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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva Zəngilan rayonunda səfərdə olublar

Oktyabrın 20-də
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Zəngilan rayonunda
səfərdə olublar.
Dövlətimizin başçısı və birinci
xanım rayonun Ağalı kəndində
həyata keçirilən “Ağıllı kənd”
layihəsi çərçivəsində görülən
işlərlə, Zəngilan Beynəlxalq Hava
Limanının tikintisi ilə, Dövlət Sərhəd
Xidmətinin Zəngilan rayonunda
yerləşən hərbi hissə kompleksində
yaradılan şəraitlə tanış olublar,
“Azərişıq” ASC-nin Zəngilan
Rəqəmsal Yarımstansiyasının
təməlqoyma mərasimində və
“Azərenerji” ASC-nin 110/35/10 
kV-luq “Zəngilan” yarımstansiyasının
açılışında iştirak ediblər.
Sonra Prezident İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Zəngilan rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşüblər.
Səfərdən geniş hesabat qəzetin
növbəti nömrəsində dərc olunacaq.

AZƏRTAC
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Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda yerləşən Zəngilan şəhərinin
Baş planının hazırlanması ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda yerləşən Zəngilan şəhərinin Baş
planının hazırlanması üçün Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il dövlət
büdcəsində işğaldan azad olunmuş
ərazilərin yenidən qurulması və bərpası

üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə
ilkin olaraq 500,0 (beş yüz) min manat
ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın
1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 oktyabr 2021-ci il

Azərbaycan Respublikasının Bəsitçay Dövlət Təbiət
Qoruğunun fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi təcavüzü insan
hüquqlarının və çoxsaylı beynəlxalq
hüquq normalarının pozulması, sosialiqtisadi fəsadlar və mədəni irsə vurulan
ziyanla yanaşı, misli görünməmiş ekoloji
terror, təbii sərvətlərin genişmiqyaslı və
uzunmüddətli talanı ilə nəticələnmişdir.
Ərazilərin 30 ilə yaxın işğal altında
qaldığı müddət ərzində tarixi torpaqlarımızda təbiətə, bioloji müxtəlifliyə
və su hövzələrinə qarşı ciddi ekoloji
fəsadlar törədilmişdir. Azərbaycanın
“Qırmızı Kitabı”na və Beynəlxalq Təbiəti
Mühafizə İttifaqının “Qırmızı Siyahısı”na
daxil edilmiş nadir təbiət inciləri məhv
edilmiş, flora və faunaya külli miqdarda
ziyan vurulmuşdur. Ətraf mühitin fiziki
və kimyəvi çirklənməyə məruz qalması
bütövlükdə regionda ekoloji tarazlığın
pozulmasına gətirib çıxartmışdır.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərə
Böyük Qayıdış çərçivəsində 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. Bu
ərazilərdə müasir yanaşmaların tətbiqi
əsasında unikal meşə fondunun və
mühafizə olunan təbiət komplekslərinin

fəaliyyətinin bərpa edilməsi bütövlükdə
regionun “yaşıl zona”ya çevrilməsinə
şərait yaradacaqdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq, 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 qərara
alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan
Zəngilan rayonunun inzibati ərazisində
107 hektar sahədə yerləşən Azərbaycan
Respublikasının Bəsitçay Dövlət Təbiət
Qoruğunun (bundan sonra ‒ Qoruq)
fəaliyyəti bərpa edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Qoruğun Əsasnaməsini və sanitariyamühafizə zonasını dörd ay müddətində
müəyyənləşdirib təsdiq etsin;
2.2. Qoruğun mühafizəsi, təbliği və
fəaliyyətinin maddi-texniki təminatı ilə
bağlı zəruri tədbirlər görsün;

2.3. bu Sərəncamdan irəli gələn
digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi:
3.1. Qoruq ərazisində yerləşən
təbiət obyektlərinin inventarlaşdırılmasını təmin etsin və işlər başa çatdıqdan
sonra bu barədə məlumatları bir ay
müddətində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim etsin;
3.2. xarici və yerli mütəxəssisləri
cəlb etməklə Qoruq ərazisində ekoloji
vəziyyətin qiymətləndirilməsini aparsın və işlər başa çatdıqdan sonra bir
ay müddətində təkliflərini Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
təqdim etsin;
3.3. bu Sərəncamdan irəli gələn
digər məsələləri həll etsin.
4. Aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələlərin həlli ilə bağlı zəruri tədbirlər
görsünlər.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 oktyabr 2021-ci il

Qordan Qrliç: Xorvatiya Azərbaycanın
əldə etdiyi uğurlara sevinir

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Xorvatiya Respublikasının
xarici və Avropa işləri naziri Qordan Qrliçin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qonaqları salamlayan parlamentin sədri
Azərbaycanın Xorvatiya ilə əlaqələrin inkişafına böyük önəm verdiyini söyləyib.
Qeyd edilib ki, ölkələrimiz arasında
münasibətlərin hazırkı yüksək səviyyəyə
qalxmasında dövlət başçılarımızın
qarşılıqlı səfərlərinin və görüşlərinin
əhəmiyyəti böyükdür. Bu görüşlər zamanı aparılan danışıqlar və imzalanmış
sənədlər münasibətlərimizin möhkəm
təməllər üzərində inkişafına yaxşı zəmin
yaradıb.
Sahibə Qafarova bildirib ki,
ölkələrimiz arasında yüksək səviyyəli
siyasi dialoq iqtisadi münasibətlərə
də müsbət təsirini göstərməkdədir.
Azərbaycanın Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə böyük töhfə verdiyini
söyləyən Milli Məclisin sədri əlavə edib
ki, bölgədə həyata keçirilən nəqliyyat
layihələri ölkəmizin bu infrastrukturundan və tranzit imkanlarından istifadə
üçün yeni imkanlar açır. S.Qafarova

dövlətlərarası münasibətlər sistemində
parlamentlərin rolunu vurğulayıb. Hər iki
ölkənin qanunvericilik orqanlarında dostluq qruplarının fəaliyyət göstərməsini
təqdir edib, deputatların qarşılıqlı
səfərlərinin əhəmiyyətindən danışıb.
Vətən müharibəsində Azərbaycanın
zəfərindən söz açan Sahibə Qafarova
rəşadətli Ordumuzun 30 il Ermənistanın
işğalı altında olan torpaqlarımızı
Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad etdiyini
və ərazi bütövlüyümüzün öz gücümüzə
bərpasına nail olduğumuzu söyləyib.
Bununla ölkəmiz BMT Təhlükəsizlik
Şurasının Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
dörd qətnaməsini yerinə yetirib. Milli
Məclisin sədri deyib ki, 30 il erməni
işğalı altında olan torpaqlarımızda bütün
şəhər və qəsəbələr dağıdılıb, viran
qoyulub. Bu gün bu ərazilərdə bərpa
və quruculuq işləri aparılır. Ermənistan
isə təxribatlardan əl çəkmir, sərhədlərin
delimitasiya prosesinə mane olmağa
çalışır, minalanmış ərazilərin xəritələrini
verməkdən imtina edir.

Səmimi görüşə görə minnətdarlığını
bildirən Xorvatiya Respublikasının Xarici
və Avropa işləri naziri Qordan Qrliç
ölkəmizə səfərindən və burada keçirdiyi
görüşlərdən məmnun qaldığını söyləyib.
Bildirilib ki, Xorvatiya Azərbaycanla
əlaqələrin dərinləşməsinə böyük maraq
göstərir. Siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə əlaqələrimiz getdikcə
genişlənir. Parlamentlər səviyyəsində
əməkdaşlığımızın daha da dərinləşməsi,
deputatlarımızın mütəmadi qarşılıqlı
səfərləri və görüşləri ümumi məqsədlərə
xidmət edir. Xorvatiya Azərbaycanın
əldə etdiyi uğurlara sevinir. Bu gün
iki ölkə arasında təkcə enerji sektorunda deyil, kənd təsərrüfatı, turizm,
yüksək texnologiyalar sahələrində də
əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar var.
Söhbət zamanı Milli Məclisin Xorvatiya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun başçısı Könül Nurullayeva, Milli Məclisin komitə sədri Tahir Mirkişili çıxış edərək ölkələrimiz arasında
əməkdaşlıq barədə fikirlərini bölüşüblər.
Görüşdə Milli Məclis Aparatının
rəhbəri Səfa Mirzəyev, ölkəmizin Xorvatiyadakı səfiri Fəxrəddin Qurbanov,
Xorvatiyanın Azərbaycandakı səfiri
Branko Zebiç və digər rəsmi şəxslər
iştirak ediblər.

Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə ABŞ Dövlət
katibinin köməkçisi arasında telefon danışığı olub
Oktyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramov ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin
Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Donfrid
arasında telefon danışığı olub.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Karen Donfrid Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa
edilməsinin 30-cu ildönümü münasibətilə
təbriklərini nazir Ceyhun Bayramovun
diqqətinə çatdırıb.
Tərəflər, iki ölkə arasında əməkdaşlıq

gündəliyi üzrə fikir mübadiləsi aparıb və
bir sıra istiqamətlərdə əlaqələrin inkişaf
etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Telefon danışığı zamanı, həmçinin
regiondakı münaqişə sonrası vəziyyət
müzakirə edilib.
Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistan-

Azərbaycan arasında münasibətlərin
beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında
normallaşdırılması ilə bağlı mövqeyimizi
Dövlət Katibinin köməkçisinin diqqətinə
çatdırıb. Öz növbəsində Karen Donfrid iki ölkə arasında münasibətlərinin
normallaşdırılmasının vacib olduğunu
və ABŞ-ın bu xüsusda dəstək verməyə
hazır olduğunu qeyd edib.
Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparıblar.

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi
“Instagram” səhifəsində Füzulidən olan keçmiş
məcburi köçkünlərlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib
Azərbaycan
Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban
Əliyeva rəsmi “Instagram”
səhifəsində Füzulidən
olan keçmiş məcburi
köçkünlərlə görüşü ilə bağlı
paylaşım edib.
Paylaşımda deyilir:
“Füzuli rayonundan
olan keçmiş məcburi
köçkünlərlə görüş. Doğma
torpaqlara qayıdışınızın
həyəcanını və sevincini
səmimi-qəlbdən sizinlə
bölüşürəm!”.

AZƏRTAC

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
rəsmi “Instagram” səhifəsində Zəngilan
səfərindən görüntü paylaşıb
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
 ehriban Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində Zəngilan
M
səfərindən görüntü paylaşıb.

Paylaşımda deyilir: “Doğma Zəngilanda Azərbaycan
muğamının valehedici sədaları!”.

AZƏRTAC

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın
Yunanıstana işgüzar səfəri başlayıb
Oktyabrın 20-də Milli
Məclisin Sədri Sahibə Qafarova
Avropa Parlament Sədrlərinin
Konfransında iştirak etmək üçün
Yunanıstana işgüzar səfərə gedib.
Parlamentin Mətbuat və İctimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Afina Beynəlxalq Hava Limanında Milli Məclis sədrinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini ölkəmizin Yunanıstandakı səfiri Anar Hüseynov və digər
rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Oktyabrın 21-də Parlament
Sədrlərinin Avropa Konfransında
Sahibə Qafarovanın çıxışı gözlənilir.
Onun tədbirdə iştirak edəcək parlament
sədrləri ilə bir sıra görüşləri də nəzərdə
tutulub.
Xatırladaq ki, nümayəndə heyətinin
tərkibinə Milli Məclisin Beynəlxalq
münasibətlər və parlamentlərarası
əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidov, deputatlardan Cavanşir Feyziyev,
parlament Aparatının rəhbəri Səfa
Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər daxildir.

Azərbaycanla Xorvatiya arasında dostluq və strateji
əməkdaşlıq münasibətləri uğurla inkişaf edir

Oktyabrın 20-də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun
Bayramov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Xorvatiya Respublikasının
xarici və Avropa işləri naziri Qordan Grliç Radmanla görüşüb.
Azərbaycan Respublikası Xarici
İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
İdarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
hər iki tərəfdən nümayəndə heyətlərinin
iştirakı ilə keçirilən görüşdə Azərbaycan
ilə Xorvatiya arasında münasibətlərin
inkişafı perspektivləri, habelə,
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.
Nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə
arasında dostluq və strateji əməkdaşlıq
münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyini
bildirib. O, ölkələrimiz arasında siyasi
dialoqun davamlılığı, ali və yüksək
səviyyəli qarşılıqlı səfər və görüşlərin
təşkilinin əhəmiyyətini vurğulayaraq,

bu müsbət tendensiyanın davam
etdirilməsinin vacib olduğunu ifadə edib.
Qordan Grliç Radman ölkəmizdə
səfərdə olmaqdan məmnunluğunu
bildirib və Azərbaycan Prezidenti ilə
keçirilmiş görüşə istinad edib. İki ölkə
arasında bir sıra oxşarlıqların olduğunu
deyən xorvatiyalı nazir bu xüsusda
ölkələrin suverenliyi və müstəqillik
mübarizəsini qeyd edib. O, müstəqilliyin
bərpasından ötən dövrdə Azərbaycan
tərəfindən qazanılmış nailiyyətlərin
təqdirəlayiq olduğunu söyləyib. Nazir
Xorvatiyanın Azərbaycanla əlaqələrin
dərinləşdirilməsində maraqlı olduğunu
bildirib.

Nazirlər ikitərəfli əməkdaşlıq
gündəliyinin bir sıra məsələləri,
o cümlədən, XİN-lərarası siyasi
məsləhətləşmələrinin mütəmadi əsasda
keçirilməsi, parlament ölçüsü üzrə
əlaqələrin genişləndirilməsi, habelə,
əlaqələrimizin əsas sütunlarından olan
iqtisadi sahədə, eləcə də enerji, kənd
təsərrüfatı, yüksək texnologiyalar,
humanitar, turizm və digər istiqamətlər
üzrə əlaqələrin inkişafı perspektivləri
ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Cari səfər çərçivəsində biznes forumun
təşkilinin iqtisadi-ticarət sahəsində
əlaqələrin genişləndirilməsinə töhfə
verəcəyi vurğulanıb.
Tərəflər, həmçinin beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq,
xüsusilə də Avropa İttifaqı və “Şərq
tərəfdaşlığı” platformasında əməkdaşlıq
məsələlərini müzakirə ediblər.
C.Bayramov Azərbaycan
ərazisindəki son vəziyyət, xüsusilə
də üçtərəfli bəyanatların icrası ilə
bağlı məsələləri həmkarının diqqətinə
çatdırıb. Azad olunmuş ərazilərdə
həyata keçirilən quruculuq, eləcə də,
minalardan təmizləmə işləri ilə bağlı
məlumat verib. Dost Xorvatiyanın
xüsusilə minalardan təmizləmə
sahəsində təcrübəsi nəzərə alınmaqla,
azad olunmuş ərazilərdə həyata
keçirilən quruculuq prosesində iştirak
edə biləcəyi diqqətə çatdırılıb.
Görüşdə nazirlər, həmçinin
bölgələrdəki vəziyyət və qlobal
gündəliyə daxil olan məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparıblar.
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Azərbaycan Ordusu düşmənə xalqımızın
böyüklüyünü bir daha göstərdi

Hər kəs gücümüzü gördü.
Hər kəs qüdrətimizi gördü,
iradəmizi gördü. Bu dəmir
yumruq onların belini
qırdı, onların başını əzdi.
Bu, birlik yumruğudur, bu,
güc yumruğudur. Bundan
sonra Azərbaycan yalnız
inkişaf, tərəqqi yolu ilə
gedəcək. Bundan sonra
da biz ordu quruculuğu
işində əməli addımlar
atacağıq, ordumuzu daha da
gücləndirəcəyik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 17-də Füzuli rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşündəki çıxışında silahlı qüvvələrimizin 44 günlük Vətən müharibəsi
zamanı əsl vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq göstərərək, düşmənin canlı qüvvəsi və texnikasını
sıradan çıxardığını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini bildirib.
Ölkə rəhbəri, həmçinin vurğulayıb ki, İkinci Qarabağ savaşı
dövründə Füzuli uğrunda gedən
şiddətli döyüşlər hərbçilərimizin
qəhrəmanlığını bir daha təsdiqlədi.
Şəhər ətrafında bir neçə gün
davam edən ağır əməliyyatlarda
düşmən müqavimət göstərməsinə
baxmayaraq, Silahlı Qüvvələrimiz
öz tarixi missiyasını uğurla yerinə
yetirdi. Çünki Füzuli böyük bir
əraziyə malik olmaqla, həm də
düşmən üçün strateji nöqtə idi.

İşğalçının bu hissədən qovulması
ilə onun rüsvayçı məğlubiyyətinin
demək olar ki, əsası qoyuldu, digər
şəhər və kəndlərimizin işğaldan
azad edilməsi sürətləndi.
Təsadüfi deyil ki, Füzuli
düşməndən təmizlənəndən sonra
Ermənistan ordusunda fərarilik halları daha geniş vüsət aldı. Qəsbkar
bundan sonra ordumuzun önündə
daha dura bilməyəcəyini anlayıb,
silah-sursatını ataraq, qaçmağa
başladı.

Dövlətimizin başçısı sözügedən
görüşdə bununla bağlı deyib:
“Füzuli şəhərinin azad olunmasının
əhəmiyyəti, eyni zamanda, bu yaşayış sahəsinin strateji yerləşməsi
ilə bağlıdır. Füzuli nəzarətimizə
keçəndən sonra artıq Şuşa
istiqamətinə getmək üçün daha
geniş imkanlar açıldı. Bir daha
demək istəyirəm ki, Ermənistan
tərəfi burada çox güclü istehkamlar
qurmuşdu, bir neçə xətt istehkamdan ibarət müdafiə xətti qurulmuş-

DTX rəisi ilə BQXK-nin
vitse-prezidenti arasında görüş

O

ktyabrın 19-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin rəisi, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev Beynəlxalq Qırmızı
Xaç Komitəsinin (BQXK) vitse-prezidenti Jil Karbonyenin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib.
Görüşdə BQXK ilə ölkəmiz arasında
mövcud əlaqələr, təşkilatın humanitar
missiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı

qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlər
müzakirə olunub.
General-polkovnik Əli Nağıyev Bi-

du. Otuz il ərzində düşmən burada
möhkəmlənirdi və bu istehkamları yarmaq, keçmək xalqımızın
bir daha böyük qəhrəmanlığını,
fədakarlığını göstərmişdir. Təbii
ki, bunu görən düşmənin gözü
qorxdu. Gördülər ki, bizim əsgərzabitlərimiz doğma torpaqları azad
etmək üçün ölümə getməyə hazırdırlar. Bu istehkamları canı-qanı
bahasına keçmiş qəhrəman əsgərzabitlərimiz düşmənə Azərbaycan
xalqının böyüklüyünü bir daha
göstərdi...”.
Beləliklə, Azərbaycan
Ordusunun zəfər yürüşü ilə Füzuli
şəhərinin xilasından 3 gün sonra
Zəngilan şəhəri azad edildi, ondan
beş gün sonra Qubadlı düşməndən
təmizləndi, daha sonra isə Laçın
dəhlizinə çıxıldı. Bununla da savaşda müharibənin taleyinin artıq həll
olunması heç kəsə sirr deyildi.
Silahlı qüvvələrimiz 44 gün
ərzində ardıcıl qələbələri ilə
Ermənistan ordusunu sıradan
çıxardı, bütün dünyaya “yenilməz
Ermənistan ordusunun” uydurma,
xəyal olduğunu sübut etdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Füzuli rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşündə
diqqətçəkən bir məqama da
toxunub: “Onu da deməliyəm ki,
bizim uğurlu əməliyyatlarımız məhz
Füzuli rayonundan başlamışdır.
Müharibənin ilk günündə – sentyabrın 27-də Füzulinin Qaraxanbəyli,
Qərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri və
Cəbrayılın Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri azad edildi. Yəni, biz
öz zəfər missiyamızı məhz Füzuli
rayonundan başlamışıq”.
Bəli, Füzuli əməliyyatı İkinci Vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin dünyanın
ən güclü orduları sırasında
qərarlaşdığını təsdiqlədi. Türkiyənin
Azərbaycandakı Səfirliyinin keçmiş
hərbi attaşesi, istefada olan general-mayor Yücel Karauz mətbuata
müsahibəsində bu barədə ətraflı
danışıb. O, Füzuli əməliyyatının
Azərbaycanın gerçəkləşdirdiyi hərbi
hərəkatın uğurla ikinci mərhələyə
keçməsinin başlanğıcı olduğunu
bildirib. Yücel Karauz daha sonra
deyib: “İşğalçı 28 il boyunca bu
ərazidəki yaşayış məntəqələrini
vandalcasina dağıtmaqla bərabər,
Majino xətti (1929–1932-ci illərdə
Fransanın hərbi naziri olmuş
A.Majinonun təklifi ilə Almaniya,
Lüksemburq və qismən Belçika sərhədində tikilən fransız
uzunmüddətli fortifikasiya qurğu-

rinci və İkinci Qarabağ müharibələrində
itkin düşən vətəndaşlarımızın tapılması məsələsinə toxunaraq BQKX-nin
bu istiqamətdə bundan sonra da fəal
rol oynayacağına və mühüm töhfələr
verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirmişdir. Həmçinin regionda hökm sürən yeni
reallıqlar nəzərə alınmaqla BQKX-nin
nümayəndələrinin Azərbaycan
ərazisində müvəqqəti yerləşən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarəti
altında olan bölgələrə səfərlərinin
Ermənistanın deyil, yalnız respublikamızın ərazisindən istifadə edilməklə
mümkünlüyü nəzərə çatdırılıb.
Bundan əlavə, söhbət əsnasında
Yaxın Şərq bölgəsindən, xüsusən də
Suriya və İraqdan Azərbaycan əsilli
vətəndaşların və onların ailə üzvlərinin
ölkəyə qaytarılması mövzusu da geniş
müzakirə olunub.
BQKX-nin vitse-prezidenti Jil
Karbonye Azərbaycan hökuməti ilə
faydalı əməkdaşlıq münasibətlərindən
məmnunluğunu ifadə etmiş, qeyd olunan məsələlərin həlli istiqamətində birgə
səmərəli fəaliyyətin davam edəcəyinə
əminliyini bildirib.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, tədbirə Ədliyyə
və İqtisadiyyat nazirliklərinin,
Məhkəmə-Hüquq Şurasının,
Mərkəzi Bankın, Dövlət İmtahan, İqtisadi İslahatların Təhlili
və Kommunikasiya, Elektron
Hökumətin İnkişafı mərkəzlərinin
nümayəndələri qatılıblar.
İclasda işçi qrupun 2021-ci il
üçün Fəaliyyət Planının müvafiq

bəndlərinin icrası üzrə görülmüş
işlər, avqustun 19-da və 27-də keçirilmiş iclaslarda qərara alınmış
tədbirlərin icrası vəziyyəti barədə
məlumat verilib.
Həmçinin Fəaliyyət Planında müəyyən edilmiş tədbirlərin
icrasının təşkili məsələləri
müzakirə olunaraq zəruri işlərin
görülməsi, İşçi qrupun növbəti il
üçün fəaliyyət planının layihəsinin
hazırlanması qərara alınıb.

Azərbaycanın Vətən
müharibəsində möhtəşəm qələbəsi
Prezident İlham Əliyevin uzun
illər ərzində apardığı uğurlu xarici
və daxili siyasətlə bərabər, ordu
quruculuğu sahəsində fədakar
fəaliyyətinin məntiqi nəticəsidir.
Dövlətimizin başçısı bu barədə
dəfələrlə vurğulayıb ki, hazırda
bir çox ölkələrdə Azərbaycanın
hərbi təcrübəsi öyrənilir. Bununla
bağlı bir çox ekspertlərlərin çıxışlarında Azərbaycanın XXI əsrin
müharibəsini apardığı, geniş miqyasda və yüksək səmərə ilə qısa
müddət ərzində tarixi nailiyyətlər
əldə edildiyi bildirilir.
Prezident, həmçinin diqqətə
çatdırıb ki, təkcə silah-sursatla
müharibə aparıb, möhtəşəm qələbə
əldə etmək mümkün deyil. “Bayrağı
qaldıran, bayrağı düşmənin
mövqeyinə sancan, azad edilmiş
torpaqlara sancan əsgərdir, zabitdir.
Bizim əsgər və zabitlərimiz aslan
kimi vuruşdular. Şəhidlər verdik.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət
eləsin! Onların valideynlərinə Allah
səbir versin! Yaralı hərbçilərimiz
var, onlar da sağalırlar. Onların bir
çoxu artıq sağalıb. Allah onlara
şəfa versin! Biz qəhrəman əsgər və
zabitlərimiz hesabına qələbə qazanmışıq. Təkcə Şuşanın işğaldan
azad edilməsi əməliyyatı, əminəm
ki, tarixdə əbədi qalacaq. Demək
olar ki, yüngül silahlarla dərədən,
meşələrdən, dağlardan keçərək
əlbəyaxa döyüşdə düşməni məhv
etdik, Qarabağın tacı olan Şuşanı
azad etdik”, –deyə, ölkə rəhbəri
xüsusi vurğulayıb.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan
Ordusunun Füzuli istiqamətində
uğurları müasir texnologiyalardan
peşəkar istifadə, rəhbərliyin düzgün
planlaşdırması nəticəsində reallaşmışdısa, Şuşada bunun üzərinə
heyətin şəxsi peşəkarlığı amili
də əlavə olundu. Ümumiyyətlə,
Azərbaycanın Vətən müharibəsi
müasir döyüş tarixində tamamilə
yeni bir səhifənin əsasını qoydu. Əməliyyatların zirvəsində
gələn Şuşa döyüşü, eyni zamanda, Azərbaycan Ordusunun,
həm də torpaq, yurd sevgisini
vətənpərvərlik hissini üzə çıxardı.
Şuşanın işğaldan azad olunması çox böyük peşəkarlıq, cəsarət
tələb edən əməliyyat idi. Bu
şəhər o qədər müdafiə cəhətdən
əhəmiyyətli, o qədər coğrafi-strateji baxımdan mühümdür ki, ötən
il noyabrın 8-də məhz Şuşanın
azad edilməsi Ermənistanın təslim
olması ilə nəticələndi. Strateji

yüksəklikdə yerləşən və ermənilər
tərəfindən güclü müdafiə sisteminin yaradıldığı bu şəhəri almaq
sanki mümkünsüz görünürdü.
Lakin müzəffər Azərbaycan Ordusu
qeyri-adi şücaət göstərərək, hərb
tarixinə düşəcək bir səviyyədə döyüşdü, yaxın məsafədən əlbəyaxa
mübarizədə düşmənə qalib gəldi.
Azərbaycan əsgər və zabitinin
belə bir güc-qüdrətə malik olması, peşəkarlığı təsadüfi deyildi.
Çünki ölkə rəhbəri prezidentlik
fəaliyyəti illəri ərzində bu vədinə
sadiq qaldı, respublikamızda
ordunun gücləndirilməsi ilə bağlı olduqca mühüm işlər gördü,
silahlı qüvvələrimizdə keyfiyyət
və kəmiyyət dəyişikliklərinin
yaranmasına nail oldu. Ən müasir döyüş texnikasının alınmasını gerçəkləşdirdi. Əsgər və
zabitlərimizin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasını hər zaman diqqət
mərkəzində saxladı. Bütün bunlarla
bərabər, döyüş hazırlığının bütün
tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün
beynəlxalq tələblərə cavab verən
əlverişli şərait yaradıldı, irimiqyaslı
təlimlər keçirildi.
Ordu quruculuğunda reallaşdırılan mühüm tədbirlərin nəticəsidir
ki, 2020-ci ildə Azərbaycan Ordusu
“Qlobal Atəş Gücü” (“Global Firepower”) indeksi üzrə 64-cü yerdə
qərarlaşıb. Ermənistan ordusu
isə bu siyahıda 111-ci yeri tutub.
Məhz bu göstəricilər Azərbaycanın
müharibədə qalib gəlməsini
şərtləndirib.
Vətən müharibəsində tarixi
qələbənin əldə edilməsində isə ən
önəmli amil silahlı qüvvələrimizdəki
ruh yüksəkliyi, xalq-Prezident-ordu
vəhdəti oldu. Bu, Azərbaycana qarşı başlanan hücum əməliyyatlarının
ilk günlərindən minlərlə gəncin
orduya könüllü kimi yazılmasında,
dinc insanların təxribatlar zamanı evlərini tərk etməmələrində
özünü göstərdi. Bu, döyüşlər
getdiyi dövrdə Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
hər gün özünün rəsmi “Twitter”
səhifəsində, xarici televiziya kanallarına verdiyi müsahibələrində
hadisələrin gedişatı ilə bağlı xalqa
məlumat verməsində, ordumuzun
nailiyyətlərini vətəndaşlarımızın
diqqətinə çatdırmasında özünü
büruzə verdi. Bu, eyni zamanda,
Azərbaycanı bütün dünyaya güclü
orduya malik bir dövlət, xalq–
Prezident vəhdəti yaşanan bir
respublika kimi tanıtdı.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Qordan Grliç Radman: Azərbaycan və
Xorvatiya dost ölkələrdir
Oktyabrın 20-də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun
Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan Xorvatiyanın xarici və Avropa
işləri üzrə naziri Qordan Grliç Radmanla birgə brifinq keçirib.

“Xalq qəzeti”

İşçi qrupun növbəti iclası keçirilib
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə
Komissiyanın Müqavilələrin icrası, mübahisələrin
həlli, müəssisənin bağlanması və müflisləşmə,
məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi işçi qrupunun
videokonfrans formatında növbəti iclası keçirilib.

ları sistemi) kimi mərhələli şəkildə
xətlər (istehkamlar) qurmuşdu.
Başqa sözlə, düşmən xəndəklər
qazmış, müdafiə sistemi yaratmış və onların minalarla, elektron
sistemlərlə və digər vasitələrlə
qorunmasını təmin etmişdir.
Bu maneələrin asanlıqla
keçilməsi çox çətin idi. Həmin
əngəlləri aşmaq üçün xüsusi
texnikalar istifadə olunmalı, taktikalar tətbiq edilməli idi. Ermənilər
düşünürdülər ki, Azərbaycan
Ordusu sərhəddən bu üç mərhələli
xətləri keçə bilməz və Ermənistan
hərbi birləşmələri yenilməzdir. Füzulinin azad olunması ermənilərin
bu mifini tamamilə darmadağın
etdi. Yenilməz, keçilməz deyilən
xətlərin dağıdılması, erməni ordusunun məhv edilməsi, tarazlığının
pozulması, silah-sursatının ələ
keçirilməsi, əsgərlərinin döyüşü
tərk edib qaçmaları işğalçının
döyüş əzmini və qərarlılığını pozdu.
Erməni xalqının, dövlətinin psixoloji
olaraq çökməsinə, sonun başlanğıcına səbəb oldu”.
Y.Karauz, həmçinin vurğulayıb
ki, Füzuli azad edilərkən silahlı
qüvvələrimiz son dərəcə müasir
hərbi texnikalardan istifadə edib:
“Azərbaycan 44 günlük müharibədə
müasir tətbiqetmələrlə keçmiş SSRİ
və NATO-nun döyüşü üsullarını
birləşdirərək, yeni taktika və texnikalardan yararlandı. Azərbaycan
əsgəri Vətən, xalq, bayraq üçün
şəhid olmasının zəruriliyi anlamı
və Vətən uğrunda şəhidlik eşqi ilə
qəhrəmancasına, cəsarətlə, böyük
bir ürəklə savaşdı. Qarabağı 28
il boyunca analarının laylalarında
Vətən, xalq, bayraq kəlmələrini
dinləyərək böyüyən bir nəsil-döyüş
ruhlu rəşadətli ordu azad etdi”.
General əlavə edib ki, Prezident
İlham Əliyev həm siyasi lider,
həm də Ali Baş Komandan kimi
müharibəni özü birbaşa və düzgün şəkildə idarə etdi: “Bu amillər
Füzuli zəfərini gerçəkləşdirdi. Füzuli
şəhərinin azad olunması isə bütöv
Qarabağın işğaldan azad olunmasını şərtləndirdi. Keçilməz deyilən
səngərlər keçildi, yenilməz deyilən
ordu yenildi.
Füzulinin, ondan bir gün sonra
isə Xudafərinin azad olunması
Ermənistan ordusunu və xalqını
mənəvi olaraq əzdi. Füzuli şəhəri
düşməndən təmizləndikdən,
Azərbaycan Ordusu Xudafərin
körpüsünə çatdıqdan sonra,
ermənilər psixoloji olaraq həmin
dəqiqələrdən etibarən müharibəni
uduzdu”.

AZƏRTAC xəbər verir ki, brifinqdə
çıxış edən nazir Ceyhun Bayramov
Azərbaycan ilə Xorvatiya arasında bir
çox sahələrdə, xüsusilə iqtisadi sahədə
sıx əməkdaşlığın olduğunu diqqətə
çatdıraraq deyib: “Ölkələrimiz arasında
münasibətlərdə iqtisadi əlaqələr xüsusi
yer tutur. Xorvatiyadan aparıcı şirkətlərin
nümayəndələri Bakıda keçirilən biznes forumda iştirak edəcəklər. İki ölkə
arasında ticarət sahəsində rəqəmlər
kifayət qədər böyükdür. Xorvatiya
ticarət baxımından Azərbaycanla ən
geniş əməkdaşlıq edən 10 ölkə sırasında yer alır. Qarşılıqlı şəkildə həyata
keçirilən ali və yüksək səviyyəli səfərlər
əlaqələrimizi möhkəmləndirir. Biz
görüşdə Azərbaycanla Xorvatiya arasında enerji, turizm sahələrində mövcud
olan potensial, işğaldan azad edilmiş

ərazidə həyata keçirilən layihələrdə
Xorvatiya şirkətlərinin iştirakı barədə fikir
mübadiləsi apardıq. Onlar bu prosesdə
maraqlıdırlar”.
Münasibətlərimizin inkişafında
parlamentlərarası əlaqələrin də mühüm
əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayan nazir qeyd edib: “Oktyabrın 26-da
Zaqrebdə Azərbaycan-Xorvatiya
Hökumətlərarası Əməkdaşlıq Komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək.
Azərbaycanla Xorvatiya arasında hazırda qüvvədə olan 25 saziş, protokol var,
7 sənəd isə baxılmaqdadır. Ölkəmizdə
20 xorvat şirkəti fəaliyyət göstərir.
Turizm sahəsində görüləcək birgə işlərə
COVID-19 pandemiyasından sonrakı
dövrdə yeni dinamika verilməsi ilə bağlı
müzakirələr aparılıb”.
Xarici işlər naziri, həmçinin
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda
Avropa İttifaqı ilə əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini vurğulayıb. Deyib
ki, beynəlxalq təşkilatlar daxilində
əməkdaşlığımız var. Avropa İttifaqı
ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq
Sazişini müzakirə etdik. Azərbaycanın
Aİ üçün etibarlı tərəfdaşdır. Enerji təhlükəsizliyi xüsusilə diqqət
mərkəzində olub.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan ilə
Xorvatiya arasında minatəmizləmə
sahəsində əməkdaşlıq başlayıb. Ölkəmiz tərəfindən müvafiq
minatəmizləmə avadanlıqları sifariş edilib və onlar Xorvatiyadan Azərbaycana
gətirilir. Eyni zamanda, ölkələrimizin
ticarət sahəsində də əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün böyük potensial
var.
Azərbaycanın Ermənistanla
münasibətlərin normallaşması üçün
konstruktiv mövqe nümayiş etdirdiyini
bildirən C.Bayramov deyib: “Bir neçə

gündən sonra Vətən müharibəsinin
başa çatmasının bir ilini qeyd
edəcəyik. Xorvatiyalı həmkarımla
müzakirələrimizdə üçtərəfli bəyanatların
imzalanması, regionda yaranan yeni
reallıqlar və perspektivlər müzakirə
olunub. Azərbaycanın apardığı işlər
barədə həmkarımı məlumatlandırdım.
Azərbaycan regionda kommunikasiyaların açılması üçün üzərinə düşən
öhdəlikləri yerinə yetirir. Ermənistan
tərəfi də bu istiqamətdə əməli addımlar
atmalıdır. Razılaşmanın vacib hissəsi
olan kommunikasiyaların açılması ilə
bağlı üçtərəfli komissiyanın Moskvada
iclası keçirilir”.
Sonra çıxış edən Xorvatiyanın xarici
və Avropa işləri üzrə naziri Qordan
Grliç Radman Azərbaycanda olmağın onun üçün böyük şərəf olduğunu,
eyni zamanda, ölkələrimiz arasında
münasibətlərin yüksək səviyyəsindən
məmnunluğunu bildirib. Nazir deyib:
“Bizim müxtəlif sahələrdə çox gözəl
əməkdaşlığımız var. Azərbaycan və
Xorvatiya dost ölkələrdir. Azərbaycanla
Xorvatiya arasında münasibətlər çox
yaxşı və sabitdir. Azərbaycanda iqtisadi
sahədə çox böyük potensial var. Ümid
edirəm ki, Xorvatiya şirkətləri burada
fəal olacaqlar. Azərbaycan və Xorvatiya strateji tərəfdaşdırlar. 2
 019-cu ildə
Xorvatiyanın Bakıda səfirliyi fəaliyyətə
başlayıb. Azərbaycana mənimlə
birgə xorvatiyalı iş adamları da gəlib,
onlar azərbaycanlı həmkarları ilə
görüşəcəklər”.
Həmkarı C.Bayramovla görüşdə
Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti və “Şərq
tərəfdaşlığı”nı müzakirə etdiklərini
diqqətə çatdıran Qordan Grliç Radman
qeyd edib: “Bu günlərdə Avropa İttifaqının Xarici İşlər Şurasının iclasında
“Şərq tərəfdaşlığı”nı müzakirə etdik.
Xorvatiya bu formatı dəstəkləyir. Dekabrda keçiriləcək “Şərq Tərəfdaşlığı”
Sammitində biz öhdəliyimizi təkrar
edəcəyik. Sammitin birgə bəyanatını
hazırlayırıq”.
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Füzulinin təməl daşı
yenidən qoyuldu
A

zərbaycanın dövlət başçısı Füzuli şəhərinin Ermənistanın
işğalından azad edilməsinin birinci ildönümündə şəhərin
təməl daşını yenidən qoydu! Çünki şəhərin adı, xatirəsi,
yeri vardı, özü yox... Keçən ilin 17 oktyabrı azadlıq günü, 2021ci ilin 17 oktyabrı təməlqoyma günüdür. Biz daha yaxşı şəhər
quracağıq. Füzuli Ermənistanın paytaxtının belə həsəd aparacağı
bir şəhər olacaq. Füzuli ulu şairin adına, müstəqil Azərbaycanın,
müzəffər ordumuzun və onun Ali Baş Komandanının zövqünə,
dövlət–xalq birliyinin təntənəsinə uyğun çağdaş şəhər olacaq!
Bununla belə, Füzuli unutmayacaq, Füzuli unutdurmayacaq!
Füzuliyə dəymiş ziyan, ümumən işğal illərinin maddi ziyanı
“uğursuz və baş tutmamış dövlət” (Ermənistan) tərəfindən
ödəniləcək. Ödəyə biləcəkmi? Bu, başqa məsələdir və zəhmət
çəkib, natural formada ödəyəcəklər! O ödəniş də bizim
ürəyimizi tam soyutmayacaq, çünki işğal illərində Azərbaycana
vurulmuş maddi ziyan qarşılığında ödəməli olacaqları vəsaitin
yerinə, məsələn Zəngəzuru bizə qaytarmalı olacaqlarsa,
Zəngəzur da bizim tarixi torpağımızdır. 100 il öncə haqsızca
“Ermənistan”laşdırılıb, “erməniləşdirilib”...

Ermənistan Xocalı soyqırımını
rəsmən tanımalıdır
Ermənistan adlanan ölkənin
ərazisində, ümumən, Qafqazda bircə
kvadratmetr belə hay torpağı varmı? Əsla
yox! Ona görə də, Ermənistanda ağlı
iddiasından, məntiqi həvəsindən üstün
kimlərsə varsa, Azərbaycanla ciddi, dərin,
geridönməz barışıq yolu tutmalı, bağışlanmaq diləməli, rəsmən üzr istəməli, Xocalı
soyqırımını tanımalı və bu qəbildən digər
məsuliyyətli addımlar atmalıdır!

Məhz Füzulinin azad olunması...
Şanlı ordumuz bir il öncə Füzuli
şəhərini (və bir neçə kəndi) işğalçılardan azad etdi, o torpaqlarda müqəddəs
Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Beləliklə,
27 ildən sonra Azərbaycan dövləti bu
ərazilərdə öz suverenliyini bərpa etdi.
Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyev Füzuli rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşündə önəmli
ismarıclar verdi: “Bu, tarixi hadisədir.
Həmin an – 17 oktyabr günü Azərbaycan
xalqının çoxəsrlik tarixində xüsusi yer tutacaq. Çünki məhz oktyabrın 17-də bizim
böyük şəhərimiz Füzuli işğalçılardan azad
edildi”.
Baxmayaraq ki, xeyli kənd, qəsəbə,
o cümlədən, Cəbrayıl şəhəri, Ağoğlan
(Hadrut), Suqovuşan azad edilmişdi, lakin
məhz Füzulinin azad olunması çox böyük
önəm daşıyırdı. Ərazisi böyük, strateji
mövqeyi önəmli, qazandırdığı psixoloji üstünlük əvəzsizdir! Bizim ordu yeni
qələbələrə ruhlanarkən işğalçı ordunun
çökdürülməsi daha da sürətlənmiş oldu.
Təsadüfi deyil ki, Füzuli əks hücumun 21ci günündə azad olunduğu kimi, Şuşamız

da Füzulidən sonrakı döyüşlərin 21-ci
günündə azad olundu. 21-ci yüzilliyin
21-ci ili ərəfəsində bu 21-lər təsadüf deyildi. Hər biri 3 həftə edən bu döyüş günləri
1918-ci, 1991–94-cü illərdəki irimiqyaslı
qanlı döyüşlərdən sonra Qarabağ uğrunda ən böyük döyüşümüz idi və sanki
“atalar üçdən deyib” kəlamının doğruluğu
da sınağa çəkilirdi... Atalar yenə haqlı çıxdı. Atalarımızın ruhunu şad edən, gələcək
nəsillərə şan-şərəf vəd edən döyüşlərdə
şəhid olan hərbçilərimizin əziz ruhu
qarşısında dərin ehtiramla baş əyir, yaralı
qazilərimizə şəfa, müharibənin bütün iştirakçılarına möhkəm cansağlığı diləyirik!
Füzulinin azad edilməsi tarixi
zəfərimizin, demək olar ki, 50 faiz təmin
edilməsi oldu. Füzuli çətinliklə azad edildi.
İşğalçılar və havadarları Füzulini əldən
verməmək üçün nə mümkünsə, etdi.
Buraya Gəncəyə atılan qadağanolunmuş
raketlər və Nizami yurdundakı dağıntılar,
insan tələfatı da daxildir. Füzuli şəhər
çevrəsində işğalçı ordunun uzun illər boyu
işləyib hazırladığı 3 – 5 qat “keçilməz
sədd”lər, topdağıtmaz bunkerlər və s.
də nəzərə alınsa, Füzuli uğrunda aparılmış döyüşlərin məsuliyyəti və mübarək
qələbənin necə fədakarlıqlarla təmin
edildiyi daha da aydın olar.
“Bir neçə gün ərzində şəhərin
ətrafında çox ciddi əməliyyatlar aparılırdı.
Düşmən müqavimət göstərirdi, amma
buna baxmayaraq, Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri öz tarixi missiyasını yerinə
yetirdi. Mən Füzulinin azad olunması
xəbərini Azərbaycan xalqına çatdıranda
artıq Azərbaycan xalqı və hesab edirəm,
bütün dünya gördü ki, biz öz şərəfli missiyamızı sona qədər yerinə yetirəcəyik, heç
bir qüvvə bizi dayandıra bilməz”. Dövlət
başçısı Füzulidə belə dedi.

Bəs həmin gün – Füzulinin azadlığının birinci mübarək ildönümündə nələr
oldu və nələrin müjdəsi verildi? “Füzuli
rayonunda artıq icra edilən layihələr
bizim həm niyyətimizi, həm potensialımızı
göstərir”. Dövlətimizin başçısı əlavə etdi:
“Cəmi 8 ay ərzində Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanı inşa edilib. Bu gün hazır
hava limanı ilə tanış olarkən mən bir daha
gördüm ki, bəlkə də dünya praktikasında,
dünya tarixində bu qısa müddət ərzində,
minalanmış ərazidə beynəlxalq hava
limanları tikilməmişdir”. Prezident onu
da bildirdi ki, Füzulidən Şuşaya elektrik
xətləri çəkilib, Füzulidə yarımstansiya
açılıb və ikinci yarımstansiyanın da təməli
həmin gün qoyuldu!
Yazmaq, demək asandır, ancaq işin
maddi əsaslarını təmin etmək, qarşıya
qoyulmuş işi icra etmək, özü də, irimiqyaslı layihələri minalanmış ərazilərdə icra
etmək... fövqəladə hadisələrdir. Ötən il
hərbçilərimizin döyüş meydanında etdiyi
fəakarlıqları, postmüharibə dövründə
inşaatçılarımız edir! Məsələn, ötən 8 ayda
beynəlxalq səviyyəli, beynəlxalq statuslu
hava limanı tikmək möhtəşəm nəticədir!
Eşq olsun!

Dövlət başçımızın Füzuli
səfərindən öncəki ismarıcları
Bəs Füzulinin azadlığının birinci
ildönümü tədbirlərindən öncə Prezident
hansı mühüm platformalarda, hansı ismarıclarla çıxış etmişdi? O ismarıclarla Füzuli şəhərinin təməlqoyma mərasimindəki
çıxışdakı ismarıcları tutuşdurduqda görürük ki, ismarıclar bir-biri ilə üzvi surətdə
bağlıdır, bir-birini tamamlayır.
İlham Əliyevin Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının video

Qarabağda görülən işləri müşahidə
etdikcə, hər birimizin qəlbi dağa dönür
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın
17-də Füzuli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşüb, Memorial Kompleksin və şəhərin
bərpasının təməl daşını qoyublar. Dövlətimizin başçısı görüşdə parlaq və dərin məzmunlu çıxış edib.
Ölkəmizin bütün vətənpərvər insanları, hər bir ziyalısı kimi, mən də cənab Prezidentin dilindən səslənən
dəyərli fikir və mülahizələrdən son dərəcə məmnun
qalmışam.
Dövlətimizin başçısı Füzulinin azad
edilməsi ilə bağlı aparılan ötən ilin payızında həyata keçirilən uğurlu hərbi əməliyyat
və onun nəticələri barədə danışarkən
demişdir: “Müharibə zamanı Füzulinin
azad olunmasının çox böyük əhəmiyyəti
var idi, çünki böyük yaşayış məntəqəsi
idi. Cəbrayıldan, Hadrutdan sonra üçüncü
böyük yaşayış məntəqəsi işğalçılardan
azad edildi. Füzuli uğrunda çox şiddətli
döyüşlər gedirdi, bir neçə gün ərzində
şəhərin ətrafında çox ciddi əməliyyatlar
aparılırdı. Düşmən müqavimət göstərirdi,
amma buna baxmayaraq, Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri öz tarixi missiyasını
yerinə yetirdi. Mən Füzulinin azad olunması xəbərini Azərbaycan xalqına çatdıranda
artıq Azərbaycan xalqı və hesab edirəm,
bütün dünya gördü ki, biz öz şərəfli missiyamızı sona qədər yerinə yetirəcəyik, heç
bir qüvvə bizi dayandıra bilməz”.
Qeyd etmək lazımdır ki, Füzuli şəhəri
olduqca əlverişli coğrafi ərazidə yerləşir.
Füzuli üzərində nəzarəti əlinə keçirməklə,
artıq Azərbaycan Ordusunun qarşısında
Şuşa istiqamətində irəliləmək üçün geniş
imkanlar açılmışdı. Düzdür, düşmən
Füzulidə ciddi müqavimət göstərməyə
çalışırdı. Lakin doğma torpağını azad
etmək uğrunda hər an canından keçməyə
hazır olan igid əsgər və zabitlərimizin
yüksək peşəkarlığı, yenilməz gücü və ruhu
qarşısında işğalçı Ermənistan ordusu aciz
duruma düşməyə məhkum idi.

Dövlətmizin başçısının vurğuladığı kimi, Füzuli şəhərinin azad edilməsi
Azərbacyan Ordusuna və xalqımıza,
həqiqətən əlavə mənəvi güc verdi.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bundan sonra böyük əzmkarlıq göstərərək öz xilaskarlıq missiyasını uğurla davam etdirdilər.
Yeri gəlmişkən, Füzuli azad olunandan
3 gün sonra Zəngilan şəhəri düşməndən
təmizləndi. Beləcə, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müdrik və qətiyyətli
rəhbərliyilə Azərbaycan Ordusunun zəfər
yürüşü milli mədəniyyətimizin tacı olan
gözəl və bənzərsiz Şuşanın fəthinə qədər
davam etdi.
Bəllidir ki, ermənilər Füzuli
şəhərində və onun kəndlərində olmazın
vəhşiliklər törədiblər. Ölkə ictimaiyyətinin
nümayəndələri, çox sayda xarici qonaqlar, diplomat və jurnalistlər indi tez-tez
Füzuliyə gəlirlər, orada ermənilərin
törətdikləri vəhşilikləri öz gözləri ilə
görürlər. Hamı kimi, mən də hesab edirəm
ki, bu cür qəddarlığı, vandalizmi yalnız faşist xislətli mənfur qüvvələr törədə bilərlər.
Erməni faşizminin mahiyyəti məhz budur.
Bəli, hər şey göz qabağındadır!
Azərbaycan xalqı işğaldan azad
edilmiş digər bölgələrimizdə olduğu kimi,
Füzuli şəhərini və rayonun çox sayda
kəndlərini ən yaxın aylar, illər ərzində tam
bərpa etmək, yenidən qurmaq əzmindədir.
Bunun üçün Füzulidə bir-birindən gözəl
yollar çəkilir, beynəlxalq aeroport inşa

edilir, digər iri infrastruktur layihələri uğurla
icra olunur. Bütün bunlar ona görə edilir ki,
Füzuli sakinləri doğma ata-baba yurdlarına qayıdaraq, firavan və xoşbəxt həyat
sürsünlər.
Fəxrlə və dərin qürur hissilə bildirmək
istəyirəm ki, bu gün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev haqlı oalaraq dünyanın ən
görkəmli tarixi şəxsiyyətlərindən sayılır.
Bu, hər bir siyasətçi üçün son dərəcə böyük xoşbəxtlikdir. Fakt budur ki, 44 günlük
Vətən müharibəsində cənab Prezidentin
Ali Baş Komandanlığı ilə Azərbaycan Ordusu zəka müharibəsi apardı və bu şanlı
savaşı möhtəşəm qələbə ilə başa çatdırdı.
Bununla da, dünya hərb tarixində yeni bir
səhifə açıldı.
Xalqımızın sevimli lideri İlham Əliyev,
eyni zamanda, indiyə qədər Azərbaycana
qarşı haqsız olaraq formalaşmış
ədalətsizliyə son qoyaraq, informasiya müharibəsində də qələbə qazandı.
Azərbacan diplomatiyası da müharibə
dönəmində qalib gəldi və erməni faşizminin havadarlarının ədalətsiz mövqe
tutduğunu bir daha bütün dünyaya sübut
etdi. Qarabağda görülən işləri müşahidə
edəndə, Azərbaycanın tarixi zəfərinin
miqyasını təsəvvür edəndə, adamın qəlbi
dağa dönür.
Müdriklərədən biri deyib ki, hər bir
insan yalnız şanlı, şərəfli bir ölkənin
vətəndaşı olduğu zaman həyatda
tam xoşbəxt ola bilər. Bu gün qalib
Azərbaycanın vətəndaşı kimi xalqımızın
və dövlətmizin tərəqqi və intibahının iştirakçısı olmaq son dərəcə böyük fəxarətdir.
Düşünürəm ki, hər birimiz bundan sonra
da möhtərəm Prezidentimizin ətrafında sıx
birləşərək doğma məmləkətimizin parlaq
gələcəyi üçün əlimizdən gələni etməliyik.

Məzahir MƏMMƏDOV,
Quba Rayon Ağsaqqallar Şurasının
üzvü, rayonda çıxan “Şəfəq”
qəzetinin redaktor müavini

konfrans formatında keçirilən iclasındakı
nitqi qalib dövlətin başçısı olaraq onun
qətiyyətini, məntiqini nümayiş etdirdi.
Postmüharibə dövründə yaranmış durum
və bölgənin gələcəyi ilə bağlı Azərbaycan
Prezidentinin dərin fikirləri dövlətimizin
mövqeyinin növbəti dəfə prinsipiallıqla
və qətiyyətlə ifadəsi, müdafiəsi oldu.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
isə məğlub siması, qətiyyətssiz danışğı
ilə yadda qaldı. Nikolun cavab verməli
olduğu suallardan yayınmağa uğursuz
cəhdləri, iki liderin öncəki illərdə Münhen,
Aşqabad və digər təmaslarını xatırlatdı.
Eləcə də, iki liderin zaman-zaman eyni
efirlərdə eyni suallara verdiyi cavabların
arasındakı kəskin fərqi xatırlamış olduq. Uğursuz və baş tutmamış dövlətlə
qədim mədəniyyətə, zəngin dövlətçilik
ənənələrinə malik dövlətin fərqi, şəxsən
ölkə rəhbərlərinin intellektual fərqi,
təcrübə fərqi bir daha beynəlxalq aləmdə
göründü, tanındı. Neçə ki, tam haqqədalət yoluna gəlməyib, Ermənistanın heç
bir dövlət başçısı danışıqlarda üstün tərəf
ola bilməz. Onlar haqq yoluna gəldikdən
sonra da üzərlərindəki əbədi ləkə ilə
gəzməli olacaqlar. Xocalıda soyqırım
törədib, Qarabağda 30 il müddətində
Azərbaycanın maddi-mədəniyyət
abdiələrini məhv edib, qəbirləri belə eşən
zehniyyətin sahibləri heç vaxt heç yerdə
üstünlüyə iddialı olmamalıdır. Bax, 30
illik işğal erməni xalqına belə bir “mənəvi
kapital” bəxş edib.
Azərbaycanın dövlət başçısı bütün
görüşlərdə öz dəmir məntiqi, faktlara
istinadı ilə Paşinyanı çətin duruma salıb.
Paşinyan Köçəryan, Sarkisyan ilə barışıb,
üçü birgə gəlsə də, ədalətsizliyi, terroru, işğal siyasətini təmsil etdikləri üçün
yeniləcəklər. Paşinyan üçün ən yaxşı

yol, Azərbaycanın irəli sürdüyü tələblərə
daha açıq mətnlə, daha dəqiq cümlələrlə
razılıq ifadə etməsindən keçir. Başqa yolu
yoxdur!

Erməni narkotacirləri və
havadarları…
Prezidentin MDB Dövlət Başçıları Şurasındakı çıxışında MDB üzvü olmayan,
lakin Azərbaycan və Ermənistanla (bir sıra
digər MDB üzvləri ilə) sərhəd qonşusu
olan İranın ünvanına haqlı, tutarlı iradlarla
çıxış etməsini də bu məqamda vurğulamalıyam. Bu gün təməl daşı qoyulan
Füzulinin, ondan öncə Cəbrayılın, qarşı
günlərdə təməldaşı qoyulacaq Zəngilanın,
ümumən, Qarabağın azad olunması
İranı Ermənistandan daha artıq narahat
etmişdir. Bu, İran fars-molla rejiminin hər
halından bəllidir... Arazın o tayında, öz
dədə-baba yurdunda yaşayan milyonlarla soydaşımıza sayğımız, güvənimiz öz
yerində, amma fars-molla rejimi özünü
ağıllı aparmadıqca, açılan sandıqların,
tökülən pambıqlarıın altında qalacaq...

MDB Dövlət Başçıları
Şurasında daha hansı
ismarıclar verilmiş oldu?
– Ermənistanın minalanma xəritələrini
tam verməkdən imtinası, verilmiş kiçik
qism xəritələrinsə, cəmi 25 faiz dəqiq
olması;
– 30 il ərzində işğal bölgələrində bütün
infrastrukturun, tarixi və dini abidələrin
dağıdılması, 67 məsciddən 65-nin viran
qoyulması, qalanlarında isə donuz və
digər heyvanlar saxlanması – Ermənistan
siyasi-hərbi rəhbərliyinin bununla İslam
inanclı insanların heysiyyətini bilərəkdən
təhqir etməsi;
– işğal bölgələrində bütün infrastrukturun sıradan çıxarılması, tikilələrin
istifadəyə yararlı son kərpicinədək
sökülərək Ermənistana və İrana daşınması;
– işğal dövründə maddi sərvətlərin
talan olunması, meşələrin məhv edilməsi,
təbii resursların vəhşicəsinə qarəti, ekoloji
fəlakətlər yaradılması;
– Azərbaycan – İran, Azərbaycan –
Ermənistan dövlət sərhədlərinə nəzarətin
bərpa edilməsi ilə İrandan Ermənistana,
Ermənistan üzərindən Avropaya uzanan narkotrafik marşrutunun qarşısının
alınması;
– məlum üçtərəfli bəyanat imzalanandan sonra – 2020-ci il noyabrın
sonunda 62 nəfərdən ibarət diversiya
qrupunun Ermənistanın Şirak bölgəsindən
Azərbaycan ərazisinə göndərilməsi və
bununla da, işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə xidmət edən Azərbaycan
Ordusunun arxasında təxribat törədərkən
hərbçilərimiz tərəfindən tərksilah olunaraq
saxlanılması;

– Azərbaycan Respublikasının sülh
prosesinə, sərhədlərin demarkasiyası və
delimitasiyası ilə bağlı danışıqlara hazır
olması... Bütün bu və bu qəbildən olan
ismarıcların tirajlanması Ermənistanın
uzun illər boyu apardığı anti-Azərbaycan
təbliğatına qoyulmuş mayanı batırır.
Döyüş meydanında mayaları batan
dünya erməniləri ard-arda beynəlxalq
ictimai fikirdə də pozğuna dönür. Dünya
erməniliyi geriləməyə məhkum edilir!

Ermənistanla sülh necə
mümkün olacaq?
Əgər Ermənistan Azərbaycanla sülh
razılaşması əldə etmək istəyirsə, gərək
ən azı iki şərtə əməl etsin:
1. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
qeyd-şərtsiz tanısın;
2. Qarşılıqlı münasibətlərin normallaşmasına, ədalətli sülhə ciddi,
təkzibolunmaz hazırlıq nümayiş etdirsin.
Əslində, bu, Ermənistan üçün tarixi
fürsətdir. Unutmaq olmaz ki, ən çətin
günlərdə ədalətsiz razılaşmaları qəbul
etməyən Azərbaycan, şanlı zəfərdən
sonra hansısa ədalətsizliyə əsla razı olmaz! “Qalibkən” iqstisadiyyatını dirçəldə
bilməyən Ermənistan məğlub halı ilə
necə inkişaf edə bilər?
Bir sözlə, Ermənistan vandallıq irsinə
sadiqlikdən imtina etməli, sülhyaratma
mədəniyyətini öyrənməli, mehriban qonşuluq davranışına yiyələnməlidir.

Qoşulmama Hərəkatında
tarixi çıxış və
“La Repubblica”ya müsahibə
Prezidentin Qoşulmama Hərəkatının
oktyabrın 11-də baş tutan Yüksək
Səviyyəli Toplantısında (videoformatda)
çıxışında da, oktyabrın 7-də İtaliyanın
“La Repubblica” qəzetinə müsahibəsində
də bütün digər mövzularla yanaşı
məhz işğalla azadlığın, vandallıqla
quruculuğun, bir sözlə, Ermənistanla
Azərbaycanın fərqi açıq, aydın, dəqiq
şəkildə beynəlxalq auditoriyaya çatdırlmış oldu. İstər QH üzvlərinə, istər
nüfuzli italyan nəşrinin oxucularına, onlar
vasitəsi ilə beynəlxalq ictimai fikrə Qarabağ, ümumən, Azərbaycan həqiqətləri
çatdırıldı. Füzulinin təməlqoyma
törənindən öncə baş verən beynəlxalq
ictimai fikri düzgün qidalandırma işi çox
yerinə düşdü. Bu, Azərbaycan dövlət
başçısının nəyi, nə vaxt, harda və necə
etmək lazım olduğunu dəqiq bilməsinin
daha bir göstəricisi, təsdiqi olaraq diqqəti
cəlb edir. Düşünürəm ki, hələ dünyanın
dörd tərəfində anti-Azərbaycan təbliğatı
aparan dünya erməniliyi də, onların
bədniyyət “nəfəslik” himəyədarları da,
“qaşınmayan yerdən qan çıxarmaq”
üçün marıqda duran bütün yaramazlar
da seytnot durumuna gətirilir. Prezidentin MDB, QH, daha öncə BMT tribunalarından çıxışları, italyan, daha öncə digər
xarici KİV- ə müsahibələri sanki “artilleriya hazırlığı” kimidir. Düşmənin arxa
təminat bölükləri dövrədən kənar edilir,
sonra ordu irəliləyir. İndi inşaatçılar, işıqçılar, yolçəkənlər, körpüsalanlar, tunelqazanlar, təməlatanlar, dəmiryolçular ordusu irəliləyir. İndi fikir ordusu, mədəniyyət
ordusu irəliləyir. Bütün ordularımızın Ali
Baş Komandanı o, özüdür! Cənab İlham
Əliyev üfüqümüzü genişləndirir, inamımızı dərinləşdirir, gələcəyimizi daha əmin
edir!

Əkbər QOŞALI

Zəngilanda radio və
televiziya yayımı təmin olunub

P

rezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının işğaldan
azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin
təşkili haqqında” Fərmanının icrası ilə əlaqədar işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə infrastrukturun, o cümlədən, radio-televiziya yayım
stansiyalarının işinin bərpası istiqamətində işlər davam etdirilir.

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir
ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
radio-televiziya yayımlarının bərpası
ilə bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
Nazirliyinin “Radio-Televiziya Yayımı və
Peyk Rabitəsi” İstehsalat Birliyi (Teleradio İB) tərəfindən Zəngilan rayonunun
Mincivan qəsəbəsində yerləşən Mincivan
Radio-Televiziya Yayım Stansiyasının
mövcud 30 metrlik qülləsindən istifadə
olunmaqla 8 TV və 2 radio proqramının
Zəngilan şəhəri və Zəngilan rayonunun
10-dan artıq kəndində yayımı təmin
olunub.
Buna qədər isə Şuşa Radio-Televiziya Yayım Stansiyasında müvafiq
avadanlıqlar quraşdırılaraq 31 dekabr

2020-ci il tarixindən etibarən radio-televiziya yayımı Şuşa, Xankəndi şəhərləri
və Xocalı, Ağdam, Bərdə rayonları, eləcə
də ətraf yaşayış məntəqələrində bərpa
edilib. Həmçinin oktyabrın 4-də Kəlbəcər
şəhərində 17 metrlik yeni metal qüllə və
müvafiq yayım avadanlıqları qurularaq
istismara verilməklə Kəlbəcər şəhəri və
rayonun ətraf 15 kəndində 8 TV və 1
radio proqramının yayımı təmin olunub.
Hazırda işğaldan azad olunan digər
ərazilərdə radio və televiziya yayımlarının bərpası istiqamətində işlər davam
etdirilir. O cümlədən, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin Şahyeri kəndi
ərazisində yerləşən Şahyeri stansiyasının işinin cari ilin sonunadək bərpası
nəzərdə tutulur.

Xatırladaq ki, “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş
ərazilərində rabitə xidmətlərinin təşkilinə
dair Fəaliyyət Proqramı”na uyğun
olaraq azad olunmuş ərazilərdə digər
istiqamətlərdə də işlər davam etdirilir.

“Xalq qəzeti”

Zəngilanda ermənilərin atıb
qaçdığı silah-sursat aşkar edilib
Zəngilan Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən
nəzarət-profilaktik tədbirlərlə Vətən müharibəsi zamanı düşmənin atıb
qaçdığı 7 avtomat, 3 pulemyot, 2 qumbaraatan, 42 əl qumbarası, 7 mina
və müxtəlif partlayıcı vasitələr, xeyli sayda müxtəlif çaplı mərmi və 60
minə yaxın güllə aşkar edilərək götürülüb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidmətindən verilən məlumatda bildirilir
ki, bundan başqa keçirilmiş kompleks
tədbirlər nəticəsində rayon ərazisində

yabanı halda bitmiş çəkisi 450 kiloqram
olan 1810 ədəd çətənə bitkisi yığılaraq
məhv edilib.

“Xalq qəzeti”
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YAP Mərkəzi Aparatında “Gender bərabərliyinin və qadın hüquqlarının
təşviqində vətəndaş cəmiyyətinin rolu” mövzusunda konfrans keçirilib

Konfransda giriş sözü ilə çıxış edən
YAP Sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın
rəhbəri Tahir Budaqov ölkəmizdə insan
hüquq və azadlıqlarının tərkib hissəsi kimi
gender bərabərliyinin təmin edilməsinin

Tahir Budaqov diqqətə çatdırıb ki,
gender bərabərliyi olan cəmiyyət qadın
və kişinin bərabər üzv olduğu cəmiyyətdir.
Belə cəmiyyətdə kişi və qadınların
hüquqları bərabər səviyyədə müdafiə olu-

qanunvericilik bazası yaradılıb. Təsadüfi
deyildir ki, qadınlarımız siyasi və sosial həyatımızın bütün sahələrində- Milli
Məclisdə, beynəlxalq təşkilatlarda, dövlət
idarəçiliyində təmsil olunurlar.
Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə
Azərbaycanda qadın siyasəti yüksəliş
mərhələsinə qədəm qoyub, ölkəmiz bu
sahədə də dünyanın öncül, nümunəvi
dövlətləri sırasında qərarlaşıb. Ötən illər
ərzində qadınlarla bağlı hüquqi baza

daim Azərbaycan Respublikasının dövlət
siyasətinin prioritet istiqamətlərindən
biri olduğunu deyib. Bildirib ki, gender
siyasətinin müasir dövrün tələblərinə uyğun həyata keçirilməsinin hüquqi əsasını
məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və birbaşa rəhbərliyi ilə 1995-ci il noyabrın 12də qəbul olunmuş müstəqil Azərbaycanın
Konstitusiyası təşkil edir. Qeyd edilib ki,
15 il əvvəl qəbul olunmuş "Gender (kişi
və qadınların) bərabərliyinin təminatları
haqqında" Qanun respublikamızda qadın
hüquqlarının etibarlı müdafiəsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Qanunda gender balansının qorunması
ilə bağlı hüquqi tənzimləmə mexanizmi
öz əksini tapıb.

nur. Gender bərabərliyinin təşviqi daimi
məsələdir və onun davamlı aparılması
vacibdir. Bu sahədə vətəndaş cəmiyyəti
subyektləri də əhəmiyyət kəsb edən
məsələləri əhatə etmək istiqamətində
aktiv fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanda dövlət qadın
siyasətinin ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən müəyyənləşdirildiyini deyən
YAP Sədrinin müavini bildirib ki, həmin
xətt bu gün də davam etməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
siyasətdə gender bərabərliyi məsələləri
xüsusi yer tutur. Azərbaycanda gender
məsələləri demək olar bütün səviyyələrdə
gözlənilir. Qadınların ictimai həyatda
özlərini təsdiq etməsi üçün mükəmməl

daha da təkmilləşdirilib. Azərbaycanda
birinci vitse-prezidentlik institutunun
yaradılması, dövlət idarəçiliyində gender bərabərliyinin tam təmin edilməsi
ölkəmizin bu sahədə geniş təcrübəyə
malik olduğunu göstərir”,-deyən Tahir Budaqov vurğulayıb ki, demokratik inkişaf,
hüquqi dövlət quruculuğu yolunda sürətlə
irəliləyərək sivil dəyərləri əvəz edən
Azərbaycan cəmiyyətinə birinci xanım
ənənələrini də gətirib və bu ənənələrin
müstəqil Azərbaycan dövlətində yenidən
bərpası faktı Birinci vitse-prezident,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
UNESCO və ICESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın adı ilə
bağlıdır: “Bu baxımdan hesab edirəm
ki, bütün Azərbaycan xanımları üçün bu
gün bizim gözəl örnəyimiz var. Bütün

Oktyabrın 20-də Yeni Azərbaycan Partiyası və Milli Məclisin Ailə, qadın
və uşaq məsələləri komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə YAP Mərkəzi
Aparatında “Gender bərabərliyinin və qadın hüquqlarının təşviqində
vətəndaş cəmiyyətinin rolu” mövzusunda konfrans keçirilib.

Sosialyönümlü dəstək
davamlı xarakter daşıyır
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı “Əhalinin sosial rifahının
qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” sərəncama əsasən
əməkhaqlarının, pensiyaların, sosial müavinətlərin, təqaüdlərin
və digər sosial ödənişlərin məbləğlərinin artırılması üçün atılacaq
addımlar əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün qəbul
edilən ciddi qərarlardan biridir. 2019-cu ildən başlayaraq koronavirus
pandemiyasının dünyaya, o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatına
vurduğu zərərin vətəndaşların həyat tərzində hiss edilməməsi üçün
Azərbaycan dövləti həmin müddət ərzində çox böyük işlər gördü.
Pandemiyaya görə tətbiq edilən məhdudiyyətlər, məcburiyyətdən
müəyyən iş yerlərinin bağlanması əhalinin bir hissəsinin əmək
haqlarından və gəlirlərindən məhrum olmasına gətirib çıxardı. Dövlət
tərəfindən həmin şəxslərə aylıq 190 manat olmaqla yardım göstərildi.
Ayrı-ayrı iş adamları, özəl sektor əhalinin aztəminatlı hissəsinin sosial
müdafiəsinə yardım aksiyalarına başladılar. “Biz birlikdə güclüyük”
şüarı altında yaşı 65-dən yuxarı, tənha yaşayan vətəndaşlara evlərində
xidmətlər göstərildi.
Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan
müstəqil dövlət kimi beynəlxalq ticarətiqtisadi əlaqələri vasitəsi ilə dünya
dövlətləri ilə əməkdaşlıq edir. Ona
görə də pandemiya dövründə dünya
bazarlarında müəyyən məhsulların
qiymətinin artması ölkəmizdə də bir
sıra istehlak məhsullarının qiymətinin
hiss olunan qədər artmasına təsir etdi.
Bu məsələdə insanların tələbatının
genişlənməsi faktorunun da müəyyən
qədər rolu var.
Oktyabrın 16-da Tarif (qiymət)
Şurasının növbəti iclasında təbii
qazın və elektrik enerjisinin tariflərinə
baxıldı və müvafiq qərarlar qəbul
edildi. Şura dünya bazarında təbii
qazın bahalaşması, ölkəmizin enerji
dayanıqlığı məqsədilə bu sahəyə investisiya qoyuluşunun təmin edilməsi,
xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi,
dövlət büdcəsindən asılılığın aradan
qaldırılması, eləcə də istehlak olunan təbii qazın istehsal və təchizat
xərclərinin ödənilməsi kimi məsələləri

müzakirə edərək tarif artımı variantlarını dəyərləndirdi. Bu variantlar
nəzərdən keçirilərkən aztəminatlı əhali
təbəqəsi üçün kommunal tariflərin
dəyişdirilməsinin onların gəlirlərinin
artırılması istiqamətində atılan
addımlarla uzlaşdırılmasına diqqət
edildi. Beləliklə, qazın və elektrik
enerjisinin qiymətləri artırıldı. İndiyə
qədər abonentlər əhali üzrə istehlak
etdiyi təbii qazın hər 1200 kubmetrinə
görə 10 qəpik ödəyirdisə, noyabrın
1-dən etibarən 12 qəpik ödəyəcək.
Sənaye subyektləri üzrə sahibkarlar
indiyə qədər ilkin limit üzrə 20 qəpik
ödəyirdisə, gələn aydan bu məbləğ 22
qəpik olacaq.
Təbii qaz qiymətlərinin sürətli artımı dünyada olduğu kimi Azərbaycanda
da elektrik enerjisi üçün topdan və
pərakəndə tariflərin tənzimlənməsi
zərurətini yaratdı. Əvvəlki tarif əhali
üçün güzəştli idi, yəni 300 kilovatsaata qədər 7 qəpik, 300 kilovatsaatdan yuxarı isə 11 qəpik təşkil

edirdi. Diferensial tarif sosial cəhətdən
aztəminatlı ailələr üçün güzəştli tarif
siyasətini hazırda da qoruyub saxlayıb. Belə ki, istehlak səbətində bir
nəfərin aylıq istehlakı 50 kilovat-saatdırsa, orta statistik ailə tərkibinin sayının 4 nəfər olduğu nəzərə alınanda
güzəştli tariflər aylıq istehlakın 200 kilovat-saatına tətbiq ediləcək. Yəni 200
kilovat-saata qədər yenə də güzəşt
tətbiq olunur, 7 qəpikdən 8 qəpiyə qalxır, 200 kilovat-saatla 300 kilovat-saat
arasında istifadə edən abonentlərin
tarif qiyməti 9 qəpikdir, 300 kilovat-saatdan çox istifadə edən abonentlərin
isə tarif qiyməti 1 kilovat-saat üçün 13
qəpik müəyyənləşib. Qeyd edək ki,
iki qəpik artım əhali arasında narahatlıq yaratsa da, “Azəriqaz”ın və
“Azərişığ”ın daha rentabelli işləməsinə
kömək edəcək və büdcədən asılılığı
minimuma endirəcək.
Bu qiymət artımlarının əhalinin
dolanışığına təsir edəcəyi şübhəsizdir.
Dövlət başçımız isə dəfələrlə vurğu-

vacib keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən
Mehriban xanım Əliyeva sözün əsl
mənasında müasir Azərbaycan qadınının ən nümunəvi təmsilçisidir. Fəxrlə
deyə bilərik ki, onun simasında dünya
dövlətlərinə dərin bilik və intellekt sahibi
olan gözəl ziyalı, peşəkar siyasətçi, humanist Azərbaycan qadını obrazı təqdim
olunur.
Yeni Azərbaycan Partiyasının da
Azərbaycan qadınına daim yüksək
münasibət göstərdiyini deyən Tahir Budaqov qeyd edib: “Partiyamız yarandığı
ilk gündən onun sıralarında qadınlarımız
fəallıq göstərib. YAP-ın inkişafının bütün
mərhələlərində xanımlarımız öndə olublar. Bütün çətin anlarda öz üzərinə düşən
vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetiriblər. Bu
fəallıq, Azərbaycan qadınının malik olduğu tarixi ənənələrlə yanaşı, ölkəmizdə
həyata keçirilən gender siyasətinin
mahiyyətindən – qadınlara cəmiyyətin
tamhüquqlu üzvü kimi bütün imkanlardan
bərabər istifadə üçün zəruri şəraitin yaradılmasından irəli gəlir”.
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq
məsələləri komitəsinin sədri Hicran
Hüseynova çıxışında qeyd edib ki,
Azərbaycan dövlətinin gender bərabərliyi
sahəsində həyata keçirdiyi siyasət,
yaradılan institusional mexanizmlər,
qanunvericilik bazası bir çox inkişaf
etmiş dövlətləri qabaqlayır. Ümumiyyətlə,
tarixdə bərabərliyin təmin olunması və
qadınların hüquqlarının müdafiə mexanizminin yaradılmasında Azərbaycan bir çox
aparıcı dövlətlərlə yanaşı dayanır. Onun
sözlərinə görə, Azərbaycan Konstitusiyasının 25-ci maddəsində qadınlarla kişilər
arasında bərabərlik prinsipi təsbit edilir və
ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi bəyan edilir.
Bərabərlik hüququnun pozulması Cinayət
Məcəlləsində cinayət əməli kimi müəyyən
olunub.
Komitə sədri diqqətə çatdırıb ki,
gender bərabərliyi siyasətinin həyata
keçirilməsini özündə ehtiva edən bir
çox hüquqi- normativ aktlar, sənədlər,
fəaliyyət planları, dövlət proqramları
qəbul edilib. O deyib: “Bununla yanaşı, Azərbaycan qadın hüquqlarını və
gender bərabərliyini dəstəkləyən bir
sıra konvensiyalara qoşulub. Bu da öz
növbəsində qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsinə səbəb oldu. Eyni
zamanda, bütün qəbul olunan və yeni ha-

layıb ki, əhalinin sosial müdafiəsinin
yaxşılaşdırılması, həssas qruplara
qayğı və diqqət prioritet məsələdir.
Ona görə də bütün bunları nəzərə alaraq Prezident İlham Əliyev “Əhalinin
sosial rifahının qorunması sahəsində
əlavə tədbirlər haqqında” sərəncam
imzaladı. Nazirlər Kabinetinə gələn ilin
büdcəsindən əhalinin əməkhaqlarının,
pensiyalarının artırılması ilə bağlı tapşırıqlar verildi. 2022- ci ilə olan büdcə
layihəsi yaxın günlərdə parlamentin
müzakirəsinə çıxarılacaq və dövlət
başçısının tapşırığına uyğun olaraq
həmin büdcə layihəsində müəyyən
dəyişikliklər ediləcək.
Ölkə başçısının yeni sərəncamı
2 milyona yaxın vətəndaşın rifahının yaxşılaşmasına xidmət edəcək.
Həmin sənəd həssas qruplardan olan
vətəndaşların sosial rifahının qorunmasını təmin edir. Vətəndaş rifahının
təminatı və həssas qrupların sosial
müdafiəsi Prezident İlham Əliyevin
siyasətində başlıca istiqamətdir.
Adıçəkilən sərəncam bir daha göstərdi
ki, əhalinin sosial vəziyyətinin yüksək
səviyyədə olması hər zaman dövlətin
və ölkə başçısının diqqətindədir.
Sənəd heç də bu istiqamətdə atılmış
sonuncu addım deyil. Bundan sonra
da əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət tərəfindən ciddi tədbirlər görüləcək. Manatın dəyəri
qorunub saxlanılır, yeni iş yerləri yaradılır, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması
üçün ciddi addımlar atılır. İşğaldan
azad edilmiş ərazilərin minalardan
təmizlənməsi, orada abadlıq, tikinti-quruculuq və bərpa işlərinin aparılması,
infrastrukturun yaradılması, bu ilin
sonuna qədər məcburi köçkünlərin
dədə-baba yurdlarına qayıtmaları təbii
ki, əhalinin sosial vəziyyətinin daha da
yaxşılaşmasına ciddi təsir göstərəcək”.
Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqdır
ki, onun İlham Əliyev kimi Prezidenti
var. Fəxr etməliyik ki, güclü, iradəli,
sözü imzası qədər dəyərli, vədlərinə
əməl edən və daim xalqının xoşbəxt,
firavan yaşaması üçün qərarlar qəbul
edən və onun yerinə yetirilməsinə
nəzarət edən dövlət başçımız var.

Aydın HÜSEYNOV,
Milli Məclisin deputatı

zırlanan qanun və normativ-hüquqi aktlar
gender ekspertizasından keçirilir. Bu çox
vacibdir, bununla gender bərabərliyinin
təmin edilməsi istiqamətində bir çox
boşluqlar müəyyən olunur. Azərbaycan
“2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf
sahəsində Gündəlik”də əks olunan 17
məqsədi və 169 hədəfi özündə birləşdirən
qlobal Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə
qoşulub. Ümumiyyətlə, dünyada gender bərabərliyinin tam təmin edilməsi
prosesini ləngidən bir sıra amillər eyni
ilə Azərbaycanda da mövcuddur. Erkən
yaşda evlilik, məişət zorakılığı, mənfi gender stereotipləri hələ də problem olaraq
qalmaqdadır. Bu deməkdir ki, bizim qarşımızda vəzifə və öhdəliklər var. Müəyyən
məsələlərlə bağlı gender bərabərliyi ilə
bağlı qanuna dəyişiklər edilməlidir və bu
barədə layihə hazırlanıb”.
H.Hüseynovanın fikrincə, gender
bərabərliyinə nail olmaq asan məsələ
deyil. Ölkədə fəaliyyət göstərən partiyaların, vətəndaş cəmiyyətinin məsul şəxsləri
bu sahədə əməkdaşlığı daha artırmalı,
maarifləndirmə işlərini gücləndirməlidir,
mövcud qanunlar, hüquq və azadlıqlar
insanlara çatdırılmalıdır.
Tədbirdə çıxış edən YAP İdarə
Heyətinin üzvü, Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Bahar Muradova bildirib ki, gender
bərabərliyi haqqında qanun dövlətimizin
bu yöndə siyasətinin əsas istiqamətlərini
müəyyənləşdirir. Eyni zamanda, qanun gender mədəniyyətinin təbliğini də
nəzərdə tutur. O, qanuna təklif edilən
dəyişikliklərin əhəmiyyətli olduğunu
diqqətə çatdırıb.
Komitə sədri qeyd edib ki, gender
bərabərliyi kişi və qadınlar üçün bərabər
hüquq, vəzifə, imkanlar, o cümlədən
cəmiyyətdə bərabər sosial vəziyyətin
yaradılmasıdır. Eyni zamanda, gender
bərabərliyi dedikdə bərabər təmsilçilik
və iştirakçılıq nəzərdə tutulur. Bərabər
imkanların isə insan hüquqları, onların bütün formalarının reallaşdırılması
üçün yaradılması vacib olan şərait və
təminatlardan ibarət olduğunu diqqətə
çatdıran Komitə sədri hər bir dövlətin
bu məsələ ilə əlaqədar müvafiq siyasət
müəyyənləşdirdiyini vurğulayıb. O qeyd
edib ki, bu bərabərliyə nail olmaq üçün ilk
növbədə cinsi bərabərsizliyin və ayrı-seçkiliyin bütün növlərinin aradan qaldırıl-

masına nail olmaq lazımdır. Azərbaycan
bununla bağlı beynəlxalq konvensiyalara
qoşulub və ondan irəli gələn öhdəliklərini
öz qanunvericilik aktlarına daxil edib.
Gender bərabərliyinin təşviqinin
önəminə toxunan B.Muradovanın fikrincə,
Azərbaycanda formalaşmış yeni siyasi konfiqurasiya imkan verir ki, siyasi
partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları
və həmkarlar təşkilatları müstəvisində
bərabər təmsilçiliyin, iştirakçılığın təmin
olunmasına töhfə verə bilək. Komitə
sədri bu məsələdə YAP-ın ölkəmizdə siyasi konfiqurasiyanın mərkəzi aktoru kimi
rolunu xüsusi vurğulayıb.
Çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini Anar
Kərimov bildirib ki, Azərbaycan qadınlarının cəmiyyətdəki rolu davamlı olaraq
artır. Qadınların məşğulluqla təminatı ilə
bağlı nazir müavini deyib ki, qadınlar ölkə
əhalisinin 50 faizindən çoxunu təşkil edir
və onların məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilir.
A.Kərimovun sözlərinə görə, qadınlar
özünüməşğulluq proqramında da fəal iştirak edirlər. O, həmçinin Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu
istiqamətdə həyata keçirilən proqram və
layihələr haqqında ətraflı məlumat verib.
Konfransda həmçinin, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin
sədr müavini Sona Salmanova, Milli
Məclisin Əmək və sosial siyasət
komitəsinin sədri Musa Quliyev, Sabunçu
rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini
Rəna Fərəcova, BMT-nin Əhali Fondunun
Azərbaycandakı nümayəndəliyinin baş
müşaviri Fərid Babayev, “Azərbaycanda
Qadın Sahibkarları İnkişafı Assosiasiyası” İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin
sədri Səkinə Babayeva və Milli Məclisin
deputatı Rəşad Mahmudov çıxış edərək
ölkəmizdə gender bərabərliyinin hüquqi
təminatları, qadınların sosial hüquqlarının qorunması, qadın sahibkarlığının
inkişafı, vətəndaş cəmiyyətinin gender
bərabərliyinin təmin olunmasında rolu və
s. məsələlər haqqında fikirlərini bildiriblər.
Sonda konfrans iştirakçılarının sualları
cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”

YAP Gənclər Birliyi ABŞ-ın
Azərbaycandakı sabiq səfiri Metyu Brayza
ilə videokonfrans formatında görüş keçirib

Oktyabrın 20-də Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin
təşkilatçılığı ilə “Vətən müharibəsinin bir illiyi: müharibədən sonra
inkişaf və perspektivlər” mövzusunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının
ölkəmizdəki sabiq səfiri Metyu Brayza ilə videokonfrans formatında
görüş keçirilib.
YAP-ın mətbuat xidmətindən bildirilib ki,
görüşdə YAP Gənclər Birliyinin üzvləri və fəal
gənclər iştirak ediblər.
YAP Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar
İslamov Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində
əldə olunan böyük Zəfərdən danışıb.
İşğaldan azad edilən torpaqlarımızda Böyük
Qayıdış strategiyasının həyata keçirilməsi
ilə Azərbaycanın bölgədə dayanıqlı sülhün
inkişafına töhfə verəcəyini qeyd edib.
Sonra görüşün moderatoru, YAP Gənclər
Birliyinin üzvü Anastasiya Lavrina Vətən
müharibəsindən sonrakı mərhələdə gənclərin
analitik məlumatlarla təmin olunmasının

önəmini diqqətə çatdırıb, Metyu Brayzaya
mövzu ətrafında suallar ünvanlayıb.
YAP Gənclər Birliyinə dəvətə və göstərilən
diqqətə görə təşəkkürünü bildirən Metyu
Brayza postmünaqişə dövründə regiondakı
siyasi və iqtisadi perspektivlər, bölgədəki
sülh prosesinin inkişafı və bu prosesin
sürətləndirilməsi üçün atılacaq addımlara dair
öz fikirlərini görüş iştirakçıları ilə bölüşüb.
Qeyd edək ki, videokonfrans formatında
keçirilən görüş Yeni Azərbaycan Partiyasının
və YAP Gənclər Birliyinin feysbuk
səhifələrindən canlı yayımlanıb.
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Qələbə xalqımızın birliyini və
milli həmrəyliyini təcəssüm etdirir
Bütün bölgələrdə hər bir
vətəndaş böyük həyəcan hissi ilə bu
günləri yaşayıb, hər gün televiziya
önündə, radio qarşısında,
internetdə cəbhədən gələn
xəbərləri izləyib, uğurlarımıza
sevinib. Bütün bölgələrdə biz
bunu gördük. Bir daha gördük ki,
ölkəmiz və xalqımız nə qədər gözəl
ölkədir və gözəl xalqdır. Ölkəmizdə
yaşayan bütün millətlərin
nümayəndələri, bütün dini
konfessiyaların nümayəndələri
cəsarət göstərərək, düşmənlə
vuruşaraq Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa etdilər.

Zəfər tarixinin xronikası
21 oktyabr 2020-ci il

Həmin gün:
– Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi
“Twitter” səhifəsində bildirib: “Rəşadətli
Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun
Gecəgözlü, Aşağı Seyidəhmədli, Zərgər
kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Bələnd, Papı,
Tulus, Hacılı, Tinli kəndlərini işğaldan azad
etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna!
Qarabağ Azərbaycandır!”;
– Prezident İlham Əliyev “Twitter”
səhifəsində yayımlanan digər bir paylaşımda diqqətə çatdırıb: “Rəşadətli Azərbaycan
Ordusu Zəngilan rayonunun Mincivan
qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı,
Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırax Müşlan, Üdgün,
Turabad, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli,
Baharlı kəndlərini işğaldan azad etmişdir.
Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ
Azərbaycandır!”;
– Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə müsahibə verib;
– Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun
Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər naziri
Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı
olub. Nazirlər Qarabağda son döyüş vəziyyəti
ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar;
– Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyası Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin
müdiri Hikmət Hacıyev: Ermənistanın
münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli barədə
açıqlamalarının riyakarlıqdan başqa bir şey
olmadığı bir daha öz təsdiqini tapır;
– Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsi açıqlama yayıb.
Açlqlamada deyilir: “Ermənistan rəhbərliyi
məsuliyyətsiz bəyanatları və əməlləri ilə öz
xalqını uçuruma sürükləyir”;
– Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran
Əliyev Ombudsman Səbinə Əliyevanın dəvəti
əsasında ölkəmizdə səfərdə olan İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti və Türkiyə Respublikasının Baş Ombudsmanı Şərəf Malkoç ilə
görüşüb.

***

Müdafiə Nazirliyi cəbhədə son vəziyyətə
dair məlumat yayıb:
– oktyabrın 20-si gün ərzində və 21-nə
keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Füzuli-Cəbrayıl
və Qubadlı istiqamətlərində döyüş
əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib.
Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar,
minaatanlar və toplardan atəşə tutub;
– ordumuzun keçirdiyi əməliyyat
nəticəsində cəbhənin Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan silahlı
qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının
müdafiə olunan bölmələri şəxsi heyət və hərbi
texnika baxımından itki verərək geri çəkilməyə
məcbur edilib;
– 5-ci dağatıcı alayın müdafiə sahəsində
düşmənin mövqeləri ələ keçirilib, çoxlu sayda
silah və sursat qənimət götürülüb. Alayın
artilleriya rəisi, artilleriya divizion komandiri və
4-cü taborunun komandiri taborun şəxsi heyəti
ilə birlikdə məhv edilib;
– 6-cı və 7-ci dağatıcı alayların müdafiə
sahələrində düşmən bölmələrinin şəxsi heyəti
arasında ölən və yaralananlar var. Məhv
edilənlər arasında alay komandirinin müavini
Vahan Sarkisyan da var;

– döyüşlərdə 3 ədəd artilleriya qurğusu, bir
neçə minaatan, şəxsi heyətlə birlikdə 3 ədəd
yük avtomobili sıradan çıxarılıb;
– qoşunlarımız bütün cəbhə boyu
əməliyyat şəraitinə nəzarət edir;
– Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdığı
mərmilər mülki obyektlərdə yanğınlar törədib;
– Ermənistana məxsus daha üç PUA məhv
edilib.

***

Beynəlxalq mətbuatında Ermənistanın işğalçı siyasətini pisləyən materialların verilməsi
davam etdirilir:
– Qətərin “Əl-Raya” qəzeti: “Ermənistan
ordusu humanitar atəşkəsi pozaraq Gəncə
şəhərini raket atəşinə məruz qoyub”;
– İsrailin nüfuzlu ivritdilli “Israel HaYom”
qəzetində “Dağlıq Qarabağ: Azərbaycan
ordusu hücuma keçir – ermənilər geri çəkilir”
sərlövhəli məqalədə tanınmış israilli jurnalist
Neta Bar yazıb: “Bu müharibədə yeni rekord
vurulub, belə ki, Azərbaycan Ordusu Qarabağdan cənuba, İran sərhədi boyunca müdafiə
xətlərini yarıb və şimala, Xankəndi şəhəri
istiqamətində irəliləməyə real şəkildə nail
olub”;
– Ərəb aləmində geniş oxucu auditoriyasına malik “Ərəbi21” saytında “Azərbaycanın
işğaldan azad edilmiş torpaqlarında 27 ildən
sonra azan verilib” sərlövhəli məqalə dərc
edib;
– Almaniyanın “Deutsche Welle” telekanalında “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: Gəncədəki
matəm və qəzəb” adı ilə reportaj yayımlanıb.
– Rusiyanın nüfuzlu “News.ru” portalında dərc olunan məqalədə deyilir: “Erməni
tərəfi Qarabağda baş verənləri müsəlman və
xristian dünyasının qarşıdurması kimi təqdim
etməyə cəhd göstərir, lakin hadisələrin bu cür
stereotip mənzərəsi əsla ağlabatan deyil”.

***

Azərbaycanın Baş Prokurorluğu
Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-dən oktyabrın 21-i saat 11:00-dək dinc
əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin
yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması
nəticəsində mülki şəxslərdən 63 nəfər həlak
olub, 292 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin
Ermənistanın ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1981 ev, 90
çoxmənzilli yaşayış binası və 386 mülki obyekt
yararsız vəziyyətə düşüb.
Məlumatda, həmçinin qeyd edilib ki,
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri
çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə
konvensiyaları və onların Əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar
və qətnamələrini kobud şəkildə pozaraq,
Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə
almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı
bölgədən uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan
şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı
məntəqələri intensiv atəşə tutur.

Yəni Ali Baş Komandan elə bir
uğura imza atmışdır ki, hətta uzun
illər siyasi müxaliflik çərçivəsindən
kənara çıxanlar da bu ümummilli
zəfərin sevincinə qatılmışdılar. Qardaş
Türkiyənin qələm sahiblərindən olan
Faruq Özdəmir qeyd edirdi: “ 17 il
İlham Əliyevi dəstəkləyənlər 44 gündə
onun yanından əskik olmadılar. 17 il
İlham Əliyevə müxaliflik edənlər 44 günün sonunda onun sevincinə şərik oldular. Bu müharibə və qələbə millətin
tam birləşməsinə səbəb oldu”.
Heç kəsin yadından çıxmayıb.
Ötən il iyulun 15-də Ermənistan –
Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz
rayonu istiqamətində baş vermiş
hərbi təxribatla əlaqədar müstəqillik
tariximizdə ilk dəfə olaraq ölkədə
fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların
43-ü, sentyabrın 27-də Ermənistan
silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı
təxribatı ilə əlaqədar 52 siyasi partiyadan 50-si, oktyabrın 10-da Fransanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı tutduğu ədalətsiz mövqeyə
dair 50 siyasi partiya, oktyabrın
12-də Ermənistanın yeni hərbi
təcavüzü, dinc sakinləri, uşaqları,
mülki obyektləri, beynəlxalq nəqliyyatkommunikasiya və tranzit xətlərini
hədəfə alması haqqında 50 siyasi partiya sədri daxil olmaqla 140 tanınmış
ziyalı, ictimai-siyasi fəal, etnik azlıqların nümayəndələri, oktyabrın 17-də
Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi mütəmadi olaraq
raket atəşinə tutması, mülki əhaliyə
qarşı müharibə cinayətləri törətməsi,
Gəncəyə dəhşətli hücumu haqda 50
siyasi partiya, noyabrın 25-də Fransa
Senatında Dağlıq Qarabağdakı qondarma qurumun tanınması məsələsinə
baxılması ilə bağlı 49 siyasi partiya
beynəlxalq və regional təşkilatlara
birgə bəyanat və müraciətlər ünvanlamışlar.
Həmin bəyanat və müraciətlərdə
siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti

Niderland
Krallığında fəaliyyət
göstərən Benilüks
Azərbaycanlıları
Konqresinin (BAK)
təşəbbüsü ilə Haaqa
şəhərində dahi
Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin anadan
olmasının 880 illiyinə
həsr olunmuş ədəbibədii gecə keçirilib.
irsdən danışıblar.
Gecənin ədəbi-bədii hissəsində şairin
ölməz poeziyasından şeirlər səslənib,
sözlərinə bəstələnmiş əsərlər ifa edilib,
kamança ustası İlham Babayevin ifasında
muğam parçaları təqdim olunub.
Qeyd edək ki, tədbirin bədii hissəsinin
ərsəyə gəlməsində BAK sədr müavini
Sima Cəfərlinin və Azərbaycan-Niderland
“Odlar Yurdu” Cəmiyyətinin sədri Frəngiz
Bağırovanın böyük əməyi olub.

“Xalq qəzeti”

İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan, Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalayandan sonra bu möhtəşəm Qələbəmizin
miqyasını ifadə edən çoxsaylı deyimlər, fikirlər, ifadələr
səsləndirilmişdi. Ancaq mənim fikrimcə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin ötən il dekabrın 3-də
yaydığı hesabatda verilmiş bir abzas daha möhtəşəm səslənirdi:
“Noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad olunması münasibətilə
50 siyasi partiya Prezident, müzəffər Ali Baş Komandanı təbrik
edərək, bu qələbəni illərlə yürüdülmüş müdrik siyasətin, siyasi
uzaqgörənliyin, iqtisadi islahatların, xalqın iqtidara göstərdiyi
yüksək etimadın, xalq-dövlət vəhdətinin ən ali təcəssümü olduğunu bildirmişlər. Azərbaycanın yaxın siyasi tarixində ilk dəfə
olaraq radikal müxalif qanadı təmsil edən AXCP və Müsavat
rəhbərləri də qazanılmış qələbə münasibətilə müzəffər Ali Baş
Komandanımızı, Milli Ordumuzu və Azərbaycan xalqını təbrik
etmiş, onları qələbənin əsas müəllifləri adlandırmışlar”.
institutları müzəffər Ali Baş Komandanın Vətənimizin ərazi bütövlüyünün
və vətəndaşların təhlükəsizliyinin
qorunması, Ermənistanın ölkəmizə
genişmiqyaslı terror təxribatlarının
qarşısının alınması məqsədilə
həyata keçirdiyi bütün siyasi-hərbi
tədbirləri yekdilliklə dəstəklədiklərini
və onun yanında olduqlarını bildirmiş,
beynəlxalq təşkilatların, ATƏT-in Minsk
qrupu həmsədrlərinin ikili standartlardan çıxış etməsi tənqid olunmuşdur.
Fikrimizcə, bütün bunlar Prezident
İlham Əliyevin hələ 2018-ci ilin fevralında tövsiyə etdiyi siyasi partiyalar
arasında dialoqlara başlanmasının
nəticəsidir. Həmin dialoqlar prosesində
müstəqillik tariximizdə fəaliyyətdə olan
siyasi partiyaların əksəriyyətinin iştirakı ilə ilk dəfə keçirilən görüşlər, qəbul
edilən birgə müraciət və bəyanatlar
birmənalı olaraq siyasi sabitliyə,
etibarlı münasibətlərə və davamlı
inkişafa xidmət edir. Mütəxəssislərin
fikrincə, real praktikada bəzən eyni
siyasi cinahda olan iki partiyanın öz
aralarında dialoq qura bilmədiyini
nəzərə alsaq, 52 real siyasi partiyadan

50-nin bir araya gəlməsi, ümummilli
məsələləri müzakirə edərək vahid
mövqe ortaya qoyması ciddi nəticədir.
Bu, dövlətçilik uğrunda birləşməyin,
milli vəhdətin bariz nümunəsi, həm də
aparılmış ardıcıl, gərgin, məqsədyönlü
fəaliyyətin yekunudur.
Məlumat üçün bildirək ki, iqtidarmüxalifət dialoquna töhfə vermək
məqsədilə çoxlu sayda müxtəlif
siyasi partiya fəallarının və tanınmış
ictimaiyyət nümayəndələrinin özlərinin
və ailə üzvlərinin tibbi və ya digər
şəxsi problemlərinin həllinə kömək
edilmişdir. Partiyaların ofislə təmin
edilməsi üçün ilk dəfə olaraq addımlar atılmışdır. Sabit siyasi mühitin
dəstəklənməsi və siyasi partiyaların
bölgələrdə normal fəaliyyətinin təmin
olunması üçün Prezident Administrasiyasının müvafiq şöbəsi tərəfindən
mütəmadi qaydada yerli icra orqanları
ilə iş aparılmış, bütün siyasi qüvvələr
üçün bərabər şəraitin yaradılması
məqsədilə siyasi partiyaların fəallığının
təşviqi istiqamətində müvafiq tədbirlər
görülmüşdür.

Yeri gəlmişkən, Prezident BMT
Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının iclasında çıxış edərkən də
ölkənin bütün siyasi qüvvələrinin
dialoq təşəbbüslərini dəstəklədiyini
bildirərək demişdir: “Uğurla başlayan
bu siyasi dialoq bizim siyasi sistemimizi gücləndirəcək və Azərbaycanın
dayanıqlı inkişafının təmin olunması
işinə xidmət edəcəkdir'”.
Dövlət başçımız ötən il oktyabrın
21-də Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə
verdiyi müsahibədə qeyd etmişdi ki,
indi mən yeni siyasi islahatlar proqramını təqdim etmişəm, o, bütün
siyasi partiyaların mütləq əksəriyyəti
tərəfindən dəstəklənib: “Yeri
gəlmişkən, bu, toqquşmalardan əvvəl
olub. İndi, əlbəttə ki, siyasi partiyaların mütləq əksəriyyəti işğal olunmuş
ərazilərin qaytarılması ilə bağlı mənim
yürütdüyüm siyasəti tam dəstəkləyir”.
Ancaq dövlət başçımız milli birliyin
təkcə yeganə problemimiz olmuş ərazi
bütövlüyümüzün bərpasında deyil,
bu qələbədən sonrakı proseslərdə
də böyük əhəmiyyət kəsb edəcəyini
xatırladır. Elə bu yazını da cənab Prezidentin Yeni Azərbaycan Partiyasının
bu il martın 5-də keçirilmiş VII qurultayında söylədiyi fikirlərlə tamamlamaq
istəyirik: “Belə qərara gəldik, belə
təklif etdik ki, ümummilli məsələlərdə
heç bir fərqli fikir ola bilməz. Ümumi məsələlər Qarabağ məsələsidir.
Ümumi məsələlər siyasi partiyaların
fəaliyyətidir, demokratiyanın inkişafıdır, iqtisadi azadlıqların bərqərar
olmasıdır, ölkəmizin güclənməsidir.
Bu gün bu siyasi dialoq aparılır. Mən
bunu çox təqdir edirəm. Hesab edirəm
ki, ölkəmizin gələcək siyasi sisteminin təkmilləşməsi üçün bunun böyük
əhəmiyyəti var”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Zəngilanın azad edilməsi zəfər
tariximizin parlaq səhifəsidir

“Xalq qəzeti”

Haaqada Nizami Gəncəvinin yubileyinə
həsr olunmuş tədbir keçirilib

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən
verilən məlumatda bildirilir ki, Azərbaycanın
Niderlanddakı səfirliyində baş tutan tədbirdə
diplomatik korpusumuzun əməkdaşları,
Azərbaycan və digər icmaların nümayəndələri,
yerli iş adamları iştirak ediblər.
Tədbirdə ölkəmizin Niderlanddakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fikrət
Axundov və BAK sədri Elsevər Məmmədov
çıxış ediblər. Onlar qüdrətli söz ustadının
həyat və yaradıcılığından, Azərbaycan və
dünya ədəbiyyatına bəxş etdiyi misilsiz

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Düşmən zəngin təbii sərvətləri,
tarixi və dini memarlıq abidələri olan
Zəngilanı, onun 1 şəhər, 5 qəsəbə
və 83 kəndini darmadağın edib.
Yalnız 2020-ci il sentyabrıln 27-də
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin başladığı güclü əks-hücum əməliyyatları
nəticəsində, 44 günlük zəfər yürüşü
ilə ulu torpaqlarımız, o cümlədən
Zəngilan düşmən tapdağından azad
olunub. Bu yolda qanını, canını
əsirgəməyən igidlərimizdən 6974
nəfəri “Zəngilanın azad olunmasına
görə” medalı ilə təltif edilib.
Adı ilə də bir növ “zənginlik” assosiasiyası yaradan Zəngilan toponimi
elə bir yerin ünvanıdır ki, orada çoxlu
çöküntü süxurları, vulkanik materiallar – yura, təbaşir, faydalı qazıntılar
– tikinti daşı, qızıl yatağı, qara mərmər
və sair qiymətli maddi sərvətlər var.
Araz, Həkəri, Oxçuçay və Bəsitçay bu
ərazidən keçir. Faşist xislətli işğalçılar
bütün bunlara vəhşicəsinə divan tutub,
Qarabağı misli görünməmiş ekoloji
terrora məruz qoyublar. Oxçuçayın
çirkləndirilməsi, dünyada Kanadadan sonra ikinci yeri tutan Zəngilanın
təbii çinar meşəsinin tamamilə talan
edilməsi insani dəyərlərlə heç cür bir
araya sığmır.

Tarixdən bildiyimiz kimi, XIX əsrin əvvəllərində Qafqazın
Rusiya tərəfindən işğalından sonra aparılmış inzibati-ərazi bölgüsü nəticəsində Zəngilanın da daxil olduğu Zəngəzur qəzası
Gəncə quberniyasına tabe edilib və bir-birindən ayrı düşən ərazi
vahidlərimiz pərakəndə coğrafi dəyişikliyə məruz qalıb. 1920-ci
ilin 28 aprel istilasından sonra isə ermənilər bolşeviklərin köməyi
ilə bizim əzəli torpaqlarımızda özlərinin ilk dövlətlərini qurublar.
Nəticədə qəzanın yuxarı hissəsi Ermənistanın, Laçın, Qubadlı və
Zəngilan bölgələri isə Azərbaycanın tərkibində qalıb. 1993-cü il
oktyabrın 29-da isə Zəngilan erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
işğala məruz qalıb. Rayonun 45 minlik əhalisi məcburi olaraq
ölkənin 43 rayonunda müvəqqəti məskunlaşıb.
Ötən il 44 günlük şanlı zəfər
yürüşünün 24-cü günündə
Azərbaycan Prezidenti, müzəffər
Ali Baş Komandanımız cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Silahlı Qüvvələrimizin Zəngilanı azad
etməsi bir çox cəhətdən mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Ən başlıcası, bu,
İranla dövlət sərhədlərimizin tam
bərpasını reallaşdırmağa imkan verib.
Dərhal sonra orada sərhəd boyunca bütün zəruri istehkam, mühafizə
işləri görülməsinə başlanıb. Elə daim
işğalçı Ermənistanla yaxınlıq edən
cənub qonşumuzun son vaxtlar
sərhədlərin möhkəmləndirilməsinə,
Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşı
açıq çıxışlar etməsinə də bu, səbəb
olub. Çünki möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyevin də dediyi kimi, 30 il
ərzində həmin sərhəd ərazisindən İran
maşınları ilə Xankəndinə gizli şəkildə

yanacaq daşınıb, bu nəzarətsiz yoldan, həmçinin narkotrafik kimi istifadə
olunub. Bundan milyonlar qazanan
tərəflərin qıcıqlanması və sərhəddə
qayda-qanun yaradılmasını qısqanclıqla qarşılaması bir növ təbiidir. Axı,
atalar demişkən, xain xoflu olar.
Bildiyimiz kimi, Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva ötən il dekabrın 23-də azad
Zəngilana ilk səfərlərini ediblər.
Prezident Zəngilan şəhərində
Azərbaycan bayrağını qaldırıb.
Qələbədən sonra bu rayona daha bir
neçə dəfə səfər etmiş cənab İlham
Əliyev aparılan bərpa-quruculuq
işlərinə bilavasitə özü nəzarət edir.
Həmin səfərlər onu göstərir ki,
“Böyük Qayıdış” üçün bütün mövcud
potensiallar tam səfərbər olunub.
Zəngilanda artıq bir neçə aydan sonra
birinci keçmiş köçkünlər yerləşəcək.

Onlar pilot layihələr çərçivəsində
“ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd”lərdə hər
cür şəraitlə təmin olunacaqlar. Orada
eyni zamanda “yaşıl enerji” zonası,
“ağıllı tədris”, “ağıllı səhiyyə”, “ağıllı
kənd təsərrüfatı” sistemləri də həyata
keçiriləcək və dünyaya millətimizin
necə vətənsevər və çağdaşintellektual potensiala malik olduğu
nümayiş etdiriləcək.
Zəngilana qayıdış Zəngəzura
qayıdışın ilk inamlı addımı kimi önəm
kəsb edir. Dövlətimiz öz gücü hesabına bütün bərpa və quruculuq işlərini
reallaşdırır. Eyni zamanda, Heydər
Əliyev Fondu, digər qurumlar da
Zəngilanın və işğaldan azad olunmuş
digər bölgələrimizin infrastrukturunun
sürətlə bərpa edilməsi naminə ciddi
səylər göstərirlər.
Zəngilanın işğaldan azad
edilməsinin birinci ildönümündə
Prezident İlham Əliyevin yenidən
bu rayona səfər etməsi 28 illik yurd
həsrətinə son qoyulan keçmiş məcburi
köçkünlərimizin böyük sevincinə
səbəb olub. Dövlət başçımızın rayon
ictimaiyyəti ilə görüşü, orada söylədiyi
fikirlər doğma ata ocaqlarına qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyən
soydaşlarımızın sabaha inamını daha
da artırıb. Onlar bir daha əmin olublar
ki, bu səfər onların “Böyük Qayıdışı”nı
sürətləndirən növbəti bir addımdır.

Hikmət XƏLİLOV,
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
ehtiyatda olan zabiti
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Bakıda “Xarı bülbül” abidəsi inşa edilib
Ötən il dövlətçilik tariximizə
qızıl hərflərlə yazıldı, Zəfər ili
kimi həkk olundu. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti,
müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
rəşadətli ordumuz işğalçı
Ermənistan üzərində
möhtəşəm qələbə qazandı,
xalqımızın 30 illik Qarabağ
həsrətinə son qoyuldu.

Ali Baş Komandanımızın müdrik
strategiyası, siyasi iradəsi və qətiyyəti
sayəsində ordu ilə xalqın sarsılmaz
birliyi təmin olunaraq əldə edilən tarixi
zəfərdən sonra illər ötəcək, qərinələr
keçəcək, bu şanlı qələbə xalqımızın
taleyinin ən parlaq səhifəsi kimi heç vaxt
unudulmayacaq.
Qırx dörd günlük parlaq uğurdan
sonra bu qələbəyə QHT-lər, idmançılar,
yazıçılar və s. tərəfindən öz töhfəsini
verənlər də az deyil. Bu istiqamətdə
Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın
Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq,
ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini
davam etdirir.

xadimi, Aşihara Karate Federasiyasının
prezidenti Maarif Bağırovun fəaliyyəti də
xüsusi diqqət çəkir. Onun təşəbbüsü və
maliyyə dəstəyi ilə Ashihara Karate Federasiyasının yerləşdiyi ərazidə Ali Baş
Komandan, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə 44 gün ərzində Qarabağda erməni işğalçılarına qarşı aparılan savaşda misilsiz igidlik göstərən
şəhidlərimizin xatirəsinə “Xarı bülbül”
abidəsinin inşa edilməsi bunun parlaq
ifadəsidir.

Qeyd edək ki, Bakı şəhəri, Səməd
Vurğun küçəsi (Zabitlər bağı), 75 saylı
binanın yanında yerləşən abidənin
inşası bu il sentyabr ayının 27-də başa
çatıb.
Xatırladaq ki, Maarif Bağırov 2002-ci
ildən iştirak etdiyi Dünya çempionatlarında Azərbaycan layiqincə təmsil olunur
və yüksək nəticələr qazanılır.

“Xalq qəzeti”

Sankt-Peterburqda dahi Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi qeyd olunub
Sankt-Peterburqun dünya şöhrətli Dövlət
Ermitaj Muzeyində dahi Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi qeyd
olunub.
Tədbir Azərbaycan
Mədəniyyət Nazirliyi
və ölkəmizin SanktPeterburqdakı Baş
konsulluğunun təşkilatçılığı
ilə keçirilib.
Mərasimdə çıxış edən
Ermitaj muzeyinin direktoru
Mixail Piotrovski Nizami
Gəncəvi dühasından
danışaraq bildirib ki,
böyük Azərbaycan şairinin
əsərlərinin mövzuları
əsasında hazırlanmış
miniatürlər bu gün dünyanın
ən məşhur muzeylərini və
kitabxanalarını bəzəyir.
Nizami Gəncəvinin
yaradıcılığı Yaxın və Orta
Şərqdə fəlsəfi cərəyanların,

ədəbi məktəbin əsasını
qoyub.
M.Piotrovski xatırladıb
ki, 80 il bundan öncə,
Böyük Vətən müharibəsi
dövründə və Leninqradın tam
blokadasının 42-ci günündə
Nizaminin 800 illik yubileyi
Ermitajda qeyd olunub.
Mədəniyyət
nazirinin müavini Sevda
Məmmədəliyeva isə
Ermitajda Nizami Gəncəvinin
880 illiyinin keçirilməsini
əlamətdar hadisə adlandırıb.
Bildirib ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamı ilə 2021-ci il
ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi
İli” elan edilib və dünyanın

bir çox ölkələrində böyük
mütəfəkkir şairin xatirəsi
anılır.
Tədbirdə Ermitaj
muzeyinin və Rusiya Milli
Kitabxanasının əməkdaşları
Nizaminin poetik irsindən
danışıblar.
Daha sonra Nizaminin

əsərlərindən parçalar
səsləndirilib.
Tədbir konsert proqramı
ilə sona çatıb.

Fəridə ABDULLAYEVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi
müxbiri
Sankt-Peterburq

Gəncədə istiqlal şairi Əhməd
Cavadın barelyefinin açılışı olub

Gəncədə böyük istiqlal şairi, tərcüməçi,
professor Əhməd Cavadın yaşadığı evin
üzərindəki barelyefin açılış mərasimi
keçirilmişdir.
Tədbir sözləri dahi şair
Əhməd Cavada aid olan
Azərbaycan Respubli-

kasının Dövlət Himninin
səsləndirilməsi ilə başlamışdır. Sonra şəhər icra

hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Bayramov şairin nəticəsi
Cavad Axundzadə ilə birlikdə
barelyefin üzərindəki ağ
örpəyi götürmüşdür. Barelyefin önünə təzə-tər güllər
düzülmüşdür.
Şəhər ictimaiyyəti
nümayəndələrinin də iştirak
etdiyi mərasimdə AMEA-nın
Gəncə bölməsinin sədri,
akademik Fuad Əliyev,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gəncə bölməsinin
sədri Xəzangül Hüseynova, “Cavad xan” Tarix
və Mədəniyyət Fondunun
vitse-prezidenti Müzadil
Həsənov və başqaları çıxış
edərək şairin həyat yolundan,
Azərbaycan ədəbiyyatına
verdiyi töhfələrdən danışmış,
o cümlədən onun Gəncəyə
olan bağlılığı ilə əlaqədar maraqlı faktlar söyləmişlər.
Bildirilmişdir ki, Ə.Cavad
1892-ci il mayın 5-də Gəncə
qəzasının Şəmkir dairəsi,
Seyfəli kəndində ruhani
ailəsində dünyaya göz açmışdır. Atasının vəfatından
sonra Əhməd Cavad 1906cı ildə anası ilə birlikdə
Gəncəyə köçmüşdür.
İstiqlal şairinin bu şəhərə
olan bağlılığı, saf sevgisi demək olar ki, əksər
şeirlərində əks olunub. Rep-

ərazisində istismar edilməsi
ərazidə yanğın təhlükəsini
yaratmaqla, baş verə biləcək
yanğının qısa zamanda geniş
əraziyə yayılmasına, eləcə
də təbiətə, insan həyatı və
sağlamlığına təhlükə riskinin artmasına münbit zəmin
yaradır.
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq,
yanğın təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi məqsədilə
“Azərbaycan Respublikası meşələrində yanğın
təhlükəsizliyi Qaydaları"nın
2.1.1 və 2.1.4-cü

maddələrinin tələblərinə zidd
olaraq meşə sahələrində
ağac kömürü istehsal
etmək üçün xüsusi ocaqxanalar təşkil etmiş şəxslər
barəsində Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin Dövlət
Yanğın Nəzarəti Xidmətində

fakt rəsmiləşdirilib və
qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş qaydada müvafiq
tədbirlərin görülməsi üçün
aidiyyəti dövlət qurumlarına
rəsmi müraciətlər edilib.

“Xalq qəzeti”

AMEA-nın Gəncə Bölməsində “dəyirmi masa”
Şəhər icra hakimiyyətinin dəstəyi, AMEA
Gəncə Bölməsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən
tədbirdə ağsaqqallar, müharibə və əmək veteranları, yazıçı və şairlər, ictimaiyyət nümayəndələri
iştirak etmişlər.
Tədbir başlamazdan
əvvəl torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda canlarındandan
keçən şəhidlərin əziz xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad
edilmişdir.
AMEA Gəncə Bölməsinin
sədri, akademik Fuad
Əliyev Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin ilk dəfə
Gəncədə fəaliyyətə
başlamasından 100 ildən
çox vaxt keçməsini xüsusi
vurğulayaraq demişdir ki,
gəncəlilər həmin tarixi günü
böyük qürur hissi ilə qeyd
edirlər.
Akademik daha sonra
demişdir: “Tarix dəfələrlə
sübut edib ki, müstəqilliyi
qoruyub saxlamaq onu
qazanmaqdan qat-qat
çətindir. Gərək sınaqlara
hazır olasan, hər bir əziyyətə
və çətinliyə dözməyi
bacarasan. Tale elə gətirib
ki, Azərbaycan bir əsrdə
iki dəfə müstəqillik əldə

etmək, özünün suveren
dövlətini yaratmaq imkanı
qazanıb. Təəssüf ki, birinci
imkan xarici müdaxilə,
daxili çəkişmələr və
beynəlxalq təminatın
olmaması səbəblərindən
itirilmiş və 1918-ci ildə
qurulmuş Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti cəmi
23 ay yaşamışdır. İkinci
tarixi imkan bir də 70 il
sonra yaranıb. Sovet
imperiyasının dağılması
Azərbaycan xalqına öz milli
müstəqilliyini bərpa etmək
imkanı verib. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin
ikinci dəfə hakimiyyətə
gəlişi yenicə bərpa olunmuş
müstəqilliyimizi daha da
möhkəmləndirməyə imkan
yaradıb.
Fuad Əliyev demişdir
ki, Vətən müharibəsindəki
tarixi qələbəmiz Müstəqilliyin
Bərpası Gününü daha böyük
coşqu və iftixar, qürur hissi ilə

keçirməyə şərait yaratmışdır.
Biz buna görə Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında ordumuzun
cəbhədə göstərdiyi şücaətə
görə dərin minnətdarlığımızı
bildirir, şəhidlərimizə Allahdan
rəhmət, qazilərimizə şəfa
diləyirik.
“Dəyirmi masa”da şəhər
ağsaqqallar şurasının sədri,
professor Xalid Qurbanov,
veteranlar təşkilatının sədri
Yusif Məmmədov, AYB
Gəncə Bölməsinin sədri
Xəzangül Hüseynova, AMEAnın Gəncə bölməsi tarix
şöbəsinin müdiri, professor
Həsənbala Sadıqov,
veteranlardan Fəxrəddin
Usenov, Mobil İmanov, Xalq
artisti Məmmədəli Balayev
və başqaları çıxış edərək

bildirmişlər ki, Azərbaycan
xalqı ötən əsrin əvvəlində
müstəqil respublika qurmuş,
1991-ci ildə isə Azərbaycan
Respublikası Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin varisi
kimi öz müstəqilliyini bərpa
etmişdir. Beləliklə, 1918-ci
ildə İstiqlal Bəyannaməsinin
qəbul olunduğu 28 may
Azərbaycan Respublikasında
Müstəqillik Günü, 1991-ci ildə
"Azərbaycan Respublikasının
dövlət müstəqilliyi haqqında"
Konstitusiya Aktının qəbul
olunduğu 18 oktyabrın isə
Müstəqilliyin Bərpası Günü
elan olunması olduqca
düzgün qərardır və tamamilə
məntiqə uyğundur.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

"Dənizçi" MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla yüksək mərtəbəli yaşayış binalarının
isitmə sistemi xidmətinin (mal-materiallarla birlikdə) satın alınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR
ressiya qurbanı olan Əhməd
Cavad 1937-ci il iyun ayının
4-də həbs edilmiş, heç yerə
sürgün edilmədən həmin
ilin oktyabr ayının 12-dən
13-nə keçən gecə Bakıda
vəhşicəsinə güllələnmişdir.
Əhməd Cavadın nəticəsi
Cavad Axundzadə və şairin
kötücəsi Nərgiz Əhmədqızı
barelyefin təşkilində əməyi
olan hər kəsə öz dərin
təşəkkürlərini bildirmişlər.
Tədbirdə şairin müəllifi
olduğu “Gəncəm, Hey!” şeiri
və ona bəstələnən mahnı
səsləndirilmişdir.
Qeyd edək ki, barelyef Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin, Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin
təşəbbüsü və Gəncə şəhər
Nizami Bələdiyyəsinin
təşkilatçılığı ilə hazırlanmışdır.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına
son sutkada 2303 yoluxma faktı qeydə alınıb, 1010 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.
sına yoluxması faktı müəyyən edilib,
onlardan 480 min 685 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 6 min 809 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 20 min 363
nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının

Bu çərçivədə, Dövlət
Yanğın Nəzarəti Xidmətinin
əməkdaşları meşələrdə və
meşəətrafı sahələrdə apardıqları monitorinqlər zamanı
Oğuz rayonu, Muxax kəndi
yaxınlığında meşəlik ərazidə
qeyri-qanuni yolla ağac
kömürü istehsal edən beş
ocaqxana aşkar edib.
Qanunsuz fəaliyyətlə
məşğul olan işbazlar
tərəfindən kustar üsülla
düzəldilmiş, heç bir yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarının
tələblərinə cavab verməyən
ocaqxanaların meşə

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

Son sutkada koronavirus infeksiyasına
2303 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə,
analiz nümunələri müsbət çıxan 16
nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 507
min 857 nəfərin koronavirus infeksiya-

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti qanunsuz
çalışan ocaqxanaların fəaliyyətini dayandırıb

müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12 min
75, bu günə qədər isə ümumilikdə 5
milyon 56 min 819 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az
səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son
müddət 12 noyabr 2021-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti)

tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan
geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili:1171.
Ünvan- AZ1003, Bakı şәhәri, Neftçilәr prospekti 2.

Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti
TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR
Təkliflər sorğusunun predmetizəlzələdən ziyan çəkmiş evlərin təmiri
işlərinin satınalınması.
Maraqlanan təşkilatlar sedaqet.ismayilov @shamaxi-ih.gov.az internet saytı
ilə və (020) 265 16 55 nömrəli telefonla
əlaqə saxlaya bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
VÖEN- 8400015691
H/h- AZ69CTRE00000000000002512731
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN- 1401555071
Kod- 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT: STREAZ22
İştirak haqqı 3000 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar)
tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təqdim etməlidirlər:
• Malgöndərənin tenderdə iştiak üçün
müraciət ərizəsi (iştirak haqqı-ödəniş
sənədi).
• Malgöndərənin (podratçının) tam
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri.
• Tender təklifi:
• Tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı.
• Malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank

tərəfindən təqdim edilmiş arayış.
• Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə arayış.
• İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq edilmiş maliyyə hesabatının surəti.
• İddiaçının hansı sahibkarlıq meyarlarına uyğun olması haqqında sənəd.
• Satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin,
habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud
satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə
məhkum olunmaması, yaxud onların
müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan
edilməməsi barədə sənəd.
• Müflis elan olunmaması,
əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması,
ödənişə yönəlmiş girovun olmaması,
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması
barədə sənəd.
• Öz əmlakından sərbəst və
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı,

habelə ödəmə qabiliyyəti olması barədə
sənəd.
• Müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi üçün lisenziya.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Siyahısı yuxarıda göstərilən və iddiaçının tender təklifini təşkil edən sənədlər
tender komissiyasına aşağıdakı qaydada
çatdırılmalıdır:
İddiaçının təklifi əsli və surəti eyni
zərfə qoyulmaqla, qiymət təklifini təklifin
bank təminatı ilə birlikdə əsli və surəti
digər zərfə qoyulmaqla zərfləri imzalayıb
möhürləyirlər, sonra isə texniki və qiymət
təklifləri olan zərfləri başqa bir xarici zərfə
qoyub xarici zərfi imzalayıb möhürləyərək
əsas şərtlər toplusunun məlumat
xəritəsində göstərilən vaxtdan gec olmayaraq qeyd edilən ünvana göndərirlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar
tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən
sənədləri (tender təklifi və bank təminatı
daxil olmaqla) 10 noyabr 2021-ci il saat
11.00-a qədər satınalan təşkilata (ünvan-Şamaxı şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi
27, Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin
inzibati binasına, telefon-(020) 265 16 55)
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan
gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri
qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 11 noyabr 2021-ci
il saat 11.00-da Şamaxı şəhəri, Heydər
Əliyev küçəsi 27. Şamaxı Rayon İcra
Hakimiyyətinin inzibati binasında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri
iştirak edə bilərlər.
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Bu gün Brüsseldə NATO müdafiə
nazirlərinin toplantısı başlayır
ABŞ

BMT rəsmisi İlon Maskdan kömək istəyib
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının
rəhbəri Devid Bizli aclıq
və onun bəşəriyyət üçün
təhlükəsi ilə mübarizə
məqsədilə “Tesla” və
“SpaceX” şirkətlərinin sahibi İlon Maskdan kömək
istəyib. Məlumata görə, o,
özünün “Twitter” səhifəsində amerikalı sahibkara müraciət
edərək deyib: “Bu il 42 milyon insan aclıq astanasına
çatıb. Qlobal iqtisadi böhran koronavirus pandemiyası
səbəbindən kəskinləşib. Buna cavab verməsək, bizi aclıq,
qeyri-sabitlik və kütləvi miqrasiya gözləyir. İlon Mask, siz
təkcə dünən 6 milyard dollar qazandınız - bu, fəlakətin
qarşısını almaq üçün lazım olan məhz həmin məbləğdir!
Xahiş edirəm, kömək göstərin!”.
Xəbəri BBC verib.

“Facebook”un adı dəyişdirilir
“İnstaqram”
xidmətinin və “WhatsApp” mesencerinin
sahibi olan ABŞ-ın
“Facebook” şirkəti
sosial şəbəkənin adını
dəyişdirməyi planlaşdırır. Bildirilir ki, “Facebook” şirkəti bununla
bağlı planlarını oktyabrın 28-i keçiriləcək konfransda elan
edəcək. Qeyd edilir ki, “Facebook”un yeni adı "metakainat"
konsepsiyasına uyğun olacaq.
Məlumatı “The Verge” yayıb.

Türkiyə
Antalyaya gələn turistlərin sayı artır
Antalyanın
Mədəniyyət və Turizm
İdarəsinin məlumatına
görə, oktyabrın 17-dək
şəhərə yalnız hava yolu
ilə 8,39 milyon nəfər
turist səfər edib. Bildirilir
ki, turist sayı ötən illə
müqayisədə 162 faiz
artıb. Üstəlik, “məxmər
mövsümündə” turistlərin sayı artmaqda davam edir. Belə ki,
bu ay şəhərə gələn əcnəbilərin sayı 1,22 milyon nəfəri ötüb.
Turizm sahəsi üzrə ekspertlər Antalyanın bu ilin
sonunadək 9 milyon nəfər turist qəbul edəcəyini proqnozlaşdırırlar.
Xəbəri “Anadolu” verib.

Yaponiya

Bu gün Brüsseldə
NATO-ya üzv ölkələrin
müdafiə nazirlərinin
növbəti toplantısı
keçiriləcək. İki gün
davam edəcək tədbir
sabah başa çatacaq.
Bu barədə “The
Associated Press”
agentliyi məlumat
yayıb.
Xəbərdə deyilir ki, Şimali
Atlantika Alyansı—NATOnun növbəti toplantısında
qurumun hazırda Avropa
qitəsində, bütövlükdə, qlobal
səviyyədə təhlükəsizliyin
təmin olunmasında qarşısında duran əsas vəzifələrin
müzakirə olunacağı gözlənilir.
Siyasi təhlilçilər hesab
edirlər ki, Ağ evin hazırkı
administrasiyası dünyanın
ən böyük hərbi alyansının
bundan sonrakı fəaliyyətinin
genişlənməsinə dəstək

məqsədilə öz sələfi Prezident
Donald Tramp dönəmində
xeyli zəifləyən ABŞ-NATO
əlaqələrini hər vəchlə
gücləndirməyə çalışır. Böyük
ehtimalla, tədbirə qatılan ABŞ
Müdafiə naziri Lloyd Austin
ölkəsinin bu istiqamətdə ortaya qoyacağı səyləri bir daha
açıqlayacaq.
Qeyd edək ki, Pentaqonun şefi Brüsselə gəlməzdən
əvvəl Gürcüstan, Ukrayna
və Rumıniyada bu ölkələrin
rəsmiləri ilə görüşərək geniş

M

ərkəzi Amerika ölkəsi Qvatemalada vətəndaş
müharibəsi illərində xidmət etdikləri dövr
üçün hökumətdən təzminat tələb edən yüzlərlə
təqaüdçü əsgər konqres binasına hücum edərək
təhlükəsizlik qüvvələri ilə toqquşub.

Ölkə mediasının aparıcı nəşrlərindən sayılan
“La Prensa”nın yaydığı
məlumata görə, paytaxtın
tarixi mərkəzində toplaşan
təqaüdçü əsgərlərin başladığı
yürüş günün ikinci yarısında
polislə toqquşmaya çevrilib.
Nümayişçilərə qarşı gözyaşardıcı qaz və su şırnağı
istifadə edilməsinə baxmayaraq bir qrup fəal Konqresin
giriş qapılarını sındıraraq
binaya daxil olublar. Konqres
binasını iki saat zəbt edən
nümayişçilər, bəzi millət

vəkillərinin ofislərini, eləcə də
avtomobilləri yandırıblar.
Bununla bağlı millət vəkili
Carlos Barreda öz Twitter
hesabında konqresdə qalan
həmkarlarının olduğunu və
təhlükəsizlik qüvvələrinin
təcili müdaxiləsinin vacibliyini qeyd edib. Daha sonra
ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi
konqresdə qalan bütün
personalın təxliyə edildiyini
açıqlayıb. Bəzi etirazçıların
saxlanıldığını açıqlayan
nazirlik fəallardan qanuna
hörmət etmələrinin vacib

"QHT Nəşriyyat" MMC-nin
ləğvi barədə
BİLDİRİŞ

İspaniya

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının
17 aprel 2021-ci il tarixli 04(253) nömrəli iclas qərarına
əsasən hüquqi şəxsin hüquq və vəzifələri hüquq varisliyi
qaydasında başqa şəxslərə keçmədən ləğv edilməsini
bildirir. Kreditorlar ləğv edilən hüquqi şəxsə qarşı
tələbləri barədə 60 gün ərzində Bakı şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti 152 nömrəli ünvanda, “Çinar Plaza”nın
3-cü mərtəbəsindəki ofisinə müraciət edə bilərlər.
VÖEN- 1801875931.
99 “AZLEGAL CONSULTİNG İNTERNATİONAL
SERVİCES” MMC-yə məxsus GDĞ-seriyalı 536911-537000
nömrəli (89 ədəd) kassa mədaxil orderi və GDH/2 seriyalı
4420001-442100 nömrəli (100 ədəd) mədaxil qəbzi itdiyi üçün
etibarsız sayılır. VÖEN-2001333011.
99 “Kron Co LTD” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət bildirir ki,
2021-ci il oktyabrın 28-də ləğv prosesinə başlayır. Bununla bağlı
kreditorlardan xahiş olunur ki, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Aydın
Məmmədov küçəsi 7 nömrəli ünvana müraciət etsinlər.

“Barselona” Fati ilə razılığa gəlib
İspaniyanın “Barselona” futbol klubu futbolçu
Ansu Fati ilə müqaviləni
uzadır. Bildirilir ki, tərəflər
2027-ci ilin yayına qədər
müqavilə imzalayacaqlar. Artıq “Barselona”nın
direktoru Mateu Alemani ilə
futbolçunun agenti Jorje Mendeşin görüşdüyü və razılıq
əldə olunduğu qeyd edilib. 18 yaşlı hücumçunun təzminat
qiyməti isə 1 milyard avro olacaq.
Yeri gəlmişkən, “Barselona” klubu bazar günü “Real”la
keçiriləcək “El Klassiko”dan əvvəl Fati ilə yeni müqaviləni
açıqlamağı planlaşdırır.
Məlumatı “Futbolhd” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Təqaüddə olan əsgərlər
Qvatemaladakı konqres
binasına hücum ediblər

Aso vulkanı fəallaşıb
Yaponiyanın cənubqərbində yerləşən Kyusu
adasındakı Aso vulkanı
yenidən püskürüb. Bildirilir
ki, Kumamoto prefekturasında yerləşən vulkandan
qalxan qara tüstü ətrafa
yayılıb. Püskürmə anında vulkanın yaxınlığında
yerləşən dayanacaqda bir neçə avtobusun və 20-dək
avtomobilin olduğu bildirilir. Zərərçəkənlər və dağıntılar
barədə hələlik məlumat verilməyib. Həmçinin vulkan
püskürməsinin hava nəqliyyat xətlərində hərəkətə təsiri
barədə də məlumat yoxdur.
Yaponiya Meteorologiya Agentliyi beş ballıq cədvəl
üzrə üçüncü dərəcəli xəbərdarlıq yayıb. Vulkandan
təqribən bir kilometr məsafədə böyük daşlar və piroklastik
axıntı qeydə alınıb. Vulkana iki kilometr məsafədə yaxınlaşmaq qadağan edilib.
Məlumatı NHK yayıb.

müzakirələr aparıb. Onun
budəfəki səfəri beynəlxalq
aləmdə dərin maraq doğurduğundan qlobal mediada
geniş işıqlandırılıb.
Ukrayna Prezidenti
Vladimir Zelenski ilə keçirdiyi
müzakirələrdən sonra Lloyd
Austin ukraynalı həmkarı
Andrey Taran ilə birlikdə
jurnalistlərin Ukraynanın
alyansa mümkün üzvlüyü və
başqa mövzularda suallarını cavablandırıb. ABŞ-ın
Müdafiə naziri birmənalı
şəkildə deyib ki, heç bir

üçüncü ölkənin Ukraynanın
NATO ittifaqına üzv olmaqla
bağlı istəklərinə veto qoymaq
hüququ yoxdur.
“Ukraynanın gələcək
xarici siyasətini müstəqil
olaraq həll etmək hüququ
var və bunu kənardan heç
bir müdaxilə olmadan edə
biləcəyini gözləyirik” - deyə
Lloyd Austin çərşənbə axşamı Kiyevə səfəri zamanı Rusiyanın Ukraynanın NATO-ya
üzv olmasına etirazı barədə
sualın cavabında bildirib.
Amerikalı nazir Rusiyanı
Ukraynanın şərqində gedən
müharibənin sülh yolu ilə
həllində "maneə" adlandırıb.
Lloyd Austin sonra bildirib:
“Bir daha Rusiyanı Krımın işğalına son qoymağa, Ukraynanın şərqindəki müharibəni
dayandırmağa çağırırıq.
Rusiya Qara dənizdə və
Ukrayna sərhədləri boyunca
sabitliyi pozan fəaliyyətlərinə
də son qoymalıdır”. Pentaqon şefi sonra vurğulayıb
ki, ABŞ hökuməti bundan
sonra da Ukraynanın müdafiə
qabiliyyətini inkişaf etdirmək
səylərini dəstəkləmək üçün
əlindən gələni edəcək.

ÂÂ Oktyabrın 21-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin
gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı
var. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz cənubşərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 11-13°,
gündüz 15-17°, Bakıda gecə 11-13°, gündüz
15-17° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm
civə sütunundan 771 mm civə sütununa
yüksələcək, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 4-9°, gündüz 14-18° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında arabir yağış yağacağı, gündüz
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə
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Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə
taktiki-xüsusi təlim davam edir
 Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin hərbi hissə
və bölmələrində taktiki-xüsusi təlim davam edir.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, xüsusi təyinatlıların digər qoşun növləri ilə
qarşılıqlı əlaqədə praktiki vərdişlərin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində fəaliyyətlər icra olunur.

Yeni antirekord
 Rusiyada yeni antirekord qeydə
alınıb. Rusiya Federal Operativ Qərargahının
məlumatına görə, son sutka ərzində 1028 nəfər
vəfat edib və pandemiya başlanandan indiyə
kimi ölənlərin sayı 226 min 353 nəfərə çatıb.
Son 24 saat
ərzində 34 min 73
nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub
və pandemiya başlanandan indiyədək
yoluxanların sayı 8
milyon 94 min 825
nəfərə çatıb. Ölkədə
COVID-19 virusuna
yoluxma 0,42 faiz
artıb.
Son sutka ərzində
ən çox yoluxma paytaxt Moskvada (5847 nəfər) və Sankt-Peterburq şəhərində
(3274 nəfər) qeydə alınıb.
Operativ Qərargahın məlumatına görə, bu il oktyabrın
25-dən 2022-ci il fevralın 25-nə kimi paytaxt Moskvada,
Sankt-Peterburq şəhərində, Moskva vilayətində bir sıra qaydalar sərtləşdirilir. İş yerlərində 30 faiz saxlanılmaqla bütün
şəxslər evə buraxılır. Yaşı 60-dan yuxarı olan şəxslər evdə
oturmalıdırlar. İdman zalları, teatrlar, kinoteatrlar və əyləncə
mərkəzləri bağlanır. Oktyabrın 30-dan noyabrın 7-dək bütün
Rusiya ərazisində istirahət günü elan edilir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Neftdən nə xəbər?!
olduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, 1960-1996cı illər vətəndaş müharibəsi
zamanı Qvatemalada xidmət
edən təqaüdçü əsgərlər,
onlara maddi təzminat verən
qanun layihəsinin Konqresdə
qəbul edilməsini tələb edirlər.
Xatırladaq ki, Qvatemalada vətəndaş müharibəsi

qurbanları, dul qadınlar
və yetimlər üçün təzminat
qanunu var, lakin bu qanun
silahlı qüvvələrin üzvlərini
əhatə etmir. Rəsmi rəqəmlərə
görə, vətəndaş müharibəsi
zamanı 300 min əsgər xidmət
etmişdi.

 Londonun “İCE” Birjasının
məlumatına görə, “Brent” markalı neftin
qiyməti 0,74 faiz ucuzlaşaraq bir bareli 84,34
dollar olub.
Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 0,45
faiz ucuzlaşaraq bir bareli 82,59 dollar olub. Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,49 faiz artaraq bir
bareli 86,76 dollar olub.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Dəməşqdə terror aktı
Dəməşqin mərkəzində, Prezident körpüsü adlanan
yerdə Suriya ordusuna məxsus avtobus partladılıb.
Suriyanın “Əl-İxbariya” dövlət televiziyasının və “SANA”
agetliyinin verdikləri məlumata görə, avtobusda olan
Suriya hərbçiləri həlak olublar. Hadisə yerli vaxtla saat
6:50-də baş verib.
Terrorçular
əvvəlcə bir partlayış törədiblər. 50
metr aralı onlar
ikinci partlayışı
törədiblər. Lakin
üçüncü partlayışın qarşısı alınıb.
Suriyalı minaaxtaranlar partladıcı maddəni
zərərsizləşdiriblər.
RİA “Novosti”nin məlumatına görə, Suriya Təhlükəsizlik
Xidmətindən bildiriblər ki, avtobusda 14 hərbçi olub. Onların
hamısı həlak olub.
Terror aktına cavabdehliyi hələlik heç bir terror təşkilatı
öz üzərinə götürməyib.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək.Gecə 1-6°, gündüz 7-11° isti
olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
arabir yağış gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə
qar yağacağı ehtimalı var. Gündüz tədricən
kəsiləcək Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1-6°,
gündüz 7-11° isti, dağlarda 2-4°, gündüz 0-2°
şaxta olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında bəzi yerlərdə arabir
yağış yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 6-10°, gündüz 14-18° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı

ehtimalı var. Axşama doğru tədricən
kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə
4-9°, gündüz 12-16° isti, dağlarda gecə 0-5°
şaxta, gündüz 5-10° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad,Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
arabir yağış yağacağı, gündüz əsasən
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək.Gecə 10-14°, gündüz 15-18°
isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan
xarakterli olacağı ehtimalı var. Dağlarda
duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək,
arabir güclənəcək. Gecə 9-12°, gündüz
14-17°, dağlarda gecə 5-7°, gündüz 8-10°
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

Beləliklə, “AzeriLight” markalı neftə tələbat daha çoxdur.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiymətinin artıb-azalması qanunauyğun haldır. Neftin
qiymətinin bir qədər aşağı düşməsi o demək deyildir ki, neft
kəskin ucuzlaşıb. Əksinə, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti sabitdir və artmağa davam edəcəkdir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

BİLDİRİŞ

“Azərxalça” ASC tərəfindən 2021-ci il avqustun 25-də elektron açıq tender üsulu ilə elan
edilmiş generatorlara servis xidməti göstərilməsi
müsabiqəsində qalib gəlmiş “Aktif Elektrik” MMC
ilə 2021-ci il oktyabrın 14-də müvafiq satınalma
müqaviləsi imzalanmışdır.
99 Nəbiyev Piri İbrahim oğlunun adına verilmiş Vətən
müharibəsi veteranının 9595 nömrəli vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız
sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov Milli Məclisin
deputatı Siyavuş Novruzova qardaşı
MƏHƏMMƏDƏLİ NOVRUZOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Ağcabədi rayonundan Rafil Hüseynov Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsinin təşkilat şöbəsinin müdiri
ƏLİRZA QAFAROVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə və
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

İNDEKS

0282

TİRAJ

5021

SİFARİŞ

1992

QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

