qayıdış üçün qarşıda duran
əsas vəzifələrdən biri də məhz həmin
ərazilərdə təbii və keyfiyyətli ekosistemin, bioloji müxtəlifliyin, habelə nadir
və itməkdə olan bitki növlərinin bərpa
edilərək sağlamlaşdırılmasıdır. Prezident
İlham Əliyevin Zəngilana səfər etdiyi günoktyabrın 20-də imzaladığı “Azərbaycan
Respublikasının Bəsitçay Dövlət Təbiət
Qoruğunun fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı
tədbirlər haqqında” da sərəncamı da bu
baxımdan mühüm önəm daşıyır.
Sənədə əsasən, işğaldan azad
olunan ərazilərdə ətraf mühitin sağlamlaşdırılması və təbii sərvətlərdən
dayanıqlı istifadənin təmin edilməsi,
xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri
şəbəkəsinin, nadir təbiət komplekslərinin
və obyektlərinin təbii vəziyyətdə qorunub
saxlanılması məqsədilə Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan
rayonunun inzibati ərazisində 107 hektar
sahədə yerləşən Bəsitçay Dövlət Təbiət
Qoruğunun fəaliyyəti bərpa edilir. Bu,

işğalçı tərəfindən dağıdılan yaşayış
sahələrimizin, eyni zamanda, ağır zərbə
vurulan təbii və keyfiyyətli ekosistemin
bərpasına dövlət başçımızın böyük
diqqətinin parlaq ifadəsidir.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
təməli qoyulan və Şərqi Zəngəzur,
eləcə də Qarabağ iqtisadi rayonlarının
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, Silahlı Qüvvələrimizin mümkün
əməliyyatlar zamanı manevr imkanlarının
artırılmasında çox böyük əhəmiyyət daşıyacaq beynəlxalq hava limanının inşası
da hazırda sürətlə aparılır.
Bu gün Zəngilanda aparılan genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq işləri
Azərbaycan dövlətinin və xalqının
iradəsini, qətiyyətini, gücünü bir daha
dünyaya nümayiş etdirir. Burada “Ağıllı kənd” layihəsinin icrası-Qafqazda
müasir standartlara cavab verən ilk
yaşayış sahəsinin salınması isə məcburi
köçkünlərin işğaldan azad olunmuş
ərazilərə qayıdacaq günün çox da uzaqda olmadığından xəbər verir. Eyni zamanda, Azərbaycan işğaldan azad edilən
bu ərazilərdə nəhəng quruculuq işləri
həyata keçirməklə bir daha Qarabağın
və Şərqi Zəngəzurun əsl sahibi olduğunu
dünyaya göstərir.

İqbal MƏMMƏDOV,
Milli Məclisin deputatı

Bu dəfə isə dövlət başçımız
Zəngilanda quruculuq işlərinin
genişlənməsinə dair çox əhəmiyyətli
qərarlarlar verdi. Zəngilan ictimaiyyəti
ilə görüşündə cənab Prezident dedi:
“Zəngilanın yeni dövrü başlayır və
şəhərin baş planı artıq hazırlanır. Bir xarici şirkət müsabiqədə qalib gəldi və hesab

edib, bütün müsəlmanları təhqir edib.
Bax, burada məscid olub, indi yoxdur,
dağıdıblar. İndi bəziləri azad edilmiş
torpaqlarda erməni xalqının dini irsi
haqqında məsələ qaldırırlar. Bəs, bizim
milli-dini irsimiz haqqında niyə heç kim
məsələ qaldırmayıb?”
İndiyədək ölkə başçımız dəfələrlə

edirəm ki, yaxın aylarda baş plan təqdim
ediləcək. Bütün bu təbii gözəllik nəzərə
alınaraq müasir, çox gözəl bir şəhər
qurulacaq, həmçinin də kəndlər. Siz də
bilirsiniz ki, azad edilmiş bütün torpaqlarda birinci “ağıllı kənd” layihəsi məhz
Zəngilan rayonunda həyata keçirildi. Aprel ayında Ağalı kəndinin təməli qoyuldu.
Bu gün mən buraya gəlməzdən əvvəl işin
gedişatı ilə tanış oldum. Artıq bəzi binalar
hazırdır və çalışacağıq ki, gələn ilin
əvvəli, bəlkə də bu ilin sonu zəngilanlıları
Zəngilana köçürməyə başlayaq”
İşğalçılar mənim yurdumu talan
etmişdilər. Daş-daş üstə qalmamışdı. Təbiətimizə qarşı ekoloji terror
törətmişdilər. Tarixi abidələrimiz,
məscidlərimiz, inanc yerlərimiz tamamilə
dağıdılmışdı. Rayonumuzun ərazisindəki
təbii yataqlar vəhşicəsinə istismar edilib,
“Bəsitçay” Dövlət Təbiət Qoruğunda
nadir Şərq çinarları qırılıb, yandırılıb.
Cənab Prezident Zəngilan səfəri
zamanı bildirdi: “Zəngilan işğaldan azad
olunandan sonra rayonda yerləşən
məscidlərin birində donuzların saxlanması ilə bağlı videokadrlar nümayiş
etdirilmişdir. Düşmən bizim dinimizi təhqir

beynəlxalq təşkilatlar qarşısında məsələ
qaldırıb. Amma hələ də ikili standartlar
qalmaqdadır və bu gün bizə siyasimənəvi dəstək verən çox az ölkə var.
Əlbəttə, mən qardaş Türkiyə və Pakistanın adlarını məxsusi qeyd etmək
istəyirəm.
Artıq Zəngilan azaddır. Bu günlər
mənim doğma yurdumda bərpa işlərinə
başlanmışdır.
İşğal dövründə bizim təhsil işçiləri
də əsl qəhrəmanlıq göstərdilər. Rаyоnun
işğаlı ilə bаğlı 1993-cü ilin оktyаbrın
sоnundа bütün məktəblər, məktəbəqədər
və məktəbdənkənаr müəssisələr öz
fəаliyyətini dаyаndırmаq məcburiyyətində
qаldılаr. Bu işdə Təhsil Nаzirliyinin
ümumtəhsil məktəblər idаrəsi, yеrli
təhsil şöbələri bizə yахındаn kömək
göstərdilər. Bütün qüvvələr səfərbər
еdilərək 1993-cü il nоyаbr аyındа dərs
ilinin əvvəlinə аid оlаn sənədləşdirmə
işləri bаşа çаtdırıldı. Bаkı, Sumqаyıt,
Gəncə, Əli Bаyrаmlı (indiki Şirvаn)
şəhərlərində, Аbşеrоn, Sаbirаbаd və
İmişli rаyоnlаrındа məktəblərin fəаliyyət
göstərməsi üçün yеrlər аyrıldı. 1994-cü

Yaraları sağaldan yurdum
ilin fеvrаl аyındаn еtibаrən məktəblərin
müəyyən hissəsi fəаliyyətə bаşlаdı.
Hаzırdа rаyоn üzrə məktəblərin
sаyı аrtаrаq 33-ə çаtmışdır. Оnlаrdаn
31-i tаm оrtа, 2-si ümumi orta оlmаqlа
22-si Bаkı şəhərində, 6-sı Sumqаyıtdа,
2-si Şirvаn, 1-i Sаbirаbаd, 2-si
isə Аbşеrоn rаyоnundаdır. Еləcə
də uşаq və yеniyеtmələrin təlimtərbiyəsinin inkişаfınа хidmət еdən 2
məktəbdənkənаr müəssisə fəаliyyət
göstərir. Bu təhsil оcаqlаrındа 5500dən çох şаgird təhsilə cəlb еdilmişdir.
Оnlаrın sаbаhın gərəkli vətəndаşlаrı kimi
fоrmаlаşmаsı, еlmi-biliklərə yiyələnməsi
işi ilə 912 nəfər müəllim məşğul оlur.
Prezident İlham Əliyevin, Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanın
qayğısı nəticəsində biz Zəngilan təhsilini
xilas edə bildik.
Bu gün Zəngilanın təhsil kontuingenti
işğaldan azad edilmiş doğma torpağımızda təhsil strukturlarının yenidən qurulmasında iştirak etməyə hazırdır.

Kənan İMAMƏLİYEV,
Zəngilan Rayon
Təhsil Şöbəsinin müdiri
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YAP Mərkəzi Aparatında “Vətən müharibəsi: Prezident-Xalq-Ordu
birliyinin möhtəşəm rəmzi” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

Oktyabrın 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Aparatında
“Vətən müharibəsi: Prezident–Xalq–Ordu birliyinin möhtəşəm rəmzi”
mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.
Dəyirmi masada Milli Məclisin komitə
sədrləri, Milli Məclisdə təmsil olunan
siyasi partiyaların rəhbərləri, hərbi, siyasi
ekspertlər, QHT rəhbərləri və kütləvi
informasiya vasitələrinin nümayəndələri
iştirak ediblər.
Tədbirdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
Dəyirmi masada çıxış edən YAP
Sədrinin müavini-Mərkəzi Aparatın
rəhbəri Tahir Budaqov bildirib ki, müasir dövrdə hər bir ölkənin gücünü
müəyyən edən əsas amillərdən biri
milli həmrəylik faktorudur. Həmrəylik,
əsas etibarilə, cəmiyyətin ümummilli məsələlər ətrafında səfərbər
edilməsindən, toplumun mənəvi-siyasi
enerjisinin milli maraqların qorunmasına
yönləndirilməsindən asılıdır. Tarixi faktlar
və reallıqlar təsdiq edir ki, burada
əsas – aparıcı amil lider faktoru və ya
liderlik fenomenidir.
YAP Sədrinin müavini qeyd edib ki,
Azərbaycanda xalq–lider birliyi, yəni milli
həmrəylik amili həm müstəqilliyimizin,
suverenliyimizin qarantı, həm də
davamlı uğurlarımızın təminatçısıdır:
“Ümumiyyətlə, müstəqillik dövrünün
prosesləri və reallıqları təsdiqləyir ki,
milli həmrəylik xalqımız, dövlətimiz üçün
taleyüklü anlarda həlledici faktor kimi çıxış edib. Ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycanda milli həmrəyliyi təmin
etməklə sabitliyin və təhlükəsizliyin
qorunmasına, inkişafın davamlı prosesə
çevrilməsinə nail ola bilib. Ulu Öndərin
ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 1993-2003cü illər ərzində həmrəylik Azərbaycan

dövlətinin milli gücünü artıran amillərdən
biri olub. Prezident İlham Əliyevin
ölkəmizə rəhbərlik etdiyi son 18 il
ərzində isə milli həmrəyliyin daha da
gücləndirilməsi Azərbaycanın möhtəşəm
nailiyyətər qazanaraq yeni zirvələr fəth
etməsinə gətirib çıxarıb və ölkəmizin
dünya birliyində layiqli yer tutmasını
şərtləndirib. Azərbaycanın adının dünya
siyasi tarixinə qalib ölkə kimi yazılmasını, tarixi ədalətin, milli ləyaqətin və
milli qürurun bərpasını təmin edən 44
günlük Vətən müharibəsində qazanılmış
qələbədə isə milli həmrəylik amilinin yeri
və rolu müstəsnadır. Daha dəqiq desək,
Prezident-Xalq-Ordu birliyi Azərbaycanın
tarixi qələbəsinin əsasında duran ən
mühüm amildir”.
Tahir Budaqovun sözlərinə görə,
44 günlük Vətən müharibəsi dövründə
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən əksər siyasi
partiyalar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması məsələsində Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin prinsipial siyasətinə qətiyyətli
dəstək göstərdilər, müxtəlif xalqların
nümayəndələri yumruq kimi birləşərək
döyüş meydanına atıldılar, gənclərimiz
Vətənin bütövlüyü uğrunda mübarizəyə
qatılaraq şərəf və şanlı qürur tarixi
yazdılar. İkinci Qarabağ müharibəsinin
nəticəsi olan tarixi qələbə Prezident–
Xalq–Ordu birliyinin möhtəşəmliyini,
Azərbaycan dövlətinin milli gücünü,
xalqımızın isə mübarizə əzmini - sarsılmaz həmrəyliyini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bir daha sübuta yetirildi ki,
güclü – qüdrətli Azərbaycan mürəkkəb
beynəlxalq şərtlərə və şəraitə, bəzi
dairələrin təzyiq cəhdlərinə baxmayaraq,

istənilən strateji hədəfini reallaşdırmaq
əzmində və iqtidarındadır!
YAP Mərkəzi Aparatının rəhbəri
vurğulayıb ki, Prezident–Xalq–Ordu
birliyinin təntənəsi olan möhtəşəm
qələbənin nəticələri təkcə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün və tarixi ədalətin
bərpasını deyil, eyni zamanda, istər
Cənubi Qafqaz regionunda, istərsə də
Avrasiyada yeni geostrateji reallıqların
təşəkkülünə səbəb olub: “Azərbaycan
öz milli gücü, hərbi-siyasi resursları ilə
işğal faktına son qoymaqla – münaqişəni
və separatizm faktını aradan qaldırmaqla yeni təhlükəsizlik və əməkdaşlıq
mühiti formalaşdırıb. Yeni reallıqlar
fonunda şərtləri qalib və üstün tərəf olan
Azərbaycan diktə edir. Eyni zamanda,
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sistemli
quruculuq işlərinin aparılması, tarixi, dini
və mədəni abidələrimizin bərpa olunması regional inkişafın əhatə dairəsinin
genişlənməsinə səbəb olmaqla yanaşı,
milli tərəqqinin yeni mərhələsinə transformasiya deməkdir.
Bütün bunlar xalq-lider birliyinin
postmüharibə dövründə də Azərbaycanı
siyasi-diplomatik və sosial-iqtisadi
müstəvidə mühüm uğurlara daşıdığını, ölkəmizin qarşısında parlaq
perspektivlər açdığını göstərir. Reallıqlar deməyə əsas verir ki, Azərbaycan
bundan sonra da Prezident-Xalq-Ordu
birliyi sayəsində öz mövqeyini daha da
möhkəmləndirəcək, siyasi və iqtisadi
imkanlarını genişləndirərək mühüm
üstünlüklər qazanacaq. Bu isə xalqımızın milli sərvəti olan müstəqilliyimizin qorunması, tarixi qələbəmizin nəticələrinin
möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlər sisteminin
nüfuz və güc iyerarxiyasında davamlı
yüksəlişi və nəhayət, daha güclü – daha
qüdrətli Azərbaycan deməkdir!”.

YAP və AK Parti arasında
növbəti videokonfrans keçiriləcək
Oktyabrın 26-da Yeni
Azərbaycan Partiyası
ilə Türkiyənin Ədalət
və İnkişaf Partiyası
arasında videokonfrans
keçiriləcək.
Bu barədə YAP Sədrinin
müavini – Mərkəzi Aparatın
rəhbəri Tahir Budaqov bu gün
Yeni Azərbaycan Partiyasının
Mərkəzi Aparatında “Vətən
müharibəsi: “Prezident–Xalq–
Ordu birliyinin möhtəşəm
rəmzi” mövzusunda keçirilən
dəyirmi masada məlumat verib.
Tahir Budaqov bildirib ki, videokonfransın müzakirə mövzusu
Vətən müharibəsində əldə edilən
qələbə və bölgədə yaranan yeni
reallıqlardır. O, dəyirmi masada

iştirak edən siyasi partiyaların
rəhbərlərini həmin tədbirdə iştirak
etməyə dəvət edib.
YAP Sədrinin müavini həmçinin
qeyd edib ki, Vətən müharibəsində
qazanılan qələbədən sonra Yeni

Azərbaycan Partiyası ilə
əməkdaşlıq etmək istəyən
ölkələrin sayı artıb: “Artıq
YAP Gənclər Birliyinin
nümayəndələri Qazaxıstanda səfərdə olublar. Ukrayna və Özbəkistanın siyasi
partiyalarının da əməkdaşlıq
təklifləri var. Çin Kommunist Partiyası da diplomatik
kanallar vasitəsilə bizimlə
videokonfrans formatında
görüşmək istəyir. Bu görüşün mövzusu ilə bağlı
müzakirələr olacaq”.
Tahir Budaqov vurğulayıb
ki, türk dövlətlərinin siyasi partiyaları ilə ikitərəfli əlaqələrin formalaşması istiqamətində də mühüm
addımlar atılacaq.

“Xalq qəzeti”

Sonra Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı
Sabir Rüstəmxanlı “Siyasi dialoq və
həmrəylik” mövzusunda çıxış edərək
bildirib ki, Vətən müharibəsi nəticəsində
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə
son qoyuldu, torpaqlarımız işğaldan
azad edildi. Onun sözlərinə görə,
müharibədən sonra yeni Azərbaycan
yaranıb: “Torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi məsələsində əksər siyasi partiyaların bir araya gəlməsi müharibədə
qələbəyə təsir edən amillərdən biri olub.
Vətən müharibəsi başlayan gün ölkədə
fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların
mütləq əksəriyyəti birgə bəyanat imzalayaraq Ali Baş Komandana və orduya
dəstək nümayiş etdirdilər. Ümummilli
məsələlərdə vahid mövqeyin qorunması
əsas şərtdir”.
S.Rüstəmxanlı qeyd edib ki, bu
gün dünyada siyasi ünsiyyəti dialoqsuz təsəvvür etmək mümkün deyil.
Azərbaycanda normal dialoq mühitinin
formalaşdığını deyən partiya sədri
ölkəmizdə yeni siyasi konfiqurasiyanın
yaranmasının əhəmiyyətini diqqətə
çatdırıb və bu istiqamətdə Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüslərini yüksək
dəyərləndirib. Onun fikrincə, siyasi partiyalar arasında bu birlik qorunmalıdır.
S.Rüstəmxanlı siyasi münasibətlərin və
dialoqun inkişafı ilə bağlı bir sıra təkliflər
də irəli sürüb.
“Vətən müharibəsi: haqq və şərəf işi”
mövzusunda çıxış edən Milli Məclisin
İnsan hüquqları komitəsinin sədri, Sosial
Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Zahid
Oruc isə bildirib ki, Azərbaycanın son iki
yüz ildə belə bir möhtəşəm qələbə qazanmasının əsas səbəbi xalqın xilaskar
lider ətrafında sıx birləşməsi olub. Onun
sözlərinə görə, bu birliyin bundan sonra

da qorunub saxlanmasına nail olmalıyıq: "Əgər biz ötən illərdə məğlubiyyətin
acısını, çətinliyini yaşayırdıqsa, indi də
qazandığımız qələbəni qorumalı, onu
möhkəmləndirməliyik. Çünki qələbədən
sonra müəyyən dairələr tərəfindən
ölkəmizə qarşı şər-böhtan kampaniyasının aparıldığını görürük. Ona görə də,
biz milli birliyimizi daha da gücləndirməli,
Prezidentimizin ətrafında bundan sonra
da sıx birləşməliyik”.
Dəyirmi masada “Müqəddəs savaş:
cəsurluğun, şücaətin və vətənpərvərliyin
təntənəsi” mövzusunda çıxış edən iki
dəfə “Azərbaycan Bayrağı” ordenli,
ehtiyatda olan polkovnik, hərbi ekspert
Şair Ramaldanov bildirib ki, Azərbaycan
ordusunun müharibədə qələbə qazanmasının əsas səbəblərindən biri yüksək
vətənpərvərlik amilidir.
Onun sözlərinə görə, ulu öndər
Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə
gəldikdən sonra xalqımızın özünə
inamı qayıtdı, o cümlədən, orduda,
gənclərimizdə yüksək döyüş ruhu formalaşmağa başladı. Məhz bunun nəticəsidir
ki, Birinci Qarabağ müharibəsində
torpaqlarımızın bir hissəsi azad edildi. Atəşkəs dövründə isə ulu öndər
tərəfindən güclü ordu quruculuğuna
başlanıldı. Prezident İlham Əliyev

Gələcəkdə bu hadisələr dərsliklərə,
kitablara qızıl hərflərlə yazılacaq”.
Tədbirdə YAP İdarə Heyətinin
üzvü, Milli Məclisin deputatı Hikmət
Məmmədov isə “Paralel baxış: Vətən
müharibəsi və informasiya savaşı” mövzusunda çıxış edib. O bildirib ki, müasir
dövrdə müharibələr hibrid müharibələr
kimi səciyyləndirilir. Onun əsas
komponentlərindən biri də informasiya
müharibəsidir.
H.Məmmədov qeyd edib ki, 44 günlük müharibədə düşmənin və onun havadarlarının bizim informasiya məkanımıza
müdaxilə cəhdlərini gördük: “Müharibə
həm də informasiya məkanında gedirdi. 44 gün ərzində 35-dən çox xarici
KİV-ə müsahibə verən Prezident İlham
Əliyev informasiya müharibəsində də
qələbəmizi təmin etdi. Amma bu gün
də informasiya savaşı davam edir və
bütün cəmiyyətimiz, o cümlədən siyasi
partiyalar milli maraqlarımızın qorunması naminə bu prosesdə fəal iştirak
etməlidir”.
Dəyirmi masada həmçinin, Bütöv
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının
sədri, Milli Məclisin deputatı Qüdrət
Həsənquliyev, Ana Vətən Partiyasının
sədri, Milli Məclisin deputatı Fəzail
Ağamalı, Böyük Quruluş Partiyası-

bu siyasəti uğurla davam etdirərək
Azərbaycanda güclü ordu yaratdı. Bu
gün bizim Silahlı Qüvvələrimiz dünyanın
ən güclü 50 ordusu sırasındadır. Ötən
dövr ərzində çox yüksək vətənpərvər
ruhlu gənc nəsil formalaşdı ki, bu amil
qələbəmizin təmin olunmasında öz
sözünü dedi”.
Tədbirdə Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, politoloq
Eldar Namazov “Vətən müharibəsi və
yeni tarixi reallıqlar” mövzusunda çıxış
edərək bildirib ki, hazırda tarixi proseslər
yaşayırıq. Onun sözlərinə görə,
dövlətimiz və xalqımız çox böyük qələbə
qazanıb: “Azərbaycanla Türkiyə regionda güc balansını dəyişib. Hamı bu reallıqla barışmalıdır. Gələcəkdə bölgədə
baş verəcək proseslərdə Azərbaycan
müstəsna rol oynayan ölkələrdən biri
olacaq. Biz artıq bunun son günlərdə
İranla yaşanan gərginlikdə də şahidi
olduq. Artıq İran rus sülhməramlılarının
nəzarətində olan ərazilərimizə yük
daşınmasına son verdi. Bu barədə İran
tərəfi müvafiq qərar qəbul edib. Hesab
edirəm ki, artıq bütün türk dövlətlərinin
birliyinin daha da güclənməsi prosesi gedir və bu baxımdan gələcəkdə
yeni bir güc mərkəzinin yaranmasının
şahidi olacağıq. Noyabr ayında İstanbulda keçiriləcək türkdilli ölkələrin zirvə
sammitində vacib qərarların qəbul
edilməsi gözlənilir”.
Politoloqun fikrincə, 44 günlük
Vətən müharibəsindəki qələbəmizə tam
qiymətin verilməsi üçün zaman lazım
olacaq: “Biz dövlətimizin, liderimizin
ətrafında sıx birləşməliyik. Bizi qarşıda
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa
və quruculuq işlərini həyata keçirmək
üçün böyük iqtisadi layihələr gözləyir. Biz
artıq bölgədə yeni bir güc mərkəziyik.

nın sədri, Milli Məclisin deputatı Fazil
Mustafa, Milli Cəbhə Partiyasının sədri,
Milli Məclisin deputatı Razi Nurullayev,
Respublikaçı Alternativ Partiyasının
sədri İlqar Məmmədov, Demokratik
İslahatlar Partiyasının sədri, Milli
Məclisin deputatı Asim Mollazadə,
Vəhdət Partiyasının sədri, Milli Məclisin
deputatı Tahir Kərimli, AMEA-nın Fəlsəfə
və Sosiologiya İnstitutunun şöbə müdiri
Rəna Mirzəzadə və iqtisadçı Fuad
İbrahimov çıxış edərək 44 günlük Vətən
müharibəsində qazanılan qələbənin
əhəmiyyətini və bu qələbənin əldə
olunmasında milli birliyin və həmrəyliyin
xüsusi rolunu vurğulayıblar. Çıxışlarda
həmçinin, siyasi münasibətlərin inkişafı
ilə bağlı fikir və təkliflər səsləndirilib.
Sonda çıxış edən Milli Məclis sədrinin
birinci müavini, parlamentin Hüquq
siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin
sədri Əli Hüseynli dəyirmi masada
faydalı müzakirələrin aparıldığını bildirib və səsləndirilən təkliflərin diqqət
mərkəzində saxlanılacağını vurğulayıb.
Birinci vitse-spiker qeyd edib ki, Vətən
müharibəsində ölkəmizdə siyasi baxışlarından asılı olmayaraq siyasi partiyaların
mütləq əksəriyyətinin vahid mövqedən
çıxış etməsi birliyimizin əyani göstəricisi
oldu. Ə.Hüseynli gələcəkdə də bu tipli
tədbirlərin keçirilməsinin önəmini diqqətə
çatdırıb.
Tədbirə yekun vuran YAP Sədrinin
müavini-Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir
Budaqov bu cür görüşlərin bundan sonra
da keçiriləcəyini, ümummilli maraqlar
ətrafında, bötüvlükdə, cəmiyyətin, o
cümlədən siyasi partiyaların gələcəkdə
də həmrəylik nümayiş etdirəcəyinə
əminliyini ifadə edib.

Ədliyyə Nazirliyi: 16 qeyrikommersiya təşkilatı və 2 partiya
dövlət qeydiyyatına alınıb

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə çoxpartiyalı
siyasi sistemin möhkəmləndirilməsi, vətəndaş
cəmiyyətinin inkişafı istiqamətində genişmiqyaslı
hərtərəfli islahatlar aparılır. Hazırda ölkədə 56 siyasi
partiya fəaliyyət göstərir ki, onlardan 7-si ötən il
dövlət qeydiyyatından keçib. Görülən işlərin məntiqi
nəticəsi olaraq cəmiyyətimizdə demokratik dəyərlər
qüvvətlənir, ölkə həyatının bütün sahələrində siyasi
partiyaların və vətəndaş iştirakçılığının rolu artır.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, bu prosesin davamı olaraq, 16 qeyri-kommersiya təşkilatının,
Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının və Haqq Ədalət Partiyasının
müraciətləri əsasında onların sənədlərinin qanunvericiliyin tələblərinə
uyğunluğu məsələsi öyrənilib və qeydiyyata alınmaları ilə bağlı
Ədliyyə Nazirliyinin 15 oktyabr tarixli növbəti Kollegiya iclasında qərar
qəbul edilib.
Bununla əlaqədar həmin partiyaların və QHT-lərin təmsilçilərinə
nazirlikdə dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələr təqdim olunub.

“Xalq qəzeti”

Müdafiə Nazirliyi Vətən
müharibəsində şəhid
olmuş hərbi qulluqçuların
yenilənmiş siyahısını dərc edib
Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində şəhid
olmuş hərbi qulluqçuların yenilənmiş siyahısını
dərc edib.
Siyahıda Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Vətən
müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçularından oktyabrın 21-dək
dəfn edilən 2908 nəfərin, eləcə də itkin düşmüş hesab olunan 6
nəfərin fotoşəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi
haqqında məlumat təqdim olunur.
Qeyd edək ki, itkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların
tapılması və identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik!
Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların siyahısı
https://mod.gov.az//images/pdf/6b064b1312428f62f842328a9
4b85f09.pdf
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Avropa İttifaqı: Azərbaycanın
inkişafı regionun tərəqqisi deməkdir
Azərbaycan Avropa İttifaqının 9 üzv dövləti ilə strateji
tərəfdaşlıq haqqında sənədlər imzalayıb və ya qəbul
edib. Beləliklə, Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin üçdəbiri
Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir. Düşünürəm
ki, bu, bizim hökumətimizin çox böyük nailiyyətidir. Bu,
həmçinin əməkdaşlıq üçün əlavə imkanlar yaradır.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bu tələbin qəbul edilməsindən
cəmi 15 gün sonra ulu öndər Heydər
Əliyev Avropa Şurası Baş Katibinə xüsusi məktub göndərərək Azərbaycanın
Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv
qəbul edilmək, İnsan hüquqları və
azadlığı haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulmaq niyyətində olduğunu
bildirmişdir.
1999-cı ildə qüvvəyə minən
“Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi”
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında siyasi, iqtisadi əlaqələr daha da
gücləndirmiş, ticarət, elm, mədəniyyət,
sərmayə və qanunvericilik kimi bir çox
müddəa isə çoxşaxəli münasibətləri
genişləndirmişdir. Həmin tarixdən
etibarən Aİ-nin Azərbaycana yardımlarının miqyası da xeyli artmışdır. Qeyd
edək ki, 1996-cı ildə imzalanan sazişin
qüvvəyə minməsindən bir il əvvəl –
1998-ci ildə Aİ ölkəmizə xüsusi elçi
təyin etmişdir. Bundan əlavə, müstəqil
respublikamız 2004-cü ildə “Avropa
Qonşuluq Siyasəti”nə, 2009-cu ildə
isə “Şərq Tərəfdaşlığı” proqramına
qoşulmuşdur.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
uzun illərdir müxtəlif sahələr
üzrə əməkdaşlıq edir. Əlbəttə,
Azərbaycanın xarici siyasət
istiqamətləri, güclü siyasi təmaslarımız
bu əməkdaşlığın daha da
genişlənməsinə yaxşı zəmin yaradır.
Dövlət başçısının çıxışları zamanı
qeyd etdiyi kimi, Aİ bizim əsas ticarət
tərəfdaşımızdır. Belə ki, ölkəmiz ticarət
dövriyyəsinin təxminən 40 faizini Avropa İttifaqı ilə aparır.
Təsəvvür edin, üzv dövlətlərdən
1700-dən çox şirkət müxtəlif sahələr
üzrə ölkəmizdə fəaliyyət göstərir. Bu
rəqəm həm də Azərbacanla Avropa İttifaqı arasındakı iqtisadi-ticari
əlaqələrin həcmini nümayiş etdirir.
Bu ilin iyul ayında ölkə başçısı
Avropa İttifaqının prezidenti Şarl
Mişeli qəbul edərkən vurğulamışdır
ki, münasibətlərin gündəliyində duran
ən mühüm məsələlərdən biri də enerji təhlükəsizliyidir. Bu mənada Cənub
Qaz Dəhlizi layihəsinin tamamlanma-

A

zərbaycanla Avropa İttifaqı (Aİ) arasında əlaqələr ötən
əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində yaranmışdır. 1992-ci ildə
Azərbaycan Parlamenti Avropa Şurasına müraciət edərək
“xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu almaq niyyətini bildirib.
Üç il sonra ölkəmizin 1994-cü

ildə qəbul edilmiş Cənubi Qafqaz
dövlətlərinin Avropa Şurasına üzv qəbul edilmək üçün müraciət
hüququnu nəzərdə tutan 1247 nömrəli tövsiyə sənədini rəhbər
tutaraq, Azərbaycanın “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu almaq
barədə müraciətinin nəzərdən keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış
etmişdir. 1996-cı ildə Azərbaycana tələb etdiyi status verilmişdir.

sını böyük nailiyyət kimi qeyd etsək,
yanılmış olmarıq.
Bildiyiniz kimi, 2020-ci ilin sonunda dəhlizin sonuncu seqmenti
olan Trans–Adriatik kəməri istismara
verildi. Cəmi 6 ay ərzində ölkəmizdən
Aİ üzvü olan dövlətlər xüsusilə İtaliya,
Bolqarıstan və Yunanıstana 3 milyard
kubmetrdən çox təbii qaz ixrac edildi.
Təbii ki, bundan sonra Avropa bazarına ixrac olunacaq qazın həcmi daha
da artacaq.
Xatırladaq ki, Azərbaycan uzun
illərdir Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət
Şurasına sədrlik edir. Bundan əlavə,
Azərbaycan Avropadan olan istehlakçıların xam neft təchizatçısıdır.
Əlbəttə, neft və qaz təchizatçısı
kimi ölkəmizin potensialının artması
tranzit ölkələr və istehlakçılar üçün
yeni imkanların yaranması deməkdir.
Belə ki, Azərbaycan qazı təkcə yeni
marşrutdan olan deyil, həm də yeni
mənbədən olan yanacaqdır.
İttifaqla Azərbaycan arasında
nəqliyyat-logistika sahəsində də
güclü əlaqələr mövcuddur. Son illərdə
bu sahəyə yatırılan investisiyalar
ölkəmizə mühüm nəqliyyat mərkəzi
olmaq imkanı yaradıb. Ölkə başçısı
bu barədə demişdir: “Şərq–Qərb və
Şimal–Cənub dəhlizləri ölkəmizin
ərazisindən keçir. Sözsüz ki, coğrafi
mövqeyimiz üstünlük yaradır, lakin
nəqliyyat sektoruna investisiyalar
yatırılmasaydı, coğrafi mövqeyimiz o
qədər də böyük məna kəsb etməzdi.
Bu səbəbdən də son illərdə bizim bu

istiqamətdəki səylərimiz artıq yaxşı
nəticələr verir, Azərbaycan mühüm
tranzit ölkəyə çevrilir. Gələcəkdə bizim
tranzit ölkə kimi rolumuz, sözsüz ki,
artacaq”.
Aİ ilə Azərbaycan arasında
əlaqələrin yarandığı ilk illərdən
bugünə kimi davam edən qarşılıqlı
əməkdaşlıq təşəbbüsü daim artmış,
genişlənmişdir. Ümumiyyətlə, qurumla
Azərbaycan arasında münasibətlərin
inkişafı iki tərəf üçün də önəmli
tərəfdaşlıq prioritetlərindən biri hesab
edilir. Əlbəttə, bunun bir çox səbəbi
var. Cənubi Qafqazın lider dövləti
kimi, Azərbaycan Avropa İttifaqının
daim diqqət mərkəzində olmuşdur.
Bu əməkdaşlıq bütövlükdə regionun gələcəyi üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Azərbaycanın II Qarabağ
müharibəsində qazandığı zəfərdən
sonra dünya miqyasında artan nüfuzu
Avropa İttifaqı ilə bundan sonrakı
əlaqələrin formalaşmasında da mühüm rol oynayacaq.
Oktyabrın 6-da ölkəmizin başçısı
Aİ-nin ölkəmizə yeni təyin olunmuş
səlahiyyətli səfiri Petr Mixalkonun
etimadnaməsini qəbul edərkən
əməkdaşlığa dair gələcək planlardan danışıldı. Səfir qeyd etdi ki,
Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələrin
gücləndirilməsi Aİ-nin Cənubi Qafqazla münasibətlərində ən önəmli
hədəflərdən biridir. Bu mənada yeni
sahələr üzrə əməkdaşlıq layihələri
hazırlanır. Onun sözlərinə görə,
Avropa İttifaqı iqtisadiyyat, enerji,

Prezidentimizin simasında
əzm və qətiyyət gördüm
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva oktyabrın 17-də Füzuli rayonunun
işğaldan azad olunmasının ildönümü ilə əlaqədar
rayona səfər edərək ictimaiyyət nümayəndələri
ilə görüşüblər. Görüşdə iştirak edən Füzulinin
tanınmış ziyalıları arasında Beynəlxalq Avrasiya
Mətbuat Fondunun Prezidenti Umud Mirzəyev də
olub. Umud Mirzəyev dövlətimizin başçısı və birinci
xanımla görüşün təəssüratlarını AZƏRTAC-la
bölüşüb.
Füzulinin işğaldan azad olunmasının
ildönümü münasibətilə başda şəhid anaları
olmaqla, bütün Azərbaycan xalqını, Ali Baş
Komandanı, qazilərimizi, Azərbaycan Ordusunu təbrik edən U.Mirzəyev deyib: “Bu gün
münasibətilə hər kəsə təbrik payı düşür. Çünki
Füzuli bir açar idi və onun işğaldan azad
olunması müharibənin sonrakı taleyini həll
etdi. Hər kəs fərqində idi ki, artıq Azərbaycan
Ordusunu dayandırmaq mümkün deyil, Silahlı
Qüvvələrimiz qələbəyə doğru gedir. Füzuli ən
ağır döyüşlərin getdiyi məkan idi. Ermənilərin
ən çətin keçilə biləcək səngərləri, dillər əzbəri
olmuş “Ohanyan səddi” burada qurulmuşdu,
hərbi birləşmələri daha çox bu istiqamətdə
yerləşmişdi. Füzulini itirmək Ermənistanın
terrorçu hərbi birləşmələrinin belinin qırılması
demək idi. Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi
ilə hazırlanmış çox düzgün hərbi plan bizi
möhtəşəm Qələbəyə apardı”.
BAMF prezidenti dövlətimizin başçısı
ilə görüşü barədə də danışıb: “Dövlətimizin
başçısı, təxminən 30 nəfərlik bir heyətlə Füzulinin yenidən qurulmasının təməlini qoydu.
Təbii ki, tədbirdə iştirak üçün xüsusi seçim
aparılmışdı. İştirakçıların çoxu Azərbaycanın
son 30 illik qanlı-qadalı dövründə çəkdiyi
zəhmətlərin müqabilində seçilmişdi. Füzulidə
keçirilən təməlqoyma mərasimində iştirak
etdiyim üçün özümü şanslı sayıram. Belə bir
tədbirdə iştirak etmək çox böyük xoşbəxtlikdir.
Əlbəttə, Füzulinin 130 minlik əhalisinin hər biri
orada olmağa, bizi Qələbəyə aparan Ali Baş
Komandanla görüşməyə layiqdir. Bu qədər
insanın arasından seçilmək çox böyük bir
şans idi”.
Umud Mirzəyev azad edilmiş ərazilərin,
o cümlədən Füzuli şəhərinin, rayonunun

yenidən qurulacağına, əvvəlkindən də
yaxşı olacağına əminliyini bildirib: “Füzulinin bərpasının təməl daşı qoyuldu. Necə
olacaq? Çox gözəl olacaq, buna əminəm.
Mən səmimi keçən görüş zamanı Prezidentin
sözlərində, simasında bir əzm, bir qətiyyət
gördün. Bu əzm və qətiyyəti biz bir il əvvəl
müharibə gedən zaman da görürdük. O
zaman dövlətimizin başçısı bütün təzyiqlərə
baxmayaraq, müharibədə qələbə çalmaq,
sona qədər getmək əzmində idi. Bu gün isə
O, azad olunmuş torpaqları bərpa etmək,
dirçəltmək əzmindədir. Əminəm ki, Prezidentin
ortaya qoyduğu qətiyyət tezliklə öz bəhrəsini
verəcək, Füzuli, Qarabağ sakinləri doğma
yurd-yuvalarına qayıdacaqlar.
Görüşdə ağsaqqal sözü deyən, gənclər,
mədəniyyət xadimləri adından çıxış edənlər
oldu. Görüşdə mənə də çıxış etmək üçün
imkan yaradıldı. Prezidentimizlə çox yaxın
ünsiyyətimiz oldu. Mən də sözümü dedim,
fikirlərimi çatdırdım. Qürurverici bir gün idi. Füzulinin layihəsi çox möhtəşəmdir. Bu layihə ilə
bağlı demək olar bütün detalları çox diqqətlə
nəzərdən keçirdim. Təməlqoyma mərasimində
bir ovuc beton tökmək mənə də nəsib oldu”.
U.Mirzəyev, sonda deyib: “Bu gün
Füzulidə çox böyük quruculuq işləri gedir.
Beynəlxalq hava limanı, Şuşaya çox rahat
yol inşa edilib, işıq, su və digər infrastruktur
layihələri həyata keçirilir. Bunların hamısı bir
füzulili olaraq məni çox qürurlandırır. İnşallah,
ən böyük bayramımızı və ən böyük tədbirimizi
yaxın günlərdə - noyabr ayında Şuşanın alınması ilə əlaqədar qeyd edəcəyik”.

investisiyalar, infrastruktur və qarşılıqlı əməkdaşlıq kimi sahələr üzrə
Azərbaycanla işləməyə hazırdır.
Cari ilin iyul ayında ölkəmizdə
səfərdə olan Avropa İttifaqının Qonşuluq və Genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varheyli də ölkəmizlə Aİ arasında
olan münasibətlərin perspektivlərindən
bəhs edərkən bildirib ki, Azərbaycan
regionda həyata keçirilən layihələrdə
uğurlu iştirakı ilə digər dövlətlərə
müsbət örnək olur. Səfərdən sonra Aİ-nin rəsmi saytına müsahibə
verən komissar deyib ki, Azərbaycan
inkişafda olan dövlətlər arasında
ön sıralarda qərarlaşıb. Müsahibə
zamanı ölkəmizin koronavirusla uğurla
mübarizə apardığı, Azərbaycanda
iqtisadiyyatın pandemiya dövrünün
yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, çox
cüzi təsirə məruz qaldığı xüsusi qeyd
edilib. Vurğulanıb ki, Azərbaycanın
inkişafı regionun tərəqqisi deməkdir.
Azərbaycan regionun inkişafına, infrastrukturun genişlənməsinə, qarşılıqlı
əlaqələrin gücləndirilməsinə müsbət
töhfələr verir.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,
dövlətimizin başçısı oktyabrın 19-da
Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi
Toivo Klaarı qəbul edib. Görüş
zamanı Azərbaycanla Aİ arasında əməkdaşlığın gələcək inkişaf
perspektivləri müzakirə edilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Aİ-nin etibarlı
tərəfdaşıdır. T.Klaar bu ilin iyul ayında
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişelin ölkəmizə səfəri zamanı
Prezident İlham Əliyevlə keçirilən görüşün Azərbaycan–Aİ münasibətlərinin
inkişafına mühüm töhfələr verdiyini
deyib.
Məlum olduğu kimi, Avropa İttifaqına üzv dövlətlərdən bəziləri Qarabağın bərpası prosesində Azərbaycanla
əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Bu
da, öz növbəsində, Aİ ilə Azərbaycan
arasında əlaqələrin güclənməsinə
təkan verən amillərdən biridir.

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

2021-ci ilin “İnvestisiya Proqramı”na
uyğun olaraq Yasamal rayonunda
Heydər Hüseynov küçəsi əsaslı şəkildə təmir
olunaraq vətəndaşların istifadəsinə verilib.
AAYDA-dan verilən məlumatda bildirilir
ki, aparılan təmir işləri zamanı küçə boyu
köhnə asfalt–beton örtüyü ilə yanaşı, zəruri
olan yerlərdə piyada səkiləri bərpa olunub,
hərəkət hissəsi asfaltlanıb. Küçə boyu
2180 kvadratmetr səki inşa olunub,
586 paqonmetr səki daşı düzülüb.

Yasamal rayonunda
Heydər Hüseynov küçəsi
əsaslı təmir olunub

Zəfər
tarixinin
xronikası

22 oktyabr 2020-ci il

Həmin gün:
– Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi
“Twitter” səhifəsində bildirib: “Müzəffər
Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun
Mollavəli, Yuxarı Rəfidinli, Aşağı Rəfidinli,
Cəbrayıl rayonunun Sirik, Şıxlar, Məstəlibəyli,
Dərzili kəndlərini işğaldan azad etmişdir.
Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ
Azərbaycandır!”;
– Prezident İlham Əliyev “Twitter”
səhifəsində yayımlanan ikinci bir paylaşımda diqqətə çatdırıb: “Müzəffər Azərbaycan
Ordusu Zəngilanın Kolluqışlaq, Malatkeşin, Kənd Zəngilan, Genlik, Vəliqulubəyli,
Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı,
Qarqulu, Bartaz, Dəlləkli kəndlərini və
Ağbənd qəsəbəsini işğaldan azad etmişdir.
Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ
Azərbaycandır!”;
– Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi
“Twitter” səhifəsində yayımlanan digər
bir paylaşımda isə vurğulayıb: “Ağbənd
qəsəbəsinin azad edilməsi ilə Azərbaycan
və İran İslam Respublikası dövlət sərhədinin
tam nəzarətə götürülməsi təmin olundu. Bu
münasibətlə Azərbaycan və İran xalqını təbrik
edirəm. Eşq olsun müzəffər Azərbaycan
Ordusuna!”;
– Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Baş Ombudsmanı Şərəf Malkoçu
qəbul edib;
– Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva
Trend İnformasiya Agentliyinə müsahibə
verib. Müsahibədə Birinci xanım bildirib:
“Uzun fasilədən, təqribən 30 ildən sonra biz
hamımız Azərbaycan əsgərinin doğma torpaqlarımızda bayrağımızı sancmasını qürurla
müşahidə edirik. Bu, sadəcə, hərbi uğur deyil. Bu, tarixi ədalətin bərpasıdır, çünki bunlar
bizim əzəli, tarixi torpaqlarımızdır.
Mübaliğəsiz demək olar ki, bu gün
Prezident İlham Əliyev başda olmaqla
Azərbaycan xalqı yeni tarix yazır”;
– Prezidentin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter”də
qeyd edib: “Azərbaycanın möhtəşəm turizm
mərkəzi olan və hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazidən uzaqda olan Qəbələ şəhəri
Ermənistanın raket zərbələrinə hədəf olub”.

***

Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki vəziyyətlə
bağlı məlumat yayıb:
– oktyabrın 21-i gün ərzində və 22-nə
keçən gecə cəbhənin Ağdərə–Ağdam,
Füzuli–Cəbrayıl və Zəngilan–Qubadlı
istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif
intensivliklə davam edib. Düşmən müdafiə
mövqelərimizi atıcı silahlar, minaatanlar və
toplardan atəşə tutub;
– ordumuzun keçirdiyi əməliyyat
nəticəsində cəbhənin Qubadlı istiqamətində
Ermənistan silahlı qüvvələrinin müdafiə
olunan bölmələri şəxsi heyət və hərbi texnikada itki verərək vacib yüksəklik və bir sıra
mövqelərdən geri çəkilməyə məcbur edilib;
– Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhənin
Xocavənd istiqamətində mövqe tutan 155-ci
artilleriya alayının D-20 batareyasının şəxsi
heyəti arasında çoxlu sayda yaralanan var.
Onların təxliyəsi üçün nəqliyyat vasitəsinin
çatışmazlığı və yolların bağlı olması məlum
olub;
– Hadrut qəsəbəsindən şimalda yerləşən
düşmənin artilleriya bölmələrinə yeni
gətirilmiş könüllülər atəş mövqelərini tərk
edərək qaçıblar;

– Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci
dağatıcı alayın müdafiə sahəsinə endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində düşmən ölən və
yaralanan olmaqla çoxlu sayda itki verib. Alayın 3-cü taborunun komandiri Robert Hambartsumyan itkin düşüb, taborun qərargah
rəisi isə məhv edilib. Yeraltı sığınacağın
sıradan çıxarılması nəticəsində düşmənin
şəxsi heyət arasında xeyli itki olub;
– 543-cü alayın müdafiə sahəsinə açılan
atəş nəticəsində şəxsi heyət arasında xeyli
itki var. Alay komandiri yaralanıb, onun müavini, tabor komandiri Araik Hovakimyan, onun
müavinləri, minaatan batareyası və bölüyünün komandirləri məhv edilib. 1-ci taborun bir
bölüyünün şəxsi heyəti döyüşə girməkdən
imtina edib;
– hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər
davam edir. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə
nəzarət edir.

***

Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın şəhər və rayonlarını atəşə
tutması, dinc əhalinin qətlə yetirilməsi
pislənilir, Qarabağ münaqişəsinin həllində
ölkəmizin haqlı mövqeyi dəstəklənir:
– Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının sədri, Fransa parlamentinin
fəxri üzvü Jan-Fransua Manselin verdiyi
bəyanatda Ermənistanın işğalçılıq siyasəti
kəskin tənqid olunur;
– Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondu Ermənistanın Gəncəyə hərbi təcavüz
aktını pisləyir;
– İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərindən tam və qeyd-şərtsiz çıxmasının
zəruriliyini diqqətə çatdırır;
– Avropa İttifaqı–Azərbaycan Parlament
Əməkdaşlıq Komitəsi bürosunun iclasında
Ermənistanın atəşkəsi pozaraq Azərbaycanın
yaşayış məntəqələrinə raketlərlə hücum
etdiyi vurğulanır.

***

Çin, İtaliya, İsveçrə və Türkiyə KİV-ləri
tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğaldan
azad olunması barədə xəbərlər yayılıb.
Misirli yazıçı və tədqiqatçı, “Qarabağ:
Qafqazda sülhə aparan yol” kitabının müəllifi
Əhməd Abdo Tərabik “Alwasela” qəzetində
dərc etdirdiyi məqaləsində görkəmli fransız
yazıçı və diplomatların ermənilərin miskin
və məkrli xisləti haqqında fikirlərini paylaşıb. Bu gün erməni lobbisinin təsiri altında
olan Fransa hökumətinin Azərbaycana və
Türkiyəyə qarşı ədalətsiz mövqedən çıxışını
vurğulayan tədqiqatçı Misir ictimaiyyətini
fransız mütəfəkkirlərin “əzabkeş xalq” barədə
söylədikləri ilə tanış edib.
Məqalə görkəmli fransız yazıçısı Aleksandr Dümanın (ata) ermənilər haqqında
yazdığı sözlərlə başlayır: “Ermənilər həmişə
başqa dinə qulluq edən hökmdarların
hakimiyyəti altında olublar. Nəticədə öz fikir,
niyyət və duyğularını gizli saxlayan, hiyləgər
və kələkbaz adamlara çevriliblər”.
Tərabik XIX əsr fransız səyyahı Arman
Pyer de Şölyenin də ermənilər haqqında
dediklərini diqqətə çatdırıb: “...Mən onlarla
(ermənilərlə) heç zaman dil tapa bilmədim.
Onların hiyləgərliyi olduqca iyrənc, alçaqlığı olduqca dözülməz, əclaflığı olduqca
təəssüfləndiricidir”.

“Xalq qəzeti”

Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat və
İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin məlumatı
Küçə boyu səth sularının normal kənarlaşdırılması üçün
nəzərdə tutulmuş yağış-kanalizasiya sistemi bərpa olunaraq
işlək vəziyyətə gətirilib, yeraltı kommunikasiya xətlərinə yeni
baxış qapaqları qoyulub.
Layihənin sonuncu mərhələsində avtonəqliyyat
vasitələrinin normal hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi
ilə, zəruri yerlərdə yol nişanları və məlumatverici lövhələr
quraşdırılıb, yolcizgi və yolgöstərici xətlər, həmçinin piyada
zolaqları çəkilməklə sözügedən ərazidə yeni və müasir yol
infratsrukturu yaradılıb.
Qeyd edək ki, 2021-ci ilin “İnvestisiya Proqramı”na uyğun
olaraq Yasamal rayonu üzrə nəzərdə tutulan və ümumi
uzunluğu 4 km olan 11 küçədə əsaslı təmir işləri icra olunub.
Dövlət başçısının tapşırığına əsasən, agentlik tərəfindən
2019–2020-ci illər ərzində Yasamal rayonu ərazisində
15 kilometrdən çox uzunluğa malik küçə təmir edilib.

“Xalq qəzeti”

A

zərbaycan Respublikası humanizm, qarşılıqlı hörmət və mehriban
qonşuluq prinsiplərindən çıxış edərək və xoş niyyət nümayiş
etdirərək İran İslam Respublikasının vətəndaşları Barzegar Haghı
Jafar Ghazanfar və Norouzı Shahroud Heıdar müvafiq razılaşmaya əsasən
oktyabrın 21-i səhər saatlarında öz ölkələrinə qaytarılıb.
Xatırladaq ki, adıçəkilən şəxslər malları
sənədlərdən və gömrük eyniləşdirilməsi
vasitələrindən aldatma yolu ilə istifadə
etməklə Azərbaycan Respublikasının
gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq
yolu ilə keçirmələri, habelə Azərbaycan
Respublikasının mühafizə olunan dövlət
sərhədini müəyyən edilmiş sənədlər olmadan
və nəzarət-buraxılış məntəqələrindən
kənarda, qanunsuz olaraq keçdiklərinə görə
saxlanılmışdılar.
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Baş Prokurorluq Beynəlxalq Prokurorlar
Vətən müharibəsində şəhid olan ədliyyə
Assosiasiyası ilə əməkdaşlığı uğurla davam etdirir işçisi Ruhin Xəlilovun anım günü keçirilib

Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev növbəti dəfə üçillik
müddətə Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının vitse-prezidenti
seçilib.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin göstəriş və
tövsiyələrinə uyğun olaraq, Azərbaycan
Respublikasının prokurorluq orqanları
xarici ölkələrin prokurorluq orqanları və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədən dünya prokurorlarının ilk və
yeganə qlobal təşkilatı olan və 170-dən
çox dövlətin üzvü olduğu Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası (BPA) ilə səmərəli
qarşılıqlı əməkdaşlığını davam etdirir.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
oktyabrın 20–21-də Sankt-Peterburqda
hibrid formatda BPA-nın İcraiyyə
Komitəsinin 52-ci iclası və 26-cı illik
ümumi yığıncağı keçirilib. Tədbirlərdə
baş prokurorlar daxil olmaqla, prokurorluq orqanlarının rəhbər şəxsləri, nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların yüksək vəzifəli
nümayəndələri iştirak ediblər.
Hər iki iclasda ölkəmiz Azərbaycan
Respublikasının baş prokuroru, Assosiasiyanın İcraiyyə Komitəsinin üzvü və vitse-prezidenti Kamran Əliyevin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti tərəfindən
təmsil olunub.
Oktyabrın 20-də İcraiyyə Komitəsinin
açılış iclasında Assosiasiyanın müvafiq komitələrinə yeni üzvlərin qəbulu
həyata keçirilib, dünya prokurorlarının
fəaliyyətini təkmilləşdirmək məqsədi
daşıyan bir sıra təşkilati məsələlər,
həmçinin qurumun fəaliyyətinin təşkili

üçün zəruri olan hesabat və sənədlər
müzakirə edilib.
İclasda çıxış edən baş prokuror
Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən
islahatlar çərçivəsində prokurorluq
orqanlarının fəaliyyətinin və strukturunun
təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılmış hərtərəfli və institusional tədbirlər,
kadr potensialının gücləndirilməsi, yeni
nəsil prokurorların formalaşdırılması
və peşəkarlığının artırılması, habelə
prokurorluğun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və işçilərinin
sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə
əlaqədar əldə olunmuş uğurlu nəticələr
barədə ətraflı məlumat verib.
BPA-nın icraçı direktoru xanım Yanne Holst Hübner tərəfindən ölkəmizin
Assosiasiyanın işində fəal iştirakı,
təşəbbüskarlığı və səmərəli təmsilçiliyi
qeyd edilməklə Respublika Baş Prokurorluğunun BPA-nın fəaliyyətində verdiyi
dəyərli töhfələrə görə təşəkkür ifadə
olunub.
Bundan əlavə, BPA-nın baş konsulu
Qari Len Balç tərəfindən Assosiasiyanın elektron səhifəsinin mühüm bölümü olan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə
aparan Prokurorlar Şəbəkəsinin (NACP)
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində
Azərbaycan Prokurorluğunun aparıcı rolunu və hərtərəfli dəstəyini vurğulamaqla

bu sahədə tərəfdaşlığın uğurla davam
etdiyini bildirib.
İcraiyyə Komitəsinin iclası
çərçivəsində Türkiyənin Baş Prokurorluğu tərəfindən 2023-cü ildə BPA-nın 10-cu
Şərqi Avropa və Orta Asiya Regional
Konfransının İstanbulda keçirilməsinə
dair irəli sürülüb. Həmin təklif müzakirəyə
çıxarılıb və Konfransın 2023-cü ilin mayında Türkiyədə keçirilməsinə dair qərar
qəbul edilib.
Assosiasiyanın oktyabrın 21-də
keçirilmiş 26-cı Ümumi Yığıncağında
BPA-nın prioritet istiqamətləri üzrə
görülən işlər nəzərdən keçirilib, habelə
qurumun Maliyyə nəzarəti və Çətin
vəziyyətdə olan prokurorlar komitələrinin
protokolları qəbul edilib. Eyni zamanda, həmin komitələrin tərkibi ilə bağlı
səsvermə aparılmaqla, BPA-nın İcraiyyə
Komitəsinə hazırda müvafiq regionlarda
fəaliyyət göstərən və vakant olan regionlar üzrə yeni üzvlərin qəbulu həyata
keçirilib.
Ümumi Yığıncaq zamanı keçirilmiş
müvafiq seçkilər nəticəsində 2010cu ildən etibarən BPA-nın İcraiyyə
Komitəsinin üzvü, 2018-ci ildən etibarən
isə vitse-prezidenti vəzifəsini daşıyan
baş prokuror Kamran Əliyev növbəti dəfə
üçillik müddətə BPA-nın vitse-prezidenti
vəzifəsinə yekdilliklə seçilib.
Bununla yanaşı, nümayəndə
heyətinin üzvləri tədbir çərçivəsində
təşkil olunan müxtəlif iclas və sessiyalara
qatılaraq, müzakirələrdə fəal və səmərəli
iştirak edib, eləcə də bir sıra xarici
ölkələrin prokurorluq əməkdaşları və
beynəlxalq təşkilatların üzvləri ilə ikitərəfli
və çoxtərəfli görüşlər keçiriblər.

Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistana qarşı
beynəlxalq səviyyədə hüquqi məsuliyyət
tədbirləri ilə bağlı vəziyyətə dair məlumat yayıb

A

zərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistana
qarşı beynəlxalq səviyyədə hüquqi məsuliyyət tədbirlərinin
həyata keçirilməsi ilə bağlı cari vəziyyətə dair məlumat
yayıb. AZƏRTAC Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinə
istinadla məlumatı təqdim edir:
“Bilirsiniz ki, Vətən müharibəsindən
sonra Azərbaycan Respublikası 30
ilə yaxın müddət ərzində öz suveren
ərazilərinin Ermənistanın qanunsuz hərbi
işğalından irəli gələn müxtəlif beynəlxalq
hüquq pozuntuları ilə bağlı beynəlxalq
məhkəmələrə müraciət edib.
Əvvəlcədən qeyd etmək vacibdir ki,
bu faktlara bir beynəlxalq məhkəmədə
deyil, bir neçə beynəlxalq məhkəmədə
baxılır. Çünki bu faktlar bir beynəlxalq
konvensiyanın deyil, bir neçə beynəlxalq
konvensiyanın pozulmasını ehtiva
edir və hər bir konvensiya üzrə xüsusi
şikayətetmə proseduru mövcuddur. Hər
bir məhkəmə yalnız konkret bir konvensiya çərçivəsində hüquq pozuntularına
qiymət verməyə səlahiyyətlidir.

İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Məhkəməsi
Belə ki, cari ilin yanvarında
Azərbaycan Ermənistana qarşı İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə
dövlətlərarası şikayət vermişdir. Bu
şikayətdə Azərbaycan vətəndaşlarının
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının
müdafiəsi haqqında 1950-ci il Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqlarının
Ermənistan tərəfindən davamlı şəkildə
pozulduğunu sübut edən faktlar təsbit
olunub. Şikayətdə həm Birinci Qarabağ
müharibəsindən başlayan və davam
edən, hərbi işğal dövründə başlayan
və davam edən, eyni zamanda, Vətən
müharibəsi zamanı törədilmiş hüquq
pozuntuları əksini tapır. Qeyd edilməlidir
ki, bu hüquq pozuntularının əksəriyyəti,
məsələn, mülki əhalinin qəsdən hədəfə
alınması beynəlxalq cinayət hesab
olunur.
Eyni zamanda, Ermənistan da Avropa
Məhkəməsində Azərbaycana qarşı
bəzi əsassız iddialarla çıxış edib və bu
iddialar yalnız Vətən müharibəsi dövrünə
aiddir.

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi
Cari ilin sentyabrında Azərbaycan
Respublikası BMT-nin 1965-ci il tarixli
“İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının
ləğv edilməsi haqqında” beynəlxalq konvensiya əsasında Ermənistan tərəfindən
Azərbaycan xalqına qarşı uzun müddət
ərzində etnik təmizləmə siyasətinin apa-

rılması faktları ilə bağlı Haaqa şəhərində
yerləşən BMT-nin Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsinə də müraciət edib. Bu
məhkəmədə də Ermənistan Azərbaycana
qarşı əsassız iddialar irəli sürüb.
Prosedura əsasən, məhkəmə
prosesinin ilk mərhələsində hər tərəf
məhkəmədən iddianın təminetmə tədbiri
kimi müəyyən təxirəsalınmaz məsələlərlə
bağlı müvəqqəti xarakterli qərarların
qəbul edilməsini xahiş edə bilər və
həm Azərbaycan, həm də Ermənistan
məhkəməyə bu barədə sentyabr ayında
vəsatətlər vermişdir.
Cari il oktyabrın 14-19-da keçirilən
dinləmələr iddiaların mahiyyəti ilə deyil,
yalnız bu konkret vəsatətlərin baxılması
ilə bağlı olmuşdur.
Azərbaycan tərəfi bu mərhələdə
əsasən 3 təcili məsələ üzrə hüquq
pozuntularının bu günədək Ermənistan
tərəfindən davam edildiyi barədə
faktları məhkəməyə təqdim etmiş və
məhkəmənin təcili müdaxiləsini xahiş
etmişdir:
– Ermənistan tərəfindən bu Konvensiyanın tələbləri kobud surətdə pozularaq
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
mövcud olan minalara dair tam, müfəssəl
və dəqiq məlumatların, o cümlədən mina
xəritələrinin Azərbaycana verilməməsi
(və ya qəsdən natamam məlumatların
verilməsini) və bununla da məcburi
köçkünlərin həmin ərazilərə geri qayıtmasının məqsədli şəkildə qarşısının
alınması, bunun da mahiyyət etibarilə
etnik təmizləmənin davamı olduğuna
görə məhkəmənin müdaxilə etməsi
tərəfimizdən xahiş edilmişdir. Bilirsiniz ki,
hərbi işğala son qoyulmasına baxmayaraq, ötən ilin noyabr ayından başlayaraq
bugünədək bu minaların partlanması
nəticəsində 160-dan çox soydaşımız
həlak olub və ya ciddi xəsarət alıb, onların 65 mülki şəxsdir;
– Vətən müharibəsi zamanı işğalçı
erməni ordusu tərəfindən beynəlxalq humanitar hüququn pozulması, o cümlədən
mülki əhalinin hədəfə alınması, hərbi
əsirlərə işgəncələrin verilməsi və digər
cinayətlərlə bağlı təqsirkar şəxslərə
qarşı heç bir məsuliyyət tədbirlərinin
görülməməsi, cinayətlərin törədilməsini
sübut edən dəlillərin toplanmaması və ya
hətta məhv edilməsi kimi halların qarşısının alınması üçün məhkəmənin müdaxilə
etməsi tərəfimizdən xahiş edilmişdir;

– Ermənistanda revanşist yönümlü,
hərbiləşdirilmiş qrupların Azərbaycana və
Azərbaycanlılara qarşı zorakı xarakterli
çağırışlar edərək azərbaycanlıları etnik
zəmində hədəfə alır. Belə cəhdlər bu gün
də sosial şəbəkə və mətbuatda davamlı
şəkildə həyata keçirilir. Ermənistan dövlət
olaraq bunun nəinki qarşısını almır,
hətta onları birbaşa və dolayısı şəkildə
dəstəkləyir və bununla da 1965-ci il
Konvensiyasının tələblərini pozur.
Qeyd edilməlidir ki, Ermənistan
tərəfindən bu mərhələdə Azərbaycana
qarşı irəli sürülən vəsatət əsasən
Azərbaycanda saxlanılan, erməni əsilli
şəxslərin qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasıdır. Bu tələb onunla əsaslandırılır
ki, o şəxslər erməni əsilli olduğu üçün
həbsdə saxlanılır. Məsələ ilə bağlı tərəfimizdən bu şəxslər tərəfindən
Azərbaycanın suveren ərazisində hərbi
və digər cinayətlərin törədilməsini sübut
edən dəlillər məhkəməyə təqdim edilmiş, Azərbaycanın öz cinayət və cinayət
prosessual qanunvericiliyi əsasında
bu şəxslərin məsuliyyətə cəlb etməyə
hüququnun olduğu, onların etnik erməni
olduqlarına deyil, törədilmiş konkret
cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb edildiyini sübut edən faktlar təqdim edilmişdir.
Digər vəsatətlərdə isə bu şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi, erməni xalqına
qarşı nifrət nitqinin qarşısının alınması
(bu kontekstdə Hərbi Qənimətlər Parkının dərhal bağlanması), Azərbaycan
ərazisində yerləşən bəzi dini və mədəni
abidələrin (hansıları ki, Ermənistan tərəfi
erməni abidələri hesab edir) dağıdılmasının qarşısının alınması və sair bu kimi
məsələlər qaldırılmışdır. Hər bir məsələ
üzrə Azərbaycan tərəfi və ölkəmizi təmsil
edən peşəkar vəkillər öz tutarlı cavablarını, dəlil və sübutlarını təqdim etmişdir.
Bu vəsatətlərlə bağlı məhkəmə qərarı
adətən bir neçə həftə ərzində qəbul
edilir. Bundan sonra məsələ mahiyyət
mərhələsinə keçəcək və növbəti bir neçə
il ərzində tərəflərin irəli sürdüyü iddiaların mahiyyətinə baxılacaq və müvafiq
qərarlar qəbul ediləcəkdir.
Azərbaycanın Ermənistana qarşı
hüquqi məsuliyyət tədbirləri bununla kifayətlənmir. Azərbaycan tərəfi
Ermənistana bir sıra digər konvensiyalar üzrə dövlətlərarası şikayətlərin irəli
sürməsini planlaşdırır.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın mövqeyi
hər zaman beynəlxalq hüquqa əsaslanır.
Azərbaycanın əraziləri hərbi işğala,
vətəndaşları etnik təmizlənməyə məruz
qalmış ölkədir. Azərbaycan haqlı tərəfdir
və tərəfimizdən bu işlərin sistemli şəkildə
davam etdirilməsi təmin ediləcək”.

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Böyük Qələbə ilə başa çatan Vətən müharibəsində ölkəmizin
ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəman övladlarımızın
şücaəti xalqımız tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilir. Şəhidlərimizin
xatirəsinə dərin ehtiram əlaməti olaraq dövlət başçısı tərəfindən Anım Günü
təsis edilib, Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksinin təməli qoyulub. Eyni
zamanda, müharibə iştirakçılarına, şəhid ailələrinə və qazilərimizə hərtərəfli
dövlət qayğısı göstərilərək, onların sosial müdafiəsinin və rifahının
yaxşılaşdırılması ilə bağlı məqsədyönlü tədbirlər görülür.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
nazirlik tərəfindən şəhid ailələrinə, yaralananlara və hərbçilərimizə ilk gündən lazımi
dəstək göstərilir, onların müraciətlərinə
xüsusi həssaslıqla yanaşılaraq qaldırılan məsələlərin həlli üzrə zəruri tədbirlər
görülür.
Vətən müharibəsində 100-dən çox
ədliyyə və məhkəmə işçisi, o cümlədən
könüllü iştirak edərək fədakarlıq göstərib,
Azərbaycan Prezidenti tərəfindən çoxsaylı
medallarla təltif olunub. Həmçinin nazirlik
tərəfindən onların qayğıları daim diqqət
mərkəzində saxlanılır.
Müharibənin ilk günlərindən könüllü
cəbhəyə yollanan əməkdaşlardan Ədliyyə
Nazirliyi İcra baş idarəsinin məsləhətçisi I
dərəcəli ədliyyə qulluqçusu Ruhin Xəlilov
torpaqlarımızın azad olunması uğrunda
hərbi əməliyyatlarda – Qubadlı rayonu
ətrafında gedən döyüşlərdə mərdlik və
şücaət nümayiş etdirərək oktyabrın 21-də
şəhid olub.
Ruhin Xəlilov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq sərəncamları ilə "Vətən uğrunda",

"Cəsur döyüşçü", "Cəbrayılın azad olunmasına görə" və "Qubadlının azad olunmasına görə" medalları ilə təltif olunub.
Eyni zamanda, ona nazirlik tərəfindən
"Fəxri ədliyyə işçisi" adı verilib. Ədliyyə
tarixi muzeyində, həmçinin ədliyyə
orqanlarında onun fəaliyyət göstərdiyi iş
otaqlarında foto və sənədlərdən ibarət
xatirə guşələri yaradılıb, barəsində xüsusi
reportajlar, sənədli filmlər hazırlanaraq
nümayiş etdirilib.
İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunmuş
Ruhin Xəlilovla bağlı nazirlik tərəfindən
silsilə tədbirlər keçirilir, məzarı ziyarət
olunaraq əziz xatirəsi daim yad edilir.
Həmçinin ailəsinin qayğıları və sosial
rifahı nazirlik tərəfindən daim diqqətdə
saxlanılır, şəhid əməkdaşın həyat yoldaşı
nazirlikdə qulluğa qəbul edilib.
Oktyabrın 21-də Ruhin Xəlilovun şəhid
olmasının ildönümü ilə əlaqədar ədliyyə
naziri Fikrət Məmmədov və nazirliyin
rəhbər heyəti İkinci Fəxri xiyabanda
şəhidin məzarını ziyarət edərək, əziz
xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Ziyarətdə,
həmçinin yerli icra hakimiyyəti orqanlarının

rəhbərliyi, hərbçilər, ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər.
Mərasimdə ədliyyə naziri Fikrət
Məmmədov Prezident, Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin yenilməz
sərkərdəliyi ilə xalqımızın parlaq
Zəfər qazandığı Vətən müharibəsində
dövlətimizin hərbi-siyasi uğuru və Ordumuzun şücaəti sayəsində, şəhidlərimizin
qanı və canı bahasına torpaqlarımızın
işğaldan azad edildiyini, Ruhin və onun
kimi qəhrəmanlarımızın qanının yerdə
qalmadığını vurğulayıb. Nazir dövlətimizin
başçısı İlham Əliyev və respublikamızın
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyeva tərəfindən şəhid ailələrimizin və
yaralı hərbçilərimizə daim yüksək qayğı
göstərildiyini qeyd edib.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov şəhid
Ruhin Xəlilovun xidmətdəki yüksəlişindən,
insani və iş keyfiyyətlərindən, əsl vətəndaş
mövqeyindən bəhs edib, ona Allahdan
rəhmət, ailəsinə səbir diləyib.
Nazirlikdə Ruhin Xəlilovun ailə
üzvlərinin, gənc ədliyyə işçilərinin və
könüllülərinin iştirakı ilə hibrid formada
keçirilən "Şəhid Ruhin Xəlilovun
mərdliyi və şücaəti ədliyyə gənclərinə
örnəkdir" mövzusunda tədbirdə onun
vətənpərvərliyindən, həyat və döyüş
yolundan danışılıb, zəhmətsevərliyindən,
kollektivlə davranışı, səmimi münasibəti ilə
bağlı xatirələr bölüşülüb.
Şəhidin ailə üzvləri, nazirlikdə Ruhin
Xəlilovun iş otağındakı xatirə guşəsi ilə
tanış olublar.

Elnur Məmmədov: Azərbaycan tərəfi mümkün olan
bütün beynəlxalq hüquq prosedurlarına müraciət edir
Bilirsiniz ki, Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan ərazilərinin
30 ilədək Ermənistan tərəfindən hərbi işğalı nəticəsində ortaya çıxan bir neçə beynəlxalq hüquq öhdəliyinin pozulması faktları ilə bağlı
beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edib. Əvvəla, onu qeyd edim ki, bu,
yalnız bir beynəlxalq məhkəmə deyil, bir neçə beynəlxalq məhkəmədir.
Bunun səbəbi odur ki, burada baş vermiş beynəlxalq hüquq pozuntuları
bir beynəlxalq konvensiyanın deyil, bir neçə beynəlxalq konvensiyanın predmetinə aiddir. Bu baxımdan müxtəlif beynəlxalq məhkəmələrə
müraciət edilib və hər məhkəmənin yalnız bir beynəlxalq konvensiya
çərçivəsində ortaya çıxan hüquq pozuntularına qiymət vermək səlahiyyəti
var. Düşünürəm ki, bunu ümumilikdə əvvəlcədən başa düşmək çox vacibdir və Azərbaycan tərəfi beynəlxalq hüquqa əsasən, onun ixtiyarında
olan bütün beynəlxalq hüquqi normalardan istifadə edərək bir neçə belə
müraciət edib.
Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini
Elnur Məmmədov deyib.
Nazir müavini qeyd edib ki, cari ilin
yanvarında Azərbaycan tərəfi İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində
Ermənistana qarşı dövlətlərarası şikayət
verib. Azərbaycan vətəndaşlarının
İnsan hüquqları və əsas azadlıqlarının
qorunması haqqında 1950-ci il Avropa
Konvensiyasına əsasən hüquqlarının
Ermənistan tərəfindən davamlı şəkildə və
uzun müddət ərzində pozulması faktları
həmin şikayətdə öz əksini tapıb. Qeyd
etmək lazımdır ki, şikayət həm Birinci
Qarabağ müharibəsində başlayan və
davam edən hüquq pozuntuları, eyni
zamanda, 30 ilə yaxın müddət ərzində
qanunsuz hərbi işğal zamanı başlayan və
sonradan davam edən hüquq pozuntuları, həmçinin Vətən müharibəsi zamanı
törədilmiş hüquq pozuntularını özündə
ehtiva edir. Qeyd etdiyimiz kimi, İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində
bu işə məhz 1950-ci il Avropa Konvensiyasında təsbit edilmiş hüquqların
pozulması prizmasında və çərçivəsində
baxılır. Ermənistan tərəfi də İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət
edərək Azərbaycanın müraciətindən sonra
fevral ayında ölkəmizə qarşı əsassız
iddialar irəli sürüb. O iddialar əsasən
Vətən müharibəsi dövrünə aiddir. Bu ilin
sentyabrında Azərbaycan tərəfi həmin
şikayətə əlavə olaraq, Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsinə müraciət edib. Bu müraciət
BMT-nin “İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında” 1965-ci il
beynəlxalq konvensiyası əsasında edilib.
Azərbaycanın bu şikayətdə mövqeyi ondan ibarətdir ki, xalqımız, azərbaycanlılar
Ermənistan tərəfindən uzun müddət
ərzində etnik təmizləmə siyasətinə məruz
qalıb. Məhz bu çərçivədə Azərbaycan
vətəndaşlarının və dövlətinin hüquqları
həmin konvensiya üzrə pozulub.
Elnur Məmmədov qeyd edib ki, bu
müraciət əsasında da sentyabr ayında iş Haaqadakı Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsində icraata qəbul edilib. “Burada da Ermənistan Azərbaycanın müraciəti
fonunda yenə də ölkəmizə qarşı əsassız

iddialar irəli sürmüş, bu il oktyabrın 14-19da ilkin mərhələ olaraq Məhkəmə təcili və
təxirəsalınmaz məsələlərlə bağlı qərarların
qəbul edilməsi üçün dinləmələr keçirib.
Bu dinləmələr zamanı Azərbaycan tərəfi
əsasən 3 məsələni diqqətə çatdırıb: Birincisi, hərbi işğala son qoyulmasına baxmayaraq, bu gün Azərbaycan tərəfi həmin
ərazilərdə işğal dövründə, eyni zamanda,
təcavüzkar Ermənistan oranı tərk edən zaman basdırılmış minalardan ciddi əziyyət
çəkir. Ermənistan hüquq normalarını kobud surətdə pozaraq Azərbaycan tərəfinə
həmin ərazilərin minalardan təmizlənməsi
üçün tam məlumatlar vermir və bunu açıq
surətdə edir. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən Ermənistana bununla bağlı
açıq müraciətlər ünvanlanıb. Hazırkı
dövrdə həmin xəritələrin Azərbaycana
verilməməsinin nə hüquqi, nə də mənəvi
əsası var. Bu siyasəti davam etdirməklə
Ermənistan yeni bir etnik təmizləmə
təzahürü ortaya qoyur. Mina xəritələrinin
verilməməsinin əsas məqsədi keçmiş
məcburi köçkünlərin öz yurdlarına qayıtmasının qarşısını almaqdır. Ermənistan
bu mövqeyini faktiki olaraq izah edə bilmir.
Eynilə də məhkəmədə izah edə bilmir
ki, bunun arxasında hansı səbəblər dura
bilər. Ötən il üçtərəfli Bəyanatın imzalanmasından bəri Azərbaycanın 160-dan çox
vətəndaşı mina partlaması nəticəsində
həlak olub və ya ciddi xəsarətlər alıb.
Onlardan 65-i mülki şəxslərdir. İkincisi,
Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan
ordusu tərəfindən bir neçə beynəlxalq
cinayət törədilib. Bunun ən bariz nümunəsi
mülki əhalinin hədəfə alınması, hərbi
əsirlərə işgəncə verilməsidir. Beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən bu məsələdə də
Ermənistana açıq şəkildə müraciətlər
olunmasına baxmayaraq, işğalçı ölkə bu
cinayətlərin araşdırılmasını təmin etmir.
Əgər məhkəmə bu işə təcili surətdə
müdaxilə etməsə, bir müddət sonra
həmin cinayətlərin araşdırılması mümkünsüz olacaq, çünki dəlillər olmayacaq.
Üçüncüsü, Ermənistan üçtərəfli Bəyanat
imzalandıqdan sonra da Azərbaycana və
azərbaycanlılara qarşı açıq-aşkar nifrət
ifadə edən hərbiləşdirilmiş qruplara şərait
yaradır. Ermənistan hökuməti həmin

hərbiləşdirilmiş təşkilatlara qarşı heç bir
tədbir görmür. Bu da azərbaycanlılara qarşı hədəflənmiş bir siyasət olmaqla, 1965-ci
il BMT Konvensiyasının tələblərinə ziddir.
Xarici işlər nazirinin müavini qeyd edib
ki, Azərbaycan tərəfi bu 3 əsas məsələni
məhkəmə qarşısında qaldırır. Ermənistan
sentyabrda eyni vəsatətlə məhkəməyə
müraciət ünvanlayıb və Azərbaycana
qarşı müvəqqəti tədbirlərin görülməsini
xahiş edib. Vəsatətdə bir neçə məsələ
öz əksini tapır. Ancaq dinləmələrdən
sonra aydın oldu ki, Ermənistan üçün
əsas prinsipial məsələ Azərbaycanda
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş erməni
əsilli vətəndaşların qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasıdır. Şifahi dinləmələr
zamanı Ermənistan tərəfi əsas üstünlüyü
bu məsələyə verdi. Azərbaycan tərəfi
ölkəmizin suveren ərazisində həmin
şəxslərin cinayətini təsbit edən bütün dəlil
və sübutları məhkəməyə təqdim edib.
“Bundan əlavə, Ermənistan hökuməti
Hərbi Qənimətlər Parkının bağlanmasını
məhkəmədən tələb edir. Eyni zamanda,
Azərbaycan ərazisində onlara aid olduğunu iddia etdikləri bəzi abidələrin qorunmasını xahiş edib. Bu vəsatətlərə məhkəmə
tərəfindən bir neçə həftə ərzində baxılacaq. Hesab edirik ki, 4-6 həftə ərzində
müvəqqəti tədbirlərlə bağlı qərar qəbul
edilməlidir. Bunlar məsələnin mahiyyətini
həll etmir. Bunlar sırf ilkin mərhələ ilə bağlı
məhkəmə öz yekun qərarını verənədək
məhkəmə tərəfindən görməli olacaq
tədbirləri özündə ehtiva edir”, - deyən
E.Məmmədov bildirib ki, hərbi işğaldan irəli gələn bütün məsələlərlə bağlı
Azərbaycan tərəfi mümkün olan bütün
beynəlxalq hüquq prosedurlarına müraciət
edir. Həmçinin digər faktlar əsasında
Azərbaycan tərəfi Ermənistana qarşı yeni
şikayətlərin verilməsini planlaşdırır: “Bu
tədbirlər sistemli şəkildə həyata keçirilir və
davam etdiriləcək. Azərbaycanın mövqeyi
beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Azərbaycan
hərbi işğala, Azərbaycan xalqı isə etnik
təmizləməyə məruz qalmış xalqdır. Biz bu
məhkəmə müraciətlərində tam haqlıyıq və
ədalətin bərqərar olması üçün gücümüzü
əsirgəməyəcəyik”.
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zərbaycan xalça sənəti əsrlərdən gələn
zəngin xalq ənənələri ilə yanaşı, bu ölməz
sənəti nəsildən-nəslə ötürən, onu yaradıcılığı
ilə cilvələndirən ustad sənətkarlar sayəsində
təkmilləşərək indiki yüksək inkişaf səviyyəsinə gəlib
çatmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin sərəncamı ilə 100 illiyi təntənə ilə qeyd
edilən Xalq rəssamı Kamil Əliyev də adı kimi sənətinin
kamilliyi ilə incəsənətimizdə öz sözünü demiş ustad
sənətkarlardandır.
Xoşbəxtəm ki, Azərbaycan
xalça sənətinin böyük ustadları
Lətif Kərimov və Kamil Əliyevlə
birlikdə çalışmaq, onlardan
bəhrələnmək mənə də nəsib olub.
Xalça sənətimizin tarixinə nəzər
salsaq, bu iki böyük sənətkarın
tarixi köklərdən qaynaqlanan,

incilər yaratdığının şahidi oluruq.
Kamil Əliyevin zəngin yaradıcılığı
incəsənətimizin bütün sahələri
ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır.
Onun xalça kompozisiyaları nəfis
zərgərlik formaları, obrazları ilə
zəngindir, yaratdığı naxışların
gözəlliyində milli baxış və təsəvvür
özünü qabarıq şəkildə göstərir.
Onun əsərlərində xalqımızın,
doğma Azərbaycanımızın duyğu və
düşüncələri bütün çalarları ilə öz
əksini tapmışdır.
Azərbaycan dekorativ – tətbiqi
sənətinin inkişafında Kamil
Əliyevin öz yeri var və bu, özünü xalq yaradıcılığının ən parlaq
növlərindən olan xalça sənətimizdə
bədii ifadəliliyin yeni vasitələrinin
işlənməsində göstərmişdir.
Rəssamın xalça kompozisiyalarına yeniliklər gətirməsi, forma
və naxışların gözəlliyinə fərdi
baxışı təbiətimizdən, tariximizdən,
mədəniyyətimizdən ilmələrə köçən
ənənənin davamı, həmçinin hər
zaman yeniliyə açıq olan xalça
sənətimizdə müasirliklə tarixiliyin
birləşməsidir.
Yaradıcılığı boyu Təbriz xalçalarının ənənələrini yaşadan, erkən
orta əsrdən gələn portret-xalçaları müasir sənətsevərlərə nəbati
naxışların oynaq, bəzən sərt,
bəzən də incə keçidləri ilə təqdim
edərək, insan xarakterini onların
dili ilə ifadə edən Kamil Əliyev
hələ erkən yaşlarından sənətin
sehrinə düşüb və özünü dekorativtətbiqi sənətin müxtəlif sahələrində
sınayıb. Hansı janrda işləsə də
milli kökdən bəhrələnməsi, sənətdə
milli mənliyimizi əks etdirməsi onun

əsərlərinin möhürbəndinə çevrilib.
Kamil Müseyib oğlu Əliyev
1921-ci il oktyabrın 22-də Qərbi
Azərbaycanda – İrəvan şəhərində
anadan olmuşdur. Həyat yolunu
həsr etdiyi xalçaçılıq sənəti ilə ilk
dəfə 1936-cı ildə, Əzim Əzimzadə
adına Azərbaycan Rəssamlıq

Məktəbinin dekorativ fakültəsinin
tələbəsi ikən tanış olmuşdur. Üç il
sonra, “Azərxalça” Birliyinin bədiiekspertiza laboratoriyasında köçürücü rəssam kimi işə başlayanda
isə sənətin sehrli aləminə düşərək
sirlərini öyrənmişdir. Burada o,
saatlarla xalça dəzgahının–hananın yanında növbətçi rəssam kimi
dayanaraq, xalçaçılıq sənətinin
incəliklərinə yiyələnmişdir.
Beləliklə, xalqımızın gözəl, müdrik
sənətini qəlbən duymuş və ona
dərindən bağlanmışdır. Xalça
sənətinin sirlərinə vaqif olmaq,
duyğularını yeni bədii formalar
vasitəsilə ifadə etmək Kamil Əliyev
sənətinin əsasını və mənasını
təşkil etmişdir.
Onun yaradıcı düşüncəsinin
mahiyyətini güclü təxəyyülü,
sərhədsiz istedadı
müəyyənləşdirmiş və gənc rəssam
özünün yeni, orijinal xalça kompozisiyalarını yaratmağa başlamışdır.
Bunlar, əsasən, Azərbaycanın
tanınmış şair və yazıçılarının,
görkəmli dövlət xadimlərinin xalçaportretləri idi. Milli xarakteri parlaq
surətdə ifadə edən mürəkkəb
süjetli-tematik və ornamental kompozisiyalar xalça rəssamlığımızın
inkişafında yeni bir mərhələnin
başlanğıcı idi.
Rəssamın xalçalarında kökləri
qədim Azərbaycan rəssamlıq
mədəniyyətinə söykənən obraz quruluşu, işlənmə texnikası
və ənənələr, kompozisiya və
təsvirlərin forma və üsullarının
dərindən öyrənilərək, rəssam
təxəyyülünün süzgəcindən keçirilib

yaradıcı təqdimatı əks olunmuşdur.
Kamil Əliyev yaradıcılığının
bədii dəyəri ənənə ilə yeniliyin
vəhdətindədir. Elə bu səbəbdəndir
ki, sənətkarın əsərlərinin məğzini
dekorativ formaların yeni qarşılıqlı
əlaqəsi, ənənəvi naxışların əsərin
obrazlı məzmununun açılmasına xidmət edən milli koloritin

elementləri sayəsində kompozisiya dərin lirik məzmun kəsb edir.
Rəsmdə, təsviri təxəyyüldə xüsusi
azadlıq və təzəlik, rəng həllində realist ifadəlilik, ənənəvi Azərbaycan
divar rəsmi ənənələri öz əksini
tapmışdır.
Kamil Əliyevin ən böyük xidməti
bu janrı zənginləşdirməsində və
inkişaf etdirməsindədir. O, öz
portret yaradıcılığının mərkəzinə
qəhrəmanının fərdi xüsusiyyətlərini
əks etdirən bədii obraz yaratmağı qoymuşdur və buna xüsusi
dekorativ quruluş sayəsində nail
olmuşdur. Obrazı yaratmaq, ona
lazımi emosional xarakter vermək
üçün Kamil müəllim xalça sənətinin
bütün vasitələrindən, həmçinin xalq
sənətinin digər növlərində təşəkkül
tapmış bədii ifadəlilik üsullarından
məharətlə istifadə etmişdir.
Bu sıradan XIV əsrdə yaşa-

aləminin zənginliyini, incəliyini və
nəfisliyini açır. Mavi-qızılı çalarların
kəskin rəng ahəngi ümumi formanın bitkinliyini təşkil etməklə, bədii
ifadənin emosional təəssüratını
daha da artırır.
Rəssam incə təsvirlə nəfis
rənglərin ciddi harmoniyasını bu
il 880 illiyini qeyd etdiyimiz dahi
şair və mütəfəkkirimiz Nizami
Gəncəvinin obrazında da bizə
təqdim etmişdir. Bu, sanki düz,
güclü xətlərlə işlənmiş simada və
formada dahiyanəliyin və qüdrətin
ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır.
Rəssam xırda, formanı dağınıq
göstərən xətlərdən qaçaraq,
xarakterin, zəkanın və istedadın
bitkinliyini vurğulamışdır. Obrazın
daxili gücü klassik kompozisiyanın
quruluşu, bitkinliyi, bəzəyin, təsvirin
ciddiliyi ilə düz mütənasibdir və
qədim əlyazmalardakı zəngin

Xalça sənətinin
Kamil ustadı

özəlliyindən məharətlə istifadə
olunmasıdır.
Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 400
illiyinə həsr etdiyi ilk işində
rəssam xalça-portretdə bədii
obrazın işlənməsində öz mövqeyini ortaya qoymuş, obrazın
daxili keyfiyyətlərini göstərən
ifadə formasına yeni məzmun
gətirmişdir. O, ölməz qəzəl lirikası
yaratmış şairin poetik obrazını
yumşaq, ahəngdar, ifadəli xətlərlə
tamaşaçıya çatdırmışdır. Uğurlu
forma, ornamental bəzək və rəng

mış mübariz şair – mütəfəkkir
Nəsiminin xalça-portreti də böyük
emosional təsir gücünə malikdir.
İfadəliliyi ilə fərqlənən obrazlı
kompozisiya quruluşu, orijinal rəng
həlli, ənənəvi Təbriz xalça məktəbi
üslubunda işlənmə formanın
təmiz dekorativ anlaşılması ilə
ahəng təşkil edir. Rəssam təsvirin
möhtəşəm, ifadəli xətləri ilə obrazın
monumentallığını vurğulayır, sanki
onda gizlədilmiş sirli mənalarını
açır, ona qəhrəmanlıq tərzi verir.
Mürəkkəb nəbati naxışların birbirinə sanki həyəcanla birləşməsi,
ona bitkinlik gətirir, şairin daxili

bəzəyi xatırladır.
Xalçada mavi-qızılı oxra çalarları ilə əks olunmuş ciddi rəng
həlli, həmçinin klassikaya, klassik
ənənəyə və rəngə yaxınlıqdan
xəbər verir.
İncə mavi çalarların zəngin
oyunu XIX əsrin görkəmli
Azərbaycan maarifçisi Mirzə Fətəli
Axundzadənin obrazı əks olunmuş
“Səbuhi” xalçasında da diqqəti cəlb
edir.
Bədii ifadəliliyin yeni
vasitələrinin axtarışı, yeni dekorativ
kompozisiyalar yaratmaq istəyi

Zəfər savaşında imzası olanlar:
şəhid Rəvan Quliyev
Bəzən ünsiyyətdə olduğumuz, yaxından tanıdığımız insanların
çoxlarına bəlli olmayan elə keyfiyyətləri olur ki, müvafiq şərait olmadığından onları görə bilmirik. Lakin çətin məqamlarda, Vətənin dar
günündə hamıdan əvvəl onların irəliyə atıldığını, düşmənə amansız
zərbələr endirdiyini eşitdikcə sevinir, qürur duyursan.

Sevinirsən ki, səninlə bir şəhərdə
yaşamış, bir qəsəbədə böyümüş, bir
məktəbdə təhsil almış gənclər də var. Qürur duyursan ki, dünənə kimi bir həyətdə
yaşadığın, bir məhəllədə rastlaşdığın
oğullar 44 günlük müharibə dövründə
qorxu bilmədən səfərbər olunaraq
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
uğrunda müqəddəs savaşa qatılıblar.
Onların sırasında qəhrəman kimi ailəsinə,
obasına dönənlər də oldu, yaralanıb sağlamlıqlarını müxtəlif dərəcədə itirənlər də,
şəhidlik zirvəsinə ucalıb Vətən torpağına
qarışanlar da.

Rəvan Mərdan oğlu Quliyev də Vətən
müharibəsi başlayana kimi adi Vətən
oğullarından biri idi. O, 17 iyul 2001-ci
ildə Şirvan şəhərində anadan olub. Əslən
Neftçaladan olan Rəvan 2007-ci ildə ailəsi
ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçüb, həmin il
paytaxtın Səbail rayonundakı 51 saylı tam
orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuşdur.
2013-cü ildə isə Neftçala rayonunun Aşağı
Qaramanlı kəndinə köçmüş və orada orta
məktəbin 7-ci sinfinə getmişdir. Bir il orada
oxuduqdan sonra yenidən Bakı şəhərinə
qayıdan Rəvan, 9-cu sinfi Bakı şəhər
Səbail rayonunun 51 saylı məktəbində
bitirir. Ailəsinin dolanışığının çətin olması
Rəvanı işləməyə, valideynlərinə kömək
etməyə sövq edir. Müxtəlif sahələrdə çalışır, sonra bərbərlik sənətinə yiyələnir. Ən
böyük arzusu isə məşhur futbolçu olmaq
idi. Ona görə də, boş vaxtlarında həmişə
dostlarını başına yığaraq yarışlara qatılır,
öz üzərində daim çalışırdı.
Rəvan yaxınlıqda yeni tikilən
jurnalistlərin binasındakı mini-futbol

meydançasına tez-tez gəlir, dostları ilə
komanda yaradıb futbol oynayırdı. Onun
sürətli oyunu, təkrarsız texnikası hamını
valeh edirdi. Yaşıdları ilə oynayan zaman
uşaqların əksəriyyəti Rəvanın komandasına düşməyə can atırdı. Çünki Rəvan öz
oyunu, inadkar mübarizəsi ilə komandanı
arxasınca aparmağı bacarırdı. Rəvan
həm də özündən kiçik uşaqlara qayğı
göstərir, onların futbola həvəsini görüb
həmişə dəstək olurdu.
R.Quliyev boy-buxununa, xarici görkəminə görə yaşıdlarından
fərqlənməsə də, ədəb-ərkanı, ailədə
gördüyü nümunəvi tərbiyəsi ilə çoxlarından seçilirdi. Mərdliyi, mübarizliyi,
dürüstlüyü ilə tay-tuşlarına nümunə olan
Rəvan hər zaman böyüklərin, ağsaqqalların hörmətini saxlayır, özündən kiçik
yaşlı uşaqlara qayğı göstərirdi. Küçədə
özündən yaşlı insanların yanından ağır
zənbillərlə keçdiyini görəndə o, bir qayda
olaraq öz köməyini təklif edər, yardım
göstərərdi.

Rəvan Quliyev 7 yanvar 2020-ci ildə
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Neftçala Rayon
Şöbəsi tərəfindən çağırılaraq Ağcabədi
rayonundakı “N” saylı hərbi hissəyə
göndərilib. Üç ay orada xidmət etdikdən
sonra Füzuli rayonundakı “N” saylı hərbi
hissədə xidmətini davam etdirib. Hərbi
xidmət dostları Rəvan Quliyevi qorxmaz
əsgər, komandirlərin tapşırığını layiqincə
yerinə yetirən cəsur Vətən oğlu kimi
xarakterizə edirlər.
O, 27 sentyabrda başlayan Vətən
müharibəsinə könüllü qatılmış və
Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Xocavəndin
azad olunması uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir. Bu qorxmaz
və cəsur əsgər oktyabrın 24-də Füzuli
uğrundakı döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur. Oktyabrın 25-də Neftçala
rayonunun Astanlı kəndində dəfn
olunmuşdur.
Rəvan Mərdan oğlu Quliyev
ölümündən sonra Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin sərəncamları ilə “Vətən
uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına
görə” və “Xocavəndin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilib.

rəssamın yaradıcılığında mühüm
yer tutur və bütün bunlar süjetlitematik xalça kompozisiyalarında
üslub müxtəlifliyi və çoxcəhətliliyi
ilə diqqət çəkən bədii obrazda
xüsusilə parlaq əksini tapmışdır.
Yaradıcı təxəyyül tələb edən
bədii irsə cəsarətli yanaşma tərzi,
dəyişilmə xüsusiyyəti, müəllif
tərəfindən irəli sürülmüş parlaq xalça ideyalarının real əks-sədasıdır.
Rəssamın yaradıcılığına xas bu
xüsusiyyətlər, eyni zamanda, onu
ustad sənətkara, yeni forma və
kompozisiya yaradıcısına, onun
xalçalarını isə fərdi, təkrarolunmaz
əsərlərə çevirmişdir.
Kamil Əliyevin “Ləçəng-turunc”,
“Butalı”, “Xonça” və s. ornamental
xalçaları incə bədii zövq, zəngin
ornamental bəzək, möhtəşəm
ritmik quruluş, mütənasib dekorativ
motivləri, rənglərin yüksək harmoniyası ilə qarşımızda canlanır.
Təbriz xalçalarının obrazlı-dekorativ quruluşu əsasında yaradılan
bu xalçalar özünəməxsus bədiiliyi,
milli kimliyi, həllində isə yüngüllüyü, virtuozluğu, böyük ustadın
dəst-xətti ilə xarakterizə olunur.
Rəssam kompozisiya sxemini
mürəkkəbləşdirmir, dəyişmir, o,
ənənəyə aydın, hər zaman orijinal
ideya gətirir.
Onun xalçalarının böyük estetik
dəyəri kamil texnikası, işlənmənin
yüksək keyfiyyəti ilə şərtlənmişdir.
Bu isə rəssamın yüksək peşəkar
səviyyəsindən, Azərbaycan xalçaçılığının ənənəvi texniki üsullarını dərindən bilməsindən irəli
gəlmişdir. Aşıb-daşan enerji, təbii
istedad, dekorativliyi dərindən hiss

Rəvan Quliyevin əsgər yoldaşlarının dedikləri:
Elmin Cəfərli: – Sentyabrın 27-dən
bizim hərbi hissəmiz Füzuli, Cəbrayıl,
Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak edib. Rəvan digər yoldaşlarımızdan fərqli idi, onun böyük ürəyi vardı.
Özü danışırdı ki, dəfələrlə ermənilərlə
yaxın məsafədə döyüşüb, neçə-neçə
düşmənin həyatına son qoyub, qorxu
nədir, bilməyib. Boş vaxtlarımızda mənə
danışırdı ki, hərbi xidmətə gəlməmişdən
sevdiyi qız varmış. Deyirdi ki, tərxis
olunandan sonra onunla evlənəcəyəm.
Lakin digər arzuları kimi sevgisi də yarımçıq qaldı, onu özü ilə cənnətə – Allah
dərgahına apardı şəhid qardaşımız.
Ümid Cahangirov: – Füzulinin Karyer
yüksəkliyində, Xocavənd rayonunun
yaxınlığında şəhid oldu Rəvan. Həmin
vaxt mən irəlidə idim. Geri qayıdanda
eşitdik ki, yaxınlıqda partlayan minamyot mərmisi altı əsgərimizdən dördünün
həyatına son qoyub, ikisini isə ağır
yaralayıb.
Rəşad Hacıyev: – Rəvanla 2020-ci
ilin aprelindən Füzuli rayonundakı “N”
saylı hərbi hissədə xidmətdə olmuşuq.
Bizim hərbi hissə də döyüşə ilk başlayanlardan olub. Rəvan həmişə düşməndən
qisas almaq üçün bizi mübarizəyə
səsləyirdi. Boş vaxtlarımızda kiçik qardaşı Hüseynin yazdığı şeirlərdən danışırdı.
Ailələri imkansız olduğundan Bakıda
kirayədə qalırdılar. Mən hərbi xidmətdən
əvvəl Rusiyada yaşamışdım. Tərxis olunandan sonra mənimlə Rusiyaya gedib
bir-iki il işləyərək pul toplamaq, anası
üçün ev almaq istəyirdi. Söhbətlərində
anasının onları çətinliklə böyütməsini,
kirayədə yaşadıqlarını öyrənmişdim.
51 nömrəli məktəbin ibtidai sinif
müəllimi Məsumə Musayeva Rəvan
Quliyevin çox sakit, tərbiyəli bir uşaq
olduğunu bildirdi:

etmək qabiliyyəti, bədii ifadənin
yeni yollarının yorulmaz axtarışı
Kamil Əliyevi yaratmağa ruhlandırmışdır.
Kamil Əliyev sənətinə ən
yüksək dəyəri isə ulu öndər
Heydər Əliyev verib. 1999-cu ildə
ustad sənətkar ümummilli lider
Heydər Əliyevin xalça üzərində
portretini Ali Baş Komandan
kimi, general libasında işləyib.
Həyatını xalqına həsr etmiş və
“... həmişə fəxr etmişəm ki, mən
azərbaycanlıyam!” kəlamını fəxrlə
işlətmiş böyük şəxsiyyət Heydər
Əliyevin 75 illiyinə həsr olunmuş
bu xalça gözəl kompozisiyası,
nəfis rəng həlli ilə diqqəti cəlb
edir. Ulu öndərin xarakterindəki
qətiyyət, müdriklik və qüdrət incə
cizgilərlə işlənib. Ümummilli lider
Heydər Əliyev xalçaya baxarkən,
bir müddət susub, əlini ilmələrə
çəkərək deyib: “Kamil, sənin
xalçaların dil açıb danışır, insanı
söhbətə çağırır”.
Ömrünün sonuna qədər çalışan, bir-birindən gözəl əsərlər yaradan ustad sənətkar Kamil Əliyev
Azərbaycan incəsənətini ölkəmizin
hüdudlarından kənarda da uğurla tanıdan rəssamlarımızdandır.
Təsadüfi deyil ki, rəssamın əsərləri
Azərbaycan muzeyləri ilə yanaşı,
Paris, London, Tokio, Dehli, Ankara, İstanbul, Tehran, Moskva, Kiyev
və başqa şəhərlərin nüfuzlu muzey
və qalereyalarında nümayiş etdirilir.

Röya TAĞIYEVA,
sənətşünaslıq üzrə elmlər
doktoru, professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

– Bu yaxında anası Aybəniz xanım
mənə Rəvanın birinci sinifdə tədbirdə
söylədiyi şeirin video görüntüsünü
göndərmişdi. Baxan kimi xatırladım onu.
Yadıma düşdü, həmin tədbir ərəfəsində
uşaqların hərəsinə bir bənd şeir vermişdim əzbərləsinlər. Anası səhəri gün
yanıma gəlib xahiş etdi ki, Rəvan verilən
şeiri əzbərləyə bilmir, mümkündürsə,
dəyişdirin. Mən də ona başqa şeirdən
aşağıdakı bəndi verdim və əzbərləyib
tədbirdə çıxış elədi:
Vətən adlı ocaqda
Hər gün isinmək şərəf.
Bu torpağın yolunda
Torpağa dönmək şərəf.
Məsumə müəllimə sonra bildirdi
ki, məktəbimizin məzunlarından İkinci Qarabağ müharibəsində dörd nəfər
şəhid olub. Onların hamısının oxuduqları
sinfin qarşısında xatirə lövhələri vurulub.
Məktəbimizdə tez-tez şəhidlərimizin anım
tədbirləri keçirilir, dərslərdə onların döyüş
yolundan, göstərdikləri igidliklərdən
şagirdlərə məlumatlar veririk.
Bəli, “bu torpağın yolunda torpağa
dönən” Rəvanın ölümü, yəqin ki, hamıdan
daha çox anası Aybəniz xanımı, qardaşı
Hüseyni ağrıtsa da, bu gün Azərbaycan
xalqı şəhidlik zirvəsinə yüksələn bütün qəhrəman övladları ilə fəxr edir.
Vətən torpağı uğrunda canlarını qurban
verənlər– şəhidlər ölmür, onlar dini kitabımız olan “Qurani-Kərim”də vəd edilən
Cənnətdədirlər. Şəhidlər bizlərdən cismən
ayrılsalar da, göstərdikləri igidlikləri heç
zaman yaddaşlardan silinməyəcək, onların qəhrəmanlıqları xalqımız var olduqca,
dillərdə dastana dönəcək. Allah bütün
şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Dövlət siyasətinin mərkəzində
vətəndaş və onun rifahı durur
Bu məqsədlə 2019-cu ildə iki
sosial islahat zərfi qəbul olunaraq
icra edilmiş, müavinət və təqaüdlərin
məbləğinin orta hesabla 92 faiz, əmək
pensiyasının minimum məbləğinin 72
faiz, minimum əməkhaqqının 92 faiz,
dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən
qurumlarda işləyənlərin
əməkhaqlarının orta hesabla 50 faiz
artırılması təmin edilmişdir. Görülmüş
tədbirlər nəticəsində 2018-ci ilin əvvəli
ilə müqayisədə orta aylıq nominal
əməkhaqqının məbləğində 39 faiz,
əmək pensiyalarının orta məbləğində
60 faiz, sosial müavinətlərin orta
məbləğində 2 dəfə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdlərinin
orta məbləğində isə 2,2 dəfə artım
əldə olunmuşdur.
2021-ci ildə ölkəmiz COVID–19
pandemiyasının yaratdığı sarsıntıları geridə qoyaraq, inamlı şəkildə
iqtisadi bərpa yoluna qayıtmışdır.
Bu, dünya miqyasında pandemiyaya
qarşı peyvəndlərin ərsəyə gətirilməsi,
ölkəmizdə isə insanlarımızın bu
xəstəlikdən qorunması istiqamətində
dövlət tərəfindən əhatəli və effektiv
sosial-iqtisadi tədbirlərin, xüsusilə
genişmiqyaslı peyvəndləmə kampaniyasının keçirilməsi, həmçinin
2020-ci ildə əhalinin sosial baxımdan həssas qruplarına maliyyə və
sosial dəstək göstərilməsi, eləcə də
pandemiyadan zərər çəkmiş iqtisadi sahələrdə fəaliyyət göstərən
sahibkarlara, qurumlara vergi və
bank-kredit güzəştlərinin verilməsi
sayəsində mümkün olmuşdur. Bununla yanaşı, qeyd olunmalıdır ki, dünya
iqtisadiyyatında bərpa meyillərinin
güclənməsi müşahidə olunmaqdadır. Lakin dünya miqyasında iqtisadi
fəallığın bərpası və məcmu tələbin
artması templərinin vaxtilə dayandırılmış istehsal, nəqliyyat-logistika və
təchizat güclərinin iqtisadi dövriyyəyə
qaytarılması sürətini xeyli üstələməsi
beynəlxalq bazarlarda bir çox
əmtəələrin qiymətlərinin əhəmiyyətli
dərəcədə qalxmasını şərtləndirərək
yeni çağırışlar yaratmışdır.
Bu vəziyyət ölkəmizə idxal olunan
əmtəələrin, o cümlədən bir sıra ərzaq
məhsullarının qiymətlərinin artımına
səbəb olur və nəticə etibarilə sosial
baxımdan ən həssas əhali qruplarının
rifah halına mənfi təsir göstərir.
Beynəlxalq bazarlardakı
proseslərin ölkədaxili qiymətlərə
sirayət etməsinin ölkə əhalisinə,
xüsusilə həssas əhali qruplarına mənfi
fəsadlarını yumşaltmaq və əhalinin
sosial müdafiəsini gücləndirmək
məqsədilə Nazirlər Kabinetinə
tapşırılır ki, əməkhaqlarının, əmək
pensiyalarının və sosial müavinətlərin,
təqaüdlərin və digər sosial ödənişlərin
məbləğlərinin artırılmasının təmin
edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi
layihəsində müvafiq tədbirlərin əks
etdirilməsi üçün təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin.

A

zərbaycan yeni sosial islahatlar paketi ərəfəsindədir.
Artıq Prezident İlham Əliyev oktyabrın 16-da imzaladığı
“Əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” sərəncamla bunun anonsunu vermiş oldu.
Sərəncamda bildirilir ki, ölkə əhalisinin rifahının yaxşılaşdırılması
aparılan sosial-iqtisadi siyasətin mühüm prioritetlərindən biridir.
Son illərdə bu istiqamətdə ciddi irəliləyişlərə nail olunmuş,
əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, sosial ödənişlərin,
əməkhaqlarının artırılması istiqamətində ardıcıl addımlar
atılmışdır.
Gözlənilir ki, Prezidentin yeni
sərəncamı ilə sosial ödənişlərdə ciddi
artımlar təmin ediləcək. Vətəndaş rifahının təminatı və həssas qrupların sosial müdafiəsi Prezident İlham Əliyevin
siyasətində başlıca istiqamətdir.
Cənab Prezident bu və ya digər
rayonda ictimaiyyətin nümayəndələri
ilə görüşlərində də daim bildirib ki,
Azərbaycan vətəndaşının rifahının
yüksək dərəcədə təmin olunması
dövlətin başlıca vəzifəsidir.
Qeyd etməliyik ki, Prezident
İlham Əliyevin imzaladığı “Əhalinin
sosial rifahının qorunması sahəsində
əlavə tədbirlər haqqında” sərəncam
əhalinin, xüsusilə həssas qruplardan
olan vətəndaşların sosial rifahının
qorunmasını təmin edir. Sərəncam
beynəlxalq bazarlardakı proseslərin
ölkədaxili qiymətlərə sirayət etməsinin
ölkə əhalisinə mənfi fəsadlarının
yumşaldılması və əhalinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi
daşıyır. Beləliklə, aztəminatlı əhali
təbəqəsi üçün kommunal tariflərin
dəyişdirilməsi onların gəlirlərinin artırılması istiqamətində atılan addımlarla
uzlaşdırılır.
Bu məqsədlə Nazirlər Kabineti
əməkhaqlarının, pensiya və sosial
müavinətlərin, təqaüdlərin və digər sosial ödənişlərin məbləğlərinin artırılması ilə bağlı təkliflər hazırlayaraq dövlət
başçısına təqdim edəcək.
Sosial ödənişlərdə növbəti artımları
nəzərdə tutan bu sərəncam vətəndaş
rifahının təminatı və həssas qrupların sosial müdafiəsinin Prezident
İlham Əliyevin siyasətində başlıca
istiqamət olduğunu bir daha təzahür
etdirir. Bu sahədə islahatlar xüsusilə
son illərdə inqilabi xarakter alıb.
Sosial islahat paketləri nəticəsində
müavinət və təqaüdlərin, pensiya və
əməkhaqlarının ciddi şəkildə artımı
təmin edilib, yeni sosial təminat növləri
təsis olunub.

2018-ci ilin əvvəli ilə müqayisədə
ölkəmizdə orta aylıq nominal
əməkhaqqı məbləği 39 faiz, əmək
pensiyalarının orta məbləği 60 faiz, sosial müavinətlərin orta məbləği 2 dəfə,
Prezidentin təqaüdlərinin orta məbləği
2,2 dəfə artıb. Son üç ildə ölkəmizdə
xalis minimum əməkhaqqının xalis
orta aylıq əməkhaqqına olan nisbəti
2018-ci ildəki 26,5 faizdən 2020-ci ildə
38 faizə yüksəlib, bu da aşağı gəlirli
vətəndaşlarımızın rifahının artırılması, layiqli əməkhaqqı hədəflərinə nail
olunması və həmin nisbətin Avropa
Sosial Xartiyası normalarına uyğunluğunun təmin edilməsində ciddi
irəliləyişdir.
Ümumilikdə, son üç ildə ölkəmizdə
fərman, sərəncam, qanun kimi ibarət
olmaqla qəbul edilən 900-dən çox
normativ-hüquqi akt əhalinin sosial
rifahın yaxşılaşdırılmasına xidmət edib
və sosial təminat növləri üzrə ödəniş
alanların sayı 160 min nəfər artaraq
2,4 milyonu ötüb.
“Əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”
yeni sərəncam ölkəmizdə sosial inkişafın davamlı xarakter almasını, sosial
ödənişlərdə ciddi artımları təmin edən
islahatların növbəti mərhələsinə keçidi
təmin edir və ümumilikdə 1 milyon 800
min nəfərədək vətəndaşımızın rifahının daha da yaxşılaşmasına xidmət
edəcək.
Təbii qaz və elektrik enerjisi üzrə
taarif tənzimlənməsi ilə paralel olaraq
maaşların yüksəldilməsi istiqamətində
atılan addımlar tariflərdəki artımları
kompensasiya etmək baxımından
ciddi addımdır, dövlət siyasətinin
mərkəzində vətəndaşın, onun rifahının
durduğunu bir daha nümayiş etdirən
amildir.
Hazırda Prezidentin sərəncamının
icrası istiqamətində davamlı işlər

İnsan amili xüsusi
diqqət mərkəzindədir
K

oronavirus pandemiyasının
və maliyyə böhranının hələ də
səngimədiyi bir vaxtda Prezident
İlham Əliyev “Əhalinin sosial rifahının
qorunması sahəsində əlavə tədbirlər
haqqında” sərəncam imzalayaraq, insan
amilinin dövlət siyasətinin tərkib hissəsi
olduğunu bir daha nümayiş etdirdi.

Dövlət başçımız pandemiyanın
Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bir sıra
problemlər yaratmasına baxmayaraq,
COVID–19-a qarşı mübarizə aparmaq və
insanlarımızın zərər çəkməməsi istiqamətində
müvafiq sərəncam və fərmanlar imzaladı.
Möhtərəm Prezidentimizin sonuncu sərəncamı
əsasən, sosial inkişafın davamlı xarakter
almasını və sosial ödənişlərdə ciddi artımları
təmin edəcək. Bu sərəncam, ümumilikdə, 1
milyon 800 min nəfərədək vətəndaşımızın
rifahının daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət
edəcək. Sərəncamın icrası ilə bağlı gələn ilin
dövlət büdcəsində əməkhaqlarının, pensiya
və sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və digər
sosial ödənişlərin artırılması nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın sosial–iqtisadi
cəhətdən inkişafı dinamik xarakter daşıyır.
Son illər davamlı olaraq islahatların həyata
keçirilməsi ölkəmizin inkişaf proseslərini
daha da gücləndirib. İkinci Qarabağ
müharibəsindəki parlaq qələbəmizdən sonra
abadlıq, yenidənqurma və bərpa işləri geniş
vüsət aldı. Müharibədən yeni çıxmağımıza
baxmayaraq, əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi istiqamətindəki tədbirlər
davam etdirilir. Bütün bunlar respublikamızın
iqtisadi qüdrətindən xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev daim xalqla
təmasda olur, vətəndaşları narahat edən
problemləri birbaşa onların dilindən dinləyir

aparılır. Bununla bağlı artıq bir
sıra nazirliklər atılacaq addımlar
haqqında ölkə ictimaiyyətinə ilkin
məlumatlar veriblər. Maliyyə Nazirliyinin məlumatında deyilir: “Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyi
tərəfindən aidiyyəti dövlət qurumları ilə
əlaqələndirilmiş şəkildə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin imzaladığı 16 oktyabr 2021-ci il tarixli “Əhalinin sosial
rifahının qorunması sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” Sərəncamdan irəli
gələn tapşırıqların 2022-ci ilin dövlət
büdcəsi layihəsində əks etdirilməsi
üçün müvafiq təkliflərin hazırlanması
üzrə işlərə artıq başlanılıb”.
Maliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətinin rəhbəri Mais Piriyevin
sözlərinə görə, bununla əlaqədar
2022-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlir və
xərclərinə baxılır, əməkhaqlarının,
əmək pensiyalarının və sosial
müavinətlərin, təqaüdlərin və digər
sosial ödənişlərin məbləğlərinin artırılmasının maliyyə təminatının yaradılması ilə bağlı məsələlər nəzərdən
keçirilir. Dövlət büdcəsi layihəsinə
müvafiq düzəlişlərin edilməsi ilə bağlı
təkliflər ən qısa müddətdə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
təqdim olunacaqdır.
Prezident İlham Əliyevin 16
oktyabr 2021-ci il tarixli sərəncamı
ilə bağlı Əmək və Əhalinin Müdafiəsi
Nazirliyinin oktyabrın 18-də yaydığı
məlumatda isə bildirilib ki, sənəd sosial ödənişlərin artırılması istiqamətində
növbəti mühüm addımın atılmasına
imkan verir. Sərəncamın icrası olaraq
əmək müqaviləsi ilə çalışanların
böyük qisminin əməkhaqları artırılacaq. Həmçinin minimum əməkhaqqı
alanların da məvacibləri yüksəldiləcək.
Bu islahat 1 milyonadək işçini əhatə
edəcək.
Pensiya və sosial müavinət artımı
ilə bağlı tədbir isə 450 min şəxsə müvafiq sosial ödənişin artırılmasına imkan verəcək. Təqaüd artımı istiqaməti
tələbələrin rifahına dəstək məqsədi
daşıyır. Təqribən, 130 minədək
tələbənin təqaüdündə artım olacaq.
Sərəncamın icrası ilə sosial ödəniş
artımı aztəminatlı əhali kateqoriyasına
aid ailələri də əhatə edəcək.
Onu da qeyd edək ki, Dünya Bankının bu günlərdə açıqladığı Avropa və
Mərkəzi Asiya regionu üzrə yenilənmiş
proqnozda bu il Azərbaycan iqtisadiyyatının 5 faiz, 2022-ci ildə 3,1 faiz,
2023-cü ildə isə 2,7 faiz yüksələcəyi
göstərilir. İnanırıq ki, gözlənilən iqtisadi artım postpandemiya dövründə
dövlətimizin yeni sosial layihələr
həyata keçirmək istiqamətində imkanlarını genişləndirəcək.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Çıraq platformasında 2021-ci il sentyabr ayının
23-də başlamış 25 günlük profilaktik işlər proqramı
oktyabrın 16-da uğurla başa çatıb. BP-dən verilən
məlumata görə, proqram üzrə nəzərdə tutulmuş
bütün işlər tam təhlükəsiz şəkildə icra olunub və
platformanın hasilat və ixrac sistemləri işə salınıb.
Hazırda hasilatın tədricən artırılması prosesi
davam edir.

Çıraq platformasında
hasilat bərpa edilib

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və
rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Bizim həyət" layihəsi
çərçivəsində növbəti abadlaşdırılmış həyət sakinlərin istifadəsinə verilib.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə, yenilənmiş həyət
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Hüseyn Seyidzadə küçəsi 1 və 2a ünvanında
yerləşən, təxminən, 1600 nəfər sakinin yaşadığı binaları əhatə edir.

“Bizim həyət” layihəsi
çərçivəsində daha bir
həyət abadlaşdırılıb

“Bizim həyət” layihəsinin əsas
məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji
cəhətdən təmiz və abad edilməsi, şəhər
ekologiyasının sütununu təşkil edən
yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat
tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün
təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin
yaradılmasıdır.

Abadlaşdırılan növbəti həyətdə əlil və
sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat hərəkəti nəzərə alınıb, bütün yaş
qrupları üzrə uşaqların inkişafı üçün əlverişli

şəraitin yaradılıb, gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirmələri məqsədilə müxtəlif
idman qurğuları quraşdırılıb, futbol və basketbol meydançası inşa olunub. Yeni həyətin
ərazisində 5 ədəd söhbətgah, çoxsaylı oturacaqlar, tullantılar üçün qutular quraşdırılıb.
Sakinlərin istək və maraqları nəzərə alınaraq, yeni liftlər, müasir işıqlandırma dirəkləri
quraşdırılıb, binaların fasadları, dam örtükləri
və giriş hissələri təmir olunub. Həyətin
ərazisindəki mövcud yaşıllıqlara əlavə olaraq
80 ədəd ağac əkilib, yaşıllıq zolağı salınıb.
Sözügedən layihənin Bakının bütün rayonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

STP Şirkətlər Qrupu ilə Ələt Azad İqtisadi
Zonası memorandum imzalayıblar

STP Şirkətlər Qrupu və Ələt Azad İqtisadi Zonası arasında Strateji
Əməkdaşlıq üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb. İmzalama mərasimi STP
Şirkətlər qrupunun “Rebuild Karabakh” sərgisində baş tutub.
Memorandumun məqsədi iki qurum
arasında iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirməkdir.
Tərəflər bir-birinin fəaliyyətinin təşviq olunması və sərmayələrin cəlb edilməsi üçün birgə
layihələr həyata keçirəcəklər. Memorandumu
STP Şirkətlər qrupunun baş direktoru Ruslan Ağabəyli və Ələt Azad İqtisadi Zonası
səlahiyyətli qurumunun İdarə Heyətinin sədri
Valeh Ələsgərov imzalayıblar.
Anlaşma memorandumuna “Sərmayə
yatırımlarının həyata keçirilməsinə qarşılıqlı
dəstəyin göstərilməsi”, “İşgüzar səfərlər zamanı qarşılıqlı zəruri əlaqələndirmənin təşkili”,
“Bilik, informasiya və təcrübənin mübadiləsi”
və s. istiqamətləri əhatə edən bəndlər daxildir.
Ələt Azad İqtisadi Zonası ölkənin qeyrineft sektoruna yerli və xarici investisiyaların
cəlbini gücləndirmək üçün həyata keçirilən

bir layihədir. Bu strateji coğrafi məkandan
regional investisiya mərkəzini təmin etmək
və Avropa-Qafqaz-Asiya və Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizlərində rəqabət qabiliyyətini
artırmaq üçün istifadə ediləcək.
STP Şirkətlər qrupu regionda ilk texnopark
olmaqla kabel, elektrik avadanlıqları, alüminium və mis profillər, sendviç panellər, polimer
borular, dəqiq mexaniki emal, qaynaq quraşdırma, ağır maşınqayırma, qaynar sinkləmə,
qumlama və rəngləmə, metaləritmə və texniki
qazların istehsalı kimi 30-dan çox istehsal
sahələrini tərkibində birləşdirir. Müəssisənin
təklif etdiyi yüksək keyfiyyətli məhsul və
xidmətlər neft-qaz, energetika, inşaat, kənd
təsərrüfatı kimi sahələrdə idxalın azalmasına
istiqamətlənib.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanda telefon rabitəsinin
140 illiyi ilə əlaqədar müsabiqə elan olunub
və bu məsələlərin həlli ilə bağlı müvafiq
göstərişlər verir. Bir neçə il əvvəl ölkədə baş
vermiş daşqınlar, zəlzələlər, yanğınlar zamanı
da bunun şahidi olduq. Dövlət başçımız dərhal
təbii fəlakətdən zərər çəkənlərin yanında oldu
və əhaliyə dəymiş ziyan dövlət tərəfindən
ödənildi. Təbii fəlakət zamanı evləri dağılmış
sakinlərə əvvəlkindən də rahat və səliqəli
mənzillər tikildi.
Azərbaycan dövlətinin sosial sahədə
atdığı addımlar öz miqyasına, təsir dairəsinə,
əhəmiyyətinə görə, elə əhatəlidir ki, bu
tədbirlər dünyanın heç bir ölkəsində müşahidə
olunmur. Bütövlükdə, 3 milyona yaxın insan
dövlətin sosial təşəbbüslərinin icrasından
faydalanır. Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü
sosial siyasət, həqiqətən də, inqilabi xarakter
daşıyır.
Prezident İlham Əliyevin “Əhalinin sosial
rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər
haqqında” sərəncamı humanizm prinsiplərinə
söykənən sosialyönümlü siyasətin davam
etdiyini, dövlət başçısının daim hər bir
vətəndaşının yanında olduğunu təsdiqləyən
növbəti qətiyyətli addımdır.

Mehman İSMAYILOV,
politoloq

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi
Azərbaycanda telefon rabitəsinin
yaradılmasının 140 illiyi ilə əlaqədar
jurnalistlər üçün müsabiqə elan edir.

Xatırladaq ki, profilaktik işlər proqramına, əsasən,
inspeksiya və təzələnmə işləri, o cümlədən məşəl uclarının
dəyişdirilməsi, alışdırma sisteminin modernləşdirilməsi, ötürücü siyirtmələrin dəyişdirilməsi və vacib təmir işləri daxil idi.
Proqramın iş həcminin əsas hissəsini həmçinin Çıraq qazlift
layihəsinin yalnız platformanın dayandığı vaxt icra oluna
bilən işlər təşkil edirdi.
Bu layihənin məqsədi Çırağın istismar ömrünün uzadılması, hasilatın gücləndirilməsi və platformada iş prosesinin
daha təhlükəsiz və etibarlı şəkildə davam etməsi idi.
Belə proqramlar normal əməliyyatların bir hissəsidir və
onlar planlaşdırılmış şəkildə bp-nin Xəzərdə əməliyyatçısı
olduğu digər platformalarda və obyektlərdə də müntəzəm
olaraq həyata keçirilir.

“Xalq qəzeti”

Nazirlikdən verilən məlumatda bildirilir
ki, müsabiqə aşağıdakı nominasiyalar üzrə
keçirilir:
“Telefon rabitəsi – İKT – Rəqəmsal inkişaf”
mövzusunda
Ən yaxşı veriliş
Ən yaxşı reportaj
Ən yaxşı məqalə
Müsabiqəyə təqdim olunmuş yazılarda
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcək:
• Materialların mövzunu dolğun əhatə etmə
səviyyəsi;
• Faktların və məsələlərin düzgün təhlili;
• Oxucu üçün informasiyalılıq dərəcəsi;
• İfadə vasitələrinin zənginliyi;
Müsabiqədə iştirak edən müəlliflərin hazırladıqları məqalə və videomateriallar 25 oktyabr – 6 dekabr tarixləri aralığında yayımlanmalıdır. Materialların linkləri 140il@mincom.
gov.az elektron poçt ünvanına göndərilməlidir.
Materiallarla birlikdə müsabiqədə iştirak
edən müəllif özü barədə məlumatları (adı,
soyadı, iş yeri və vəzifəsi, əlaqə telefonu və

elektron poçt ünvanı) təqdim etməlidir.
Bir müəllif yalnız bir nominasiyada iştirak
edə bilər.
Nominasiyalar üzrə qəbul olunmuş
materiallar münsiflər heyəti tərəfindən
qiymətləndiriləcək və qaliblər müəyyən
ediləcək. Onların adları 22 dekabr tarixində
açıqlanacaq.
Qaliblərə pul mükafatı təqdim olunacaq.

“Xalq qəzeti”
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22 oktyabr 2021-ci il, cümə

Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan dünən İstanbulda
işinə başlayan “Regional maliyyə
konfransı”nın iştirakçılarına
videoformatda müraciət
ünvanlayıb. Müraciətdə qarşıdakı
illər ərzində Türkiyə hökumətinin
maliyyə siyasətinin prioritetləri öz
əksini tapıb. Bu barədə “Anadolu”
agentliyi məlumat yayıb.

ABŞ
120 milyon dollar yardım
ABŞ-ın “Microsoft” şirkətinin qurucusu, milyarder Bill
Qeyts aşağıgəlirli
ölkələrə koronavirusla mübarizə üçün
maliyyə yardımı
edib. Belə ki, milyarder əczaçılıq şirkəti
“Merck & Co.”nun
koronavirusa qarşı
istehsal etdiyi həblərin aşağı gəlirli ölkələrə çatdırılması
üçün 120 milyon dollara qədər vəsait ayırıb.
Bu barədə “Bill və Melinda Qeyts Fondu”ndan verilən
açıqlamada deyilir: “Bu pandemiyaya son qoymaq üçün,
dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər
kəsin həyatı xilas edən dərmanlardan istifadəsini təmin
etməliyik”.
Məlumatı “Reuters” yayıb.

Bitkoinin qiyməti 65 min dolları ötüb
Dünyanın
aparıcı kriptovalyutası – bitkoinin
qiyməti ilk dəfə
65 min dollar
həddini keçib.
Məlumata görə,
kriptovalyuta son
24 saat ərzində
4,5 faiz, son bir həftə ərzində isə 19,4 faiz bahalaşaraq
65,6 min dollara satılıb. Nəticədə, onun bazar dəyəri 1,2
trilyon dolları keçib.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Dünyanın ən güclü ordusu
“Global
Firepower”
statistika saytı
dünyanın ən
güclü ordularının yeni
siyahısını açıqlayıb. Siyahıda
birinci yeri 2
milyon 245
min nəfərlik
personala,
13 mindən çox təyyarə, 6 min 100 tank və 40 min zirehli
texnikaya sahib olan ABŞ tutur. İkinci pillədə 3,5 milyon
nəfərlik personal, 4 min 144 təyyarə, 13 min tank, 27 min
100 zirehli texnikaya malik Rusiya qərarlaşıb. İlk üçlüyü isə
3 milyon 335 min nəfərlik personalı, 3 min 260 təyyarəsi,
3 min 205 tankı, 35 min zirehli texnikası olan Çin tamamlayır.
Məlumatı CNN yayıb.

Böyük Britaniya
Alimlər həyəcan təbili çalırlar
Beynəlxalq
alimlər Qrupu
Yer kürəsində
hava çirklənməsi
və qlobal
istiləşmənin
pandemiyadan
daha təhlükəli
fəsadlara səbəb
olacağını bəyan
ediblər. Bu barədə Qlazqoda keçiriləcək İqlim Dəyişikliyi
Sammiti iştirakçılarına ünvanlanan müraciətdə bildirilib.
Qeyd edilib ki, havanın çirklənməsi nəticəsində hər il 7
milyon insan həlak olur. Bildirilib ki, qlobal kataklizmlərin
qarşısının alınması üçün atmosferə atılan zərərli tullantıların həcmi azaldılmalı, bərpa olunan enerjidən
istifadə genişləndirilməli və əhalinin sağlamlığının təmini
məqsədilə külli miqdarda vəsait ayrılmalıdır.
Xəbəri “The Guardian” verib.

Cənubi Koreya

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 ABŞ-ın
keçmiş prezidenti
Donald Tramp gələn
ay öz şəxsi sosial
media platforması
"TRUTH Social"ı
istifadəyə verməyi
planladığını açıqlayıb.
Bu barədə BBC
məlumat yayıb.

R.T.Ərdoğan: İstanbul dünyanın əsas
maliyyə mərkəzlərindən birinə çevriləcək
Dövlət başçısı bildirib ki, Türkiyə
hökumətinin əsas hədəflərindən biri İstanbulun dünyanın maliyyə mərkəzlərindən birinə
çevrilməsinə nail olmaqdır. Onun fikrincə, ən
böyük meqapolislərdən biri olan İstanbulun
digər maliyyə mərkəzlərindən bir çox üstün
cəhətləri olacaq. Onlardan biri İstanbulun
özündə ənənəvi Qərb bankçılığı ilə yanaşı,
İslam bankçılığını da təcəssüm etdirməsidir.
Prezident sonra vurğulayıb ki, Türkiyə
son illər yerli və əcnəbi sərmayədarların bu
ölkədə sərbəst və uğurlu fəaliyyəti üçün
hər cür şərait yaradıb və bundan sonra da
yaradacaq. R.T.Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə
hökuməti qlobal pandemiyanın fəsadlarını
minimal səviyyəyə endirmək üçün bütün vacib
tədbirləri görüb. Həmin düşünülmüş tədbirlər
artıq öz praktiki səmərəsini verib.
Dövlət başçısı Türkiyənin hazırkı maliyyə

durumunu qlobal iqtisadiyyatla müqayisə edib.
Əksər göstəricilər Türkiyənin xeyrinədir. Belə
ki, dünya iqtisadiyyatı 2020-ci ildə 3,5 faiz
geriləyib. Qlobal ticarət dövriyyəsinin həcmi
isə 10 faizdən çox azalıb. Türkiyə hökuməti
isə dünyada COVID–19 səbəbindən yaranmış
çətin iqtisadi vəziyyətdən az itkilərlə çıxmağı
bacarıb. R.T.Ərdoğan deyib: “Türkiyə 2020ci ili ümumi daxili məhsulun 1,8 faiz artımı
ilə başa vurub ki, bu da “Böyük iyirmilər”ə
daxil olan dövlətlərin arasında ən yüksək
göstəricidir. 2021-ci ildə Türkiyədə ÜDM-nin 9
faizdən çox artacağı proqnozlaşdırılır.
R.T.Ərdoğan sonda fəxrlə qeyd edib ki,
ötən il Türkiyənin məhsul ixracının həcmi
212 milyard dollara çatıb. Bu, ölkənin bütün
tarixi ərzində ən yüksək göstəricidir. Bu il bu
rəqəmin daha da artacağı gözlənilir.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Son sutkada koronavirus
infeksiyasına 2005 yeni
yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına son sutkada 2005 yoluxma faktı qeydə alınıb,
1011 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında
Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri
müsbət çıxan 20 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə, ümumilikdə,
509 min 862 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı
müəyyən edilib, onlardan 481 min
696 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,

6 min 829 nəfər vəfat edib. Aktiv
xəstə sayı 21 min 337 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma
hallarının müəyyənləşdirilməsi
ilə əlaqədar 12 min 533, bu günə
qədər isə, ümumilikdə, 5 milyon
69 min 352 test icra olunub.

Rostov atom elektrik stansiyasında
(AES) ikinci enerji blok dayandırılıb.
Enerji blokunun dayandırılmasına əsas
səbəb blokda sızma olub.

Xatırladaq ki, bu il yanvarın 6-da Twitter,
Google-a məxsus YouTube və Facebook sosial media platformaları Trampın hesablarını
dondurmuşdu. Adıçəkilən şirkətlər bu addımı
Trampın 2020-ci il prezident seçkilərində
Konqresdəki tədbirlərdə iştirak və saxtakarlıq
etdiyi iddialarına görə atdıqlarını açıqlamışdılar.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

ABŞ hərbi bazası
raket atəşinə tutulub
Suriyanın Ət-Taıf şəhərində yerləşən ABŞ hərbi
bazası raket zərbələrinə məruz qalıb. ABŞ Hərbi
Komandanlığının Bağdaddakı nümayəndəsi faktı
təsdiq edərək bildirib ki, beş pilotsuz aparat hərbi
bazaya raket zərbələri endirib.

Qeyd edək ki, Rostov AES-də 4 enerji bloku
fəaliyyət göstərir. AES-in 3-cü və 4-cü bloku ştat
cədvəlinə uyğun işləyir. Birinci blok isə təmirə dayanıb. Hazırda sızmaya görə də ikinci blok təmirə
dayanıb.

“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

2021-ci ildə Tovuz rayonunda yolların
təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tovuz rayonunda yolların təmiri
işlərinin yerinə yetirilməsi müddəti ilin
axırına qədərdir. Tender iştirakçılarına
təklif olunur ki, öz tender təkliflərini
möhürlənib imzalanmış şəkildə www.
tender.gov.az. portalı vasitəsilə
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyənlər 80 manat məbləğdə iştirak
haqqını aşağıda göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər
toplusunu Tovuz şəhəri, İstiqlal küçəsi
2 nömrəli ünvanda, Tovuz Rayon İcra
Hakimiyyətindən və yaxud www.tender.
gov.az. portalından (əlaqələndirici
şəxs-Məmmədov Mübariz Məmməd
oğlundan, telefon- 050-264-62-48) ala
bilərlər.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat-Tovuz Rayon İcra
Hakimiyyəti

Sosial media platforması
barədə açıqlama verən Donald Tramp bildirib ki, hazırda
dünyada mövcud olan böyük
sosial şəbəkələr ABŞ-da, həmçinin digər
ölkələrdə fikirləri təhrif etməyi və tirajlamağı bacarır. O qeyd edib ki, bu platforma da
məhz böyük texnologiya şirkətlərinin hegemonloğuna qarşı çıxacaq.
Trampın şəxsi sosial media platforması
yaxın aylarda fəaliyyətə başlayacaq.
“TRUTH Social”ın gələn ay xüsusi seçilmiş qonaqlar üçün açılacağını bildirən Tramp,
platformanın 2022-ci ilin ilk rübündə ümumi
istifadəçilər üçün əlçatan olduğunu açıqlayıb.

Rostov atom elektrik
stansiyasında ikinci
enerji blok dayandırılıb

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti

H/h- AZ03CTRE
00000000000002513531
VÖEN-7300145781
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod-210005
VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ
01360100000000003944
S.W.İ.F.T CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri www.tender.gov.az.
portalı vasitəsilə təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (ən azı 60
bank günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən

təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;
-iddiaçıların son bir ildə analoji işlər
üzrə təcrübəsi və potensial imkanları
haqqında məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir.İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri
(tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla15 oktyabr 2021-ci il
saat 11.00-a, tender təklifi və bank
təminatını isə 23 oktyabr 2021-ci il saat
17.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 24 oktyabr
2021-ci il saat 11.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.Tenderdə
iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və
digər bütün prosedurlar yalnız elektron
qaydada portal vasitəsilə aparılır.
İddiaçıların səlahiyyətli
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
Bu barədə məlumat www.
tender.gov.az. internet saytında
yerləşdirilmişdir.

Hədəf kazarmalar və təsərrüfat malları saxlanılan yerlər
olub. Paket zərbələri nəticəsində hərbi bazada yanğın baş
verib. Lakin hərbçilər arasında həlak olan və xəsarət alan
olmayıb. Hələlik raket zərbələrinin kim tərəfindən endirildiyi
məlum deyil.
Qeyd edək ki, Suriyada 800 nəfər ABŞ hərbçisi xidmət
edir.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının
kollektivi iş yoldaşları
İLQAR HÜSEYNOVUN

vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.
Asif Əsgərov Nizami və Niyazi Səfərov qardaşlarına
anaları
ƏSKİNAZ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun
rəhbərliyi və kollektivi Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
nazirinin müavini Oruc Zalova qardaşı
BAYRAM ZALOVUN

İlk kosmik raket
Cənubi Koreya ilk
dəfə öz istehsalı olan
“Nuri” (KSLV-II) adlı
daşıyıcı kosmik raketin
startını həyata keçirib. Bildirilir ki, raketin
“Naro” kosmodromundan startı telekanallar
vasitəsilə canlı yayımlanıb. İki yüz tonluq
raket yarım tonadək çəkisi olan peykləri orbitə çıxaracaq.
Daşıyıcı raket üzərində işlər 2010-cu ildən etibarən aparılıb.
Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Donald Trampın şəxsi sosial
media platforması yaxın aylarda
fəaliyyətə başlayacaq

ÂÂ Oktyabrın 22-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz yarımadanın
bəzi yerlərində qısamüddətli az yağış
yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb
küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək.
Gecə 11-13°, gündüz 16-19°, Bakıda gecə
11-13°, gündüz 16-18° isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi 772 mm civə sütunundan 767 mm civə
sütununa enəcək, nisbi rütubət 60-70 faiz
olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi
əsəcək Gecə 4-9°, gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,

BAŞ REDAKTOR
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Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz
arabir güclənəcək. Gecə 1-6°, gündüz 7-12°
isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənubqərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək.
Gecə 1-6°, gündüz 7-12° isti, dağlarda 2-4°
şaxta, gündüz 0-2° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz
arabir güclənəcək. Gecə 5-9°, gündüz 15-20°
isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən,

Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz
arabir güclənəcək. Gecə 3-8°, gündüz 13-18°
isti, dağlarda gecə 3° şaxta 2°-dək isti, gündüz
5-9° isti 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. Mülayim cənubqərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək.
Gecə 7-10°, gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Dağlarda duman olacaq. Mülayim cənub-qərb
küləyiəsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə
9-12°, gündüz 15-18°, dağlarda gecə 4-6°,
gündüz 11-13° isti olacaq.

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

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

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun
rəhbərliyi və kollektivi Niyazi və Nizami Səfərovlara anaları
ƏSKİNAZ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun
rəhbərliyi və kollektivi Bakı Şəhər Xətai Rayon
Məhkəməsinin sədri Rəşid Rzayevə həyat yoldaşı
GÜLNARƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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