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Azərbaycan beynəlxalq hüququ bərpa edərək yeni reallıqlar yaradıb
İqtisadi siyasət
2021-ci ildə də uğurla
davam etdirilib
T

Bölgədə uzunmüddətli sülhün və sabitliyin
bərqərar olması imkanından istifadə etmək
üçün indi çox şey bu reallıqların region
ölkələri, böyük dövlətlər tərəfindən düzgün
qiymətləndirilməsindən asılı olacaq...
Azərbaycan, həqiqətən də, düşmənçilik, nifrət,
qarşıdurma səhifəsini bağlamağa və region üçün
gələcək qurmağa hazır olduğunu nümayiş etdirir.
Əslində, biz artıq buna başlamışıq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
irinci Dünya müharibəsi və
sonrakı proseslər mövzusunda çoxsaylı əsərlərin
müəllifi olan fransız ədib Anri
Barbüs yazırdı ki, müharibədən
sonrakı bütün qələbələr xoş
ovqat və ya yeni reallıqlar yarada bilməz. Məsələn, bir ölkə
başqa ölkənin ərazisinin hansısa
hissəsini zəbt etmək üçün apardığı müharibədə qalib gəlibsə,
onun yaratdığı yeni reallıq yeni
düşmənçilik və intiqam hissindən
ibarət ola bilər. Öz ərazi bütövlüyünü həmin işğaldan azad etmək
üçün savaşanların qələbəsi isə
inkişafa zəmin ola biləcək reallıq
yaradar.

B

əməli ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilən inkişaf strategiyasının reallaşması nəticəsində 2021-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi inkişaf daha da sürətlənib.
Qazanılan nailiyyətlər Azərbaycan iqtisadiyyatının müasirləşməsini təmin etməklə
onun beynəlxalq siyasi-iqtisadi nüfuzunu daha da artırıb, iqtisadi qüdrətini davamlı şəkildə yüksəldən ölkəmiz dünya miqyasında kreditor mövqelərini gücləndirib.
Azərbaycan, eyni zamanda, ötən bir ildə maliyyə imkanlarını genişləndirib, bununla da sosial-mədəni layihələrin həyata keçirilməsinə, humanitar yardımların
göstərilməsinə nail olub.

Prezident İlham Əliyev hesabat dövründə
yeni sosial-iqtisadi çağırışları nəzərə alaraq
ölkədə yeni islahatları da sürətləndirib. Bu
islahatlar məzmununa görə məqsədyönlü
və konkret strateji hədəfə doğru hesablanıb.
Genişmiqyaslı islahatlar respublikada yüksək
dayanıqlı və inklüziv iqtisadi artımın təmin
edilməsi, iqtisadiyyatın daha da şaxələnməsi,
özəl investisiyaların və təşəbbüslərin yüksək

Kifayət qədər dəyərli
arqumentdir. Çünki ermənilər ötən
əsrin son onilliyində Azərbaycan
ərazilərinin 20 faizini işğal edəndə
regionda heç bir yeni reallıq
yaranmamış, gündəliyə ancaq iki
əsrdən çox deyilən köhnə bayatılar
gətirilmişdi: “böyük Ermənistan”,
“soyqırımı”, “yeddi dəniz”, uydurma
üç-dörd “Tiqran” və sair. Azərbaycan
erməni faşizmini məhv edərək, öz
əzəli torpaqlarını əsarətdən azad
edəndə isə az qala dünyanın bütün
şəhərlərindən rəsmi Bakıya təbriklər
gəldi. Beynəlxalq təşkilatların
böyük əksəriyyəti bu qələbəni
təqdir etdi. Zəngəzur dəhlizi
layihəsini yüksək qiymətləndirən
iqtisadiyyat nəhəngləri Şanxaydan
Londona qədər uzanan nəqliyyatkommunikasiya xəttinin yaradacağı
perspektivi ən uca səslə alqışladılar.

səviyyədə təşviqi üçün əlverişli zəmin yaradıb.
Ötən il reallaşdırılan struktur-institusional
islahatlar keyfiyyətcə yeni sosial-iqtisadi
artım modelinə keçidi şərtləndirib və əsas
vəzifəni – Azərbaycan vətəndaşlarının
rifahının daha da yaxşılaşdırılmasını
gerçəkləşdirib.

(ardı 2-ci səhifədə)

(ardı 3-cü səhifədə)

BMT Baş katibi: Dünyadakı vəziyyət
soyuq müharibə dövründəkindən
daha təhlükəlidir
Dünya təhlükəli vəziyyətdədir, “soyuq müharibə” dövründəkindən daha
xaotik və gözlənilməz vəziyyət hökm
sürür.
Xarici KİV-lərin məlumatına görə, BMT
Baş katibi Antonio Quterreş bildirib ki,
soyuq müharibə iki blok arasında gedirdi,
hər birinin öz ittifaqları var idi, bloklararası
münaqişələrin qarşısını almaq üçün aydın
qaydalar və mexanizmlər var idi.
Antonio Quterreş deyib: “Hazırda
müşahidə etdiyimiz daha xaotik və daha az
proqnozlaşdırıla bilən bir situasiyadır, böhranlarla mübarizə aparmaq üçün mexanizm

yoxdur. Deməli, biz, heç şübhəsiz ki, çox
təhlükəli vəziyyətdəyik”.

“Xalq qəzeti”

Əsrin faciəsi:
Narkomaniya
(bax səhifə 6)

Rusiya Rəşt-Astara dəmir yolunun
inşası üçün İrana kredit verəcək
Bir neçə beynəlxalq əhəmiyyətli iqtisadi layihələri yekunlaşdırmaq üçün
Rusiya İrana 5 milyard dollar məbləğində kredit ayıracaq.

Hulusi Akar Suriya
və İraqla sərhəddəki
bölmələrə baxış keçirib
ürkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar və qoşun növləri komandirləri Suriya və İraqla sərhəd
kəsişməsində yerləşən hərbi hissələrə baxış
keçirmək üçün Şırnak vilayətinin Silopi bölgəsinə
gəlib.

T

Müdafiə nazirini səfərdə Baş Qərargah rəisi Yaşar Gülər,
Quru Qoşunları komandanı Musa Avsever, Hərbi Dəniz
Qüvvələri komandanı Adnan Özbal və Hərbi Hava Qüvvələri
komandanı Həsən Küçükakyüz müşayiət edib.
Hulusi Akar hərbçilərə terrorla fədakar mübarizəyə görə
təşəkkür edib. Sərhəd zastavalarının birində nazir gözətçi
qülləsinə qalxıb.
Hulusi Akar həmçinin İraq və Suriya arasında yerləşən
Semalk körpüsünə də baxış keçirib.

“Xalq qəzeti”

Bu sözləri İranın iqtisadiyyat və
maliyyə işləri naziri Ehsan Xanduzi Moskva
səfərinin yekunlarına dair mətbuata verdiyi
açıqlamada deyib. O bildirib ki, ayrılan
kredit əsasən Şimal-Cənub Beynəlxalq
Nəqliyyat Dəhlizinin əsasını təşkil edən
Rəşt-Astara dəmir yolunun çəkilişinə
yönəldiləcək. Bu yol İranın şimal bölgələrini
Fars körfəzi ilə birləşdirməklə yanaşı, Avropa ölkələri ilə yükdaşımaları artıracaq.
Qeyd edək ki, Şimal-Cənub Beynəlxalq
Nəqliyyat Dəhlizinin əsas seqmenti
olan Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)-Astara
(Azərbaycan) dəmir yolunun Qəzvin-Rəşt
hissəsi istismara verilib. Rəşt-Astara
hissəsində isə işlər davam edir. Lakin
sanksiyalar səbəbi ilə İran bu yolun inşasında maliyyə çətinliyi ilə üzləşib. İran
Rusiyanın verdiyi kredit hesabına yolun
tikintisini başa çatdıra bilər.
Nəzərə çatdıraq ki, Avropadan İran ilə
yanaşı, körfəz ölkələrinə və əks istiqamətə
ixrac ediləcək yüklər İranın Fars körfəzi
sahilindəki Bəndər-Abbas limanında Rusiya və Azərbaycan ərazisindən keçməklə
çatdırılacaq. Şimali Avropadan yük qatarları Rusiya və Azərbaycan ərazisindən
tranzit keçərək Astaradan İrana daxil

olacaq. Artıq Azərbaycan ilə İranın dəmir
yolları sistemləri birləşib. Rəşt-Astara
yolu isə inşa edilərək başa çatdıqdan
sonra Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat
Dəhlizi ilə hərəkət edəcək bütün qatarlar
Azərbaycandan tranzit olaraq keçəcəklər.
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“Pasportlar haqqında”, “Dövlət qulluğu haqqında”, “Diplomatik xidmət haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il
20 dekabr tarixli 437-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi
haqqında” 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli və “Dövlət qulluğu vəzifəsinin
tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında”
2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və
32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Pasportlar haqqında”, “Dövlət qulluğu haqqında”, “Diplomatik xidmət haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının
Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il 20 dekabr tarixli 437-VIQD
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi
ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini
təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli
911 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2003, № 8, maddə 440;
2006, № 3, maddə 229, № 6, maddə
498; 2007, № 2, maddələr 86, 101,

№ 3, maddələr 217, 227, № 7, maddə
714, № 9, maddə 867, № 10, maddə
948, № 12, maddə 1242; 2008, № 1,
maddə 9, № 3, maddələr 173, 179,
№ 6, maddə 499, № 8, maddələr 717,
723; 2009, № 2, maddə 66,
№ 6, maddələr 419, 421, 422; 2010,
№ 2, maddə 80, № 3, maddə 183,
№ 10, maddə 850; 2011, № 2, maddə
85; 2012, № 11, maddə 1078; 2013,
№ 3, maddə 236, № 8, maddə 901;
2014, № 9, maddə 1027; 2016,
№ 5, maddə 854, № 6, maddələr
1029, 1073; 2017, № 5, maddə 840,
№ 8, maddələr 1519, 1521; 2018, № 7
(I kitab), maddələr 1445, 1486, № 11,
maddə 2287; 2019, № 1, maddə 76,
№ 4, maddə 655, № 6, maddə 1027,
№ 7, maddə 1211, № 8, maddə 1405;
2020, № 4, maddə 423, № 6, maddə

708; 2021, № 2, maddələr 121, 133,
№ 7, maddə 744, № 9, maddə 982)
ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nun
1.9.26-1-ci yarımbəndindən, 2.1.3-cü
yarımbəndinin 13-cü abzasından,
2.1.7-ci yarımbəndinin 1-ci abzasından və 2.3.3-cü yarımbəndinin 1-ci
abzasından “fəaliyyət göstərən səfirlik
və konsulluqlarında təyin olunan”
sözləri çıxarılsın.
2. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli
1480 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2017, № 6, maddə 1096,
№ 12 (I kitab), maddə 2337; 2019,
№ 7, maddə 1234; 2021, № 7, maddə
732) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 21 			
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“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin işçilərinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və elmi-texniki potensialının artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin hesabına
köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 oktyabr tarixli 442 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 30
sentyabr tarixli 380-VIQD nömrəli Qanununun
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin işçilərinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi və elmi-texniki potensialının artırılması məqsə-dilə Azərbaycan
Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası”nın
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 oktyabr
tarixli 442 nömrəli Qərarında (Azərbaycan
Respublikasının Qanun-vericilik Toplusu,
2017, № 10, maddə 1904; 2018, № 3, maddə
587, № 9, maddələr 1927, 1938; 2019, № 5,
maddə 976; 2020, № 8, maddə 1133) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. Adına və 1-ci hissəsinə “məqsədilə”
sözündən sonra “, habelə dövlət və ictimai
əhəmiyyətli məqsədlərlə əlaqədar” sözləri
əlavə edilsin.
2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş

“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin işçilərinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi və elmi-texniki potensialının artırılması məqsədilə Azərbaycan
Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin hesabına
köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası” üzrə:
2.1. adına və 1.1-ci bəndə “məqsədilə”
sözündən sonra “, habelə dövlət və ictimai
əhəmiyyətli məqsədlərlə əlaqədar” sözləri
əlavə edilsin;
2.2. aşağıdakı məzmunda 3.2-1-ci bənd
əlavə edilsin:
“3.2-1. Büdcədənkənar vəsaitin dövlət və
ictimai əhəmiyyətli məqsədlərə yönəldilən
hissəsi Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək
verilməsi, habelə Azərbaycan Respublikasının
işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası və
yenidən qurulması üzrə tədbirlərə maliyyə
dəstəyinin göstərilməsi məqsədilə yaradılmış
fondlara və təsisatlara vəsait ödənilməsinə
xərclənir.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 18 fevral tarixli 57 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yol verməyən xəstəliklərin
Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 18 fevral tarixli 57 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 2, maddə 355) ilə

təsdiq edilmiş “Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul
olmağa yol verməyən xəstəliklərin Siyahısı”nın
33-cü və 34-cü hissələrinin “Xəstəliklərin adı”
sütununa “müəssisələri” sözündən sonra “,
uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri” sözləri
əlavə edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 28 			

Bakı şəhəri, 22 yanvar 2022-ci il

“COVID-19 xəstəliyinə qarşı peyvənd olunmanı, peyvəndləməyə əks göstərişi, neqativ PZR test nəticəsini əks etdirən və COVID-19 xəstəliyinə yoluxmuş şəxslərin sağalaraq
immunitetə malik olmalarını təsdiq edən sertifikatların tanınması ilə bağlı bəzi məsələlərin
tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 27 noyabr
tarixli 371 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
25-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28 fevral tarixli
73-1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yoluxucu,
parazitar və kütləvi qeyri-yoluxucu xəstəliklərin
əmələ gəlməsi, yaxud yayılması təhlükəsi
yarandıqda karantin-təşkilat, profilaktika və
digər zəruri tədbirlərin görülməsi Qaydaları”na
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 27 noyabr tarixli 371 nömrəli

Qərarı ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə “COVID-19 xəstəliyinə qarşı peyvənd olunmanı,
peyvəndləməyə əks göstərişi, neqativ PZR test
nəticəsini əks etdirən və COVID-19 xəstəliyinə
yoluxmuş şəxslərin sağalaraq immunitetə malik
olmalarını təsdiq edən sertifikatların tanınması
Qaydası”nın 5.3-cü bəndində “14” rəqəmləri “7”
rəqəmi ilə əvəz edilsin.
2. Bu Qərar 2022-ci il yanvarın 24-dən
qüvvəyə minir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

müsahibə keçirilməsi Qaydası”nın
1.1-ci bəndindən “fəaliyyət göstərən
səfirlik və konsulluqlarında təyin olunan” sözləri çıxarılsın.
3. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti “Pasportlar haqqında”, “Dövlət qulluğu haqqında”, “Diplomatik xidmət haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarında və
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il 20 dekabr tarixli 437-VIQD
nömrəli Qanunundan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 yanvar 2022-ci il

“Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
“Dəmir yumruq” hərbi strategiyası”
adlı kitab işıq üzü görüb
Tanınmış politoloq, milli
təhlükəsizliklə bağlı çoxsaylı kitab,
monoqrafiya və məqalələrin müəllifi,
professor Rövşən Novruzoğlunun “Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin “Dəmir
yumruq” hərbi strategiyası” adlı kitabı
işıq üzü görüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, nəşrdə Sovet İttifaqının süqutundan sonra ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən nizami Azərbaycan Ordusunun yaradılmasının tarixinə nəzər salınıb.
Kitabda qeyd olunur ki, Azərbaycan üçün
ən ağır illərdə ulu öndər Heydər Əliyev daxili
sabitliyi qoruyub saxlayaraq ordu yaratmağa
nail olub. 2003-cü ildən sonra bu işi Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyev uğurla davam
etdirib. Onun rəhbərliyi ilə ordu ən müasir
silahla təmin edilib, Qarabağın işğalçılardan
azad olunmasında böyük rol oynayan hərbi
texnika və müxtəlif təyinatlı silahların istehsalına
başlanılıb.
Nəşrdə, həmçinin Azərbaycanın Qələbəsi
ilə başa çatan 44 günlük Vətən müharibəsi
barədə danışılıb, Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin əsas səbəbləri və nəticələri araşdırılıb. Tədqiqatda Rusiya və Türkiyə də daxil
olmaqla, region dövlətləri arasında həm birbaşa
hərbi və hərbi-texniki, həm də mürəkkəb siyasi
əlaqələr təhlil edilir.

Kitab hərbi münaqişələr və beynəlxalq
münasibətlər üzrə mütəxəssislər, regionşünaslar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Nazir Ceyhun Bayramov Malayziya xarici işlər
nazirinin müavini Kamarudin Caffar ilə görüşüb

Yanvarın 22-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
naziri Ceyhun Bayramov Malayziya Xarici İşlər nazirinin
müavini Kamarudin Caffarın rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edib.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, nazir Ceyhun Bayramov
Azərbaycan və Malayziya arasında

əlaqələrin inkişafından məmnunluqla
bəhs edib və dost Malayziya ilə mövcud olan siyasi dialoqun tərəfimizdən
yüksək qiymətləndirildiyini bildirib. O,

Malayziyanın həm ikitərəfli əsasda, həm
də çoxtərəfli müstəvilərdə Azərbaycanın
suverenliyi və ərazi bütövlüyünə verdiyi
birmənalı dəstəyi minnətdarlıqla vurğulayıb. Xüsusilə, 44 günlük müharibə
dövründə Azərbaycanın beynəlxalq
hüquqa əsaslanan haqq mövqeyinə
Malayziyanın dəstəyinin tərəfimizdən
yüksək dəyərləndirildiyi qeyd edilib.
Nazir müavini Kamarudin Caffar Azərbaycana səfəri çərçivəsində
Milli Məclis sədrinin müavini, habelə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi və Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri ilə keçirilmiş ikitərəfli
görüşlərdən məmnunluqla bəhs edib.
O, iki ölkə arasında son 30 ilə yaxın bir
müddətdə əlaqələrin çox yaxşı inkişaf
etdiyini söyləyib və bu əlaqələrin daha
da inkişafı üçün konkret sahələr üzrə
birgə fəaliyyətin irəli aparılmasının vacib
olduğunu vurğulayıb.
Tərəflər iki ölkə arasında iqtisadi,
ticarət, enerji, o cümlədən, alternativ
enerji mənbələri, habelə humanitar, təhsil, turizm və digər sahələrdə
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi imkan-

ları ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Nazir Ceyhun Bayramov qarşı tərəfə
bölgədə mövcud olan cari vəziyyət, 44
günlük müharibə nəticəsində imzalanmış birgə bəyanatların icrası ilə bağlı
məsələlər, azad olunmuş ərazilərdə
üzləşdiyimiz mina təhdidi və bu təhlükə
ilə aparılan mübarizə barədə danışıb. Nazir, həmçinin həmsöhbətinə
münaqişədən sonrakı bərpa və quruculuq işləri, azad olunmuş ərazilərdə
sürətlə davam edən infrastruktur
layihələri barədə məlumat verib və
yaxın zamanlarda ilk məcburi köçkün
ailələrinin öz evlərinə geri dönüşünün
şahidi olacağımızı qeyd edib.
Görüşdə tərəflər, beynəlxalq
təşkilatlar, o cümlədən, BMT, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama
Hərəkatı çərçivəsində həyata keçirilən
uğurlu əməkdaşlıq məsələlərini
müzakirə ediblər.
Tərəflər, həmçinin qarşılıqlı maraq
doğuran digər regional və beynəlxalq
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparıblar.

Azərbaycan beynəlxalq hüququ
bərpa edərək yeni reallıqlar yaradıb
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bu qələbə bizim otuz il ikili standartları lənətləyərək söylədiyimiz “Haqq
yoxdur, ədalət yoxdur!” ittihamının da
cavabını verdi: “Dünyada haqq da var,
ədalət də, amma ona, sən özün nail
olmalısan”. Bəli, Azərbaycanın şanlı
qələbəsi haqqı, ədaləti bərpa etməyin
yolunu göstərdi, beynəlxalq hüququn
bərqərar olunmasının yeni variantını
ortaya qoydu.
Azərbaycan 2020-ci ilin payızında bütün dünyanı mat qoyan bir
nəticə sərgilədi. Biz ermənilərin iki
yüz ildə qurduqları fitnə-fəsad torunu cəmi 44 gündə darmadağın edib
tarixin zibilliyinə atdıq, xain düşmənin
rəzilcəsinə formalaşdırdığı mif və
əsatirləri bu qələbə ilə heçə endirdik.
Bu qələbə sübut etdi ki, müasir
müharibədə informasiyanın da silah
qədər gücü var. Etiraf edək ki, ermənilər
nəinki silahsız deyildilər, hətta bəzi
sahələrdə bizdən üstün hərbi texnikaya
malik idilər. Onlara milyardlarla dollar
dəyəri olan silah-sursat, yeni hərbi
texnika bağışlanılmışdı. Ancaq onlara
xalqı arxasınca aparacaq lider, bütün
hərbi əməliyyatların necə başlanıb
necə qurtaracağını dəqiq bilən Ali Baş
Komandan, dünyanın bütün qərəzli
informasiya vasitələrinə qarşı təkbaşına
mübarizə aparmağı bacaran rəhbər,
hamıyla, hərənin öz başa düşə biləcəyi
dildə danışan diplomat... bağışlayan
olmamışdı. Bizə isə həmin lideri,
komandanı, prezidenti, diplomatı Tanrı
bağışlamışdı.
Məhz Tanrının bağışladığı
həmin tarixi şəxsiyyətin rəhbərliyi
altında apardığımız 44 günlük Vətən
müharibəsindəki qələbədən sonra
Cənubi Qafqaz regionunda yeni siyasi,
iqtisadi və hüquqi reallıqlar formalaşıb.
Ekspertlərin fikrincə, bu reallıqların hər
biri çox ciddi və dərin təhlil tələb edir və
həmin reallıqlar sırasında otuz ilə yaxın
davam etmiş və artıq tarixə qovuşan

münaqişənin məntiqi nəticəsi kimi uzun
müddət beynəlxalq leksikonda istifadə
edilən bəzi məfhumların tamamilə
aradan qaldırılması diqqət çəkir. Əlbəttə
ki, bu yanaşma ilk növbədə keçmiş
münaqişənin kontekstində istifadə
edilən Dağlıq Qarabağ termininə və
“status” məsələsinə aiddir. Dövlət
başçımızın dediyi kimi, status məsələsi
2020-ci il noyabrın 10-da “gorbagor
olmuşdur”.
Dövlət başçımız bu həqiqətin bütün
dünyanın qulağına dəqiq çatmasını
təmin etmək məqsədilə BMT tribunasından demişdir ki, artıq Azərbaycanda
Dağlıq Qarabağ adlanan ərazi vahidi
mövcud deyil. “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
haqqında” Prezidentin 7 iyul 2021-ci
il tarixli fərmanında, Qarabağ iqtisadi
rayonu (Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd,
Şuşa və Tərtər rayonları) və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonu (Cəbrayıl,
Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan
rayonları) öz əksini tapıb.
Status məsələsi “gora gedəndən”
sonra ermənilərin bayraq etdiyi xalqların öz müqəddəratını təyinetmə
hüququnun həyata keçirilməsi cəhdi
də statusun dalınca getdi. İlham Əliyev
bütün dünyaya sübut etdi ki, ermənilər
artıq həmin hüquqdan bir dəfə istifadə
edərək tarixi Azərbaycan torpaqlarında
indiki Ermənistan dövlətini yaradıblar.
Biz onların öz torpaqlarımızda ikinci
bir erməni dövlətini yaratmasına imkan
verə bilməzdik və vermədik.
Xatırladaq ki, şanlı Qələbəmizin
yaratdığı yeni reallıqların beynəlxalq
səviyyədə tanınmasını sübut edən
çoxsaylı faktlar və arqumentlər mövcuddur. Fikrimcə, onlardan birini yada
salmaq kifayətdir. Məsələn, Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin
ötən yay Azərbaycana səfəri zamanı,
ümumiyyətlə, nə “Dağlıq Qarabağ”,
nə də “status” terminlərindən istifadə
etmədi. Elə dövlət başçımızın de-

kabrdakı Brüssel səfəri zamanı da
Avropa siyasətçilərinin heç biri “Dağlıq
Qarabağ” və “status” ifadələrini dilə
gətirmədilər.
Təbii ki, bu da səbəbsiz deyil.
Artıq Avropada da yaxşı başa düşürlər
ki, təxminən 25 min əhalisi olan bir
əraziyə müəmmalı “statusun” verilməsi
məsələsinin gündəmə gətirilməsi
çox absurd məsələdir. Azərbaycan
Prezidenti isə xatırladır ki, əgər
hansısa bir dövlət bunu dəstəkləmək
istəyirsə, öz ərazisində ermənilərə
arzuladığı statusu verə bilər. Ancaq
tam məsuliyyətlə qeyd edilməlidir
ki, istər müasir beynəlxalq hüquqda, istərsə də müqayisəli məhkəmə
təcrübəsində dövlətlərin ərazi bütövlüyü
və suverenliyinə qarşı yönələn cəhdlərə
çox sərt mövqe sərgilənir və etnik separatçılıq meyillərinin qarşısının alınması
istiqamətində qətiyyətli addımlar atılır.
Qələbənin yaratdığı yeni reallıqlardan biri də odur ki, biz yenidənqurma
işlərinə, bütün qonşu ölkələr üçün və
nəticədə regionda sabitlik və proqnozlaşdırılma üçün faydalı olacaq layihələri
həyata keçirməyə başlamışıq.
Bu sətirləri dövlət başçımızın
ötən il iyunun 15-də Şuşada Türkiyə

Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanla birlikdə mətbuata
bəyanatla çıxış edərkən söylədiyi
fikirlərlə tamamlamaq istərdim: “İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə qaldı, 44 günlük müharibə nəticəsində
Ermənistan ordusu tam məhv edildi.
Ermənistan diz çökdü, ağ bayraq qaldırdı, təslim oldu və məcbur olub Şuşa
alınandan sonra kapitulyasiya aktına
imza atdı və bizim digər bölgələrimiz bir
atəş açmadan bizə qaytarıldı. Otuz ilə
yaxın davam edən işğala son qoyuldu.
Azərbaycan buna qardaş Türkiyənin
dəstəyi ilə son qoydu. Otuz il ərzində
aparılan danışıqlar heç bir nəticə
vermədi. Bu, bir daha onu göstərir ki,
iradə, əzmkarlıq, güc və ədalət olan
yerdə hər şey əldə etmək mümkündür.
Əlbəttə, Türkiyə kimi müttəfiqi olan
Azərbaycan İkinci Qarabağ savaşında
bundan ruhlanaraq tarixi missiyanı
yerinə yetirdi, ədaləti bərpa etdi, ərazi
bütövlüyünü bərpa etdi”.
Bax, budur İkinci Qarabağ
müharibəsindəki Qələbənin yaratdığı
yeni reallıqlar!

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

3

23 yanvar 2022-ci il, bazar

İqtisadi siyasət 2021-ci ildə də uğurla davam etdirilib
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Şübhəsiz ki, islahatlar bundan
sonra da davam etdiriləcək və
ölkəmizin iqtisadi qüdrətini daha da
gücləndirəcək və onun beynəlxalq
aləmdə nüfuzunu daha da artıracaq.
Hesabat dövründə
ölkəmizdə kənd təsərrüfatının
modernləşdirilməsi, aqrar sektorda mövcud problemlərin həllinə
sistemli və kompleks yanaşılması
istiqamətində də mühüm uğurlar
əldə edilib. Prezident İlham Əliyev
tərəfindən aqrar islahatların müasir
mərhələsi ilə bağlı qəbul olunan
qərarlar, bu sahənin institusional, iqtisadi və texnoloji inkişaf
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi
yönündə kompleks tədbirlərin icrası
kənd təsərrüfatının keyfiyyətcə
yeni inkişaf mərhələsinə keçməsini,
istehsal göstəricilərinin davamlı
olaraq yüksəlməsini şərtləndirib.
Bu isə respublikamızda ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına,
idxaldan asılılığın azaldılmasına,
eləcə də bolluq yaradılmasına və rifahın yaxşılaşdırılmasına, həmçinin
aqrar sahənin ixrac potensialının
artırılmasına müsbət təsir göstərib.
Burada bir məqamı da xatırlatmaq istərdik. Dövlət başçısının ötən
il aprelin 14-də imzaladığı “Koronavirus pandemiyası şəraitində və
sonrakı dövrdə kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalçılarının
mikrokreditlərlə təminatının yaxşılaşdırılması üçün vəsait ayrılması
haqqında” Sərəncamına əsasən
Prezidentin ehtiyat fondundan Aqrar
Kredit və İnkişaf Agentliyinə 30
milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb. Bu, fermerlərə əlavə bir dəstək
olaraq, əkin dövründə fermerlərin
mikrokreditlərə tələbatının
ödənilməsini reallaşdırıb.
Adı çəkilən sərəncamın mühüm
əhəmiyyəti həm də onunla bağlıdır ki, indiyədək fermerlər kredit
üçün banklara müraciət edəndə
bu maliyyə qurumları tərəfindən
əksər hallarda onlardan kredit
müqabilində Bakıda mənzil girovu
tələb olunurdu. Prezidentin imzaladığı sərəncam isə fermerlərin kredit
almaq imkanlarını asanlaşdırıb.
Yəni bu sərəncamla fermerlərə
girov tələb etmədən mikrokreditlər
verilməsinə başlanılıb.
Bütün bu və ya digər tədbirlərin
reallaşdırılmasının nəticəsidir ki,
keçən il dekabr ayının 1-dək dənli
və dənli paxlalı bitkilərin (qarğıdalısız) əkin sahələrindən 98,7 faizi,
yaxud 955,2 min hektarı biçilib və
həmin sahələrdən 2 milyon 931,2
min ton məhsul götürülüb. Orta
hesabla hər hektardan 30,7 sentner
məhsul toplanıb.
Bundan əlavə, 33,6 min hektar
qarğıdalı sahəsindən 290,7 min ton
məhsul yığılıb, hər hektardan orta
hesabla 86,4 sentner qarğıdalı dəni

yaradılır, güzəştli kreditlər verilir.
Xatırladaq ki, respublikada 23
aqroparkın yaradılmasına indiyədək
İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən
173 milyon manat güzəştli kredit,
nazirlik tərəfindən isə 27 aqroparka
1 milyard manat dəyərində investisiya təşviqi sənədi verilib. İnvestisiya
təşviqi sənədi alan 25 aqropark
32,8 milyon manat dəyərində
güzəşt əldə edib.
Bütün bunlarla bərabər,
indiyədək aqroparklara 1 milyard
manatdan çox özəl investisiya
qoyulub. Aqroparklar məşğulluq
səviyyəsinin artırılmasında da
mühüm rol oynayıb. Bu günə
kimi, aqroparklarda ümumi olaraq 5 minədək insan daimi, 4 min
500-dən çox insan isə mövsümü
işlə təmin olunub. Fəaliyyətdə olan
və təşkil ediləcək aqroparklarda
əlavə 4 min 300-dən çox iş yerinin
yaradılması nəzərdə tutulub.
İlin yekunundan bəhs edərkən,
hesabat dövründə neft sənayesinin
uğurlarına da diqqət yetirmək
istərdik. Bunun üçün əvvəlcə onu
deyək ki, 2021-ci ildə vaksinasiya proseslərinin sürətlənməsi
bütün dünyada olduğu kimi,
Azərbaycanda da iqtisadi fəallığı
yüksəldib, müxtəlif sahələrdə
canlanma yaradıb. Neft sektorunda
enerji resurslarına tələbatla paralel
olaraq neft-qazın qiymətləri də
əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Qlobal miqyaslı müsbət trendlərdən
yararlanan SOCAR xərclərin
optimallaşdırılması və istehsalatda səmərəliliyin yüksəldilməsi
məqsədilə görülmüş tədbirlər
nəticəsində biznes əməliyyatlarının
dayanıqlığını təmin etməyə nail
olub. Bu, SOCAR-ın əsas istehsalat göstəricilərində də əksini tapıb.
Belə ki, hesabat dövründə SOCAR
2020-ci ilin nəticələri ilə müqayisədə
10,3 faiz çox – 62 min metrə yaxın
qazma işləri həyata keçirib. Şirkət
müstəqil şəkildə və ya əsas payçı
qismində yataqlardan 7,9 milyon ton
neft, 7,9 milyard kubmetr qaz hasil
edib. Neft hasilatı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,5 faiz,
qaz hasilatı isə 7 faiz çox olub.
Ölkə üzrə ümumi neft və qaz
hasilatında da artım tendensiyası
davam edib. Bu, özünü qaz hasilatında xüsusilə qabarıq göstərib.
Belə ki, 2020-ci illə müqayisədə
qaz hasilatı 18,1 faiz artaraq, 43,9
milyard kubmetrə çatıb. İl ərzində
Azərbaycanda 34,6 milyon ton
xam neft hasil edilib. Neft hasilatında cüzi artım əsasən “OPEC+”
razılaşması çərçivəsində könüllü
məhdudlaşdırmaların tədricən aradan qaldırılması ilə bağlı olub.
SOCAR tərəfindən 2021-ci
il ərzində xarici bazarlara ixrac
edilən neft həcmləri, təqribən, 1

götürülüb. Qarğıdalı dəni nəzərə
alınmaqla ölkə üzrə taxıl istehsalı 3
milyon 221,9 min ton olub.
Prezident İlham Əliyev ötən
il kənd təsərrüfatında əldə edilən
uğurlarla bağlı bu günlərdə yerli televiziya kanallarına verdiyi
müsahibədə deyib: “Ənənəvi
kənd təsərrüfatı məhsullarının
yetişdirilməsinə fikir versək, deyə
bilərəm ki, son 15 il ərzində meyvə
istehsalı Azərbaycanda 2 dəfə artıb.
İki dəfə, yəni, çox böyük rəqəmdir.
Üzüm istehsalı da, həmçinin 2
dəfə artıb, tərəvəz istehsalı artıb.
Pambıq istehsalı dəfələrlə artıb.
Demək olar ki, biz son beş il ərzində
pambıqçılığı diriltdik və qeyri-neft
ixracatında pambığın nisbəti ildənilə artır. Eyni zamanda, biz özümüzü əsas ərzaq məhsulları ilə təmin
etmək üçün praktiki addımlar atdıq.
Məsələn, bu gün mal ətinə əgər
baxsaq, biz özümüzü, təqribən,
90 faiz səviyyəsində təmin edirik,
qoyun əti ilə 100 faiz. Azərbaycan
heç vaxt süd istehsal etmirdi və
bizdə ənənəvi olaraq mal-qaranın
cinsi südçülük üçün əlverişli deyildi.
Ona görə biz cins mal-qaranın
alınmasına böyük vəsait xərclədik
və bu gün Azərbaycanda əgər 1
milyondan çox iribuynuzlu mal-qara
varsa, onun artıq 70 mini cins malqaradır…”.
Hazırda ölkənin kənd təsərrüfatı
aqroparkların yaradılması ilə
yeni mərhələyə daxil olub. Bu
müəssisələr qısa müddət ərzində
aqrar sektorun, ümumilikdə ölkə
iqtisadiyyatının inkişafına mühüm
təsir göstərib. Respublikada aqroparkların fəaliyyətinin səmərəliliyinin
artırılması istiqamətində müəyyən
tədbirlər həyata keçirilib, vergi
güzəştləri, subsidiya və güzəştli
kreditlərin verilməsi, lizinq əsasında
ayrılan texnika və avadanlıqlara
görə güzəştlərin tətbiq olunması
sahənin tərəqqisini stimullaşdırıb.
Aqroparklar torpaq sahələrindən
səmərəli istifadə, məhsuldarlığın
yüksəldilməsi, yeni istehsal və emal
sahələrinin yaradılması, müasir
suvarma sistemlərinin tətbiqi üçün
innovativ və əlverişli mexanizmdir.
Bu baxımdan, həmin müəssisələrin
ərzaq təhlükəsizliyinin
möhkəmləndirilməsində rolu
getdikcə gücləndirilir, sahibkarlığın inkişafı, kiçik, orta və iri
təsərrüfatların qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığı üçün əlverişli platformaya çevrilməsinə xüsusi önəm
verilir.
Hazırda ölkənin 32 rayonu üzrə
240 min hektar ərazidə ümumi
dəyəri 2,1 milyard manat olan
51 aqroparkın yaradılması işləri
davam etdirilir. Artıq 43 aqropark
fəaliyyət göstərir, digərlərində isə
layihələndirmə işləri aparılır. Aqroparkların təşkilinə dövlət dəstəyi
göstərilir, infrastruktur təminatı

Bakı Şəhər Prokurorluğunda ötən ilin
yekunlarına dair əməliyyat müşavirəsi keçirilib
B

akı Şəhər Prokurorluğu orqanları tərəfindən 2
 021-ci ildə
vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, qanunçuluğun
möhkəmləndirilməsi, cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində
görülmüş işlərin vəziyyətinə və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə
həsr olunmuş əməliyyat müşavirəsi keçirilib.

Bakı Şəhər Prokurorluğundan
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, videokonfrans
formatında keçirilən müşavirədə çıxış
edən Bakı şəhər prokuroru İlqar Abbasov
2021-ci ildə hüquqi-demokratik islahatların, böyük infrastruktur layihələrinin və
sosialyönümlü proqramların uğurla həyata
keçirildiyini, ölkəmizin iqtisadi və siyasi
qüdrətinin daha da möhkəmləndirilməsini,
əhalinin layiqli həyat səviyyəsinin təmin
edilməsinə istiqamətləndirilmiş dövlətçilik
siyasətinin müsbət nəticələrini verdiyini, əldə olunan nailiyyətlərin əsasını
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla həyata
keçirilən daxili və xarici siyasətin təşkil
etdiyini diqqətə çatdırıb.
Qeyd olunub ki, Prezident
İham Əliyevin təşəbbüsü ilə Vətən
müharibəsində qazanılmış tarixi qələbənin
birinci ildönümü münasibətilə Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən
qəbul edilmiş “8 Noyabr – Zəfər Günü
münasibətilə amnistiya elan edilməsi
haqqında” Qərarın prokurorluq orqanları
tərəfindən təxirəsalınmadan və düzgün
icrası təmin edilib. İndiyədək Bakı şəhəri
üzrə ümumilikdə 246 nəfər, o cümlədən,
18 nəfər barəsində bilavasitə prokurorluq orqanları tərəfindən, 228 nəfərə isə

daxili işlər orqanları tərəfindən prokurorluğun prosessual rəhbərliyi ilə amnistiya
tətbiq olunub və həmin şəxslər cinayət
məsuliyyətindən azad ediliblər.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
tapşırıq və göstərişləri əsasında
Azərbaycan Prokurorluğu inkişafının
yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Prokurorluqda yeni müstəvidə davam etdirilən
müasir məzmunlu islahatlar nəticəsində
Azərbaycan Prokurorluğu mütərəqqi normativ-hüquqi bazası olan, yeni iş prinsipləri
əsasında fəaliyyət göstərən dövlət təsisatı
kimi inkişaf edib. Kadr tərkibi yeniləşdirilən
prokurorluğun mövcud çatışmazlıqlarını
aradan qaldırmağa təminat verən yeni icra
və nəzarət mexanizmi yaradılıb.
Azərbaycan Prezidentinin fərman və
sərəncamları ilə prokurorluq orqanlarının
maddi-texniki bazası möhkəmləndirilib,
yeni hərbi prokurorluqlar yaradılıb, işçilərin
ştat sayı artırılıb və sosial müdafiəsi
gücləndirilib.
Ölkəmizdə mütərəqqi islahatların
reallaşdırılmasında Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun rəhbərliyi altında
prokurorluq orqanları yorulmadan fəaliyyət
göstərir. Dünya standartlarına uyğun
şəkildə təkmilləşməklə, sivil, dünyəvi,
dövlətçilik ideyalarına sadiqlik nümayiş

etdirən, fəal vətəndaşlıq mövqeyində dayanan kollektiv formalaşdırılıb. Prokurorluq
orqanları müstəqil dövlətimizin dəstəyinə
arxalanmaqla, dövlətçiliyimizin maraqlarının, qanunun aliliyinin təmin edilməsi,
cinayətkarlığa qarşı kəsərli mübarizə
aparılması, vətəndaşların hüquqlarının
müdafiəsi işində layiqincə xidmət göstərir.
Cinayətkarlığa qarşı mübarizə statistikasının təhlili göstərir ki, 2021-ci
ildə paytaxtın daxili işlər və prokurorluq
orqanları tərəfindən 12 min 761 cinayət
hadisəsi qeydiyyata alınıb. Bu, 2020-ci illə
müqayisədə 2252 hadisə, yəni, 21,4 faiz
çoxdur.
Ötən il Bakı şəhərinin daxili işlər və
prokurorluq orqanları üzrə böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır, ağır və
xüsusilə ağır cinayətlərin sayında artım
müşahidə olunub. Belə ki, il ərzində böyük
ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərin sayı
110 hadisə, yaxud 4,1 faiz artaraq 2792
olub. Az ağır cinayətlərin sayı 1230 hadisə,
yaxud 19,3 faiz artaraq 7608 hadisə, ağır
və xüsusilə ağır cinayətlərin sayı isə 912
hadisə (62,9 faiz) artaraq 2361 hadisə
olub. Paytaxtın daxili işlər və prokurorluq orqanları üzrə cinayətlərin açılma
göstəricisi 86,3 faiz olub ki, bu da əvvəlki
illə müqayisədə 5,4 faiz çoxdur. Paytaxt
ərazisində qeydə alınmış 50 qəsdən
adamöldürmə cinayətlərinin hamısının açılması təmin edilib. Qəsdən adamöldürmə
cinayətlərinin sayı 2020-ci illə müqayisədə
3 fakt artıb. Qəsdən adamöldürməyə cəhd
cinayətlərinin sayı isə 5 fakt azalaraq 18
olub.
Diqqətə çatdırılıb ki, narkotik vasitələrin

qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar
cinayətlərlə bağlı 2021-ci ildə 1841 fakt
(2,1 dəfə), satışla bağlı isə 750 fakt (2,1
dəfə) artım qeydə alınıb. Artım faizlərinin
bu qədər yüksək dinamika ilə inkişafı
olduqca narahatedici göstəricidir.
Bakı şəhər prokuroru çıxışında
Azərbaycanda sosial-iqtisadi sabitliyin
təmin edilməsi, insanların sağlamlığının,
rifahının və mənəvi-əxlaqi dəyərlərinin
qorunması məqsədilə narkomanlığa,
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizənin vəzifəsindən asılı
olmayaraq, hər bir vətəndaş üçün prioritet
məsələlərdən biri olduğunu vurğulayıb. Bu
problemin vurduğu ziyanın həcminin çox
böyük olmasının narkotik istifadəçisinin
şəxsiyyətinin deqradasiyasına, müxtəlif
cinayətlərin törədilməsinə, cinayətkarlığın
artmasına, cəmiyyətin maddi-texniki və
intellektual potensialının aşağı düşməsinə,
genefondun pisləşməsinə, bir çox mənfi
hallara gətirib çıxardığını bildirən İ.Abbasov
narkotik maddələrin satışı ilə məşğul olan
mənbələrin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı
əməliyyat–istintaq tədbirlərinin həyata
keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətin daha
da gücləndirilməsini tabe rayon prokurorlarından tələb edib.
Bildirilib ki, Bakı Şəhər Prokurorluğunun diqqət mərkəzində olan məsələlərdən
biri də ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat
hadisələri ilə bağlı cinayət işləri olub. Ötən
il ölümlə nəticələnən 197 yol-nəqliyyat
hadisəsi (2020-ci illə müqayisədə 37 fakt
çox) qeydə alınıb. Bu qəbildən olan cinayət
işlərindən 100-ü məhkəməyə göndərilib,
hadisəni törədən şəxsin ölməsi səbəbindən

50 iş üzrə icraata xitam verilib.
Şəhərin prokurorluq və daxili işlər
orqanları tərəfindən istintaq edilmiş cinayət
işlərinin təhlili göstərir ki, prokurorluq orqanlarının icraatında olan 770 işdən 368-i,
daxili işlər orqanlarının istintaq qurumlarının icraatında olan 13 min 401 cinayət
işindən 6072-sinin istintaqı tamamlanıb.
Onlardan polis orqanları tərəfindən 4632,
prokurorluq orqanları tərəfindən 188 iş
baxılması üçün məhkəmələrə göndərilib.
Bütün bunlar 2020-ci ilə nisbətən müsbət
göstəricilərdir. Həmçinin şəhərin prokurorluq orqanlarında 180 cinayət işinin icraatına xitam verilib, 202 işin icraatı dayandırılıb. Daxili işlər orqanlarında isə 1440 işin
icraatına xitam verilib, 2977 işin icraatı isə
dayandırılıb.
Hesabat dövründə prokurorluq orqanlarında istintaq edilmiş cinayət işləri üzrə
fiziki və hüquqi şəxslərə vurulmuş 4 milyon
275 min 458 manat məbləğində maddi
ziyandan 756 min 684 manatı, polis orqanlarında aparılan işlər üzrə isə vurulmuş
33 milyon 510 min 697 manat məbləğində
maddi ziyanın 21 milyon 69 min 713 manatı ödənilib.
Keçən il Bakı Şəhər Prokurorluğu
orqanları üzrə inzibati xətalar haqqında
işlər üzrə 219 inzibati icraatın başlanılması
haqqında qərar qəbul edilib.
Hesabat dövründə vətəndaşların
qəbulu, müraciətlərə baxılması sahəsinə
də xüsusi diqqət yetirilib. Bakı şəhər prokurorluq orqanlarına 14 min 950 müraciət
daxil olub. Onlardan 6723-ü həllini tapıb, o
cümlədən 2227-si təmin edilib. Paytaxtın
prokurorluq orqanları tərəfindən 3191-i
bilavasitə prokurorluqda, 103-ü isə yaşayış
yerlərində olmaqla ümumilikdə 3294 nəfər
qəbul edilib.
Müşavirədə hesabat dövründə əldə
edilmiş müsbət nəticələrlə yanaşı, nöqsanlar da diqqətə çatdırılıb. Bağlı qalan quldurluq və oğurluq cinayətlərinin
tezliklə açılması və təqsirkar şəxslərin
müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə
cəlb edilməsi, habelə axtarışda olan,
xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin tapılması istiqamətində intensiv istintaq və
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin aparılmasının, artım dinamikası müşahidə olunan
cinayət hadisələri ilə bağlı təhlillərin

faiz artaraq 18,1 milyon ton təşkil
edib. Buraya şirkətin öz imkanları
ilə çıxardığı neft həcmləri ilə birlikdə
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən
beynəlxalq konsorsiumlar tərəfindən
hasil olunan neftin Azərbaycan
dövlətinə və SOCAR-a məxsus olan
mənfəət payları da aiddir. Təbii qazın ixracatı isə 40 faiz artaraq 18,8
milyard kubmetrə çatıb.
Ötən il ölkəmizdə, ümumilikdə,
13 milyard kubmetrə yaxın təbii
qaz istehlak olunub. Bu, əvvəlki illə
müqayisədə 8,4 faiz çoxdur. 2021-ci
il ərzində ölkə üzrə qazlaşdırma
səviyyəsinin 96,2 faizdən 96,3
faizə çatdırılması, habelə karbamid gübrəsinin istehsal həcminin
təqribən 3 dəfə yüksəldilməsi istehlak göstəricilərinin artımına təsir
göstərən əsas amillərdir. Qeyd edək
ki, SOCAR təbii qazdan xammal
kimi istifadə edərək, metanol və
karbamid gübrəsi istehsal etməklə,
onun əlavə dəyərini bir neçə dəfə
artırır.
Neft sənayesində əldə edilən
müsbət göstəricilər ölkənin
gəlirlərinin artmasını da şərtləndirib.
Bu, konkret rəqəmlərlə vurğulansa, deyə bilərik ki, Dövlət Neft
Fondunun ötən il ərzində neft və
qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı gəlirləri 12 milyard 698,2
milyon manat, o cümlədən mənfəət
neftinin və qazın satışından 11
milyard 894,6 milyon manat, bonus
ödənişləri 776,9 milyon manat, akrhesabı ödənişləri 5,3 milyon manat,
tranzit gəlirləri 21,4 milyon manat
təşkil edib.
Ötən il fondun vəsaitinin idarə
olunmasından əldə edilən gəlirlər
isə 3 milyard 287,4 milyon manata bərabər olub. Bu da ümumi gəlirlərin 20,56 faizini təşkil
edib. Valyuta məzənnələrinin
dəyişməsindən yaranan fərq
ilə bağlı Dövlət Neft Fondunun
büdcədənkənar xərci 2 milyard
119,3 milyon manata çatıb.
Yeri gəlmişkən, hesabat
dövründə Dövlət Neft Fondunun
“Şahdəniz” yatağı üzrə təbii qaz və
kondensat satışından əldə etdiyi
gəlirlər 884 milyon 793 min ABŞ
dolları olub. Ümumiyyətlə, 2007-ci
ildən cari il yanvarın 1-dək isə fondun “Şahdəniz” yatağı üzrə qazın
və kondensatın satışından əldə
olunan ümumi gəlirləri 4 milyard
551 milyon dollar olub.
Dövlət Neft Fondu “Azəri-ÇıraqGünəşli” neft-qaz yataqları blokunun işlənməsi layihəsinin reallaşdırılması çərçivəsində 2021-ci ildə
5 milyard 968,4 milyon ABŞ dolları
gəlir əldə edib. Neft Fondunun
2001-ci ildən indiyədək adıçəkilən
blok üzrə gəliri 155 milyard 373
milyon dollar olub.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

aparılaraq, cinayət hadisələrini doğuran
səbəb və şəraitin aradan qaldırılması üçün
müvafiq preventiv tədbirlərin görülməsinin,
eləcə də istintaq işi və ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyin həyata keçirilməsi
zamanı yol verilmiş nöqsanların aradan
qaldırılmasının zəruriliyi vurğulanıb. Eyni
zamanda, istintaq və təhqiqat fəaliyyətində
aşkarlanmış nöqsanlar, qanun pozuntuları,
süründürməçilik halları ətraflı təhlil edilərək
təkrarlanmaması ilə bağlı konkret tapşırıqlar verilib.
Əməliyyat müşavirəsində Bakı
şəhərinin tabe rayon prokurorları hesabat məruzələri ilə çıxış edərək görülən
işlərdən danışıb, yol verilmiş nöqsanların
aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlərin
görüləcəyini bildiriblər.
Müşavirədə qeyd olunub ki, hesabat
dövründə xidməti, icra və əmək intizamının daha da möhkəmləndirilməsi,
fəaliyyətlərində qanunsuzluq hallarına
və prokurorluq işçisinə yaraşmayan
hərəkətlərə yol verən işçilərə münasibətdə
tələbkarlıq artırılıb. Hesabat dövründə
paytaxtın prokurorluq orqanlarının
əməkdaşlarından əmək və icra intizamını
pozan 14 nəfər intizam məsuliyyətinə cəlb
edilib. Onlardan 1 nəfər tutduğu vəzifədən
azad olunub, 1 nəfərə şiddətli töhmət, 5
nəfərə töhmət elan edilib, 7 nəfərə irad
tutulub. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun əmrləri ilə xidməti
fəaliyyətində fərqləndiklərinə görə paytaxtın prokurorluq orqanlarının əməliyyat
işçilərindən 18 nəfər mükafatlandırılıb.
Əməliyyat müşavirəsinə yekun vuran
Bakı şəhər prokuroru İlqar Abbasov
paytaxt prokurorluğunun kollektivinin
cinayətkarlığın bütün təzahürlərinə və
qanunsuzluqlara qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi, insan və vətəndaş
hüquq və azadlıqlarının, ölkəmizdə
bərqərar olmuş dayanıqlı ictimai-siyasi
sabitlik və əmin-amanlığın qorunması,
dövlətçiliyimizin maraqlarının etibarlı
müdafiəsi üçün bundan sonra da digər
hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqəli
şəkildə zəruri tədbirlər görəcəyinə
əminliyini bildirib.
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Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda sərhədlərimizin A
toxunulmazlığına xüsusi önəm verilir

zərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa-quruculuq işləri uğurla
davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev hər dəfə imkan taparaq bu və digər
rayona səfər edir, görülən işlərlə tanış olur, yeni obyektlərin təməlini qoyur.
Dövlət başçısı yanvarın 12-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində də görülən
işlərdən geniş söhbət açdı. Bu barədə fikirlərini bildirən Milli Məclisin deputatı Əziz
Ələkbərli dedi:

P

rezident İlham Əliyevin ötən bir il ərzində azad edilən rayonlara –
Şuşa, Füzuli, Zəngilan, Xocavənd, Cəbrayıl, Ağdam, Qubadlı, Laçın,
Kəlbəcər, Talış və Suqovuşana, ümumilikdə, 40-a yaxın səfəri
zamanı bir sıra strateji infrastruktur obyektləri işə salınıb, yenilərinin təməli
qoyulub. Bununla da düşmənin darmadağın etdiyi şəhər və kəndlərimizə
həyat yenidən qayıdıb. Azadlığına qovuşan torpaqlarımızda aparılan
böyük quruculuq və bərpa işlərinin sürəti getdikcə artıb.

Horadizdən Şuşayadək 101 kilometr uzunluğunda Zəfər yolu, Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanı, həmçinin
Suqovuşan, Laçın, Füzuli, Qubadlı,
Zəngilan və Cəbrayılda elektrik stansiyaları istifadəyə verilib. Şuşada Molla
Pənah Vaqifin büstü və muzey-məqbərə
kompleksinin, Bülbülün ev-muzeyinin,
Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin açılışı olub, yeni məscidin, yaşayış
məhəlləsinin, Radio-Televiziya Yayım
Stansiyasının, Mərkəzi Xəstəxananın,
Daşaltı məscidinin təməli atılıb.
Bundan başqa, Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa, Füzuli–Hadrut, Füzuli–Ağdam,
Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd,
Bərdə–Ağdam, Zəngilan–Horadiz,
Xanlıq–Qubadlı, Şükürbəyli–Cəbrayıl–
Hadrut avtomobil yollarının, Horadiz–
Ağbənd dəmir yolu xəttinin çəkilişinə
başlanılıb.
Dövlətimizin başçısının iştirakı ilə
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl şəhərlərinin
bərpasının təməl daşı qoyulub, digər
şəhərlərimizin isə baş planının hazırlanmasına başlanılıb. Həmçinin Ağdamda
sənaye parkının, Cəbrayılda “Araz
Vadisi İqtisadi Zonası” sənaye parkının, Zəngilan və Laçında Beynəlxalq
Hava limanlarının, Hadrut qəsəbəsində
yeni məscidin və digər infrastruktur
obyektlərinin təməlqoyma mərasimləri
keçirilib.
Qarabağın, Şərqi Zəngəzurun
yeni – bərpa, yenidənqurma, inkişaf,
çiçəklənmə dövrü başlayıb. İllərdir
düşmənin yağmaladığı, dağıdaraq
viran qoyduğu yurd yerlərimizə indi yeni
nəfəs gəlib.
Düşməndən təmizlənən ərazilərdə
bütün bu işlərlə yanaşı, Silahlı
Qüvvələrimizin modernləşməsi,
yeni müasir silahlarla, döyüş texnikası ilə təminatı, sərhədlərin

möhkəmləndirilməsi də xüsusi diqqət
mərkəzində saxlanılır. Çünki Vətən
müharibəsində parlaq qələbəmizdən
sonra da işğalçı yenə təxribatlarını
davam etdirir, iqtidarlı, müxalifətli yeni
müharibə çağırışları səsləndirir, revanşist niyyətlərindən əl çəkmək istəmir.
Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına verdiyi geniş
müsahibədə də bu məsələyə ətraflı
toxunub, regionda yaranmış yeni reallıqlar, siyasi-diplomatik gedişlər, dövlət
sərhədlərimizin müəyyənləşdirilməsi,
kommunikasiyaların açılması
istiqamətində aparılan siyasət barədə
geniş bəhs edib.
Ərazi bütövlüyümüzün bərpasından
və sərhədlərimizin işğaldan azad olunmasından sonra Qarabağda və Şərqi
Zəngəzurda sərhəd mühafizə infrastrukturun yaradılması, yolların salınması, hərbi qulluqçuların xidməti şəraitinin
və sosial təminatının yaxşılaşdırılması
bunun bariz ifadəsidir. Dövlət Sərhəd
Xidmətinin məlumatına əsasən, ötən il
Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Laçın
rayonlarının ərazisində 19 yeni hərbi
hissənin, 100-dən artıq sərhəd-döyüş
məntəqəsinin xidməti-döyüş fəaliyyətinə
başlaması da bu məsələyə xüsusi
diqqət yetirilməsindən xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına verdiyi müsahibədə də
bu barədə deyib: “Kəlbəcər və Laçın
rayonlarının Ermənistanla həmsərhəd
olan hissələrində sovet vaxtında heç
bir yaşayış məntəqəsi olmayıb, on
kilometrlərlə sərhəddən içəriyə doğru
məsafədə heç kim yaşamayıb, heç bir
yol olmayıb. Oktyabr ayından qar yağmağa başlayır, may ayında əriyir. İndi
təsəvvür edin, biz qısa müddət ərzində
hansı işləri görməliydik? Deyə bilərəm
ki, bunu bir çoxları bilmir. Təkcə o

bölgələrdə – Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan,
Qubadlı – Ermənistanla həmsərhəd
olan yerlərdə biz 700 kilometrə yaxın
yol çəkmişik. Yəni, bu, xidməti yol sayıla bilər, hərbi yol sayıla bilər. Mövqelərə
gedən yoldur, sərhədlərə gedən yoldur,
yüksək dağlara, təpələrə gedən yoldur.
Texnikanı gətirməliydik, mütəxəssisləri
gətirməliydik. O tərəfdən bizim işçilərə
müntəzəm olaraq atəş açılır...”.
Dövlətimizin başçısı daha sonra
artıq həmin ərazilərdə həm təchizat,
həm ərzaq, həm də yolların, elektrik
xətlərinin çəkildiyini, bu gün orada
normal xidmət aparıldığını bildirib. Ölkə
rəhbəri müsahibəsində, eyni zamanda,
minalanan, heç bir infrastrukturu olmayan sərhədboyu Arazdan Murov dağına
qədər ərazilərdə elektrik təsərrüfatının
yaradılması prosesinin uğurla aparıldığını və bütün azad edilən torpaqlarda
bir ildə 7 yarımstansiyanın inşa olunduğunu və bütün bu yarımstansiyaların
ümumi dairəvi şəbəkəyə qoşulduğunu
böyük fədakarlıq kimi dəyərləndirib.
Yeri gəlmişkən, Vətən
müharibəsində döyüş tapşırıqlarını uğurla icra edərək qəhrəmanlıq
salnamələri yazan hərbçilərimiz
tərəfindən düşmən tapdağından azad
olunan müqəddəs sərhədlərimizin toxunulmazlığının reallaşdırılması vəzifəsi
bu gün də şərəflə yerinə yetirilir.
Bütün bunlarla bərabər, Böyük
qayıdışa da ciddi hazırlıq işləri görülür. Zəngilanın Ağalı kəndində
Azərbaycanda ilk dəfə “Ağıllı kənd”
layihəsi sürətlə həyata keçirilir. Təməli
ötən il aprelin 26-da dövlətimizin başçısı tərəfindən qoyulan layihənin icrası
ilə bağlı 110 hektardan çox ərazidə
tikinti işləri aparılır. İnnovativ tikinti
materiallarından yararlanmaqla tam
izolyasiya olunan 200 fərdi ekoloji evin,
ikimərtəbəli 4 qeyri-yaşayış binasının,
360 şagird yerlik məktəbin və 60 yerlik
uşaq bağçasının inşası davam etdirilir.
“Ağıllı kənd”də müasir şəhərsalma
standartları tətbiq olunacaq, öz doğma
yurdlarına qayıdacaq sakinlər üçün
hərtərəfli şərait yaradılacaq. Burada
aqrar sektorun təşkili və inkişafı ilə bağlı
da bir sıra işlər görüləcək.

Gəncəçayın sağ sahilində bir sahə var ki, kim buradan keçirsə, gülün-çiçəyin
ətri onu, necə deyərlər, bihuş edir. Özü də ilin bütün fəsillərində. Bura Gəncə
Şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Yaşıllaşdırma şöbəsinin
Gülçülük sahəsidir. Təxminən 15 hektarlıq ərazini əhatə edən bu əsrarəngiz
məkanda yetişdirilən müxtəlif növ dekorativ bitki, gül-çiçək və ağaclar ilin
müəyyən fəsillərində şəhər ərazisindəki yaşıllıq zolaqlarına köçürülür.
Belə bir faktı daha qabarıq nəzərə çatdırmaq istəyirik ki, əgər əvvəllər şəhərin
yaşıllıq sahələrini bəzəyən dekorativ
bitkilər xaricdən gətirilirdisə, indi artıq
buna ehtiyac qalmayıb. Çünki şəhərin

Dünənədək xaricdən gətirilən güllər
indi Gəncənin özündə yetişdirilir

gözəlliyinə əlavə rəng qatan həmin
gül-çiçəklər elə buradakı istixanalarda
yetişdirilir.
Müxtəlif növ qızılgül, çöbanyastığı
və bənövşə, ətirşah (geran), primula,
kazaniya, maqnoliya, çinerariya kimi
güllər burada çalışanların gərgin əməyi
və bacarığı sayəsində yetişdirilir və şəhəri
zövqlə bəzəməyə imkan verir.
Bağçılıq təsərrüfatının açıq sahəsində
isə çinar, sərv, Eldar şamı, tuya və digər
ağaclara rast gəlmək olar. Qeyd edək
ki, hazırda Gülçülük sahəsində 30 minə

yaxın Xan çinarı, 50 minə yaxın Eldar
şamı, 40 minə yaxın tuya, 200 minə
yaxın həmişəyaşıl kollar becərilir. Bitkilərə
lazımi qaydada qulluq göstərilməsi üçün
burada 2 ədəd 50 tonluq su çəni, böyük
hovuz və əlavə yardımçı tikililər var.
Şəhər mənzil-kommunal təsərrüfat
istehsalat birliyinin rəisi Elmar Əzizov deyir ki, Gülçülük sahəsinin bugünkü uğuru
birbaşa Niyazi müəllimin diqqət və qayğısının nəticəsidir. Şəhər icra hakimiyyətinin
başçısı müntəzəm olaraq az qala hər
gülün-çiçəyin vəziyyəti ilə maraqlanır,
onların lazımi qaydada yetişdirilməsi üçün
hər cür köməklik göstərir, özü tez-tez
sahəyə gəlir, işçilərlə görüşür, tövsiyə və
tapşırıqlarını verir.
Məlumat üçün bildirək ki, uzun illərdir
şəhərin mərkəzi hissəsini bəzəyən,
sakinlərin və qonaqların diqqətinə, marağına səbəb olan, Gəncənin “Yaşıl təqvim”i
də məhz burada hazırlanır.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Artıq kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalı məqsədilə istifadə olunacaq
torpaq sahələri müəyyənləşdirilib və
lazımi innovativ texnikaların siyahısı hazırlanıb. Əkin planına əsasən,
müəyyənləşdirilən 600 hektar ərazidən
412 hektarının minalardan təmizlənməsi
üçün müvafiq işlər aparılıb. “Ağıllı
idarəetmə sistemi”nin data və təhlil
mərkəzindən həyata keçiriləcəyi, müasir
suvarma sistemlərindən istifadə olunacağı nəzərdə tutulub.
Füzuli rayonunun Dövlətyarlı
kəndində də “Ağıllı kənd” layihəsi icra
olunur. Layihənin təməli ötən il oktyabrın 17-də qoyulub. Yaşıl və alternativ
enerjinin, “ağıllı idarəetmə” sisteminin
reallaşdırılacağı “Ağıllı kənd” layihəsinə
əsasən üç, dörd və beşotaqlı olmaqla, ümumilikdə ilkin mərhələdə 450
evin inşası nəzərdə tutulub. Burada,
həmçinin məktəb və uşaq bağçası
tikiləcək. Kəndin ətrafında isə “Ağıllı kənd təsərrüfatı” sahəsi olacaq.
Beləliklə, sakinlərin rahat yaşaması və
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olması üçün
bütün zəruri işlər həyata keçiriləcək.
Dövlətyarlı kəndində xarici investisiya əsasında alternativ enerji həlləri
məqsədilə “Günəş paneli tarlası” salınacaq. Kənddə, həmçinin biznes layihələri
də icra olunacaq. Kartofçuluq dəyər
zənciri üzrə müəssisələrin yaradılması planlaşdırılır. Burada Köndələnçay
su anbarı əsasında “Ağıllı akvakultura” sistemlərinin tətbiqi hesabına
ixracyönümlü balıqçılıq təsərrüfatının
qurulması, eyni zamanda, quşçuluq
təsərrüfatının da yaradılması nəzərdə
tutulur.
“Ağıllı turizm” həllərinin tətbiqi
vasitəsilə kənd turizm infrastrukturu
formalaşdırılacaq, otel infrastrukturu
qurulacaq.
Azərbaycanın və Türkiyənin qida
təhlükəsizliyinə töhfə verəcək layihənin
- “Dost Aqropark”ın isə Zəngilanda
icrasına başlanılıb. Üç mərhələdə
gerçəkləşdiriləcək bu mühüm
layihənin təməli ötən il oktyabrın 26-da
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
tərəfindən qoyulub.
Türk və azərbaycanlı sərmayədarlar
tərəfindən icra olunan “Dost Aqropark”ın
birinci mərhələsində inzibati binalar, qapalı və yarıaçıq heyvandarlıq
kompleksləri, sosial obyektlər, kafe,
kinoteatr, istirahət zonası, xidməti
heyətin qalması üçün binalar tikiləcək.
Kompleksdəki otlaq sahələrində 4
min baş cins qaramalın yetişdirilməsi,
əkinçilik məhsulları istehsalı və digər
fəaliyyətlər də həyata keçiriləcək. Bütün
bunlar Azərbaycanın və Türkiyənin qida
təhlükəsizliyinə töhfə verəcək, bölgənin
əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının
beynəlxalq bazarlara çıxarılmasına
imkan yaradacaq.
Layihə başa çatdıqda 6 min hektar
sahədə bitki mənşəli istehsal və
texnika sahələri yaradılacaq, 10 min
baş cins heyvanın yetişdirilməsi üçün
maldarlıq, eləcə də toxumçuluq və
şitilçilik sahələri salınacaq. Bununla
yanaşı, bütün bölgəni əhatə edəcək
ət emalı və qablaşdırma müəssisəsi
qurulacaq, tutumu 100 min ton olan
kənd təsərrüfatı anbarı sistemi inşa
ediləcək. Kompleks, həmçinin bölgənin
toxum, gübrə və kənd təsərrüfatı
ləvazimatlarına tələbatını ödəyəcək.
“Dost Aqropark” kompleksində “Ağıllı kənd” təsərrüfatı texnologiyaları,
bərpaolunan enerji və dayanıqlı kənd
təsərrüfatı mexanizmlərinə əsaslanan
fəaliyyət qurulacaq.

“Xalq qəzeti”

Böyük Qayıdışın uğurla həyata
keçirilməsi üçün bütün tədbirlər görülür

– Azərbaycan Prezidenti azad edilmiş torpaqlarda görülən işləri daim diqqətində saxlayır.
Bu sahəyə hər il böyük vəsait səfərbər edilir. Televiziya kanallarına müsahibəsində də bildirdi ki,
vaxt itirmədən həmin torpaqlarda əkin işlərinə
başlanılıb. Bu barədə özəl şirkətlərə, fermerlərə
təlimat verilib. Odur ki, Prezident azad edilmiş
ərazilərin bir hissəsində taxılçılıq üçün münbit
şərait olduğunu qeyd etdi. Onun sözlərinə görə,
əgər həmin yerlərdə əkin aparılsa, təqribən 200
min tona yaxın buğda götürmək mümkündür.
Bu, isə ölkəmizin hazırkı 1,3 milyon tonluq
kəsirinin örtülməsinə kömək edə bilər.
Azərbaycan lideri çox haqlı olaraq bildirdi
ki, biz ancaq müasir texnologiyalar, müasir
suvarma sistemləri, iri fermer təsərrüfatları
yaratmalıyıq. Kiçik fermer təsərrüfatlarına
da kömək göstərilir, subsidiyalar və metodik
tövsiyələr verilir. Amma ilk növbədə, minalardan
təmizləmə işləri aparılmalıdır. Bu sahədə ANAMA, Müdafiə və Fövqəladə Hallar nazirlikləri
fəal işləyirlər. Amma əfsuslar olsun ki, bu günə
qədər biz insanlarımızı itiririk. Prezident İlham
Əliyev bəyan etdi ki, müharibədən sonra 200-ə
yaxın Azərbaycan vətəndaşı – mülki və hərbi
vətəndaş ya həlak olub, ya da ki, ciddi yaralanıb. Ona görə minatəmizləmə işləri görülmədən
genişmiqyaslı qayıdış proqramına başlanıla
bilməz.
Digər tərəfdən, baş planı hazır olan
şəhərlərin də minalardan təmizlənməsi
prosesi sürətlə gedir, xüsusilə Şuşa və Ağdam şəhərlərində. Eyni zamanda, elektrik
təsərrüfatları, hərbçilərin xidməti üçün şərait
yaradılmalıdır. Dövlət başçısının sözlərinə
görə, təkcə Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlıda – Ermənistanla həmsərhəd olan yerlərdə
700 kilometrə yaxın yol çəkilib. Bu gün ordumuzun yerləşdiyi bütün sərhədboyu məntəqələrdə
xidmət aparmaq üçün müasir infrastruktur
qurulub: “Biz bu sərhədlərə çıxmalıydıq, bu
sərhədi qorumalıydıq və bu gün buna nail
olmuşuq – sərhədboyu Arazdan Murov dağına
qədər... Bütün azad edilmiş torpaqlarda 7 yarımstansiya inşa edilib və bütün bu yarımstansiyaları ümumi dairəvi şəbəkəyə qoşduq. Heç biri
indi avtonom qaydada işləmir. Yəni orada, misal
üçün, indi alınan güclər və su elektrik stansiyalarında istehsal edilən güclər ümumi şəbəkəyə

daxil edilir. Beləliklə bu, bizə imkan verir ki,
böhranlı vəziyyət yaranmasın. Bu da çox
böyük və çətin bir iş idi. Təsəvvür edin, bir ildə
7 yarımstansiya, özü də o yerlərdə ki, yaşayış
yoxdur, minalardır, heç bir infrastruktur yoxdur.
Bu, böyük fədakarlıqdır. Xüsusilə, Kəlbəcər
rayonuna qışda, qar şəraitində hündürlüyü 3500
metr olan Daşkəsəndən elektrik dirəkləri çəkildi,
bu, doğrudan da böyük fədakarlıqdır və bizim
potensialımızı göstərir. Yəni, onu göstərir ki,
biz təkcə maliyyə baxımından müstəqil deyilik,
eyni zamanda, texniki baxımdan, mütəxəssislər
baxımından müstəqilik. Heç kimdən yardım
almamışıq, hər şeyi özümüz etmişik”.
Prezident şəhərlərarası yolların çəkildiyini,
Göygöldən Kəlbəcərə uzunluğu 11 kilometrdən
çox olan tunelin tikildiyini bildirdi. Hazırda
Kəlbəcərlə Laçın arasında 4 kilometr uzunluğu olan ikinci tunel inşa edilir. Bərdə–Ağdam
avtomobil yolu inşa edilir. Naftalan artıq Talış
və Suqovuşanla birləşdirilib. Füzuli–Şuşa yolu,
Zəfər yolu bir ilə çəkilib. Hazırda Füzuli–Hadrut,
Füzuli–Cəbrayıl, Horadiz–Ağbənd, Zəngilan–
Qubadlı–Laçın yolu, Laçın istiqamətində əlavə
magistral yollar çəkilir. Artıq Bərdə–Ağdam
dəmir yolunun inşasına başlanılıb. Horadiz–
Ağbənd–Zəngəzur dəhlizinin bir hissəsi olan
dəmir yolunun inşası aparılır.
Bütün bunlar göstərir ki, Böyük Qayıdışın
uğurla həyata keçirilməsi üçün bütün tədbirlər
görülür və bu proses şəxsən Prezidentin
nəzarəti və birbaşa qayğısı əsasında həyata
keçirilir.

Söhbəti yazdı:
Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Azad olunmuş ərazilərin
turizm potensialı böyükdür
Dövlət Turizm Agentliyinin Regional
Turizmin inkişafı sektorunun müdiri
İlkin Cavadov bildirib ki, işğaldan azad
edilmiş ərazilərin turizm potensialı
genişdir.

üçün əlverişli yerləri, insanların istirahət edə
biləcəyi əraziləri müəyyənləşdirmək lazımdır.
İlkin olaraq, deyə bilərəm ki, qış turizmi üçün
ən əlverişli yer Kəlbəcər rayonudur. Təbii irs
nümunələrinin mövcudluğu burada qış turizm
növlərinin yaradılmasını labüd edir. Bundan
başqa, Laçında, Şuşada, Hadrutda, Tuğda, Azıx
mağarası ətrafında olan ərazilər də qış turizmi
üçün insanların diqqətini cəlb edir".

Agentlik rəsmisi qeyd edib
ki, işğaldan azad edilmiş ərazilər
həm gözəl təbiətə malikdir, həm
də maddi-mədəniyyət nümunələri
ilə zəngindir: "Bu səbəbdən həmin
bölgələr həm yay, həm də qış
turizmi üçün əlverişlidir. Gələcəkdə
burada qış turizm növlərinin yaradılması əsas məsələlərdən biridir.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
qış turizm potensialını inkişaf
elətdirmək üçün öncə araşdırma
aparılmalıdır, dağ-xizək turizmi

Ermənistan sülh müqaviləsini
imzalamağa məhkumdur
İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın gücünü dünyaya
nümayiş etdirdi. Ölkəmiz Vətən müharibəsində, sadəcə,
Ermənistan dövlətini, onun hərbi və siyasi rəhbərliyini məğlub
etmədi, eyni zamanda, regionda və dünyada mövcud olan
erməni faşizmini və erməni lobbisini, yalan və saxtakarlıq
üzərində qurulmuş ermənilik ideologiyasını yerlə-yeksan
etdi. Hazırda Ermənistanda vəziyyət getdikcə pisləşir. Siyasi
və iqtisadi tənəzzül, yoxsulluğun daha da artması, daxili
qarşıdurma, qonşu ölkələrlə əlaqələrin kəsilməsi vəziyyəti
olduqca ağırlaşdırıb. İndi bu ölkənin yalnız bir yolu var: sülh
müqaviləsini imzalamaq, işğalçılıq siyasətindən birdəfəlik
əl çəkmək. Azərbaycan tərəfi sülh müqaviləsini imzalamağa,
sərhədləri tanımağa hazır olduğunu bəyan edib.
Prezident İlham Əliyev
müsahibələrində bu məsələyə
münasibət bildirərkən dəfələrlə
deyib ki, Azərbaycan sülh
müqaviləsini imzalamağa hazırdır: “Bizim bu təklifimiz qalib
ölkənin təklifidir, güclü tərəfin
təklifidir, müzəffər xalqın təklifidir.
Əgər buna Ermənistanda mənfi
reaksiya varsa, bunu da özləri
bilərlər. Amma yenə də deyirəm,
yenə də peşman olacaqlar. Biz
isə bundan sonra ancaq və ancaq
irəli gedəcəyik” .
Dövlətimizin başçısı qəti
olaraq bildirib ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunmadığını
düşünənlər “yanlış və təhlükəli”
yoldadırlar.
Ermənistan və havadarları
postmüharibə dövründə yeni

geosiyasi reallıqları düzgün
qiymətləndirməlidir. Möhtərəm
Prezidentimizin qeyd etdiyi
kimi, məsələ artıq həll olunub:
“Ermənistan və Azərbaycan
arasında sülh müqaviləsi olmalıdır. Bir-birinin ərazi bütövlüyünün
tanınması olmalıdır, sərhədlərin
tanınması olmalıdır, delimitasiya
işlərinə start verilməlidir”.
Ermənistanın siyasi və hərbi
rəhbərliyi unutmamalıdır ki,
Azərbaycan Ordusu işğalçıları
darmadağın etmək üçün cəmi
44 gün vaxt sərf etdi. Bu tarixi
Qələbə, həm də işğalçı ölkəyə
havadarlıq edənlərə mesajdır.
Bundan sonra yenidən müharibə
sevdasına düşənlər yenə də
başları üzərində “dəmir yumruğ”u
görəcəklər.

Otuz illik işğala öz gücü ilə
son qoyan Azərbaycan vaxt
itirmədən Ermənistanın illər
ərzində dağıtdığı, talan etdiyi torpaqlarımızı dirçətmək
istiqamətində bərpa-quruculuq
işlərinə başladı. Qarabağda
geniş vüsət almış yenidənqurmabərpa işlərinin hamısına,
reallaşdırılan bütün layihələrə
möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyev şəxsən nəzarət edir.
Müharibə dövründə olduğu kimi,
bərpa-quruculuq işlərində də
Azərbaycan xalqı dövlət başçısının ətrafında sıx birləşib.
Ermənistanda isə mövcud
nizamsızlıq, qarşıdurmalar, qeyrisabitlik gündən-günə dərinləşir.
Birincisi, bu amil müharibədəki
ağır məğlubiyyətlə bağlıdırsa, digər tərəfdən də, mövcud
hakimiyyətə tabe olmamaqla
və birincilik uğrunda qeyri-sivil
mübarizə ilə əlaqədardır. Bu reallıqları ölkənin birinci şəxsindən
tutmuş, hökumət üzvlərinin digər
nümayəndələri, ictimai xadimlər,
sadə xalq da görür və etiraf
edir. Ermənistanın ictimai-siyasi
xadimlərindən hesab edilən Vahe
Hovhannisyan da bu qənaətdədir.
Onun sözlərinə görə, bu gün
Ermənistanın kəskin problemi
ölkənin müharibədən sonrakı
mərhələyə daxil olmamasıdır.

Bu isə heç şübhəsiz ki, özündə
olduqca ciddi riskləri və nəticələri
ehtiva edən çox acınacaqlı bir
vəziyyətdir.
Artıq Ermənistan rəhbərliyi
də sülh müqaviləsinə məhkum
olduqlarını dərk edir. Təbii ki,
bu, son çıxış yoludur. Görünür,
baş nazir Nikol Paşinyan da
bunu dərk etməyə başlayıb.
Məhz bu səbəbdəndir ki, son
günlər Paşinyan administrasiyası
tərəfindən Azərbaycan və Türkiyə
ilə əlaqədar verilən müsbət
siqnallara daxildəki qruplaşmalar tərəfindən kəskin tənqidlər
səsləndirilir. Bu işdə əsas rol
oynayan Koçaryan – Sarkisyan
qruplaşmasıdır. Həmin cütlüyün üzvləri – əlləri zamanında
azərbaycanlı, türk qanına bulaşmış və hələ də yaranmış mövcud
durumu geriyə çəkmək üçün
revanşist ideyalarla çıxış edirlər.
Revanşizmə meyilli digər
tərəf, erməni lobbisidir ki, hələ
də dünyada qondarma “erməni
soyqırımını” güclü maliyyə
xərcləməklə təbliğ edir. Bununla

belə, hazırda lobbinin özünün də
daxilində destabilizasiya hökm
sürür. Daha dəqiq desək, diaspor
gücünü əvvəlki kimi toplayıb
zərbəni bir yerə vura bilmir.
Hətta bununla əlaqədar olaraq,
katalikos I Aramın da giley-güzarı
eşidilir. O bildirir ki, Azərbaycan
və Türkiyə ilə münasibətlərin
yaxşılaşması Ermənistanda, ilk
növbədə, erməniçiliyin 100 ildən
çox hökm sürən ideoloji əsaslarını
sarsıdacaq. Bu əsasların sarsıdılmasında isə Azərbaycan tərəfinin
apardığı informasiya savaşının
rolu danılmazdır . Müharibənin
bitməsinə baxmayaraq, hələ də
informasiya savaşı davam edir
və bu da Ermənistana böyük
zərbə vurur. Belə ki, müharibə
dövründə bir tərəfdən ağır
döyüşlər gedirdisə, digər tərəfdən
də Azərbaycan dövləti sistemli və
koordinasiyalı iş görərək, onların
yalan üyüdən dəyirmanını susuz
qoyurdu. Üçüncüsü, revanşistlər
ASALA terror təşkilatıdır ki, onlar
da Azərbaycan və Türkiyə ilə
bağlı son zamanlar Paşinyan administrasiyası tərəfindən verilən
pozitiv siqnallara qarşı çıxırlar.
Hazırda Ermənistan
müharibədən keçən bu müddətdə
hələ də özünə gələ bilmir.
Belə çətin dönəmdə həm
Koçaryan – Sarkisyan koalisiyası, həm diaspor, həm də
terror təşkilatları aranı qızışdırmaq əvəzinə, düşünməlidirlər
ki, Ermənistanın artıq sülh
müqaviləsini imzalamaqdan başqa çıxış yolu yoxdur.

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
politoloq
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Sərhədlərin delimitasiyası qonşu ölkələr arasında dövlət
sərhədinin ümumi istiqamətinin müəyyənləşdirilməsidir.
Ümumiyyətlə, bu, sərhədlərin yaradılması və ya
dəyişdirilməsinə dair sülh müqavilələrinin və ya xüsusi razılaşmaların tərkib hissəsi sayılır. Demarkasiya xətti isə ayırma
deməkdir və döyüşən tərəflərin qoşunlarını daimi sərhədlər
müəyyənləşənə qədər ayıran zolaq anlamındadır.
Ermənistan və Azərbaycan
arasında sərhəd xətlərinin
dəqiqləşdirilməsi prosesinin başlamasından sonra bu terminlərə
daha çox rast gəlirik. Məlum olduğu
kimi, ötən il noyabrın 26-da Soçidə
Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyanın görüşü növbəti üçtərəfli
Bəyanatın imzalanması ilə başa

və peyk çəkilişləri aparılacaq. Bu
məsələdə müasir PUA-lar mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Həmin çəkilişlərin
əsasında sərhəd zolağının irimiqyaslı topoqrafik xəritəsi tərtib
ediləcək, sərhəd nişanları (dirəklər,
tikanlı məftillər və s.) qurulacaq
və onların koordinatları müəyyən
ediləcək. Analoji proseslər digər
qonşu dövlətlərlə sərhəddə çoxdan
həyata keçirilib, qalır Ermənistanla
sərhəd ərazilər.

Qeyd edək ki, Narkomanlığa
və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyasının bir neçə il
əvvəlki hesabatında da bildirilirdi
ki, Ermənistan tərəfindən işğal
olunmuş Dağlıq Qarabağ narkotik
tranziti, narkotiklərin becərilməsi,
satılması, transmilli cinayət üçün
nəzarətsiz ərazi kimi istifadə olunub.
Ölkənin 132 kilometrlik cənub
sərhədi nəzarət olunmayan ərazi idi.
Oradan narkotiklərin daşınması üzrə
marşrutlar keçirdi. Ermənistan və
Dağlıq Qarabağ separatçı rejiminin
rəhbərliyi narkotik ticarəti birbaşa
himayə edirdilər. Yalnız 44 günlük
Vətən müharibəsi nəticəsində buna
son qoyulub.
Sərhədlərin müəyyənləşməsi,
delimitasiya və demarkasiya üzrə
dəqiqləşmələr aparılması olduqca

dın təkliflər irəli sürmüşük. Bildiyiniz
kimi, ilkin mərhələdə Ermənistan
cavab vermirdi, nə hə, nə yox deyirdi. Yəni, bu, bir daha onu göstərir ki,
Ermənistan rəhbərliyində gələcəklə
bağlı açıq-aydın təsəvvür yoxdur.
Bizim siyasətimiz isə tam aydındır –
istər müharibə ilə bağlı, istər keçmiş
Qarabağ münaqişəsinin baş vermiş
həlli ilə bağlı, istər gələcəklə bağlı.
Biz təklif etmişik ki, hər iki ölkə birbirinin ərazi bütövlüyünü tanısın,
sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı
işlərə start verilsin, kommunikasiyaların açılması prosesinə start verilsin və sülh müqaviləsi imzalansın.
Yəni, sülh müqaviləsinin imzalanması 100 faiz qarantiya olmasa da,
hər halda, müharibə riskini böyük
dərəcədə minimuma endirir. Halbuki
biz onu da bilməliyik ki, istənilən
sülh müqaviləsi Ermənistan üçün,

nail olduğu işləri dayandırmayıb. Bu
iş tədricən gedib, lakin ardıcıl xarakter daşıyıb və xeyli irəliləyiş var.
Regionda təhlükəsizlik baxımından Avropa qurumlarının
və qonşu Rusiyanın səyləri
diqqətəlayiqdir. Noyabrda baş
tutan Soçi görüşündən sonra
mətbuata bəyanatlarla çıxış edən
iştirakçı tərəflər avtomobil və
dəmir yollarının açılmasını nəzərdə
tutan layihələrə başlanması ilə
bağlı qərarların qəbul olunması,
mübahisəli məsələlərin ədalətli
həllinə dair çalışmaların davam
etdirilməsi üzrə nikbin fikirlər
söyləyiblər.
Avropa İttifaqının da
Ermənistanla Azərbaycan arasında
münasibətlərin normallaşdırılması
istiqamətində dəstəyi hissediləndir.
Prezident İlham Əliyev dekabrda

Delimitasiya və demarkasiya regional
təhlükəsizliyə xidmət edəcək

çatıb. Bəyanatda əksini tapan əsas
məsələlər nəqliyyat əlaqələrinin
blokadadan çıxarılması və
Azərbaycanla Ermənistan arasında
dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə
ikitərəfli komissiyanın yaradılmasından ibarətdir.
Azərbaycan nəqliyyat
dəhlizlərinin açılmasına dair üzərinə
düşən öhdəlikləri yerinə yetirməkdə
tam qərarlı olduğu üçün, bu
məsələdə əsas “ilişik” Ermənistan
tərəfinə aiddir. Bəyanatda qeyd
olunan məsələlərin həlli, xüsusilə də
dövlət sərhədinin delimitasiyası sülh
sazişinin imzalanması üçün mühüm hazırlıq mərhələsidir. Adətən,
10-20 maddədən ibarət olan sülh
müqaviləsinin tərkibində və ya ona
əlavə olaraq sərhədlərin qarşılıqlı
tanınmasına dair ayrıca bir akt tərtib
olunur. Delimitasiya zamanı qarşılıqlı razılaşma ilə əldə olunan imzalı
sərhəd xəttinin xəritəsi akta əlavə
edilir.
Ermənistanın bu prosesi
bilərəkdən uzatmasının başlıca
səbəbləri ondan ibarətdir ki, qarşı
tərəf hələ də beynəlxalq təsisatların
köməyi ilə qondarma DQR-in status
almasına xəyalpərvərliklə ümid edir
və delimitasiya baş tutduğu təqdirdə
bu ümiddən tamamilə əlini üzməli
olacağını bilir. Bundan başqa,
delimitasiya prosesi zamanı Qazax
və Naxçıvanın hələ də ermənilərdə
qalan 8 kəndinin taleyinə aydınlıq
gətiriləcək. Delimitasiya iki ölkə arasındakı bütün dövlət sərhəd xəttinin
xəritə üzərində razılaşdırılması ilə
başa çatmalıdır.
Delimitasiya prosesi zamanı
hazırlanan və tərəflərin imzaları
ilə təsdiq edilən sənədlər sərhədin
müəyyənləşdirilməsinin növbəti
mərhələsi hesab olunan demarkasiya üçün baza rolunu oynayır.
Başqa sözlə desək, xəritə üzərində
əldə olunan razılaşma sərhədlərin
işarələnməsi və çəkilməsi üçün
əsas sənəddir. Demarkasiya prosesi
zamanı ərazinin topoqrafik, hava

Ekspertlər qeyd edirlər
ki, Cənubi Qafqazdakı ərazi
mübahisələri və sərhəd problemləri
regional sabitlik və təhlükəsizliyə
böyük təhdiddir. Xüsusilə
Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişə səbəbindən dövlət
sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinin tormozlanması
yolverilməzdir. Doxsanıncı illərdə
başlanan Qarabağ münaqişəsi
Azərbaycanın ərazi itkiləri ilə
nəticələnib. O zaman düşmən bizim
ərazilərimizin 20 faizini işğal etmişdi
və nəticədə həm Ermənistan, həm
də İranla dövlət sərhədinin böyük
hissəsinə nəzarəti itirmişdik. İşğal
illərində həmin ərazilərin silah və
narkotik maddələrin qanunsuz
dövriyyəsi üçün istifadə edildiyi
sirr deyil. Prezident Ilham Əliyev
bu barədə fikirlərini dəfələrlə açıq
şəkildə bildirib.
Araşdırmalar göstərir ki, qanunsuz dövriyyədən çıxarılmış
narkotik vasitələrin bir hissəsinin
əkilməsi, yetişdirilməsi, toplanması və tranziti Azərbaycanın
Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində təşkil edilib.
Narkoticarətin Ermənistanın dövlət
siyasətinə çevrildiyi dəfələrlə sübut
olunub.

zəruri prosesdir. Bununla bağlı
müxtəlif baxışlar var. Rusiya tərəfi
də bu məsələ ilə bağlı müəyyən
hərbi xəritələri təqdim etmək istəyir.
Amma görünən odur ki, ermənilər
hər vasitə ilə bu prosesləri yubatmaqda davam edirlər.
Hazırda Azərbaycanla
Ermənistan arasında sərhəd təmas
xəttindən ibarətdir. Ermənistan iddia
edə bilməz ki, Azərbaycan hansı
nöqtədə dayanmalıdır. Onların
Azərbaycana aid qondarma rəsmi
qərarları var idi. Məsələn, “Miatsum”
layihəsinə görə, qarşı tərəf Qarabağı Ermənistana birləşdirmək istəyir,
hətta işğal edilmiş əraziləri də özününkü hesab edirdi. Elə Nikol Paşinyan vaxtilə “Qarabağ Ermənistandır”
deməklə bunu etiraf etmişdi. Yəni
erməni tərəfinin iddiasına görə, bu
sərhədlər sovet vaxtında və yaxud
Tiqranın dövründə filan yerdən
keçib. Sərhədin haradan və necə
keçməsi məsələləri mütləq həll olunmalıdır ki, möhkəm sülh üçün əsaslı
zəmin olsun.
Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev də müsahibələrində bu
zərurəti dönə-dönə vurğulayıb. “Biz,
əslində, bu sülh gündəliyini onlara
təqdim etmişik və delimitasiya ilə
bağlı, əgər o baş tutarsa, ondan
sonra demarkasiya ilə bağlı çox ay-

sadəcə, kağız parçası ola bilər. İndi
imzalansa da, imzalanmasa da, biz
dediyim kimi, öz hərbi gücümüzü,
qüdrətimizi daim artıracağıq və
artırmalıyıq. Ermənistan tərəfi isə
tərəddüd edir. Yenə də bu, onu
göstərir ki, rəsmi dairələr bu məsələ
ilə bağlı öz fikrini hələ formalaşdıra
bilməyib. Bir tərəfdən, onlar başa
düşürlər ki, sülh müqaviləsi olmasa
və güclü Azərbaycan mövcud olduğu halda onların müəyyən narahatlığı ola bilər. Digər tərəfdən başa
düşürlər ki, sülh müqaviləsi imzalanarsa, orada mütləq hər iki ölkənin
bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıması müddəası olmalıdır və onlar buna
hazır olmalıdırlar. Ona görə, bilirsiniz, necə deyərlər, iki daş arasında
qalıblar. Ancaq seçim etməlidirlər,
düzgün seçim etməlidirlər. Mən
demişəm, bizim xoşniyyətli davranışımız şərt deyil ki, əbədi olacaq
və şərt deyil ki, bu təkliflər əbədi
masa üzərində qalacaq. Əgər
bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımaq
istəmirlərsə, o zaman biz də onların
ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq.
Bizim Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımamaq üçün bəlkə də yüz
dəfə daha çox əsasımız var, nəinki
onların bizim ərazi bütövlüyümüzü
tanımaması üçün”.
Bəli, Vətən müharibəsi başa çatandan sonra, elə ertəsi gün cənab
İlham Əliyevin tapşırığı ilə işlərə
başlanıb ki, müharibənin nəticələri
beynəlxalq birlik tərəfindən tam
qəbul edilsin. Yəni, Azərbaycan bir
gün belə həm ərazilərin bərpası
baxımından, həm də yüzlərlə kilometrlik sərhədin qaydaya salınması, beynəlxalq birliyin bunu qəbul
etməsi baxımından hədəfə aldığı və

Abşeronda 20 Yanvar
şəhidlərinin xatirəsi anılıb

A

bşeron rayonunda 20 Yanvar faciəsi
qurbanlarının 32-ci ildönümü dərin
ehtiramla yad edilib. Xırdalan şəhərində
şəhidlərin əziz xatirəsinə inşa edilmiş Şəhidlər
Abidə Kompleksinin qarşısında keçirilən anım
mərasimində rayon icra hakimiyyətinin başçısı
Abdin Fərzəliyev, rayon hüquq-mühafizə
orqanlarının, səhiyyə və təhsil müəssisələrinin
rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, veteranlar və
rayon ictimaiyyəti iştirak ediblər.

Brüssel səfəri zamanı bu
məsələlərə verdiyi töhfəyə görə
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişelə təşəkkürünü bildirib.
Eyni zamanda, Avropa İttifaqı,
Azərbaycan və Ermənistan
arasında keçirilən üçtərəfli görüş
konstruktiv olub. Orada, həmçinin
Ermənistan–Azərbaycan sərhədinin
delimitasiyası və demarkasiyası
ilə bağlı məsələlər müzakirə
olunub. Bundan başqa, regionda
kommunikasiyaların açılması,
humanitar xarakterli məsələlər
və digər mövzular gündəmdə
saxlanır. Fakt budur ki, Azərbaycan
regionda sülh və inkişaf naminə
konstruktiv dialoqa hər zaman
hazırdır. Zəngəzur nəqliyyat
dəhlizinin istifadəyə verilməsi,
heç şübhəsiz, bölgə ölkələri üçün
geniş imkanlar aça bilər. Bunun
üçün Ermənistandakı siyasi
qüvvələr revanşist xülyalarından əl
çəkməlidirlər.
Prezident İlham Əliyevin ATƏT-in
Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyinə
işarə edərək bildirdiyi kimi,
münaqişə başa çatıb və artıq bu
təsisatın ilkin anlamda görəcəyi bir
iş qalmayıb. Əgər Minsk qrupu yenə
də fəaliyyət göstərmək istəyirsə,
onda elə sülh müqaviləsinin imzalanmasında, delimitasiya və demarkasiya proseslərinin reallaşdırılmasında səylər göstərə bilər. Minsk
qrupunun həmsədrləri zamanın
reallıqlarına uyğun addımlar atmalı,
nizamlamaya yeni müstəvidə kömək
etməyə çalışmalıdırlar.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın müstəqilliyi, bütövlüyü uğrunda canından
keçmiş şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Mərasimdə şəhidlərin ruhuna dualar oxunub.
Azərbaycan xalqının qürur mənbəyinə çevrilmiş 20 Yanvar faciəsindən 32 il keçməsinə baxmayaraq, həmin hadisə
təkcə ümumxalq hüzn günü kimi deyil, eyni zamanda, öz
azadlığına və müstəqilliyinə can atan xalqımızın mübarizliyini, məğrurluğunu nümayiş etdirən qəhrəmanlıq tarixi kimi
qeyd olunur.
Rayon rəhbərliyi və tədbir iştirakçıları Şəhidlər Abidə
Kompleksini ziyarət edib, üzərinə tər çiçəklər düzüblər.

Səməd HÜSEYNOĞLU,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Ötən ay 150,5 kiloqram
qızıl istehsal edilib
Ötən ilin dekabr ayında mədənçıxarma
sənayesində istehsal olunmuş əsas məhsul
növlərindən sayılan qiymətli metal filizlərinin
150,5 kiloqramı qızılın payına düşüb.

AZƏRTAC-a Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib
ki, bu göstərici keçən ilin noyabr ayı ilə müqayisədə 169,6
kiloqram az olub.
Bu il yanvarın 1-nə olan vəziyyətə əsasən, 59,1 kiloqram
hazır qızıl ehtiyatı var.

Azərbaycan alternativ enerji siyasətini uğurla inkişaf etdirir
İnsan tərəfindən mənimsənilən ilk sabit enerji mənbələrindən
biri də küləkdir. Böyük coğrafi kəşflər məhz külək sayəsində
baş verdi, bəşəriyyət səyahət etmək, əkin sahələrini
suvarmaq, taxıl üyütmək imkanı əldə etdi və nəhayət, insan
küləyin elektrik enerjisi şəklində təmiz enerjiyə çevrilməsini
öyrəndi. Bu gün də külək enerjisi gündəmdədir. Belə ki, bir
çox ölkədə külək enerjisinə alternativ və təmiz enerji kimi
böyük üstünlük verilir, o, gələcəyin enerjisi adlandırılır.
Bərpaolunan enerji
layihələrinə böyük investisiya
yatıran Azərbaycanda da külək
enerjisinin inkişafına xüsusi diqqət
ayrılır. Yanvarın 13-də Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığının “ACWA
Power” şirkəti tərəfindən 240 MVt
gücündə “Xızı-Abşeron” Külək
Elektrik Stansiyasının təməlqoyma
mərasiminin keçirilməsi bu faktı bir
daha təsdiqlədi.
Külək enerjisindən istifadə ilk
dəfə, təxminən, eramızdan əvvəl
3000-ci ildə Misirdə baş vermişdir.
Nil çayında yelkənli qayıqları
hərəkət etdirmək üçün küləkdən
istifadə olunmuşdu. Sonradan
külək enerjisindən istifadənin
yeni üsulları dünyaya yayılmışdı.
XI əsrdə Yaxın Şərqdə külək
dəyirmanlarından geniş istifadə
etməyə başlamışdılar, tacirlər və
səlibçilər bu ideyanı Avropaya
gətirmişdilər. Avropada, xüsusilə
də Hollandiyada yel dəyirmanları
təkmilləşdirilmiş və onlardan Reyn
deltasındakı gölləri və bataqlıqları
qurutmaq üçün istifadə etmişlər.

XIX əsrin sonlarında isə
Amerikaya köç edən avropalılar
bu texnologiyanı “Yeni Dünya”da
daha da inkişaf etdirmişdilər.
Yel dəyirmanlarından kənd
təsərrüfatında, daha sonra isə
evlərin və sənaye müəssisələrinin
elektrik enerjisi ilə təmin
olunmasında istifadə etməyə
başlamışdılar. Elektrik enerjisi
istehsal edən ilk külək turbini
də 1887-88-ci illərdə tikilmişdi.
Onun dizayneri Amerika elektrik
sənayesinin qabaqcıllarından olan
Çarlz Frensis Braş olmuşdu. Lakin
onun dizaynı bu gün bildiyimiz
külək stansiyalarına bənzəmirdi.
Alternativ cərəyan istehsal
edən ilk belə elektrik stansiyası
yalnız 1957-ci ildə Johannes Juul
tərəfindən tikilmişdi. Məhz həmin
hadisə bu gün külək stansiyaları
dediyimiz işin başlanğıcı sayıla
bilər. Xüsusilə qeyd etmək yerinə
düşər ki, külək dəyirmanlarının
istifadəsi neft böhranı nəticəsində
populyarlıq qazanmışdı. Məhz
1970-ci illərin neft böhranı dünya

ölkələrində enerji mənzərəsini
dəyişdirmişdi. Belə ki, neft böhranı
alternativ enerji mənbələrinə maraq
yaratmış, elektrik enerjisi istehsalı
üçün külək elektrik stansiyalarının
tikilməsinə yol açmışdı.
Xatırladaq ki, 1980-ci illərin
əvvəllərində külək enerjisi 
ABŞ-ın Kaliforniya ştatında bərpa
olunan enerji mənbələrindən
istifadəni təşviq edən hökumət
siyasəti sayəsində inkişaf etməyə
başlamışdı. Hazırda külək enerjisi
dünyanın bir çox ölkəsində
iqtisadi güc mənbəyi sayılır.
Məsələn, hazırda Danimarka
külək enerjisinin inkişafında dünya
lideridir. Bundan başqa, dünyanın
ən böyük külək elektrik stansiyası
Böyük Britaniyadadır və həmin
stansiyanı da məhz danimarkalı

mühəndislər tikmişdilər. Əlavə
edək ki, Liverpulda yerləşən “Burbo
Bank” külək elektrik stansiyasının
ilk inşa edilən bloku 25 külək
generatorundan ibarətdir və hər biri
3,6 MVt olmaqla, ümumilikdə, 90
MVt elektrik enerjisi istehsal edir.
İnşasına 2017-ci ildən
başlanılan ikinci blok isə 32 külək
generatorundan ibarətdir və ümumi
gücü 256 MVt-dır. Maraqlıdır
ki, külək vintinin bir dəfə dövrə
vurması bir evi 29 saat elektrik
enerjisi ilə təmin etməyə qadirdir.
İkinci blok istismara verildikdən
sonra “Burbo Bank”ın ümumi
gücü 346 MVt-a çatmışdır. Yeni
stansiyanın istismar müddəti 25
ildir. Bu, nəinki dünyanın ən böyük
stansiyasıdır, həmçinin onun
külək turbinləri də rekord nəticələr

göstərir. İkinci blokdakı 8 MVt
gücündə olan turbinlərin hər birində
79,8 metr uzunluğunda üç pər var
və hər bir konstruksiyanın ümumi
hündürlüyü 195 metrdir. Müqayisə
üçün Londonun mərkəzində
yerləşən məşhur Merieks
göydələnini nümunə göstərmək
olar. Həmin göydələnin hündürlüyü
180 metrə bərabərdir.
Ümumiyyətlə, Böyük Britaniya
uzun müddətdir ki, alternativ
enerjini inkişaf etdirir. 2016-cı
ilə qədər onun qurudakı külək
stansiyaları 9000 MVt-dan çox,
dənizdəki külək stansiyaları
6000 MVt/saat istehsal etmişdir
ki, bu da ölkənin tələbatının
23 faizini ödəmişdir. Lakin bu
yüksək göstərici ilə belə, ölkə
elektrik enerjisinin, demək olar ki,
yarısının küləklə istehsal edildiyi
Danimarkadan geri qalır. Qeyd
edək ki, Avropada, xüsusən də
ümumi istehsal gücü artıq 15 faizi
ötmüş Danimarka və Almaniyada
külək turbinlərinə xüsusi ümidlər
bəslənilir. Qeyd etmək lazımdır
ki, Avropa ərazisindəki külək
stansiyaları getdikcə daha çox
dəniz sahillərində və ya dənizin
özündə yerləşdirilir.
Bu gün iqlim böhranı ilə
əlaqədar olaraq, bərpa olunan
enerji mənbələrinə daha çox diqqət
yetirilir. Onlardan biri də külək
stansiyalarıdır. Bundan əlavə,
külək stansiyalarının fəaliyyəti
istixana (parnik) qazları yaratmır.
Külək stansiyaları istismar zamanı

zərərli maddələr buraxmadığına
və tikintisində istifadə olunan
materiallara görə ən təmizlərdən
biri hesab olunur. Bundan başqa,
külək stansiyalarının elektrik
enerjisi istehsalı üçün böyük
gələcəyi ola bilər.
Onların üstünlüklərinə
tullantıların olmaması, elektrik
enerjisi istehsalının aşağı qiyməti
daxildir. Elektrik enerjisinin
bahalaşması və bir çox
səbəblərdən mərkəzi şəbəkələrə
qoşula bilməməsi külək turbinləri
və Günəş panelləri kimi bərpa
olunan enerji mənbələrinin
tətbiqinə gətirib çıxarır və hər
il təbii olaraq daha çox iqtisadi
cəhətdən özünü doğruldur. Külək
stansiyalarının həm də enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
da rolu getdikcə artır.
Bu mənada, Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığının “ACWA
Power” şirkəti tərəfindən
Azərbaycanda inşa ediləcək 240
MVt gücündə “Xızı-Abşeron”
Külək Elektrik Stansiyasının da
xüsusi rol oynacağı gözlənilir.
Prezident İlham Əliyev stansiyanın
təməlqoyma mərasimində
çıxışında stansiyanın inşa
ediləcəyini “gözəl hadisə”
adlandıraraq bildirdi ki, “XızıAbşeron” Külək Elektrik
Stansiyası Azərbaycanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə
öz töhfəsini verəcəkdir. 240 MVt
gücündə olacaq yeni stansiya ildə,
təxminən, 220 milyon kubmetr

təbii qaza qənaət etməyə imkan
yaradacaq.
Bundan başqa, tikintisi,
təxminən, 18 ay çəkəcək stansiya
istismara verildikdən sonra ildə
1 milyard kilovat-saat elektrik
enerjisi istehsal edəcəyi gözlənilir.
Hesablamalara görə, bu qədər
elektrik enerjisi, təqribən, 300 minə
yaxın evi elektrik enerjisi ilə təmin
edə biləcək. Buna görə də, 300
milyon dollara başa gələcək külək
stansiyası Azərbaycan dövlətinin
alternativ və bərpa olunan
enerji mənbələrinin inkişafına
istiqamətlənmiş siyasətinin uğurla
həyata keçirilməsinin əyani sübutu
kimi qiymətləndirilməlidir.
Bir sözlə, alternativ və bərpa
olunan enerji mənbələrinin
inkişafı baxımından vacib mərhələ
olacaq “Xızı-Abşeron” Külək
Elektrik Stansiyasının inşası həm
ekologiyaya müsbət təsiri, həm
ənənəvi enerji resurslarına daxili
bazarda qənaət edilməsi, həm də
enerji təhlükəsizliyinin daha da
gücləndirilməsi baxımından böyük
əhəmiyyət daşıyır.
Qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan
2030-cu ilə qədər bərpa olunan
enerji mənbələrinin payını 30
faizə çatdırmaq niyyətindədir. Bu
mənada, “Xızı-Abşeron” Külək
Elektrik Stansiyasının tikintisi bu
istiqamətdə atılan növbəti mühüm
addımdır.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”
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arkomaniya qlobal sosial problem, milyonlarla insanın
həyatına son qoyan dəhşətli müharibədir. Bu, müharibə
başqa amansız müharibələr kimi, xalqların genofondlarını
məhv edir. Narkomaniya, heç də bəzilərinin dediyi kimi, xəstəlik
deyil. Narkomaniya şəxsiyyətin total məğlubiyyəti və onun
sağlamlığının amansız cəlladıdır.

Ötən il dünyada təxminən 275
milyon insan narkotik vasitələrdən
istifadə edib. 36 milyon insan
isə narkomaniyanın törətdiyi
fəsadlardan əziyyət çəkib. Onlardan
13 milyonu narkotikdən asılı olan
insanlardır. Bu siyahıya əsasən
ağır sintetik maddələrdən istifadə
edən insanlar daxildir. Onların da
yarısı gənclərdir. Təkcə 2019-cu
ildə narkotiklərdən istifadə edən 494
min insan bu səbəbdən səhhətində
yaranan xəstəliklərdən dünyasını dəyişib. Bu faktlar Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Narkotiklər
və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin
(UNODC) təqdim etdiyi “Narkotiklər
haqqında ümumdünya hesabatı –
2021” məruzəsində açıqlanır.
Adını çəkdyimiz sənəddə
qeyd edilir ki, narkotikdən istifadə
edənlərin sayı 2010-cu illə
müqayisədə 22 faiz artıb. Demoqrafik dəyişikliyə əsaslanan proqnoza
görə, 2030-cu ilə qədər narkotik
istifadəçilərinin sayı bütün dünyada
daha 11 faiz artacaq.
Ən qorxulu məqam ondan
ibarətdir ki, mütəxəssislərin haqlı
olaraq XXI əsrin bəlası adlandırdığı narkomaniya bütün dünyada
daha böyük sürətlə yayılmaqda
davam edir. Əgər əvvəllər hər
ölkədə çox az sayda insanlar təbii
narkotik vasitələrdən istifadə edib
uzun müddət yaşaya bilirdilərsə,
indi narkomaniya daha kütləvi hal
alıb. Bunun bir səbəbi də asan əldə
olunan və populyarlaşan böyük
sayda sintetik narkotik maddələrin
geniş yayılmasıdır. Gənclər arasında sürətlə yayılmaqda olan bu
bəla, son vaxtlar bəşəriyyətin ən
qiymətli dəyəri olan uşaqların və
yeniyetmələrin həyatı üçün böyük
təhlükəyə çevrilməkdədir. Narkotikə
aludəçilik gənclərin özü, onların
ailəsi və cəmiyyət üçün əksər hallarda faciəyə çevrilir.
Aparılan araşdırmalardan aydın
olub ki, bütün dünyada 11 milyon insan ineksiyalı narkotiklərdən istifadə
edir ki, onların da yarısına qədəri
hepatit C xəstəliyi ilə yaşayır.
Ümumdünya təşkilatlarının
apardığı araşdırmalara görə bu gün
dünyada ən çox narkotik istifadə
edən və narkotrafik ölkələr sırasında
yer alan İran, Rusiya, Əfqanıstan və
Orta Asiya ölkələridir ki, Azərbaycan
bu ölkələrlə ya quru ərazilərlə, ya da
dəniz vasitəsilə qonşudur və geniş
iqtisadi-ticarət əlaqələrinə malikdir.
Ölkəmizin dövlət səviyyəsində bu
bəlanın aradan qaldırılmasına böyük
qüvvə sərf etməsinə baxmayaraq
narkotikdən istifadə edənlərin,
xüsusilə gənclərin sayı durmadan
artır.
Əlbəttə, bu tendensiya
dövlətimizi və cəmiyyətimizi narahat etməyə bilməz. Hələ 1990-cı
illərin ortalarından, ümummilli lider
Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan dərhal sonra, dövlətçiliyin
möhkəmləndirilməsi sahəsində
çox mühüm və vacib işlərin olmasına baxmayaraq, bu problemin
qarşısının alınması üçün bir sıra
vacib qərarlar qəbul etmişdir. Ulu
öndər narkomanlığa və narkotik
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizəni ümumdövlət
vəzifəsi hesab edərək, bununla
bağlı 1996-cı il avqustun 26-da müvafiq fərman imzalamışdır. Məhz bu
fərmandan sonra ölkədə problemin
həlli istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlər öz bəhrəsini verməyə

başlamış, xüsusilə narkotrafikin qarşısının alınması ilə bağlı beynəlxalq
təşkilatlarla birgə fəaliyyət
mexanizmləri işlənib hazırlanmışdır. Bu fərman əsasında 2000-ci ilə
qədərki dövr üçün narkomanlığın
yayılmasına, narkotik vasitələrin
və psixotrop maddələrin qanunsuz
dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə
Ümummilli Dövlət Proqramı hazırlanmış, Narkomanlığa və Narkotik
Vasitələrin qanunsuz Dövriyyəsinə
Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası yaradılmış, 18 iyun 1999cu ildə isə Milli Məclis tərəfindən
“Narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizə haqqında” Qanun
qəbul olunmuşdur.
Ümummilli liderin milli genefondun qorunmasına və gənc nəslin
sağlam böyüməsinə xidmət edən
narkomaniyaya qarşı mübarizə
siyasəti 2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
daha geniş şəkildə davam etdirilmişdir. Son 18 ildə məhz Prezident
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən
müvafiq strukturların hazırladığı
“Narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi
və narkomanlığın yayılması ilə
mübarizə üzrə” üç Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. Dövlət
başçısının sərəncamları ilə təsdiq
edilən 2007-2012, 2013-2018 və
2019–2024-cü illəri əhatə edən
bu proqramlar cəmiyyəti narahat edən narkomaniya bəlası
ilə mübarizədə hüquq-mühafizə
orqanları və bu məsələyə cavabdeh
olan digər dövlət təsisatları üçün
sözün əsl mənasında yol xəritəsinə
çevrilmişdir.
2019 – 2024-cü illər üçün Dövlət
Proqramının əsas məqsədləri
narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və
narkomanlığa qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi, antinarkotik
təbliğatı, ictimai maarifləndirmə
işinin əhatəsinin genişləndirilməsi,
müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə
olunmaqla narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsinin və narkomanlığın
yayılmasının maarifləndirmə yolu ilə
qarşısının alınması, narkomanlığa
düçar olmuş şəxslərin müalicəsi və
reabilitasiyası istiqamətində müasir
texnologiyaların və yeni üsulların
tətbiqi, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi,
beynəlxalq təcrübədən istifadə
etməklə ixtisaslaşmış seminarların
keçirilməsi və digər genişmiqyaslı
məsələlərdən ibarətdir.
Etiraf etməliyik ki, proqramın icrasında ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi,
Dövlət Sərhəd Xidməti və Dövlət
Gömrük Komitəsi üzərlərinə düşən
vəzifəni uğurla icra edirlər. Lakin
təəssüflə qeyd etməliyik ki, bütün
mübarizə tədbirlərinə baxmayaraq,
son illərdə ölkəmizdə narkotik və
psixotrop maddə istifadəçilərinin,
o cümlədən narkotiklərlə bağlı
cinayət hadisələrinin sayı xeyli
artıb. Məsələn, 2000-ci ildə narkotik
vasitələrlə bağlı cinayətlərin sayı
1989 olubsa, 2020-ci ildə bu rəqəm
iki dəfədən çox artaraq 5041-ə çatıb.
2020-ci ildə 301 nəfərdən ibarət 131
cinayətkar qrup zərərsizləşdirilmişdir
ki, bunların əksəriyyəti transmilli

cinayətkar qruplardır. 2019-cu ildə
qanunsuz dövriyyədən bütövlükdə
3 ton 318 kq narkotik vasitələr götürülmüşdür.
Bu tendensiya 2021-ci ildə də
davam edib. Belə ki, 2021-ci ilin
11 ayı ərzində hüquq-mühafizə
orqanları tərəfindən narkomanlığa
və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə
sahəsində həyata keçirilmiş
kompleks əməliyyat-axtarış tədbirləri
nəticəsində, ümumilikdə, 8095
cinayət faktı aşkarlanmışdır. On-

ölkə vətəndaşıdır. 24-ü İran İslam
Respublikası, 12-si Gürcüstan, 14-ü
Rusiya, 7-si Türkiyə, 3-ü Ukrayna,
1-i Hindistan və 1-i isə Pakistan
vətəndaşı olmuşdur. Xarici ölkə
vətəndaşlarından, ümumilikdə, 1
ton 856 kiloqramdan çox, 5004
ədəd müxtəlif növ narkotik vasitə,
psixotrop maddə və 1580 ədəd güclü təsir edən maddə götürülmüşdür.
Bu sahədə Dövlət Gömrük
Komitəsinin fəaliyyəti də xüsusi qeyd edilməlidir. Rusiya, İran,
Türkiyə, Gürcüstan və Ermənistanla,

illik dövriyyəsi 88 milyard dollara
çatır. Məhz bu səbəbdən narkotik
vasitələrin yayılmasında maraqlı
olan qüvvələrə qarşı daha amansız
və kəskin mübarizə aparılmalıdır.
Son 10 ildə narkotacirlər narkotik
vasitələrin yayılmasında informasiya
texnologiyalarının imkanlarından da
geniş istifadə etməyə başlamışlar.
Belə narkotik satışının “darknet”
adlanan kölgə interneti yaranmasının 10 ili ərzində çox sürətlə
genişlənmişdir. Hazırda ən böyük
“darknet” şəbəkəsinin narkotik

Əsrin faciəsi:

Narkomaniya
Bu bəşəri problemə qarşı
amansız mübarizə aparılmalıdır
lardan 3066-sı narkotik vasitələrin
qanunsuz satışı, 4553-ü narkotik
vasitələrin qanunsuz əldə edilib
saxlanılması, 375-i qanunsuz olaraq
narkotik xassəli bitkilərin kultivasiya
edilməsi, 101-i isə bu kateqoriyadan
olan digər cinayətlərlə bağlı olmuşdur.
Aşkarlanmış faktlar üzrə qanunsuz dövriyyədən, ümumilikdə, 6 ton
582 kiloqram müxtəlif növ narkotik
vasitələr və psixotrop maddələr
müsadirə olunmuşdur. Onlardan 3
ton 192 kiloqramını heroin, 1 ton
217 kiloqramını marixuana, 1 ton
317 kiloqramını tiryək, 73 kiloqramını həşiş, 90 qramını kokain, 580
kiloqramını psixotrop maddələr,
200 kiloqramını isə digər narkotik
vasitələr təşkil etmişdir. Həmçinin
göstərilən dövr ərzində 22 min
311 ədəd metadon həbi və 46 min
966 ədəd çətənə bitkisi qanunsuz
dövriyyədən götürülmüşdür.
Müvafiq dövr ərzində 810,469
hektar sahədən çəkisi 174 ton 970
kiloqram olan 433 min 716 ədəd
yabanı halda bitmiş narkotik tərkibli
bitkilər müəyyən olunaraq müvafiq
qaydada məhv edilmişdir.
Narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsi ilə bağlı cinayət
məsuliyyətinə 5725 nəfər cəlb
edilmişdir. Onlardan 62 nəfəri xarici

suda Xəzəryanı ölkələrlə
həmsərhəd olan Azərbaycan
Respublikasının əlverişli coğrafi
mövqeyi, narkotiklərin “istehsalçısı”
olan Asiya və “istehlakçısı” olan
Avropa qitələri arasında yerləşməsi,
avtomobil, su, hava və dəmir yolları
şəbəkəsi vasitəsilə daşınan yüklərin
həcminin, nəqliyyat vasitələrinin və
sərnişinlərin sayının ilbəil artması,
həmçinin uğurla həyata keçirilən
çoxsaylı irimiqyaslı iqtisadi layihələr
nəticəsində hər il orta hesabla dünyanın 140-a yaxın ölkəsi ilə qurulan
ticarət əlaqələri narkoqaçaqmalçıları
özünə cəlb edir. Onlar bu imkanlardan istifadə etməklə, bilavasitə
“əfqan” narkotiklərini Avropaya və
digər regionlara daşımağa cəhd
göstərirlər.
Dövlət Gömrük Komitəsinin
müvafiq orqanlarının operativ əməliyyat-axtarış tədbirləri
nəticəsində təkcə 2021-ci ildə
qanunsuz dövriyyədən 2 ton 800
kiloqram narkotik vasitələr çıxarılmışdır. Bunun əksər hissəsi heroin
olmuşdur. Əlbəttə, bu dəhşətli
bəlanın yayılmasında əsas amili
narkobaronların və narkotacirlərin
insanların bədbəxtliyi üzərində
qazandıqları çox böyük məbləğdə
pullardır. Məsələn, son illər daha
çox genişlənən kokain bazarının

satışının illik dövriyyəsi 315 milyon dollar təşkil edir. Səssiz ölüm
yayan bu şəbəkələr sürətlə bizim
ölkəyə də ayaq açır və bilavasitə
gənclərin və yeniyetmələrin həyatını
zəhərləməklə milli genefondumuz
üçün çox böyük təhlükəyə çevrilirlər.
Ən təhlükəli məqam ondan ibarətdir
ki, xüsusi laboratoriyalarda kimyəvi
üsulla hazırlanan sintetik müasir
narkotik vasitələr demək olar ki,
2-3 dəfə istifadədən sonra insanda
güclü asılılıq yaradır. Bu xəstəliyin
nəticələri isə son dərəcə ağır olur.
Çünki onun tərkibində olan ağır və
kəskin toksinlər insanın daxili orqanlarının və əsəb sisteminin funksiyalarını kobud şəkildə pozur və qısa
zamanda şəxsiyyətin deqradasiyasına səbəb olur.
Bəli, ağır narkotik vasitələr bir
neçə həftədə insan iradəsini özünün
quluna çevirməyə və onu özünə
tabe etməyə qadirdir. Bir neçə ildə
isə bu ağu insanı “yandırıb” məhv
edir, onu köməksiz, insanlığı məhv
edilmiş, əldən düşmüş bir tüfeyliyə
çevirir ki, bundan sonra belələrinin
həyatda yeganə amalı növbəti
“dozanı” axtarıb tapmaq və istifadə
etmək olur. Belələri isə, sözün
həqiq mənasında, gözlərində həyat
eşqi sönmüş, ətrafdakı reallıqla

Şirvanda 20 Yanvar faciəsinin
32-ci ildönümü qeyd edilib
20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümü münasibətilə Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov, Şura
üzvləri, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, ictimaiyyət
nümayəndələri öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin şəhərin
mərkəzi meydanında ucalan abidəsini ziyarət etdilər. Abidə
önünə gül-çiçək dəstələri qoyaraq ulu öndərin əziz xatirəsinə
dərin ehtiramlarını ifadə etdilər.
Sonra Vətənimizin azadlığı,
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən
Şirvan şəhidlərinin uyuduğu
Şəhidlər Xiyabanı ziyarət
olundu. Şəhər rəhbərliyi və
ictimaiyyət nümayəndələri
Birinci Qarabağ müharibəsində
itkin düşənlərin xatirəsinə
ucaldılan abidənin, “Əbədi
məşəl” abidəsinin və şəhid
məzarlarının önünə tər
qərənfillər düzərək ruhlarına
dualar oxudular.
Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı İlqar Abbasov bütün şəhid analarına ehtiram
əlaməti olaraq ucaldılan “Şəhid
anası” memorial abidə kompleksinin önünə əklil qoydu.
Sonra 20 Yanvar–Ümumxalq
Hüzn Gününə həsr olunmuş

ümumşəhər tədbiri keçirildi.
Öncə Vətənimizin müstəqilliyi,
müdafiəsi, ərazi bütövlüyü
uğrunda canından keçən bütün
şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edildi.
Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı İlqar Abbasov çıxış edərək tarixin yaddaşına xalqımızın ən faciəli
günlərindən biri, eyni zamanda qəhrəmanlıq səhifəsi
kimi yazılan Qanlı 20 Yanvar
faciəsindən 32 il keçməsinə
baxmayaraq ağır nəticələrinin
unudulmadığını, Vətənin
azadlığı və suverenliyi uğrunda canından keçənlərin hər il
dərin ehtiramla yad edildiyini
bildirdi. 1990-cı ilin yanvar
hadisələrindən geniş bəhs
edərək Ulu öndər Heydər

Əliyevin faciədən dərhal sonra
Azərbaycanın Moskvadakı
daimi nümayəndəliyinə gələrək
doğma xalqı ilə həmrəy olduğunu nümayiş etdirməsinin
həmin ağır günlərdə
Azərbaycan xalqında necə
böyük inam və ruh yüksəkliyi
yaratdığını vurğuladı.
Natiq qeyd etdi ki, 20
Yanvar faciəsindən sonra milli
azadlıq hərəkatı tam siyasi
reallığa çevrildi, dönməz xarakter aldı, xalq öz gələcəyini
müstəqil Azərbaycanda
gördü. Yalnız ümummilli
lider Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə qayıdışı
ilə faciəyə hüquqi-siyasi
qiymət verildiyini vurğuladı.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
Müzəffər Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyevin “Dəmir
yumruğu” ətrafında birləşən
Şanlı Azərbaycan Ordusunun
2020-ci ilin sentyabrın 27dən torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda
başladığı Vətən müharibəsi ilə
şəhidlərimizin qisasının alındığını, dünyanın Azərbaycanın
ədalətli haqq savaşının və şanlı qələbəsinin şahidi olduğunu
diqqətə çatdırdı. O, Şirvan
Şəhər İcra Hakimiyyətində
şəhidlərə və onların ailələrinə
xüsusi diqqət və qayğı nüma-

yiş etdirdiyini dilə gətirdi.
Tədbirdə çıxış edən millət
vəkili İltizam Yusifov torpaqlarımızın bütövlüyü və Vətənimizin
azadlığı uğrunda canından
keçən bütün şəhidlərimizə
Allahdan rəhmət və ailələrinə
səbir dilədi.
Tədbirdən sonra Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı İlqar
Abbasov və hüquq-mühafizə
orqanlarının rəhbərləri Birinci
Qarabağ müharibəsində şəhid
olan Milli Qəhrəmanlar Nofəl
Quliyevin, Tahir Bağırovun,
Rəfael Həbibovun büstlərini
ziyarət edərək, gül dəstələri
düzdülər və xatirələrini ehtiramla yad etdilər. Büstlərin
önündə Milli Qəhrəmanların
ailə üzvləri, təhsil aldıqları məktəblərin müəllimləri
onların həyat və fəaliyyətləri,
göstərdikləri şücaətlər barədə
məlumat verdilər.
Sonra şəhərin el
qəbiristanlığında uyuyan
şəhidlərin məzarları ziyarət
edildi, ruhlarına dualar oxundu.
Daha sonra Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı Şirin Şükürovun
məzarı və məzarüstü abidəsi
ziyarət edilərək önünə gül
dəstələri qoyuldu.

Səməd HÜSEYNOĞLU,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

əlaqələrini itirən, dostları, bəzən
ən əziz adamları tərəfindən qəbul
edilməyən lazımsız bir insana
çevrilirlər.
Çox təəssüf ki, cəmiyyətimizdə
belələri çoxdur. Müvafiq orqanların
verdiyi rəsmi statistik məlumatlara
görə hazırda Azərbaycanda 33 min
788 narkotikdən asılı olan insan
var. Bu orta səviyyəli bir şəhərin
əhalisinin sayına bərabərdir. Əgər
qeydiyyatdan yayınanları da bura
əlavə edə bilsəydik bunun 10
milyonluq əhalisi olan bir ölkə üçün
nə qədər böyük problem olduğunu
daha aydın görərdik.
Bütün bunlardan çıxış edib
həyəcan təbili çalmağın vaxtını
ötürməkdə olduğumuzu bildirmək
istəyirəm. Dövlət öz tərəfindən
lazımi mübarizə tədbirlərini yüksək
səviyyədə görür. Ancaq bu tədbirlər
narkomaniya kimi amansız bəlanın
qarşısını almaqda acizdir. Bu problem xalqın gələcəyini, sağlam genefondumuzu düşünənləri bir dəqiqə
belə rahat buraxmamalı və ciddi
düşündürməlidir. Cəmiyyətimiz, ziyalılarımız, xüsusilə müəllimlərimiz,
jurnalistlərimiz, televiziya və radio
kanallarımız bu problemə biganə
yanaşmamalıdırlar. Yalnız hüquqmühafizə orqanları səylərimizi
birləşdirməklə müsbət nəticələr
əldə etmək və bizim bugünkü
həyatımızın bu qlobal probleminin
qarşısını almaq mümkündür.
İnzibati orqanların üzərinə düşən
vəzifələr aydındır: narkotiklərin
və narkotik maddələrin qanunsuz
dövriyyəsini ən kəskin tədbirlərlə
ləğv etmək, onların satışına və
yayılmasına imkan verməmək. Bu,
məsələnin inzibati yoludur.
Cəmiyyətdəki narkotikdən
asılı insanların müalicəsi də dövlət
səviyyəsində təşkil edilib. Ölkədə
narkoloji dispanserlər fəaliyyət
göstərir və onların müalicə metodlarının təkmilləşdirilməsi, pasiyentlərə
yanaşmalarında da ciddi dönüş
etməyin vaxtı çatıb. Çünki narkomaniyadan xilas olmaq kompleks
və sistemli yanaşma tələb edir:
orqanizmi toksinlərdən təmizləmək,
psixoloji reabilitasiya və ardıcıllıqla cəmiyyətdə sosiallaşma, ailə
ilə kəsilmiş əlaqələrin bərpası,
həyatda yeni hədəflər və məqsədlər
müəyyənləşdirməyə yardım etmək.
Amma bütün bunlarla yanaşı, ən
vacib olanı gənclərin, yeniyetmələrin
bu yola düşməsinə imkan verməmək
üçün davamlı profilaktik tədbirlərin
görülməsidir. Əgər cəmiyyətimiz bu
istiqamətdə lazımi tədbirləri vaxtında, ləngimədən həyata keçirə bilsə
zaman-zaman narkomaniya problemini aradan qaldırmaq istiqamətində
çox böyük uğurlar qazanmaq olar.
Təbii Sərvətlər və Ekologiya Nazirliyinin regional idarələrindən biri
olaraq son illər özündə yeniyetmələr
və gənclər arasında narkotiklərə
qarşı təbliğatı, cəmiyyətə adapta-

siya olunmaq vərdişlərinin formalaşmasını və həyatda çətinliklərin
dəf edilməsini özündə ehtiva edən
ümumi profilaktik tədbirlərin reallaşmasında yaxından iştirak edirik.
Bunda əsas məqsəd gənclərdə
narkotik vasitələrə aludəçiliyə yol
açan amillərə qarşı təbii müqavimət
şəraitinin yaradılmasından ibarətdir.
Bunun üçün idarəmizin əməkdaşları
psixoloqlar, sosial müəllimlər və
işçilərlə birgə risk qruplarında olan
uşaqlarla seçmə profilaktik tədbirlər
keçirlər. Başlıca olaraq problemli
və sosial təminatı zəif olan, ciddi
sosial-iqtisadi problemlərlə üzləşən
ailələrdən olan yeniyetmələrdə yardım üçün mütəxəssislərə müraciət
etməkdən çəkinməmək hissi yaradırıq. Həmçinin belə ailələrin uşaqlarının narkotacirlərin təsiri altına
düşməməsi üçün təbliğat aparılır.
Etiraf etmək lazımdır ki, narkomaniyaya qarşı təbliğatımızın
əsas məqsədlərindən biri 2024cü ilə qədər fəaliyyətdə olacaq
“Narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə
üzrə” Dövlət Proqramı haqqında
cəmiyyəti məlumatlandırmaqdır.
Bu istiqamətdə həyata keçirilən
tədbirlərə idarəmizlə yanaşı təhsil
müəssisələri – orta ümumtəhsil
məktəbləri, liseylər, universitetlər,
kolleclər də cəlb edilmişdir. Strategiyada əsas diqqət sağlam
həyat obrazının, idmanın, ailə və
insani dəyərlərin təbliginə yönəlib.
Mütəmadi olaraq xidməti ərazidə
yerləşən qeyd etdiyim təhsil
müəssisələrində yeniyetmələr və
gənclərlə davamlı görüşlər keçirilir və onlar arasında “Narkotik
vasitələrin insan orqanizminə
dağıdıcı təsiri”, “Narkomaniya
əsrin bəlasıdır”, “Azərbaycan
gənclərinin milli-mənəvi tərbiyəsinin
aktual problemləri”, “Ağ ölümə yox
deyək” və digər oxşar mövzularda məruzələr oxunur, disputlar və
müzakirələr keçirilir.
Bu mövzuda geniş müzakirələr
açıb, narkomaniyaya qarşı
mübarizənin ən müxtəlif yolları
barədə uzun-uzadı danışmaq olar.
Lakin nəzərə alsaq ki, narkotiklər
və narkomaniya müasir cəmiyyətin
başlıca problemlərindən biridir, o
zaman bir gerçəyi dərk etməliyik:
cəmiyyət özü narkomaniyaya qarşı
birləşməli və narkobiznesə qarşı
amansız mübarizədə fəal və barışmaz mövqe tutmalıdır. İnsanlığın,
xalqın gələcəyinə və genefondumuzun sağlamlığına biganə qalmaq
istəmiriksə, təxirə salmadan bu
bəşəri bəlaya qarşı mübarizədə bütün imkanlarımızı səfərbər etməliyik.

Bəxtiyar HÜSEYNOV,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvü, yazıçı-ekoloq

Tamaşaçılar onu böyük
ehtiramla xatırlayırlar
Bəlkə də çoxlarınız onun haqqında az məlumatlısınız.
Kinomuzda bənzəri olmayan həyat yoldaşı, mehriban ana,
qayğıkeş qayınana olan Səkinə obrazı ilə o, əsl aktrisa
bacarığını nümayiş etdirib.

Bəs o, həyatda kim idi? Bu
aktrisa 1962-ci ildə görkəmli
rejissor Həbib İsmayılovun
Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun ssenarisi əsasında çəkdiyi
"Böyük dayaq" filmində Səkinə
rolunun ifaçısı Leyla Rzayeva
idi...
Leyla xanım, “Böyük
dayaq”dan əvvəl də filmlərə
çəkilmişdi.1959-cu ildə “Əsl
dost”, 1960-cı ildə “Aygün” və
“Səhər” filmlərində müxtəlif
xarakterli rollar oynamışdı.
“Böyük dayaq”dakı uğurlu
ifasından sonra 1966-cı ildə
çəkilən “İstintaq davam edir”
filmində də ana obrazı ona
etibar olunmuşdu.
“Böyük dayaq” filmi sovet
Azərbaycanında kəndin
mənəvi həyatından və
problemlərindən, eləcə də
şəxsiyyətə pərəstiş dövrünün
törətdiyi çətinliklərdən bəhs
edir. Filmdə Rüstəm kişi kolxoz
sədri olmaqla yanaşı, zəhmli,
ağır təbiətli ailə başçısı, Səkinə
ana isə onun sədaqətli həyat
yoldaşıdır.

Aktrisa Leyla Rzayeva bu
rolu çox real və təbii şəkildə
canlandırmaqla tamaşaçıların
sevimlisinə çevrildi. Səkinə ana
filmdə yenilik tərəfdarları olan
gənclərlə həmfikir insandır.
Leyla Rzayeva Mehdi
Məmmədovun sinfində təhsil almış, sonra Milli Dram Teatrında
səhnə fəaliyyətinə başlamışdı.
Və ömrünün sonuna kimi də bu
sənət məbədində çalışmışdı.
Leyla xanım bu teatrın
səhnəsində müxtəlif rollar ifa
edib. “Хоşbəхtlər” tamaşasında
Gülər, “Şöhrət və ya unudulan
adam”da stenоqrafçı, “Ana
ürəyi”ndə Nurəngiz, “Vaqif”də

Tükəzban, “Əliqulu evlənir”də
Yasəmən ... rоlları onun yaratdığı çox sayda obrazdan bir
neçəsidir.
Leyla Rzayeva “Böyük
dayaq” filminə görkəmli aktyor,
bu ekran əsərində Rüstəm kişi
rolunda çəkilmiş Xalq artisti
Ələsgər Ələkbərovun dəvətilə
gəlib. Maraqlıdır ki, həmin
filmdə çəkilərkən onun 32 yaşı
olub. Amma gənc olmasına
baxmayaraq, orta yaşlı Leyla
Rzayeva yaşlı ana obrazının
öhdəsindən çox məharətlə
gələrək, həm rejissorun etimadını doğruldub, həm də tamaşaçıların rəğbətini qazanıb.

Leyla Rzayevanın 4 övladı
olub – 2 oğlu, 2 qızı. Nəvəsi
Sona Rzayeva deyir ki, Leyla
nənəmlə bağlı bunu deyə
bilərəm ki, o iki dəfə ailə həyatı
qurub.
Birinci həyat yoldaşı
Məmmədtağı kişidən 3 ovladı
dünyaya gəlib – Məsumə,
Xanlar və Qəmər. İkinci həyat
yoldaşı Adildən isə Əziz adlı
oğlu doğulub.
Yeri gəlmişkən qeyd edək
ki, Leyla Rzayevanın böyük
qızı Məsumə Rzayeva da
aktrisa olub. Məsumə xanım
30 ildən çox Musiqili Komediya
Teatrında çalışıb. 1949-cu ildə
dünyaya gəlmiş Məsumə Rzayeva 2002-ci ildə 53 yaşında
vəfat edib.
Nəvəsi Sona Rzayeva
deyir ki, böyüklərdən eşitdiyinə
görə, Leyla Rzayeva “Böyük
dayaq” filmindəki kimi, həyatda
da xaraktercə mehriban,
xoşxasiyyət, ədəb-ərkanlı
xanım olub.
Qeyd etdiyimiz kimi,
Leyla Rzayeva həyatda bəxti
gətirməyən qadınlardan olub,
əcəl onu erkən yaxalayıb.
Aktrisa 1970-ci il noyabrın 5-də
beyninə qan sızmasından vəfat
edib. Dünyasını dəyişərkən
Leyla xanımın 40 yaşı olub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu G
Əməkdar jurnalist Vasif Səmədovu təltif edib

ündoğar ölkənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Vada Cüniçi Lerikdə səfərdə olub. Rayon icra hakimiyyətinin inzibati idarə binasında səfirlə rayon rəhbərliyinin görüşü keçirilib.

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunda 20 Yanvar
faciəsinin 32-ci ildönümünə – Ümumxalq hüzn gününə həsr
olunmuş anım tədbiri keçirilib.
Tədbiri giriş nitqi ilə açan Hüquq və
İnsan Haqları İnstitutunun baş direktoru, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Aytən Mustafazadə 20 Yanvar
faciəsi haqqında danışaraq qeyd edib
ki, 1990-cı il yanvar faciəsinə aparan
yol 1988-ci ildən azərbaycanlıların
Ermənistandakı tarixi torpaqlarından
növbəti kütləvi deportasiyası ilə baş-

layıb. Sovet rəhbərliyi artan xətt üzrə
davam edən bu gərginliyin qarşısını almaq əvəzinə, Azərbaycan xalqına qarşı dəhşətli cinayət törədib. Sumqayıtda ermənilərin törətdiyi iğtişaş həmin
dövrdə bu sıradan olan məqsədyönlü
təxribatların kulminasiyası idi: “1990-cı
il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə
birbaşa Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş
katibi Mixail Qorbaçovun əmri ilə SSRİ
Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik
Komitəsi və Daxili İşlər Nazirliyinin
qoşun hissələri Azərbaycanın paytaxtı
Bakı şəhərinə və bir neçə rayonuna
yeridilib. Dinc əhali ağır texnikadan və
müxtəlif tipli silahlardan atəşə tutularaq kütləvi qətlə yetirilib”.
Professor Aytən Mustafazadə qeyd
edib ki, böyük dövlət xadimi Heydər
Əliyev Moskvada xüsusi nəzarət altında ola-ola, özünün və ailə üzvlərinin
həyatını açıq təhlükə qarşısında
qoyaraq, 1990-cı il yanvarın 21-də
Azərbaycanın Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinə gələrək doğma xalqı
ilə həmrəy olduğunu nümayiş etdirib.
Ulu öndər SSRİ rəhbərliyinin törətdiyi
bu qanlı əməliyyata kəskin etirazını
bildirib və həmin əməliyyata rəhbərlik
edənləri ifşa edib.
Tədbirdə Hüquq və İnsan Haqları
İnstitutunun və “Professor Rövşən
Mustafayev” adına Fondun birgə təsis
etdiyi növbəti medalı və sertifikatı XX
yüzillikdən başlayaraq erməni terrorçularının Azərbaycanda törətdikləri

kütləvi qırğın və soyqırımı aktlarından, xalqımızın azadlıq mübarizəsi,
20 Yanvar faciəsindən, Ermənistanın
işğalçılıq siyasəti, Xocalı soyqırımı,
Qarabağ həqiqətlərindən bəhs edən
məqalələri, o cümlədən respublikamızın siyasi-iqtisadi, sosial-mədəni
həyatını əks etdirən yazıları ilə transmilli mediada Azərbaycanı ləyaqətlə

təmsil etdiyinə, müstəsna xidmətlərinə
görə Əməkdar jurnalist Vasif Həzərxan
oğlu Səmədova təqdim edilib. Xatırladaq ki, AMEA Hüquq və İnsan Haqları
İnstitutu erməni məsələsi üzrə elmi
tədqiqatları və səmərəli fəaliyyəti ilə
seçilən alimləri, tədqiqatçıları “Professor Rövşən Mustafayev” adına medalı
və sertifikatla təltif edir.
Aytən xanım Mustafazadə bildirib ki, Vasif Səmədov 20 Yanvar
hadisələrinin baş vermə səbəbinin
arxasında dayanan əsil məqsədləri,
o vaxtki Sovet rejimindən qorxmadan, çəkinmədən bədii emosional
mühakimə və şərhlərlə mətbuat
səhifələrində işqlandıran, bu faciə
barədə geniş açıqlamalar verən
jurnalistlərimizdən biri olub.
Tədbirdə Hüquq və İnsan Haqları
İnstitutunun Dövlət və Konstitusiya
hüququ şöbəsinin müdiri Nazim Cəfərli
Əməkdar jurnalist Vasif Səmədovun
həmin illərdə vətəndaş qeyrəti ilə
qələmə aldığı yazılarından danışıb.
Bildirib ki, həqiqətlərimizi dünya
ictimaiyyətinə çatdırmağa böyük ehtiyac duyulan, çətin, mürəkkəb dövrdə
Vasif Səmədov “Krasnaya zvezda”
qəzetində Yanvar hadisələrinin həqiqi
mahiyyəti barədə kəskin yazılarla çıxış
edib. 1992-ci ildə “İzvestiya” qəzetində
dərc etdirdiyi “Müdaxilə” adlı silsilə
yazıları Yanvar hadisələri haqqında
o zaman mətbuatda dərc edilən ən
sanballı məqalələr idi: “20 Yanvar
hadisələrindən sonra Azərbaycan

Yeni növ koronavirusun ”Omicron” ştammı digər variantlarla
müqayisədə daha yüngüldür, ölüm göstəriciləri aşağıdır. Yəni,
koronavirusun “Omicron” ştammına yoluxanların sayının sürətlə
artmasına baxmayaraq, xəstələr arasında ölüm faizi (letallıq)
çox aşağıdır. Hazırda ABŞ-da bütün yoluxma hallarının 90 faizi
“Omicron”la bağlıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST)
yaydığı xəbərə görə, ilk dəfə olaraq 24 saat ərzində dünyada
koronavirusa təxminən 3,4 milyon yoluxma halı qeydə alınıb.

informasiya blokadasında idi. Belə
mürəkkəb bir dövrdə Vasif müəllim
dərhal Moskvaya gedərək, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, SSRİ Müdafiə nazirinin
müavini Vladimir Çernavinlə görüşıb,
Bakıdakı hadisələr barədə fikirlərini
öyrənib. Hadisələrə dəqiq və qərəzsiz
mövqe bildirən admiral ermənilərə
xüsusi rəğbət bəsləmədiyini də bildirib.
Vasif müəllim müsahibəni dərhal nazirliyin makina bürosunda çap etdirib,
Çernavin hər səhifənin altında şəxsən
imza atıb və hər səhifənin nazirliyin
möhürü ilə təsdiqlənməsinə icazə verib. Çox təəssüf ki, Bakıda o zamankı
respublika rəhbərliyi belə əhəmiyyətli
müsahibənin respublika qəzetlərində
dərc edilməsinə imkan vermədi.
Vasif müəllim Moskvaya qayıdaraq
müsahibənin “Krasnaya zvezda”
qəzetində dərc edilməsinə nail oldu.
Müsahibə böyük sensasiya doğurdu
və dərhal respublika qəzetlərində də
dərc edildi. Bu, Vasif müəllimin böyük
cəsarət və yüksək peşəkarlığı ilə
yanaşı, təmənnasız Vətən sevgisinin
təcəssümü idi”.
Kaspian İzvestiya Beynəlxalq
İnformasiya Agentliyinin prezidenti,
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
jurnalisti Vasif Səmədov “Professor
Rövşən Mustafayev” adına medalla
təltifə görə AMEA Hüquq və İnsan
Haqları İnstitutunun rəhbərliyinə
təşəkkürünü bildirib. 20 Yanvar
şəhidlərinin ruhunu ehtiramla anaraq 1990-cı illərdəki fəaliyyətindən
danışıb: “Həmin illərdə SSRİ-nin baş
prokuroru, SSRİ Daxili İşlər naziri,
SSRİ Müdafiə nazirinin müavini ilə
müsahibələrimə, “İzvestiya” qəzetində
çap olunan “Müdaxilə” silsilə publisistik-analitik məqalələrimə görə
məni ölümlə hədələyirdilər. 1990-cı
ildə Çernavinlə “Krasnaya zvezda”
qəzetində çap etdirdiyim müsahibəyə
görə Moskvadakı ermənilər ayağa
qalxmışdı. Redaksiyadan mənə təzyiq
olunurdu, özüm və ailə üzvlərimin
taleyi sual altında idi. İstəyirdilər
ki, kollegiya iclasında “Müdaxilə”
məqaləsi, eləcə də Qarabağ hadisələri
ilə bağlı bütün yazılarımın rəsmi
Bakının təzyiqi ilə qələmə alındı-

ğını deyim. Bu təkzibi öz imzamla
“İzvestiya”da dərc etdirim və işdən
gedim. Əks təqdirdə, ermənipərəst
jurnalist Nyukin Azərbaycan əleyhinə
böyük məqalə ilə “İzvestiya”da çıxış
edəcəkdi, mən işdən qovulacaqdım.
Təbii ki, bunu etmədim, iki ay sonra
“İzvestiya”da Nyukinin Azərbaycan
əleyhinə məqaləsi dərc olundu, ancaq
dərhal elə həmin qəzetin səhifələrində
ona tutarlı cavab verdim. “İzvestiya”
qəzetinin səhifələrində çap olunan
“Müdaxilə”, “Vtorjeniye” silsilə yazıları
sonradan kitab şəklində Azərbaycan
və rus dillərində 50 min tirajla nəşr
edildi”. Rus variantında olan kitabları Bakıdan müxtəlif respublikalara təyyarə və qatarla səfər edən
vətəndaşlarımıza verirdik. Bu, qlobal
informasiya şəbəkəsinin, internetin olmadığı bir dövrdə informasiya
blokadasını qırmaq, dünya oxucularına həqiqətləri çatdırmaq məqsədi
daşıyırdı.
Vasif Səmədov 50 ildən artıq
fəaliyyəti dövründə xalqımızın dünəni
və bu günü haqqında həqiqəti,
Azərbaycan elm və mədəniyyətinin
uğurlarını, bu nailiyyətlərin qazanılmasında müstəsna xidmətləri olan
həmvətənlərimizi dünyaya tanıtdırmış,
ermənilərin apardığı məkrli siyasətə
qarşı vətəndaş təəssübkeşliyi ilə
mübarizə aparmış qələm adamıdır.
Onun müxtəlif ölkələrin geniş oxucu
kütlələrinə çatdırılmış, 20 Yanvar
faciəsini təsvir edən “Müdaxilə”,
Azərbaycanın Milli qəhrəmanlarının,
müqəddəs şəhidlik zirvəsinə yüksələn
Vətən övladlarının həyat yolunu əks
etdirən “Təki Vətən yaşasın”, “Vətən
üçün lazım gəlsə” kitablarının tarixi,
siyasi, mənəvi dəyəri olduqca böyükdür. “İzvestiya” qəzetinin səhifələrində
çap olunan və sonra Azərbaycan və
rus dillərində nəşr edilən “Müdaxilə”,
“Vtorjeniye” silsilə yazıları 20 Yanvar
həqiqətləri ilə yanaşı, ermənilərin
əsassız ərazi iddialarını, planlı
fitnəkarlıqlarını da beynəlxalq auditoriyaya geniş açıqlayıb.

COVID-19-un ilk ştammları ilə
müqayisədə ciddi şəkildə fərqlənir.
Həm də bu, “Omicron”un xəstəlik
törətmə qabiliyyətinin yüksək olduğunu göstərir. Bu, indiyədək xəstəliyin
yayıldığı ölkələrdə, o cümlədən
qonşu ölkələrdə də özünü göstərib.
Əsas məsələ ondadır ki, “Omicron”un
yoluxuculuğu yüksəkdir. Lakin onun
öldürücülüyü virusun digər ştammlarından fərqlənmir.

İnfeksionist bildirib ki, koronavirusun istənilən ştammından qorunmaq üçün peyvəndlərdən istifadə
edilməlidir:
– Peyvəndlər aktuallığını, bütün
ştammlara qarşı effektivliyini qoruyub
saxlayır. Vətəndaşlar özlərini və yaxınlarını qorumaq üçün peyvəndləmə
prosesində aktiv iştirak etməlidirlər.
Hətta iki doza peyvənd alanlar da 5
ay keçdikdən sonra “buster” doza vurdurmalıdırlar. Nəzərə almaq lazımdır
ki, vaksinasiyadan bir müddət sonra
immunitet zəifləməyə başlayır. Bu,
həm xəstələnmə, həm də vaksinasiya nəticəsində yaranmış immunitetə
aiddir. Yəni, hər kəs “buster” doza
ilə mütləq peyvəndlənərək, xəstəliyə
qarşı güclü immunitetin yaranmasına nail olmalıdır. Təbii ki, şəxsi
gigiyena qaydalarına əməl etmək,
kütləvi toplaşmalardan uzaq durmaq, yaxın kontaktlardan çəkinmək
də vacibdir. Vətəndaşlar, həmçinin
xəstəlik əlamətləri hiss etdikdə
evdən çıxmamalı, digər şəxslərlə,
yaxın ətrafla təmasda olmamalıdılar. COVID-19 simptomu hiss edən
vətəndaşlar test cavabı çıxana qədər
özlərini izolyasiya etməlidirlər. Hesab
edirəm ki, həmin qaydalara riayət
etsək, xüsusilə də, vaksinasiyada
aktivləşsək, “Omicron” ştammından
da qısa müddətdə xilas ola bilərik.
Xarici mütəxəssislərin fikrincə,
“BioNTech/Pfizer” şirkətinin apardığı
araşdırmalar sübut edib ki, “Omicron”
ştammına qarşı “Pfizer” peyvəndinin
ciddi şəkildə qoruyuculuğu var. Xarici
ölkə mütəxəssisləri bildirirlər ki, ona
görə də təşvişə və panikaya düşməyə
əsas yoxdur. Xəstəxanada stasionar
müalicə alanların sayı da ciddi şəkildə
azalmağa doğru gedir. Yeni ştammdan qorunmaq üçün ən yaxşı üsullardan biri “Pfizer” peyvəndi vurdurmaqdır. İki “Sinovac” peyvəndindən
sonra “Pfizer” vaksinindən istifadə
edilməsi də orqanizmdə çox böyük
qoruyuculuğa səbəb olur. Ona görə
də peyvəndlərin vurulması prosesi
davam etdirilməli, əl gigiyenası və sosial məsafə gözlənilməsi qaydalarına
ciddi şəkildə əməl edilməlidir.

“Omicron”un yoluxuculuğu yüksək,
ölüm göstəricisi aşağı səviyyədədir
Bu, pandemiya başlayandan
bəri ən yüksək gündəlik göstəricidir.
Ümumiyyətlə, koronovirusla bağlı
statistikaya istinadən deyə bilərik
ki, yoluxmaların sayına görə ABŞ,
Hindistan və Braziliya öndədirlər.
Bütün bunlar həmin variantın daha
sürətlə yayılma xüsusiyyətlərinə malik
olmasını sübut edir. Ona görə də
Azərbaycanda da “Omicron” ştammının qeydə alınmasını nəzərə alaraq,
vətəndaşlar daha diqqətli davranmalı,
kütləvi toplaşmalardan, mümkün
qədər, uzaq qalmalıdırlar. Bu fikirləri
ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının şöbə müdiri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Nurlana Əliyeva koronavirusun
“Omicron” ştammı barədə danışarkən
dedi. Həkim daha sonra bildirdi:
– “Omicron”un simptomları klassik
ştammların əlamətləri ilə, demək olar
ki, eynidir. Həmin ştamma yoluxanlarda, xüsusilə, yuxarı tənəffüs yollarının
xəstələnməsi müşahidə edilir. Lakin
ağciyərlərin zədələnməsi hallarına
da rast gəlinə bilər. Digər ştammlarla müqayisədə daha az kəskindir.
Ümumiyyətlə, bu ştammın təhlükəli
olmaması təkcə həmin variantın
xüsusiyyətləri ilə əlaqədar deyil. Bu,
müəyyən qədər də kütləvi vaksinasiyanın effektidir. COVID-19-un hansı
ştammının yayılmasından asılı olmayaraq, pandemiyanın sona çatmasının yeganə yolu vətəndaşların kütləvi
vaksinasiyasıdır. İstənilən halda,

“Omicron” ölkədə yenidir. Ona görə
də, yeni ştammın ölkənin epidemioloji
vəziyyətinə necə təsir göstərəcəyi
barədə dəqiq söz demək olmaz.
Dünya təcrübəsi isə göstərir ki, ölüm
halı yüksək olmasa da, bu variant
əhali arasında xəstələnmə hallarını
sürətləndirəcək.
Mütəxəssislərin fikrincə, koronavirusun Fransanın Marsel
şəhərində qeydə alınan “IHU” ştammı
“Omicron”dan daha təhlükəlidir.
Çünki, “IHU” hətta “Omicron”dan da
yoluxdurucudur və 46 mutasiyası
var. Yəni, yoluxduruculuq xüsusiyyəti
yüksək olduğuna görə bu ştammın
yaratdığı problemlər də çox ola bilər.
İlkin proqnozlara görə, “IHU” ştammı
ilə yoluxanlar arasında hospitalizasiya
olunanlar çox olacaq.
N.Əliyeva koronavirusun ştammları ilə bağlı vətəndaşlarda yaranan
gərginlikdən də danışdı:
– Hər yeni ştamm yarananda əhali
arasında təlaş və qorxu hissi əmələ
gəlir. “Omicron”dan əvvəl “Delta”
ştammı yarananda da əhali arasında
belə gərginlik var idi. İndi də “Omicron” ştammı həmin narahatlığa səbəb
olub. Məlum olduğu kimi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ciddi qəbul
etdiyi ştammları yunan əlifbasının
hərfləri ilə adlandırır. “Omicron”un
ciddi qəbul edilməsi onda mutasiyaların sayının çoxluğu ilə əlaqədardır,
onda 32 mutasiya aşkarlanıb. Bu,

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə
Birliyinin (TƏBİB) infeksion xəstəliklər
üzrə işçi qrupunun həkim-infeksionisti
Nəzrin Mustafayeva deyib ki,
Azərbaycanda ölkə xaricindən
gələn şəxslərdən yanvarın 10-da
götürülmüş nümunələrin hələlik
12-də “Omicron” variantı aşkarlanıb.
Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə,
bu ştamm yoluxma sürətinə görə
dünya ölkələrində bir neçə aydır ki,
aktuallığını qoruyub saxlayır. Hətta bir
sıra ölkələrdə yeni yoluxmaların böyük əksəriyyəti məhz “Omicron” ştammı ilə bağlıdır. Bəzi ölkələrdə pandemiya başlayandan bu günə qədər
“Omicron”dan sonra rekord sayda
yoluxma qeydə alınıb. Amma koronavirusun indiyə kimi yeni ştammları
yaransa da, virusdan qorunma üsulları, demək olar ki, dəyişməyib. Sadəcə
olaraq, xəstəlik əleyhinə peyvəndlər
aşkar edildikdən sonra əsas profilaktik vasitə vaksinasiya hesab edilib və
bu təsdiqlənib. Digər sanitar-gigiyenik
qaydalar isə olduğu kimi qalıb.

Yaponiya səfiri Lerikdə

Görüşdə rayon icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini icra edən Cəlil Baxşıyev
qonağa rayonun qədim tarixi, coğrafi mövqeyi,
adət-ənənəsi, mədəniyyəti haqqında məlumat
verərək, aqrar bölmənin dirçəldilməsi üçün
həyata keçirilən tədbirləri qeyd edib, rayonun
turizm potensialı və son illərdə görülmüş tikintiquruculuq işlərini diqqətə çatdırıb. Bu səfərin
Yaponiyanın ölkəmizdə səfirliyinin yaranması
gününə təsadüf etdiyini bildirən C.Baxşıyev
səfiri bu münasibətlə və ölkələrimiz arasında
diplomatik əlaqələrin yaranmasının 30 illiyi
münasibəti ilə təbrik edib.
Bildirilib ki, ötən müddət ərzində iki ölkə
arasında səmərəli qarşılıqlı əməkdaşlıq həyata
keçirilmiş, çox yüksək səviyyədə münasibətlər
qurulmuşdur. Yaponiya hökuməti Azərbaycanda
yaşayan insanların ilkin ehtiyaclarını qarşılaya biləcək inkişaf layihələri üçün “Ot Kökləri
Layihələri üzrə Qrant Yardımı (GGP)” adlı sxem
üçün maliyyə yardımı göstərmişdir. 2000-ci
ildən bəri sözügedən sxem, bələdiyyələr, tibb
müəssisələri və QHT-lər tərəfindən təqdim
olunan və insanların yaşayış standartlarını
yaxşılaşdırmağa xidmət edən 200-ə yaxın

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

“Vikipediya”da şəhid jurnalistlər
Məhərrəm İbrahimov və Sirac Abışov
haqqında məqalələr yaradılıb
Şəhid jurnalistlər - Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin
(AZƏRTAC) müxbiri Məhərrəm İbrahimov və “Azərbaycan Televiziya və Radio
Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin operatoru Sirac Abışov haqqında
“Vikipediya”nın Azərbaycan dili bölməsində məqalələr yaradılıb.

Leyla RƏŞID,
“Xalq qəzeti”

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

layihəni əhatə etmişdir. Qeyd edək ki, Yaponiya
hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə Lerik rayonunda
bir neçə layihə üzrə qrant müqaviləsi imzalanmaqla 3 saylı şəhər orta məktəb binasının
inşası, Şingədulan, Pirəsora və Conu kənd tibb
məntəqələrinin tikintisi, "Lerik Rayon Mərkəzi
Xəstəxanasının Uşaq Xəstəlikləri şöbəsinin
təmiri" layihəsi üzrə qrant müqavilələri həyata
keçirilmişdir. Görülmüş işlərə görə təşəkkür
edilib və yeni layihələrin icrasına ümid ifadə
olunub.
Səmimi görüşdən məmnunluğunu bildirən
cənab Vada Cüniçi Azərbaycanda gedən sosialiqtisadi inkişafın onda xoş təəssürat oyatdığını,
paytaxtla yanaşı region şəhərlərində də inkişafın, müasirləşmənin getdiyini, Lerikdə qarın
yaratdığı füsunkar mənzərənin insanda xoş
əhval-ruhiyyə yaratdığını və burada olmasından
məmnun qaldığını bildirib.
Görüşün sonunda qonağa hədiyyələr təqdim
edilib. Sonra səfir “Uzunömürlülər” muzeyi ilə
tanış olub, xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb.

Bu barədə AZƏRTAC-a “Vikipediya” üzrə
mütəxəssis, diaspor üzrə araşdırmaçı-ekspert
Elnur Eltürk məlumat verib.
O bildirib ki, “Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun könüllüləri tərəfindən hazırlanan məqalələrdə şəhid jurnalistlərin həyat
və fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilib.
Məqalələr etibarlı istinadlarla zənginləşdirilib.
Milli Məclisin deputatı Elnur Allahverdiyevin

təşəbbüsü ilə yaradılan “Qorqud” Vikipediya Metodik Klubunun ekspertləri tərəfindən
“Susuzluq kəndi yaxınlığında partlayış” adlı
məqalə onlayn ensiklopediyanın türk, rus,
ingilis, yunan, italyan, ərəb, fransız və digər
dillərdəki bölmələrində də yaradılıb.
Xatırladaq ki, 2021-ci il iyunun 4-də saat
11:00 radələrində xidməti vəzifələrinin icrası
ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər
rayonuna ezam olunmuş bir qrup jurnalisti
aparan “KamAZ” markalı sərnişin avtomobilinin rayonun Susuzluq kəndi istiqamətində
hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya
düşməsi nəticəsində üç nəfər - AZƏRTAC-ın
müxbiri Məhərrəm İbrahimov, Azərbaycan
Televiziyasının operatoru Sirac Abışov və
Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev həlak
olublar.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamı ilə Məhərrəm İbrahimov və Sirac
Abışov ölümlərindən sonra 3-cü dərəcəli
“Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif ediliblər.

“Məşğulluq marafonu” üzrə
1550-dən çox şəxs işlə təmin olunub
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ötən ilin iyun ayında
başladılan “Məşğulluq marafonu”na bu günədək 610 işəgötürən qoşulub.
ƏƏSMN-dən verilən məlumatda bildirilir ki,
Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinin
və müharibədə yaralanmış hərbi qulluqçuların
məşğulluğuna dəstək məqsədi daşıyan marafona onlar 4005 vakansiya təqdim ediblər.
Həmin vakansiyalar üzrə Vətən müharibəsi
şəhidlərinin ailə üzvləri və müharibə iştirakçılarından artıq 1550-dən çox şəxs işlə təmin
olunub.
Hazırda da vakansiyalar üzrə göndərişlərin
verilməsi davam edir.
“Qəhrəmanlarımızın məşğulluğuna
birgə dəstək olaq!” devizi altında keçirilən
“Məşğulluq marafonu”na qoşulmaq istəyən
işəgötürənlər vakansiyaları barədə, işlə təmin
olunmaq istəyən şəhid ailəsi üzvləri və Vətən
müharibəsində yaralanmış qəhrəmanlarımız isə
özləri haqqında məlumatları
https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu linkinə daxil olmaqla qeyd edə bilərlər.

“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 1614 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına son sutkada
1614 yoluxma faktı qeydə alınıb, 610 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz
nümunələri müsbət çıxan 16 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 632 min 34
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması fak-

tı müəyyən edilib, onlardan 611 min 766 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 8 min 597 nəfər vəfat
edib. Aktiv xəstə sayı 11 min 671 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 10 min 846,
bu günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon 56 min
428 test icra olunub.
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Mayya Sandu: Rusiya ilə çətin,
lakin vacib dialoq aparırıq

Böyük Britaniya
Liz Trass Moskvaya səfər edəcək
Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri
Liz Trass gələn ay
Rusiyaya rəsmi
səfər edəcək. Bu
barədə Britaniya
KİV-i məlumat yayıb. Qeyd edək ki,
2017-ci ildən sonra
Böyük Britaniyanın xarici işlər nazirləri Rusiyaya rəsmi
səfər etməyiblər.
Yeri gəlmişkən, Rusiya Böyük Britaniyanın xarici işlər
naziri Liz Trassın Moskvaya səfər ilə bağlı Londonun rəsmi
müraciətini qəbul edib.
Məlumatı TASS yayıb.

Avstraliya
Son 60 ilin ən isti yayı
Avstraliyada son 60
ilin ən isti yayı qeydə
alınıb. Yanvarın 13-də
ölkənin qərbində,
Onslouda temperatur
müsbət 50,7 dərəcə
selsiyə çatıb. Avstraliyanın Qərb sahilboyunun digər şəhərlərində
- Mardi və Robornda
isə temperatur müsbət
50 dərəcə selsidən yüksək olub. Qeyd edilir ki, sonuncu
dəfə Avstraliyada belə göstərici 1962-ci ildə qeydə alınıb.
Məlumatı “The Guardian” yayıb.

M

oldova hökuməti Rusiya
hərbçilərinin Dnestryanıdan
çıxarılması və ticarət sahəsində
maneələrin aradan qaldırılması
haqqında razılaşma əldə etmək
istəyir. Bu barədə Prezident Mayya
Sandu Rumıniyanın “Pro TV” kanalına
müsahibəsində bəyan edib. Məlumatı
TASS verib.
Sandu deyib: “Rusiya ilə çətin, lakin vacib
dialoq aparırıq. Gündəlikdə çoxlu məsələlər
var, onlardan bəzilərini tez həll edəcəyimizə
inanırıq. Amma daha çətin məsələlər də var.
Biz Rusiya hərbçilərinin çıxarılması problemini müzakirə edirik. Kolbasnadakı anbarlarda
olan silahların məhv edilməsi problemi də
qalır. Biz bu məsələnin həllini tezləşdirmək
istəyərdik. Bundan başqa, iqtisadi xarakterli
problemlər də var”.
Prezident bildirib ki, Moldova ixracatçılarının Rusiya bazarında qarşılaşdıqları ticarət
maneələrinin aradan qaldırılmasında da
maraqlıdır. O, ölkəsinin Rusiyada çalışan yüz
minlərlə moldovalı əmək miqrantının sosial
müdafiəsinin təminatında da maraqlı olduğunu qeyd edib.
Qeyd edək ki, Mayya Sandu 2020-ci ilin
noyabrında prezident seçildikdən sonra bir
neçə dəfə rəsmi və işgüzar səfərlə Avropa
İttifaqı ölkələrində olsa da, hələ Moskvaya
getməyib. Ölkənin Baş naziri Natalya Qavri-

litsa isə bəyan edib ki, o, Rusiyaya yalnız bu
ilin martına planlaşdırılan Rusiya-Moldova
hökumətlərarası komissiyasının iclasından
sonra səfər edə bilər. O, özünün ilk səfərini
Brüsselə etmiş, burada başçılıq etdiyi
hökumətə maliyyə dəstəyi və ölkəsinin Aİ
qarşısında öhdəliklərini müzakirə etmişdi. Rusiya ilə bağlı isə baş nazir “aktiv və praqmatik
dialoq” tərəfdarı olduğunu söyləyib.
Keçən ilin noyabrında Moldova baş nazirinin müavini, XİN başçısı Nikolay Popesku
Moskvaya səfərə gedib və RF XİN başçısı
Sergey Lavrovu ölkəsinə dəvət edib. Lavrov
bəyan edib ki, dəvəti qəbul edir və onun vaxtı
diplomatik kanallarla razılaşdırılacaq.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Kuryerləri dronlar əvəzləyir
Braziliyada
kuryerləri pilotsuz
uçan aparatlar
(OUA-Dron)
əvəzləyəcək.
Bunu Braziliyanın Milli Mülki
Aviasiya Agentliyi
(ANAC) açıqlayıb. Bildirilir ki,
artıq ölkədə kommersiya məqsədli
çatdırılma üçün pilotsuz uçuş aparatlarından istifadəyə
icazə verilib.
Bildirilir ki, daşımalar “Speedbird Aero” şirkətinin DLV-1
NEO modelli dronları vasitəsilə həyata keçiriləcək. Yeri
gəlmişkən, bu dronlar 2,5 kiloqramadək yüklə 3 kilometrə
qədər məsafəyə uça biləcək.
Məlumatı BBC yayıb.

İspaniya

Dünyada koronavirusun “Omicron” ştammından
daha təhlükəli yeni ştammı yarana bilər.
“Worldometers.info” portalının yaydığı məlumata görə,
bu bəyanatla BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş
təşkilatın Baş Assambleyasında çıxış edib.
Pandemiya barədə söhbət
açan Antonio Quterreş qlobal
vaksinlənmənin zəruri olduğunu qeyd edib. O bildirib ki,

vaksinlənmənin sürəti qarşıya qoyulmuş hədəflərdən
geri qalır. Gəlirləri yüksək
olan dövlətlərdə vaksinlənmə

sürəti Afrika ölkələri
ilə müqayisədə 7 dəfə
yüksəkdir. Onun sözlərinə
görə, vaksinlənmə bu sürətlə
davam etsə, Afrikada əhalinin
70 faizinin vaksinlənməsi
göstəricisi yalnız 2024-cü
ilin avqust ayında əldə edilə
bilər.
O deyib: “Elm sübut
edib ki, vaksinlər insanların həyatını xilas edir,
lakin vaksinlərin paylanması
hiddətləndirici dərəcədə
qeyri-bərabərdir. Virusun

NATO Aralıq dənizində
təlimlərə başlayır

əvvəl “Bloomberg” agentliyi
vəziyyətin gərginləşməsi
fonunda ABŞ-ın Ukraynadakı amerikalı diplomatların ailə üzvlərini təxliyə
edib-etməmək məsələsini
nəzərdən keçirdiyini bildirmişdi.
UNİAN agentliyinin yaydığı məlumata görə, ABŞ-ın
Ukraynadakı səfirliyində
hazırda 180 amerikalı və

fuzlu “The New York Times” qəzeti Rusiyanın
Ukrayna səfirliyində işləyən
vətəndaşlarının ailələrini
təxliyə etməyə başladığı
barədə məlumat yaymışdı.
Lakin Rusiya XİN-in rəsmisi
bu xəbəri təkzib etmişdir.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Rusiya qırıcılarının Belarusa
köçürülməsinə başlanıb
“Belta” agentliyinin yaydığı məlumata görə,
Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin (VKS) “Su-35S”
çoxməqsədli döyüş təyyarələri ittifaq dövlətinin
reaksiya qüvvələrinin sınaqları çərçivəsində Belarusa
uçmağa başlayıb.
Yeri gəlmişkən, bu barədə Rusiya Federasiyasının
Müdafiə Nazirliyi də məlumat yayıb.
Məlumatda deyilir: “Birlik dövlətinin cavab qüvvələrinin
yoxlanılmasında iştirak edən Şərq Hərbi Dairəsinin “Su-35S”
çoxməqsədli qırıcılarının ekipajları Belarus Respublikası
ərazisinə köçürülməyə başlayıb”.
Nazirlikdən verilən məlumata görə, uçuş tapşırıqlarının
yerinə yetirilməsi zamanı Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin
ekipajları maksimum məsafəyə uçuşlar, Belarus aerodromlarına eniş, həmçinin Belarus mütəxəssisləri ilə birgə təkrar
uçuşlara hazırlıq işlərini həyata keçirəcək.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Pentaqonun sözçüsü Con Kirbi bildirib ki, “Neptun-22”
adlı təlimlər plana uyğun olaraq keçirilir: "Harry Truman
aviadaşıyıcı həmlə qrupu NATO-nun əməliyyat nəzarəti
altına alınacaq və o çoxdan planlaşdırılan təlimin mərkəzi
elementi olacaq".
Con Kirbi qeyd edib ki, manevrlər zamanı hərbçilər “uzaq
mənzilli zərbələr” və sualtı qayıqlara qarşı effektiv döyüş
əməliyyatlarını icra edəcəklər.
Yanvarın 24-dən fevralın 4-dək davam edəcək təlimlərdə
bir neçə NATO ölkəsi iştirak edəcək, lakin Kirbi onların adlarını açıqlamayıb.

Həftəsonu dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
belə dəyişib: Londonun “İCE” (“Inter Continental Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent”
markalı neftin qiyməti 1,16 faiz azalaraq bir bareli 87,79
dollar olub.
“NYMEX” (“ New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 0,47 faiz azalaraq bir bareli 85,14,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,59 faiz
azalaraq bir bareli 91,41 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında neftin qiymətinin
bir qədər azalması qanunauyğun haldır. Lakin proqnozlara görə, dünya bazarında neftin qiyməti artmaqda davam
edəcək. Çünki “qara qızıl”a olan tələbat çoxdur.

ÂÂ Yanvarın 23-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq.
Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-3°,
gündüz 7-9°,Bakıda gecə 1-3°, gündüz 7-9° isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu,
nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 8-13°, bəzi
yerlərdə 16°-dək şaxta, gündüz 3° şaxtadan 2°dək isti olacaq.
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Rusiyada yeni antirekord
Rusiyada yeni antirekord qeydə alınıb. Rusiya
Federal Operativ Qərargahının məlumatına görə, son
sutka ərzində ölkədə 57 min 212 nəfər koronavirus
infeksiyasına yoluxub. Bu, pandemiya başlanandan
ən yüksək göstəricidir. Son 24 saat ərzində 25 min
525 nəfər sağalıb, 681 nəfər vəfat edib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

“Xalq qəzeti”

Hazırladı:
Elçin ABBASOV,
“Xalq qəzeti”

“meşə yanğını” sürəti ilə
yayılması əvəzinə, vaksinin “meşə yanğını” sürəti
ilə yayılmasına nail olmaq
lazımdır. Bütün ölkələr və
bütün vaksin istehsalçıları
COVAX layihəsi çərçivəsində
vaksin tədarükünə diqqət
yetirməli və buna imkanı olan
ölkələrdə testlər, vaksinlər
istehsalı və müalicə metodlarının tətbiqi üçün şərait
yaratmalıdırlar”.

Həftəsonu
neftin qiyməti

NATO Aralıq dənizində ABŞ-ın "Harry Truman"
təyyarədaşıyan gəmisinin iştirakı ilə böyük hərbi
təlim keçirəcək.

Müqavilə yenilənir
İspaniyanın
“Barselona” klubu
futbolçusu Qavi
ilə müqaviləni
uzadır. 17 yaşlı
yarımmüdafiəçinin
sözləşməsi
2026-cı ilin yayına
qədər nəzərdə
tutulub. Kataloniya
klubunun müqavilənin ardından gənc oyunçuya 1 milyard
avro qiymət qoyacağı bildirilib. Qeyd edək ki, İspaniya
millisinə də dəvət alan Qavi bu mövsüm La Liqada 17 matça çıxıb və 1 qol, 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Xəbəri “Marca” verib.

Bu arada məlum olub ki,
ABŞ-ın Ukraynadakı səfirliyi
Dövlət Departamentindən
ailələrin və qeyri-vacib
işçilərin ölkəni tərk etməsinə
icazə verməsini xahiş edib.
Vaşinqton çox güman ki,
gələn həftə evakuasiyaya
başlayacaq.
Bu barədə CNN telekanalının müxbiri Metyu
Şans özünün “twitter”
səhifəsində bildirib. “ABŞ-ın
Kiyevdəki səfirliyi bu gün
(dünən – müəllif) Dövlət
Departamentindən qeyri-vacib işçilər və ailələrin səfirliyi
tərk etməsinə icazə verməyi
xahiş edib. ABŞ Ukraynaya
məlumat verib ki, “çox güman ki, gələn həftə evakuasiyaya başlayacaq”, - deyə
media sözçüsü yazıb.
Yeri gəlmişkən, bundan

Antonio Quterreş: Növbəti ştamm
“Omicron”dan da pis ola bilər

Minimum əməkhaqqı artırılıb

Braziliya

560 Ukrayna vətəndaşı
çalışır. Bu rəqəmlərə səfirlik
əməkdaşlarının ailə üzvləri
aid deyil. Deməli, bütövlükdə,
səfirlikdə yaşayan amerikalıların sayı daha çoxdur.
Bir müddət əvvəl nü-

KİV: ABŞ Ukraynadakı səfirliyinin bəzi
əməkdaşlarının təxliyəsini planlaşdırır

Almaniya
Almaniyada minimum əməkhaqqı
artırılıb. Bunu
Almaniyanın əmək
və sosial məsələlər
naziri Hubertus
Hayl açıqlayıb. O
qeyd edib ki, bu,
ötən ilin oktyabrından etibarən ölkədə minimum əməkhaqqının saatda
12 avroya yüksəldilməsi, ölkə daxilində 6 milyondan çox
insanın maaşının artırılması deməkdir. O, həmçinin, rəsmi
və qeyri-rəsmi dövlət qurumlarına bunun iş yerlərinin bağlanması bahasına başa gəlməməli olduğunu bildirib.
Məlumatı “Euronews” yayıb.

Son günlər ABŞ və Rusiya rəsmiləri arasında
Ukrayna ilə bağlı ixtilafların həlli istiqamətində
diplomatik səylər davam etdirilir. Bununla bərabər,
regionda geniş miqyaslı müharibənin başlaya
biləcəyi istisna olunmur.

ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
8-13°, bəzi yerlərdə 15°-dək şaxta, gündüz
0-5° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək.Gecə 8-13°, bəzi yerlərdə
15-20° şaxta, gündüz 0-5° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 1-6° şaxta, gündüz 7-10° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-

larında əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5°
şaxta, gündüz 7-10° isti, dağlarda gecə 8-13°,
yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 15-20° , gündüz
0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 1-6° şaxta, gündüz 7-11° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şimalşərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 4° şaxtadan 1°-dək isti,
gündüz 6-10° isti, dağlarda gecə 0-5° şaxta,
gündüz 0-5° 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

Ən çox yoluxma paytaxt Moskvada (16 min 94 nəfər),
Sankt-Peterburq şəhərində (8451 nəfər) və Moskva
vilayətində (6400 nəfər) qeydə alınıb.
Pandemiya başlanandan indiyədək Rusiyada 11 milyon
44 min 981 nəfər COVID-19 virusuna yoluxub, 10 milyon 57
nəfər sağalıb, 325 min 433 nəfər koronavirus infeksiyasının
qurbanı olub.
Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına görə,
koronavirus infeksiyasının “Omicron” ştammı ölkənin 63
regionunda geniş yayılıb.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
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